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1. Bevezetés 

 

A Múzeumok Őszi Fesztiválja 2021. szeptember 27-e és november 11-e között, közel 7 héten 

keresztül, immár 16. alkalommal várta az ország valamennyi régiójában az érdeklődőket. A 

rendezvénysorozathoz ezúttal – több mint 60 településen közel 110 múzeum, országszerte 

csaknem 620 féle programmal csatlakozott.  

 

A Nemzeti Kulturális Alap pályázatán a Szabadtéri Néprajzi Múzeum 2021-ben is elnyerte a 

Múzeumok Őszi Fesztiválja megrendezésének jogát. A rendezvénysorozat koncepciójának és 

tematikáinak kidolgozását, valamint a lebonyolítását a múzeum országos igazgatósága, a Múzeumi 

Oktatási és Módszertani Központ (MOKK) végezte.  

 

A Múzeumok Őszi Fesztiválja 2021-es célja volt rávilágítani arra, hogy a kulturális intézmények, 

és ezen belül is a múzeumok miként tudnak a testi-lelki egység megteremtéséhez hozzájárulni. 

Erre az összhangra, vagyis a „jóllétre” alkottuk meg a „múzeumi harmónia” kifejezést, amelyet 

a rendezvénysorozat jelmondatának választottunk. 

 

A hét héten keresztül tartó fesztivál speciális programokkal, nyitott múzeumi kapukkal nem 

pusztán a kulturális értékek megőrzésére, fontosságára kívánta felhívni a figyelmet, hanem 

szerette volna a 21. századi modern ember számára is kézzelfoghatóvá, megélhetővé tenni a 

múzeumok világát. A programsorozat találkozások sokszínű lehetőségét teremtette meg a 

múzeum és a közönsége között, minden generáció számára. Az évről évre megújuló 

fesztiválmottó lehetőséget biztosít arra is, hogy a résztvevő múzeumok munkatársai vonzó, 

újszerű, esetenként a megszokottól eltérő programokat hirdessenek meg, és ezzel olyan 

korosztályokat, célcsoportokat is elérhessenek, akiknek aktív múzeumi részvétele az eddigiekben 

nem volt kiemelkedőnek mondható. 

 

2. A 2021-es Múzeumok Őszi Fesztiválja koncepciója 

 

A Múzeumok Őszi Fesztiválja 2021-es koncepcióját a felszabadultság, az öröm, a harmónia és a 

jövőbetekintés gondolatisága mentén alkottuk meg. A pandémiás helyzet rávilágított arra, hogy az 

ember számára mekkora kincs az egészség és a szabadság érzése. Az egészség az egyik 

legnagyobb érték, amely a testi, és a szellemi egyensúly megteremtésével valósulhat meg. Az idei 

Múzeumok Őszi Fesztiválja azokra a lehetőségekre hívta fel a figyelmet, amelyek mentén a 

múzeumok hozzájárulhatnak ennek az egységnek a megteremtéséhez. Ezt fejezi ki a „múzeumi 

harmónia” kifejezés, amelyet a rendezvénysorozat jelmondatának választottunk. A harmónia 

egyrészt utal a zenére, másrészt pedig a test és a szellem egyensúlyára. Az idei Múzeumok Őszi 

Fesztiválja a zenét hívta segítségül a közös öröm kifejezésére, amelynek apropóját több 2021-re 

eső jubileumi évforduló is adta. Többek között Cziffra György világhírű magyar zongoraművész 

születésének 100., Bartók Béla születésének 140. és Egressy Béni halálának 170. évfordulója, 

valamint az október 1-re eső zene világnapja is alkalmat adott a zenei rendezvényeknek. Voltak 

például múzeumi helyszínen megtartott koncertek,  zenetörténeti témájú gyűjtemények 

bemutatása, illetve zeneterápiás foglalkozások is.  
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3. A fesztiválhoz csatlakozó múzeumok  
 

Az intézmények 2021-ben is sokrétű, színes kínálattal várták a látogatókat, így a múzeumba érkező 

közönség megannyi tevékenység közül választhatott egy-egy tematikán belül is a Múzeumok Őszi 

Fesztiválja idején. Az intézmények repertoárján ezúttal a tárlatvezetések mellett különféle 

múzeumi foglalkozások (drámapedagógiai foglalkozások, speciális foglalkozások és 

műhelyfoglalkozások, kézműves foglalkozások stb.) is szerepeltek. Ezúttal is lehetőséget adtunk 

az elektronikus térben tartott programokra, amelyeket elsősorban a megújított Múzeumi 

kulisszatitkok tematikán belül szerveztek meg az intézmények.  

 

A Múzeumok Őszi Fesztiválja programeloszlása régiók szerint: 

 

Régió 
2021 

Települések Programfélék 

Közép-Magyarország és Budapest 9 238 

Észak-Magyarország 12 97 

Észak-Alföld 10 71 

Dél-Alföld 11 75 

Dél-Dunántúl 8 38 

Közép-Dunántúl 8 56 

Nyugat-Dunántúl 5 37 

Összesen 63 612 

 

A Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében 2021-ben 63 település 113 intézménye csatlakozott a 

rendezvénysorozathoz, és a múzeumok 612 féle programmal készültek az érdeklődők számára. 

Mivel egy-egy programot több időpontban és több napon is megtartottak, így a rendezvénysorozat 

ideje alatti valós, illetve virtuális programok száma megközelítette az 1200-at.  

 

A rendezvények közel háromnegyedét a vidéki programok tették ki, a fennmaradó 32%-ot a 

budapesti intézmények szervezték. Számszerűsítve, Budapesten 193, míg vidéken 419 féle 

programot szerveztek.  
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1. ábra 

 

2. ábra 

A programok területi megoszlása hasonlóan alakult, mint az előző években. A rendezvények több 

mint egyharmadát tartották a fővárosban és környékén, kétharmadát pedig az ország többi 

régiójában.  
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 3. ábra 

 

A legtöbb résztvevő település (8) Pest megyéből volt, azonban a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 

múzeumok is aktívak voltak, 7 településen tartottak rendezvényeket a fesztivál időszakában.  

 

Az előző évekhez hasonlóan a résztvevő intézmények most is saját maguk töltötték fel és 

frissítették programjaikat a Múzeumok Őszi Fesztiválja központi honlapján, ezzel biztosítva, hogy 

a látogatók mindig aktuális információkhoz jussanak. A rendezvénysorozat végén pedig a 

regisztrációs és elszámoló felületen készítették el szakmai és pénzügyi beszámolóikat, illetve 

feltöltötték a programok során kitöltetett látogatói kérdőíveket, amelyek kiértékelése képezi ennek 

a beszámolónak az alapját. 

 

4. A Múzeumok Őszi Fesztiválja 2021-es programelemei 
 

A múzeumi szakma valamennyi területét érintő témák a múzeumi programpaletta sokszínűségét 

mutatják. A változatos tematikákkal a szélesebb látogatói kör megszólítása, bevonása, érdekeltté 

tétele volt a cél a programsorozat időszakában. A témaköröket évről-évre aktualizáljuk a látogatói 

statisztikák eredményei alapján, és az adott időszakhoz kötődő évfordulókhoz/eseményekhez 

igazodva. 

 

Az aktuális koncepcióhoz igazodva a Múzeumok Őszi Fesztiválját koordináló MOKK két új és 

három megújult elemet kínált a szervező muzeális intézmények figyelmébe. Újdonság volt a 

Többszólamú múzeum, valamint a Tiétek is a múzeum című tematika, illetve megújítottuk a 

Pincétől a padlásig című témakört, amely a Múzeumi kulisszatitkok elnevezést kapta, a 16+-

os tematika címe A zene szárnyán! lett. További változás volt még, hogy a Múzeumi 
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őszbúcsúztató megszólítva a felnőtt korosztályt Engedd el magad! kiegészítést kapott. Az előző 

évek bevált tematikáit ezúttal is megtartottuk, így az „Utazó múzeum”, a „Sétálj, gyalogolj, 

bringázz velünk!”, a „Múzeumi szünetelő”, valamint a „Szakmai múzeumi programok” 

továbbra is adottak voltak. 

 

4.1. A Múzeumok Őszi Fesztiválja új, illetve megújult programelemei 
 

4.1.1. Többszólamú múzeum 

A kiemelt tematikának idén a Többszólamú múzeum címet adtuk. Ez egyrészt utal 

a zenére, másrészt a múzeumok sokoldalúságának bemutatására is lehetőséget 

nyújt. A tematikán belül olyan programok megvalósítását vártuk, amelyek a 

múzeumokat, mint a művészetek és a történelem templomait rekreációs és testi-lelki gyógyító 

helyszínként mutatják be. Az egészség megőrzésérére irányuló rendezvények között voltak 

művészetterápiás és testmozgásra irányuló rendedzvények, de teret kaptak a szabadtéri zenei 

programok is. A tematikán belül lehetőség volt a fogyatékkal élők számára ajánlott fejlesztő, 

rekreációs eseményekre is. 

 

Tanulság 

A téma nagyon népszerű volt mind az intézmények, mind a látogatók körében. Széleskörű 

értelmezhetősége miatt sok programféle megrendezésére adott lehetőséget. Ezek között a régi 

hagyományos eszközök és technikai megoldások mellett, a legújabb technológiákkal is 

ismerkedhetett a közönség. Voltak sokszínű zenei programok – például bel és kültéri koncertek – 

de akadtak más művészeti ághoz tartozó interaktív, illetve terápiás foglalkozások is. 2021-ben ez 

volt a második legtöbb intézmény által választott tematika, a programok 20%-a tartozott a 

Többszólamú múzeum témakörhöz, összesen 121 rendezvényfélét szerveztek ennek keretében. 

Részvétel szempontjából csupán harmadik helyen végzett ez a témakor, ugyanis a látogatók 15%-

a, azaz összesen 10354 fő vett részt az ehhez kapcsolódó programokon. Mind a tematika 

programféléi, illetve azokon résztvevők aránya megegyezett a 2020-as évivel.  

 

4.1.2. Tiétek is a múzeum! 

A tematika célja volt, a köszönet kifejezése azok felé, akik a koronavírus-járvány 

ideje alatt a frontvonalban szolgáltak – egészségügyi munkatársak, mentősök, 

pedagógusok stb. A kérésünk az volt az intézmények felé, hogy a rendezvények 

jelképesen az intézmény kulcsának átadásával kezdődjenek, majd a visszavételével fejeződjenek 

be. A gyűjtemény megtekintésén kívül lehetőség volt interaktív programokat szervezni, például 

csapatépítő, nyomozós játékokat, amelyeken keresztül jobban megismerhették a múzeumot, a 

múzeumi közeget. 

A tematikán belül öt célcsoportot emeltünk ki, amelyek szerepe kiemelkedő volt a pandémiás 

időszakban. Mindegyikhez egy-egy napot rendeltünk:  

Tiétek is a múzeum! – Egészségügyi dolgozók napja!  

Tiétek is a múzeum! – Rendfenntartók napja! 

Tiétek is a múzeum! – Tanárok napja! 
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Tiétek is a múzeum! – Felsőfokú intézmények oktatói napja!  

Tiétek is a múzeum! – Óvodapedagógusok napja! 

 

Tanulság 

A múzeumok 11%-a gondolta úgy, hogy ezen tematika keretében mond köszönetet a koronavírus-

járvány alatt a frontvonalban dolgozóknak. A legtöbben az egészségügyi alkalmazottak számára 

szerveztek programot, de voltak, akik a tanárokat hívták meg szakmai rendezvényre, mások pedig 

a rendfenntartókat invitálták a múzeumba. A programok nagyrésze személyesen, a múzeumi 

térben valósult meg, azonban többen online programot tettek elérhetővé célcsoportjuk számára. A 

témakör létrehozását a rendkívüli helyzet indokolta, az előrelátható jövőben nem tervezzük a 

megtartását.  

 

4.1.3. 16+ A zene szárnyán! 

A 16+-os korosztályt (a középiskolásokat és a fiatal felnőtteket) megcélzó témakör 

már évek óta fontos részét képezi a fesztivál programkínálatának, hiszen a korosztály 

megnyerése kulcsfontosságú. Minden évben számos lehetőség kínálkozik a 

célcsoport megszólítására: a csapatépítő programoktól a csoportos 

tárlatvezetésen, játékokon, vetélkedőkön át a szabaduló illetve „túlélő” játékokig. 2021-ben az 

éves mottóhoz igazodva a zene került a tematika középpontjába. Ennek keretében a múzeumok 

olyan programokat kínálhattak, amelyeken akár önállóan, akár csoportosan lehetőségük nyílt a 

múzeum zenei vonatkozásainak megismerésére. A zene szárnyán cím egyrészt utalt a 

művészetekre, ezen belül elsősorban a zenére, másrészt a képzelet, a fantázia szabadon való 

szárnyalására. Olyan kreatív megoldásokat vártunk a múzeumoktól, amelyek során amellett, hogy 

hangsúlyt kapott a fesztivál fő gondolatisága, játékos, interaktív megoldásokkal, meghökkentő 

társas interakciókkal és élményszerű tudásátadással szolgáltak a fiatal generáció számára. A 

tematikán belül teret kaptak online megoldások is.  

 

Tanulságok 

A programok célközönsége a középiskolás és a fiatal felnőtt korosztály volt. Az intézmények 

ezúttal is kreatív programokkal készültek a diákok számára, számos zenével kapcsolatos izgalmas 

interaktív program várta a célkorosztályt. Voltak zenei vonatkozású nyomozós játékok, 

projektfeladatok, előadások, illetve a fiataloknak lehetőségük volt az őskori világ hangjait 

felelevenítve megírni az ősember történetét. Ehhez a tematikához fűződött a rendezvények 7%-a, 

amivel közel 2640 érdeklődőt sikerült elérni.  

 

4.1.4. Múzeumi kulisszatitkok 
A program lehetőséget nyújtott a színfalak mögé történő bepillantásra, a múzeumi 

kulisszatitkok megismerésére, az eddig ismeretlen vagy szokatlan múzeumi 

tevékenyégek felfedezésére. A Múzeumi kulisszatitkok című tematika célja, 

hogy a múzeumi szakemberek a programon keresztül megmutassák: mi vagyunk 

a múzeum. A tematika kereteiben a kézzelfogható tárgyak, a látogatói szemek elöl rejtve lévő 

helyiségek, titkos zugok mellett, ezúttal a szakmai munkákba – például a régészetbe, restaurálásba, 

de akár a kommunikációs munkába is betekintést nyerhettek az érdeklődők. Az intézmények 

munkatársai elmesélhették, megmutathatták, hogyan készült el egy-egy kiállítás, vagy hogyan 
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zajlottak a gyűjtési folyamatok. Itt is teret kaptak az online programok, a múzeumok készíthettek 

videókat például az épület legendáiról, érdekességeiről, kulisszatitkairól. 

A témakör a korábbi Pincétől a padlásig tematika jegyeit hordozza, de annál tágabb lehetőséget 

kínál a múzeumi élet bemutatására és nem csupán a múzeumi terekre, helyiségekre koncentrál, 

hanem magában foglalja a teljes múzeumi tevékenységet, a múzeumok „arcot” kaphattak a 

munkatársak bemutatása által. 

 

Tanulságok 

Tapasztalható, hogy egyre több intézmény szeretné közelebb hozni magához a látogatókat, és 

megmutatni számukra mindazt, ami a hétköznapok folyamán rejtve van a kíváncsi szemek elöl. 

2021-ben a kibővített témakör keretében – a tavalyit csaknem megduplázva – 66 programfélét 

szerveztek a múzeumok. Többen a virtuális térben vezették végig az érdeklődőket az intézményen, 

vagy annak egy-egy tárlatán. Az online események nagyrésze - 31% ezen a tematikán belül 

valósult meg.  

 

4.1.5. Múzeumi őszbúcsúztató – Engedd el magad! 

A korábbi években nagy népszerűségnek örvendő Múzeumi őszbúcsúztató ezúttal 

is lehetőséget adott arra, hogy a múzeumok olyan programokat is szervezhessenek, 

amelyek nem kapcsolódnak szorosan egyetlen kiemelt témakörhöz sem. Az 

Engedd el magad! alcímmel azonban olyan programok megszervezésére 

kívántuk a múzeumokat ösztönözni, amelyek központi eleme az ellazulás, kikapcsolódás. Ezek a 

programok lehettek akár túrák a természetben, zenével ötvözött borkostolók, vagy koncertek is 

(például a múzeumkertben), amelyek valamilyen módon kapcsolódtak a múzeumhoz, annak 

kiállításaihoz, vagy valamelyik műtárgyához. Itt kívántuk felhívni a látogatók figyelmét a belföldi 

turizmus adta lehetőségekre is: például egy hosszú hétvégét színesítő múzeumi programokra.  

Teret kaptak például továbbá a kiállításmegnyitók, művész-közönségtalálkozók, az őszi jeles 

napokhoz (pl. Vendel-nap, Dömötör-nap, Hubertus-nap, Márton-nap) vagy a világnapokhoz (pl. 

Zenei világnap, Idősek világnapja, Állatok világnapja, Építészek világnapja, Látás vagy Lelki 

egészség világnapja stb.) kötődő rendezvények, játékos családi délutánok, vagy akár a szűkebb 

réteget vonzó ismeretterjesztő előadássorozatok.   

 

Tanulságok 

Az évek óta sikeres Múzeumi őszbúcsúztató most sem maradhatott ki a repertoárból, a legtöbb 

rendezvény (132) ebből a tematikából került ki. Ezzel a tematikák közül a legtöbb, 16968 látogatót 

sikerült megszólítaniuk. A programok csupán 3%-a volt az elektronikus térben megtartott, az 

intézmények jobban preferálták a rendezvényeik valós helyszíneken való megszervezését. Mivel 

a tematika továbbra is nagy népszerűségnek örvend, egyértelműen érdemes a folytatásra. 
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4.2. Korábbi programelemek a Múzeumok Őszi Fesztiválján 
 

4.2.1. Múzeumi szünetelő 
Az iskolai őszi szünet idején (október 23. és november 2. között) a 

múzeumok különböző érdekes programokkal várták a szünetelő 

gyermekeket. A családi naptól kezdve a kézművesfoglalkozásokig, számos 

feledhetetlen programmal készültek a múzeumok. Szerepet kapott a közös 

játék, a közös felfedezés, és a felnőttek is szabadjára engedhették gyermeki énjüket. A tematika 

keretében idén három célcsoportot – az óvodásokat, az általános iskolásokat és a középiskolásokat 

– különböző jellegű programokkal kívántuk megszólítani.  

A) Óvodások 

A múzeumpedagógusoknak azt ajánlottuk, hogy az óvodásokkal hangkeltő eszközök bevonásával 

ismertessék meg a múzeum gyűjteményét. Ezek lehettek művészeti, néprajzi, történelmi, 

természetrajzi, vagy irodalmi jellegű (megzenésített versek, történelmi játékok) foglalkozások. 

B) Általános iskolások 

A kisiskolások számára tervezett programokon az örömzene és az együttzenélés kapott hangsúlyt. 

A művészeti, néprajzi, történelmi, természetrajzi, vagy irodalmi jellegű rendezvényeken is 

megjelenhetett a muzikalitás valamilyen formában. Volt ahol verseket zenésítettek meg, máshol 

zenei vonatkozású kalandjátékokat szerveztek, illetve akadt, aki a művészeteket a természettel, a 

természetjárással kapcsolta össze valamilyen módon. 

C) Középiskolások: 

Idén különös figyelmet fordítottunk arra a tényre, hogy a középiskolások nagy részét megviselte a 

pandémiás időszak. Ezért közös projektek kivitelezését ajánlottuk a múzeumok figyelmébe. 

Elsősorban kültéren megvalósítható zenei, művészeti, sport, vagy egészségmegőrző múzeumi 

rendezvényekre gondoltunk.  

A tematika keretében megvalósított programok célja, hogy a múzeumok a speciális 

élményprogramokkal ösztönözzék az eltérő generációk közötti párbeszédet, és a minőségi 

szabadidő családi körben, ugyanakkor múzeumi környezetben való eltöltését. Ezáltal 

hozzájáruljanak az egyrészt az okoseszközök túlzott használata miatt meglazult családi kötelékek 

megerősítéséhez, másrészt pedig a szülői minták formálása révén a hiteles múzeumi 

szocializációhoz, vagyis ahhoz, hogy a múzeum a családban maradjon.  

  

Tanulságok 

Az intézmények ajánlásunk ellenére nem választották szét a programjaikat korcsoportok szerint. 

A legtöbb rendezvényt több célcsoport számára is ajánlották. 2021-ben a részvételi arány 

meghaladta mind 2019-es, mind a 2020-as adatokat. 2019-ben 6991-en, 2020-ban 9346-an, 2021-

ben pedig 9738-an vettek részt az őszi szüneti programokon. Ehhez a tematikához csupán egy 

hétig, az őszi szünet alatt tudnak csatlakozni a múzeumok, ezért az adatait nem lehet relevánsan 

összehasonlítani a többi témáéval. Az azonban elmondható, hogy még így is a 4. leglátogatottabb 

tematika volt.  
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4.2.2. Utazó múzeum 

A program célja, hogy a múzeum kilépjen a múzeum falai közül, és kivigyen 

kiállítást, múzeumpedagógiai programot, múzeumi foglalkozást, gyakorlati 

bemutatót, előadást a látogatók helyébe – utcára, óvodákba, iskolákba, 

művelődési központokba, bárhová, ahol felkeltheti az érdeklődést a múzeum 

iránt. Az utazó múzeumi programon belül kiállítások, könnyed bemutatkozó 

vagy ismeretterjesztő programok, illetve minta múzeumpedagógiai foglalkozások kerültek 

megszervezésre az intézményi falakon kívül.  

 

Tanulságok 

Idén ugyan nem zárták be a koronavírus-járvány miatt egységesen az iskolákat és az óvodákat, 

azonban így is korlátozva volt a külsősök intézményekbe való lágotagása. Ez megmutatkozott a 

tematikához kapcsolódó programok számában is. A 2020-as adatokat ugyan meghaladta, így is a 

legkevesebb rendezvényféle (33) valósult meg az Utazó múzeum keretében.  Ezzel összesen 7331 

érdeklődőhöz jutottak el a múzeumpedagógusok.  

 

4.2.3. Sétálj, gyalogolj, bringázz és fedezd fel! – Örökségi 
barangolások 

Rendhagyó gyalogos vagy kerékpáros városnéző túrákat, kirándulásokat 

szerveztek a múzeumok, amelyeken a múzeumi szakemberek felhívták a 

résztvevők figyelmét a település, városrész kulturális, épített és természeti 

értékeire, mindezt múzeumi kötődéssel. A programmal erősíteni kívánjuk a múzeumok és 

településük kapcsolatrendszerét, a helyi múltról szóló ismeretek élményszerű és egyben 

egészségtudatos bővítését. A Sétálj, gyalogolj, bringázz velünk! című tematikában, az év 

koncepciójához igazodva hangsúlyt kapott az egészségmegőrzés, hiszen a tematikák közül ezen a 

témakörön belül kaphatott legnagyobb hangsúlyt a testmozgás. 

A résztvevők az egészségmegőrző séta, nordic walking, vagy közös kerékpáros túra során járták 

körbe és felfedezték fel a múzeumi szakemberek vezetésével a tágabb környezetükben található 

történelmi, kulturális helyszíneket, építészeti emlékeket, vagy természeti különlegességeket, 

amelyek a település szempontjából sorsfordító eseményekhez köthetők. Többek között szerveztek 

rolleres városnéző kirándulásokat, emléktúrákat és egy túraútvonal-avató ünnepséget is. A 

szabadtéri programok erősítették a múzeumok és településük kapcsolatrendszerét, a helyi múltról 

szóló ismeretek élményszerű és egyben egészségtudatos bővítését, de a múzeum idegenforgalmi 

kínálata is bővült a programmal a turisták számára.  

 

Tanulságok 

A 2020-ban a koronavírus-járvány nyertes témaköre 2021-ben az 52 szervezett programféléjével 

visszaesett a középmezőnybe. A programokon résztvevők aránya pedig alig érte el a 2%-ot. Ennek 

oka, hogy ezekhez a rendezvényekhez a létszámlimit miatt előzetes regisztrációval lehetett ezúttal 

is csatlakozni. Ezért a valós igényt ezekből az adatokból nem lehet ténylegesen kiolvasni. Mivel 

azonban ez a tematika lehetőséget ad a múzeumi programokat kivinni az intézményi falak közül, 

és egy talán olyan közönséghez eljutni, akik nem szívesen térnek be a zárt térbe, viszont egy 

kültéri, akár kerékpározós, akár túrázós programhoz szívesen csatlakoznak, továbbra is javasoljuk 

a témakör megtartását. 
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4.3. Szakmai programok, konferenciák 
 

A rendezvénysorozat nemcsak a nagyközönségnek szól. A Szakmai programok 

témakör a múzeumi és kulturális szakemberek számára is biztosított lehetőséget a 

tudáscserére és bővítésre. A kiállításokhoz kapcsolódó szakmai programok, 

előadások mellett, új módszereket, eszközöket ismertettek meg egymással a múzeumok 

munkatársai, és egyben alkalmuk volt a kapcsolatteremtésre, illetve ápolásra is.  

 

4.4. A Múzeumok Őszi Fesztiválja központi rendezvényei 
 

A MOKK minden évben két nagyszabású konferenciát szervez. A nívós szakmai rendezvények 

egyben a programsorozat nyitó és záró eseményei is. 2021-ben ugyan lehetőség volt mindkét 

konferenciát személyes részvétellel megrendezni, lehetővé tettük a hozzájuk való kapcsolódást az 

online térben is. A szeptember 27-én a Gödöllői Királyi Kastélyban, az intézmény társzervezésével 

megrendezett Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó immár 19. alkalommal várta a szakmai 

közönséget. A november 8-9-én megtartott 13. Országos Múzeumpedagógiai Konferenciát 

Esztergomban, a Duna Múzeummal közös szervezésben valósította meg a Szabadétri Néprajzi 

Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ.  

 

4.4.1. 19. Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó 

Az Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó 2006 óta a Múzeumok Őszi Fesztiválja 

nyitórendezvénye. A múzeumok kiemelt hazai konferenciáján adjuk át minden évben a szakma 

legrangosabb kitüntetéseit. Idén a Múzeumpedagógiai Nívódíjak és különdíjak mellett, immár 

ötödik alkalommal vette át egy elismert szakember a Múzeumpedagógiai Életműdíjat.  

 

Az előző évekhez hasonlóan ezúttal is a rendezvényen adták át a múzeumpedagógia legmagasabb 

szintű elismeréseit. A Múzeumpedagógiai Nívódíjak és a Múzeumpedagógiai Életműdíj 

mellett második alkalommal vehette át öt kitüntetett intézmény a Múzeumi és könyvtári 

fejlesztések mindenkinek projekt keretében kidolgozott Családbarát múzeumi minősítést. 

 

Az elismerések ünnepélyes átadását szakmai konferencia követte, amelyet ezúttal a Múzeumok 

Őszi Fesztiválja mottójához a múzeumi harmóniához igazodva, a zene jegyében tartottunk meg. 

A hazai és határon túli múzeumi szakembereket, pedagógusokat megszólító szakmai eseményen 

ezúttal azokat az eszközöket, kreatív megoldásokat mutattuk be, amelyeknek köszönhetően a 

múzeumok a zene segítségével izgalmasabbá és színesebbé tehetik programjaikat, legyen az a 

kiállítótérben előadott megzenésített múzeumi tartalom, vagy akár a múzeumkertben megtartott 

koncert. A neves szakértők, előadók bevonásával zajló plenáris előadások, kerekasztal-beszélgetés 

és helyszínspecifikus múzeumpedagógiai bemutatók mind arra reflektáltak, hogy a muzeális 

intézmények milyen sokszínű módon, milyen változatos múzeumi tartalmakkal és 

szolgáltatásokkal képesek megjeleníteni a zenét. A rendezvény egyben a múzeumok szolgáltatási, 

pedagógiai kínálatának seregszemléje is, amelyen helyszínspecifikus gyakorlati bemutatók 

formájában ismerhették meg a múzeumi szakemberek és pedagógusok az innovatív 

múzeumpedagógiai megoldásokat; kiállításokat, programokat, módszereket.  
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A szeptember 27-én megrendezett konferencián 148 fő vett részt személyesen, az online 

közvetítést pedig eddig 182-en tekintették meg. (Youtube-közvetítés) (2022. 02. 08-i adat) 

 

4.4.1.1. A rendezvényen átadott díjak, elismerések 

 

Az Országos Múzeumpedagógia Évnyitó ünnepélyes része a Múzeumpedagógiai Nívódíjak, 

valamint 2020 óta a Családbarát múzeumi elismerések átadása. A Múzeumpedagógiai Nívódíjjal 

egyrészt jutalmazzuk az előző időszakban született, kimagasló múzeumpedagógiai programokat, 

másrészt pedig ösztönözzük a következő évben jó példával szolgáló programok megvalósítását. 

2021-ben második alkalommal adtunk lehetőséget arra, hogy az intézmények online 

múzeumpedagógiai foglalkozásokkal is jelentkezzenek. A felhívásra 11 intézmény küldte be 

jelentkezését, ebből 6 offline, 4 online, 1 pedig hibrid formában. A korábbi évekhez hasonlóan a 

múzeumi szakmai szervezetek, a múzeumi koordinátori hálózat, a MOKK és az EMMI 

képviselőiből álló bírálóbizottság döntötte el, mely intézmények érdemesek a kitüntetésre. 

A 19. Országos Múzeumpedagógiai Évnyitón négy intézmény vette át a Múzeumpedagógiai 

Nívódíjat (3 offline és 1 online kategóriában), illetve három különdíj került átadásra.  

 

Múzeumpedagógiai Nívódíjat kapott: 

1. Kuny Domokos Múzeum: Múzeumi stop motion - fotóstábor 

2. Budapesti Történeti Múzeum - Budapest Galéria: Motivált mozdulat Mozgásfejlesztő 

művészetpedagógiai foglalkozások kortárs képzőművészeti kiállításokon 

3. Petőfi Irodalmi Múzeum: János Vitéz emlékkiállítás 

4. Magyar Nemzeti Múzeum: A Magyar Nemzeti Múzeum komplex online múzeumpedagógiai 

programcsomagja 

Múzeumpedagógiai különdíjat kapott: 

1. Az ICOM Magyar Nemzeti Bizottságának különdíját kapta: 

BTM Aquincumi Múzeum és Régészeti Park: Legyél te is az ókor mérnöke! 

2. A Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége különdíját kapta:  

Damjanich János Múzeum: Kalandozások Szolnokon - mesés kalandok Zoknikutya szemével 

3. Az Országos Közgyűjtemények Szövetsége különdíját kapta:  

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum: Egy tárgy egy történet ÖRÖKSÉG - Generációk 

közötti érzékenyítés a műszaki eszközök megismerésén keresztül. 

Múzeumpedagógiai életműdíj 

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum 2013-ban alapította meg a Múzeumpedagógiai életműdíjat, amely 

olyan múzeumpedagógiai területen dolgozó, több évtizede a pályán lévő szakembereket ismer el, 

akik a saját múzeumi kereteiken túlmutató, kimagasló szakmai eredményeket értek el. Gyakorlati 

tevékenységük mellett kutatásokat végeztek, publikációik jelentek meg, előadásokat tartottak, 

oktattak, segítették a hazai múzeumpedagógiai szakma módszertani megújítását, és hatásuk 

jelentős a hazai múzeumi életben. 

A díjat kétévente adjuk át egy muzeális intézményben dolgozó, vagy ott hosszabb időn át 

tevékenykedett szakember számára. 

2021-ben Lengyelné Kurucz Katalin, a BTM Aquincumi Múzeum Közönségkapcsolati és 

Múzeumpedagógiai Csoportjának vezetője kapta az elismerést. 

https://www.youtube.com/watch?v=cTN95-MAuc8
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Családbarát múzeumi elismerés 

A 2021-ben meghirdetett elismerésre 5-en jelentkeztek. A háromtagú szakmai bírálóbizottság 

(Patkó Györgyi, Nagy Anna, Újvári Enikő) értékelése alapján mind az 5 intézmény elérte a 

szükséges pontszámot. 

Családbarát múzeumi elismerést kapott: 

1. Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 

2. Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei – Pannonia Reformata 

Múzeum 

3. Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Georgikon Majortörténeti Kiállítóhely 

4. Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark  

5. Dobó István Vármúzeum 

 

4.4.2. 13. Országos Múzeumpedagógiai Konferencia1 

A fesztivál zárásaként rendeztük meg november 8-9-én az Országos Múzeumpedagógiai 

Konferenciát. 2021-ben immár tizenharmadik alkalommal szervezte meg a MOKK a rendezvényt, 

amely ezúttal Esztergomban, a Duna Múzeum társszervezésével valósult meg. 

 

A kétnapos szakmai konferencia célja az elmúlt rendkívüli időszak múzeumi színtérre 

vonatkoztatható tanulságainak áttekintése, illetve a rekreációs és kulturális turizmushoz 

kapcsolódó hazai múzeumi fejlesztések, tendenciák és jó gyakorlatok számbavétele, a szakmai 

párbeszéd és tudásmegosztás támogatása volt. A konferencia témaválasztását a koronavírus-

járvány hatásai, a múzeumok új típusú szerepvállalása, és ebből következően a belföldi turizmus 

élénkítésének aktualitása is indokolta.  

A konferencia a két napon keresztül két platformon a Youtube és a Facebook csatornákon volt 

elérhető. Összesen 91 + 84 fő volt jelen személyesen, 1. napról készült online közvetítést 197 fő, 

a 2. napról 131 + 77 fő tekintette meg az a Youtube-on. (2021. dec. 7-i adat) 

 

Helyszínspecifikus kísérőprogramként, és az első nap lezárásaként az esztergomi muzeális 

intézmények közreműködésével vezetett sétákon, illetve bemutatóprogramon vehetnek részt a 

konferencia vendégei. 

4.4.2.1. A rendezvényen átadott elismerések 

 

A konferencián kerül sor a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás című európai 

uniós projekt keretében kidolgozott Közösségi múzeum elismerő címek ünnepélyes átadására is. 

A kitüntető címet azon muzeális intézmények vehetik át, amelyek „közösségi részvételi alapon” 

működnek, bevonva munkájukba a helyi lakosságot, civil szervezeteket és egyéb partnereket. A 

MOKK 2019-ben kezdeményezte a „Közösségi múzeum” elismerés bevezetését a hazai múzeumi 

életbe. Az előző két évben, összesen 33 muzeális intézmény vette át az elismerést. 2019-ben a 

konferencia két szervezője, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum és az esztergomi Duna Múzeum is 

megkapta az elismerést. 

                                                 
1 A 13. Országos Múzeumpedagógiai Konferencia plakátja a 10. fejezet 2. számú mellékletében található 
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2021-ben három muzeális intézmény vehette át a Közösségi múzeum elismeréseket: 

1. A létavértesi Rozsnyai István Muzeális Gyűjtemény 

2. A budakeszi Punktum Galéria és Műhely Alapítvány  

3. A csongrádi Tari István Múzeum 

 

4.5. Kiadvány a Múzeumok Őszi Fesztiváljához kapcsolódóan 
 

A Múzeumok Őszi Fesztiváljához kapcsolódóan, a Múzeumpedagógiai Nívódíjasok programjait 

4 darab 25 oldalas online kiadvány mutatja be az érdeklődők számára.  

 

4.6. A valós és az online térben megvalósult programok 
 

Az előző évhez hasonlóan 2021-ben is lehetőséget kaptak a múzeumok arra, hogy online tartsák 

meg programjaikat a Múzeumok Őszi Fesztiválján. A 2020-as 20% helyett azonban ezúttal a 

programok csupán 6%-a került át az online térbe. Ennek oka egyrészt, hogy 2021-ben nem voltak 

a személyes jelenlétet megakadályozó korlátozások, másrészt pedig az intézmények továbbra is a 

múzeumi helyszíneken megvalósuló programokat preferálják. Az alábbi diagramm mutatja a 

csekély számú 

virtuális program 

tematikák 

szerinti 

megoszlását. 

Néhány olyan 

rendezvény is 

akadt, amely 

ugyan a valós 

térben valósult 

meg, később az 

interneten is 

közzé tették a 

szervezők 

4. ábra 

Míg 2020-ban a kiemelt tematikához csatlakozó programokat vitték a legtöbben a virtuális térbe – 

amelyeknek egyébként kedvezett az akkor megadott témakör is (Valódi és virtuális találkozások) 

– addig 2021-ben a kuliszák mögé nyújtottak betekintést legtöbben (31%) online. Az 

elektronikusan megvalósult programok 20%-a a Tiétek is a múzeum témakörön belül volt, és 

csupán harmadik helyen végzett a Többszólamú múzeum című kiemelt tematika. A rendkívül 

alacsony számú online rendezvény ellenére, a szélesebb körű hozzáférés biztosítása érdekében a 

jövőben is javasoljuk az online programok szervezésére való lehetőség megadását. 
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4.7. A témakörökhöz kapcsolódó programtípusok elemzése 
5. ábra  

6. ábra 

 

2021-ben a legnépszerűbb tematika a Múzeumi őszbúcsúztató – Engedd el Magad! volt. A 

tematika 2020-ban ugyan a második helyre, az akkori kiemelt Valódi és Virtuális találkozások 

mögé szorult, tavaly azonban ismét az élre tört 132 programfélével. Ezt követte a Többszólamú 

múzeum című, kiemelt témakör, amelynek kertében 121 rendezvényt tartottak a múzeumok. 

Mögöttük lemaradva, harmadik helyen végzett a Tiétek is a múzeum című tematika 68 

programtípussal. Mivel ezúttal nem voltak a részvételre vonatkozó korlátozások, többen 

választották a beltéri programok szervezését. Ennek tudható be, hogy a tavaly előtti előkelő 3. 

helyéről a 6-ra süllyedt a Sétálj, gyalogolj, bringázz velünk! témakör 52 féle rendezvénnyel. A 

középmezőnyben végzett a 16+ - A zene szárnyán! (42 programféle), illetve két korábbi tematika: 

az intézményi háttérmunkába betekintést engedő Múzeumi kulisszatitkok (66 programféle), 

valamint a Múzeumi szünetelő (63 programféle). A mezőny utolsó két helyét, a koronavírus-
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járvány által legjobban sújtott Szakmai múzeumi programok (35 programféle), valamint az 

Utazó múzeum (33 programféle) végzett. Összességében a tematikákkal kapcsolatban 

elmondható, hogy a többségüköhöz több rendezvényféle kapcsolódott, mint 2020-ban.  

 

5. A Múzeumok Őszi Fesztiválja közönsége 

5.1. A múzeumok rendezvényeinek célcsoportjai 

1. Gyermekek (óvodások-általános iskolások) 

2. Középiskolások  

3. Főiskolai-, és egyetemi hallgatók, fiatal felnőttek 

4. Dolgozó, aktív, fiatal és középkorú felnőttek   

5. Családok 

6. Nyugdíjasok 

7. Pedagógusok, tanárok 

8. Óvodapedagógusok 

9. Fogyatékkal élők  

10. Múzeumi szakemberek 

11. Intézmények 

7. ábra  
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8. ábra 

 

A 7-8. ábrán látható, hogy a fesztivál keretében szervezett programjaikat a múzeumok mely 

célcsoportok számára ajánlották. A kimutatás eredményében átfedések vannak, ugyanis egy 

programnál több célcsoportot is megjelölhettek a szervezők. A diagram programfélékként mutatja 

a célcsoportokat, ugyanis számos rendezvényt több alkalommal, vagy rendeszeresen tartottak meg 

a Múzeumok Őszi Fesztiválja ideje alatt. 

 

A legtöbb programfélét, 433-at a felnőtt lakosság számára ajánlották a múzeumok.  A 2020-as 

némi visszaesést követően 2021-ben ismét sokféle eseménnyel készültek az intézmények a 

nyugdíjasok számára, a 368 féle rendezvénnyel a célcsoport a második helyen végzett. A 

harmadik legtöbb programfélét (349) a fiatal, 16-25 éves korosztály számára szervezték a 

múzeumok, őket követék 335 rendezvényfélével a középiskolások számára tervezett események. 

A családokat (319) és a középiskolásokat (335) célcsoportnak tekintő programok az előző évi 

kiugrásuk után, ismét a középmezőnybe kerültek. 

 

A 2021-es év újdonságaként a tanárokat és az óvodapesagógusokat megszólító tematikákat 

kivettük a Múzeumok Őszi Fesztiválja témakörei közül. Ennek ellenére a korábbi évektől 

valamennyivel több progamot kíánáltak számukra (298, 182) az intézmények. A mezőny vége felé 

végeztek a fiatalabb generációkat – az általános iskolásokat (264) és az óvodásokat (145) 

célcsoportul tűző programfélék, illetve a második térfélbe kerültek a szakembereket (199), 

intézményeket (65) megcélzó rendezvények is. Az esélyegyenlőség jegyében 2021-ben is több 

intézmény gondolt a fogyatékkal élőkre a programok összeállításakor. Az előző évekhez 

viszonyítva nőtt a fogyatékosoknak szóló programtípusok száma. Míg 2019-ben 73, 2020-ban 61, 

addig 2021-ben 84 rendezvényfélét tettek akadálymenntessé az intézmények. 
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5.2. A témakörökhöz kapcsolódó látogatószámok értékelése 

 

Múzeumok Őszi Fesztiváljának 2021-es témakörei és hozzájuk kapcsolódó programok, látogatók 

száma2 

 

Témakörök 
Témakörhöz kapcsolódó 

programtípusok száma 
Látogatók száma 

Kiemelt tematika – 

Többszólamú múzeum 
121 10354 

16+ – A zene szárnyán! 42 2658 

Tiétek is a múzeum! 68 5031 

Múzeumi kulisszatitkok 66 13969 

Múzeumi őszbúcsúztató – 

Engedd el magad! 
132 16968 

Múzeumi szünetelő 63 9738 

Sétálj, gyalogolj, bringázz 

velünk! 
52 1356 

Utazó Múzeum 33 7331 

Szakmai múzeumi programok 35 3271 

Témakörökhöz tartozó 

program típusok/ látogatók 

száma 

612 70676 

Témakörökhöz nem kapcsolt 

látogatók 
  60218 

Összes látogatószám   130894 

*2021-ben bevezetett új tematika, amely kapcsolódik az év koncepciójához 

 

                                                 
2 A 2021-es adatok egyben mutatják a valós térben való látogatók és az online megtekintések számát.  
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9. ábra 

2021-ben ismét a Múzeumi őszbúcsúztató programjain vettek részt a legtöbben (24%), a második 

helyre került a Múzeumi kulisszatitkok (20%). A megújított tematika népszerűségének oka az volt, 

hogy mivel nagyrésze az online térben valósult meg, így sokkal szélesebb körben elérhetőek voltak 

ezek a programok. A harmadik legtöbbet látogatott témakör a kiemelt – Többszólamú múzeum 

című tematika volt, negyedik helyen pedig a csupán egy hetes programszervezésre lehetőséget 

nyújtó Múzeumi szünetelő (14%) végzett. A sereghajtó 2021-ben az előző évben előkelő helyet 

elfoglaló Sétálj, gyalogolj, bringázz velünk! témakör lett (2%), ennek magyarázata, hogy ezeket 

a kültéri rendezvényeket regisztrációhoz, létszámlimithez kötötték.  

 

5.3. A programok látogatói kérdőíveinek elemzése  

 

A Múzeumok Őszi Fesztiválján résztvevő intézmények minden évben látogatókutatást végeznek 

a programjaikkal kapcsolatban. Ez kitér többek között arra is, hogy milyen összetételben vesznek 

részt a rendezvényeken az érdeklődők, illetve honnan informálódnak a programmal kapcsolatban. 

Minden rendezvény 10 résztvevőjével kell kitöltetniük a múzeumoknak a látogatói kérdőíveket, 

amelyek ugyan nem szignifikánsan mutatják az adatokat, de a sokaság egészére nézve értékes 

következtetéseket tudunk levonni. Az előző évhez hasonlóan 2021-ben is vizsgáltuk az online 

programokon részvevők adatait. A MOKK kérte a csatlakozó intézményeket, hogy online 

felületükön tegyék elérhetővé kérdőívünket, és kérjék meg közönségüket annak kitöltésére. A 

valós helyszínen megvalósult programok látogatói közül 990-en, a virtuális események résztvevői 

közül pedig csupán 15-en töltötték ki a kérdőíveket. 
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5.3.1. A valós térben megvalósult programok látogatói 3 

10. ábra 

 

A kérdőíveket 

kitöltők 990 fős 

mintája alapján a 

látogatók többsége a 

31-49 év közötti 

lakosság köréből 

került ki. Szintén 

sokan érkeztek az 50-

64 év közöttiek 

közül, a harmadik 

helyen, a 65 év 

fölöttiek, negyedik 

helyen pedig a 19-30 

év közöttiek 

végeztek. A 

legkisebb arányban holtversenyben (6-6%) a középiskolás, 14-18 év közötti, valamint a 13 év alatti 

korosztály vett részt a programokon. 

 

11. ábra 

A válaszolók 

nagyrésze, 38% 

családdal együtt vett 

rész a rendezvényeken. 

Ettől közel 10%-kal 

maradtak el azok, akik 

ismerőssel érkeztek a 

programokra. Habár az 

előző évek átlagában 

nézve nincs jelentős 

különbség, de még így 

is meglepően magas 

azok aránya – 23% – 

akik egyedül látogatják a rendezvényeket. Az iskolai csoportok alulteljesítettek az előző évi 16%-

hoz képest. A nagyon alacsonynak számító 11% a koronavírus-járvány hatásának tudható be, 

amelynek következtében elmaradtak a múzeumokból az iskolai csoportok. Azt vizsgálva, hogy 

milyen szervezésben érkeztek a programokra a látogatók, gyökeresen mást mutat a válaszadások 

alapján. Erre a kérdésre 70% mondta azt, hogy egyéb szervezésben ment el a múzeumba, míg 12% 

iskolai és 13% egyéni szervezésben jutott el a programokra. Mindezek fényében elmondható, hogy 

a jövőben továbbra is ösztönözni kell az intézményeket a családoknak és a diákoknak szóló 

rendezvények szervezésére a Múzeumok Őszi Fesztiválján. 

                                                 
3 A látogatói kérdőíveket kitöltő, 657 fős minta alapján 
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6. A rendezvény kommunikációs eszközei 
 

6.1. Múzeumok Őszi Fesztiválja központi kommunikációja: 

2021-ben a Múzeumok Őszi Fesztiválja az alábbi kommunikációs lehetőségekkel rendelkezett: 

1. www.oszifesztival.hu – hivatalos honlap (27 friss hír került fel az oldalra 2021-ben) 

2. Múzeumok Őszi Fesztiválja 2021 Facebook oldal (2021. szeptember 1-je és november 

30-a között 146 poszt került ki a felületre) 

https://www.facebook.com/2019muzeumokoszifesztivalja 

3. MŐF plakát – központilag 50 db, múzeumok egyénileg – a honlapról letölthető sablon 

alapján – készített plakátjai kb. 1895 db 

4. MŐF szórólap – honlapról letölthető sablon alapján résztvevő múzeumok készítették és 

terítették környékükön – egységes arculat, de egyedi programok, saját nyomtatásban.  

5. www.mokk.skanzen.hu honlap 

6. MOKK hírlevél 

7. Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó  

8. Sajtómeghívó (2021. szept. 22. MÖF indításáról és a 19. Országos Múzeumpedagógiai 

Évnyitóról – 130 címzett, + a 13. Országos Múzeumpedagógiai Konferenciáról – 130 címzett) 

A múzeumok további 19.449 db meghívót küldtek ki. 

9. Sajtótájékoztató (szept. 22. Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum - Kezdetét 

veszi a 16. MŐF)  

10. Sajtónyilvános események (szept. 27. 19. Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó, nov. 8-

9 13. Országos Múzeumpedagógiai Konferencia) 

11. Sajtóközlemények (szept. 27. A MŐF indulásáról és a Múzeumpedagógiai Nívódíjról – 

130 címzett, – október 21-én a vidéki Sajtótúráról, – november 9. Az Országos Múzeumpedagógiai 

Konferenciáról – 130 címzett) 

12. Sajtótúra (október 20.) – A Múzeumok Őszi Fesztiválja vidéki programjaiba való ízelítő 

a média munkatársai számára, úti cél: Szerencs, Tokaj,  

 

Az NKA forrásnak köszönhetően 2021-ben 2.684.050 forintot tudunk a Múzeumok Őszi 

Fesztiválja központi kommunikációs kampányára fordítani. Ebben rádiós, online és nyomtatott 

sajtóban való megjelenés volt. A rendezvénysorozat Facebook oldalán és a honlapján heti 

rendszerességgel több tematikus programajánlót tettünk közzé, illetve interjú formájában is voltak 

rádiós és televíziós megjelenései a Múzeumok Őszi Fesztiváljának. Másfél héten keresztül egy 

online vetélkedő keretében naponta egy-egy kvíz-kérdést tettünk közzé a rendezvénysorozat 

honlapján, amelyekre összesen 731 válasz érkezett. 2021-ben ismét volt lehetőségünk a Facebook 

és Adwords kampányra, amelynek köszönhetően nagyon sok emberhez eljutott a Múzeumok Őszi 

Fesztiválja híre.  

 

A fesztiválról több alkalommal volt szó az MTVA M5 csatornáján, azon kívül pedig a Kossuth és 

a Katolikus Rádióban, valamint a Manna Fm-en és a Karc Fm-en is készült riport a 

rendezvénysorozatról. A programokról több internetes oldal – a Képmás magazin, a Kultúra.hu, 

és a Magyar Múzeumok – is tájékoztatott. Évek óta szervezünk a Magyar Turisztikai 

Ügynökséggel közösen vidéki programhelyszíneket érintő sajtótúrát. Erre 2021-ben október 20-

án került sor, és az úticél pedig Szerencs és Tokaj volt. Az egész napos programnak köszönhetően 

http://www.oszifesztival.hu/
https://www.facebook.com/2019muzeumokoszifesztivalja
http://www.mokk.skanzen.hu/
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több mint tíz cikk, valamint egy televíziós és három rádiós riport jelent meg a helyi és az országos 

sajtóban a Múzeumok Őszi Fesztiváljával kapcsolatban. 

A www.oszifesztival.hu látogatottsága (a szeptember 6. és november 17. közötti időszakot 

vizsgálva) 

 

Év Munkamenetek száma Tényleges felhasználók száma Oldalmegtekintések 

2019 29938 22741 93 908 

2020 11 854 7667 52 172 

2021 27994 20174 77 903 

 

A honlap 2021-es, fesztivál alatti látogatottságát az előző éviekhez viszonyítva azt látjuk, hogy 

2020-ban ugyan a COVID járvány miatt volt egy erős visszaesés, azonban a tavalyi adatok ismét 

megközelítették a korábbiakat.  

 

 Facebook és Google kampány 

 

A Facebook és Google Adwords kampány célja a Múzeumok Őszi Fesztiválja ismertségének 

növelése, és az érdeklődők rávezetése a rendezvénysorozat Facebook oldalára, illetve honlapjára. 

A kampány hatására 449.000 megjelenésből 3340 érdeklődőt sikerült a www.oszifesztival.hu 

oldalra való kattintásra ösztönözni. A Facebook kampány 211.505 múzeum iránt érdeklődőt ért el, 

és összesen 15.330 interakciót eredményezett. Ezek az eredmények megközelítik a 2019-es 

adatokat. 

2021-es Facebook és Google hirdetések együttesen 12.844 + 3.340 = 16.186 látogatót hoztak az 

oszifesztival.hu honlapra, valamint az ismertséget növelő display hirdetések is szépen teljesítettek, 

ugyanis meghaladták 600.000-et. Idén a játékok különösen jól működtek. A 10 kérdésből álló kvíz-

sorozatot az 5. és a 6. héten hirdettük, aminek eredményeként a 10 kérdésére összesen 731 válasz 

érkezett, ebből 652 helyes és 79 helytelen megoldás született.  

 

A fizetett Facebook és Google Adwords kampány hiánya miatt 2020-ban háromszor kevesebb 

emberhez jutottak el a fesztivál programjai, mint 2021-ben, ez mutatja, hogy a fizetett online 

kampánnyal megsokszorozódik a rendezvény internetes felületeinek látogatottsága,  és ezáltal a 

rendezvény ismertsége is, ezért jövőre mindenképp folytatni kell az online hirdetéseket. 

 

 Múzeumok Őszi Fesztiválja Facebook profil 

 

A 2015. szeptember 7-én elindított MŐF Facebook profilt minden évben aktualizáljuk. Az oldalon 

beharangozó, kedvcsináló posztokkal, kvízjátékkal szólítottuk meg az oldal kedvelőit és követőit. 

A kedvelőink száma 2020-hoz képest 153 fővel nőtt, míg akkor 2938 követővel, addig 2021-ben 

3058-cal büszkélkedhetett az oldal. 
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 Sajtómegjelenések  

 

Múzeumok Őszi Fesztiválja programszervezőinek sajtómegjelenései   

A múzeumok internetes megjelenései 2020-ban az online programok ösztönzésével ugyan a 2019-

eshez képest a háromszorosára ugrottak, 2021-ben ismét a felére csökkent ennek a hirdetési 

platformnak az igénybevétele. A rádióban való szereplésben jól teljesítettek az intézmények (306), 

ami meghaladta mind a 2018-as, mind a 2019-es adatot. A televíziós megjelenés tartotta az utóbbi 

évek átlagát, a nyomtatott sajtó viszont erőteljesen visszaesett a három és a kétévvel korábbi 

adatokhoz viszonyítva. (a koronavírus-járvány miatt a 2020-as év adatainak figyelembevétele nem 

releváns) 

 

A Múzeumok Őszi Fesztiválján résztvevő intézmények egyedi kommunikációja 

 Sajtótájékoztató: 7 intézmény rendezett sajtótájékoztatót 

 Sajtóközlemény: 29 intézmény adott ki sajtóközleményt 

 Beharangozás a médiában: 32 intézmény hirdetett a médiában  

 Szórólapok és kiadványok száma: 24.032 db 

 Kiküldött hírlevelek száma: 46.291 db 

 Kiküldött meghívók száma: 19.449 db 

 Plakátok száma: 1895 db 

 

Az országos rendezvénysorozat időszakában 2420 megjelenés volt a médiában és körülbelül 

46 ezer címre ment ki hírlevél. A legnagyobb tömegek elérése érdekében a Múzeumok Őszi 
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Fesztiválja idejében tematikus programajánlók készültek, amelyeket a honlapon és közösségi 

oldalon is megosztottunk, továbbá online-játékkal is készültünk.  

6.2. A használt kommunikációs eszközök hatékonysága4 

A látogatók által kitöltött kérdőívek egy része a fesztivál szervezésére vonatkozott, a másik 

részében pedig arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen forrásokból értesültek a rendezvényről. 

 

15. ábra 

 

 

16. ábra 

 

A valós térben megvalósult rendezvények esetében megállapítható, hogy a fővárosi és a vidéki 

lakosság értesülési forrásának arányai jelentősen közeledtek egymás felé az előző évekéhez képest. 

Mind a budapestiek, mind a vidékiek többsége első sorban a közösségi oldalakon keresztül szerzett 

                                                 
4 A látogatói kérdőíveket kitöltő, 990 fős minta alapján 
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tudomást a programokról, ugyanakkor kiemelkedő eredményt ért el mindkét esetben a fesztivál 

honlapja és az egyéb internetes felületek (vidék: 27%+7% + 9%=43%, Budapest: 

20%+18%+16%=54%). A második leggyakoribb értesülési forrás a szájhagyomány, a látogatók 

jelentős része ugyanis ismerőseitől (vidék 22%, főváros: 23%) hallott a fesztivál programjairól. A 

hírlevél és a plakát a középmezőnyben végzett, míg a szórólapokból és a médiumokból elenyésző 

arányban értesültek a látogatók a rendezvényekről. 

 

Ugyanakkor az adatok értelmezéséhez szükséges azt is megvizsgálni, hogy az egyes médiumok 

mekkora szerepet töltöttek be az őszi fesztivál kommunikálásában. A következő ábra a fesztivál 

kommunikációs mixét mutatja. 

17. ábra 

 

A három diagrammot együtt vizsgálva látható, hogy mind vidéken, mind a fővárosban a 

legnagyobb arányban az internetről, a közösségi oldalakról tájékozódnak az emberek, a hírlevelek 

és a szórólapok napjainkban alacsony hatékonyságúak. Ugyan mindkét hirdetőfelület alkalmazása 

magasan kiemelkedik a mezőnyből – hírlevélből 46.291-et, szórólapból pedig 24.032-t juttattak el 

az intézmények a lakosság felé – a fesztivál programjaival kapcsolatban, ennek ellenére a 

hírleveleket 8-10%, a szórólapot pedig csupán 1-2%-uk jelölte meg hírforrásként.  

 

A plakátok esetében szintén megfigyelhető a hatékonyságcsökkenés, ugyan vidéken még 

valamennyire információforrásnak számít, és a látogatók 11% szerzett tudomást erről a 

hírhordozóról, addig Budapesten csak 5 % tájékozódott róla.  

 

7. A Múzeumok Őszi Fesztiválja támogatói 

 

A Múzeumok Őszi Fesztiválja bannere barter megállapodásoknak köszönhetően megjelent a 

Kultúra.hu, a Magyar Múzeumok és a Magyar Turisztikai Ügynökség és a Képmás Magazin 

honlapján, a Katolikus Rádióban több megjelenést kapott a Múzeumok Őszi Fesztiválja. A Magyar 

Turisztikai Ügynökséggel közösen szervezett sajtótúrának köszönhetően a Múzeumok Őszi 

Fesztiválja Szerencs és Tokaj környéki programkínálatába tekinthettek bele az újságírók.  
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8. Dokumentáció 

 

1. A Múzeumok Őszi Fesztiválja megvalósult programjai 

A múzeumok programjai megtekinthetőek a www.oszifesztival.hu honlapon. A rendezvényekre 

témakörönként, régiónként, településenként és időpontok szerint lehet rákeresni a fesztivál 

időszakában. 

2. 13. Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó 

A rendezvénnyel kapcsolatos információk:  

https://mokk.skanzen.hu/2021081619-orszagos-muzeumpedagogiai-evnyito 

A rendezvényről szóló sajtóközlemény: 

http://www.oszifesztival.hu/a-muzeumpedagogia-legkivalobbjait-dijaztak-a-19-orszagos-

muzeumpedagogiai-evnyiton.html 

3. A Múzeumpedagógiai Nívódíj és a Múzeumpedagógiai Életműdíj 

A díjjal kapcsolatos felhívás itt található:  

https://mokk.skanzen.hu/20210622felhivas-muzeumpedagogiai-nivodij-2021 

A Múzeumpedagógiai Nívódíjra beérkezett jelentkezők programjainak leírásai itt tekinthetők meg:  

https://mokk.skanzen.hu/20210926muzeumpedagogiai-nivodij-felhivasra-beerkezett-nevezesek-

2021  

A Múzeumpedagógiai életműdíjjal kapcsolatos információk itt találhatók: 

https://mokk.skanzen.hu/20210622muzeumpedagogiai-eletmudij-2021 

4. 19. Országos Múzeumpedagógiai Konferencia 

A rendezvénnyel kapcsolatos információk itt olvashatók:  

https://mokk.skanzen.hu/2021081113-orszagos-muzeumpedagogiai-konferencia 

A rendezvényről szóló sajtóközlemény: 

https://mokk.skanzen.hu/20211108a-13-orszagos-muzeumpedagogiai-konferenciaval-es-a-

kozossegi-muzeum-cimek-atadasaval-zarul-a-16-muzeumok-oszi-fesztivalja 

5. Sajtótájékoztató a Múzeumok Őszi Fesztiváljáról és az Országos Múzeumpedagógiai 

Évnyitóról  

A sajtótájékoztatóról 2021. szeptember 22-én kiadott sajtóközlemény, valamint az eseményen 

készült képek itt tekinthetők meg: http://www.oszifesztival.hu/indul-a-16-muzeumok-oszi-

fesztivalja.html 

6. Sajtótúra Szerencs és Tokaj úticéllal 

Az október 20-án a Magyar Turisztikai Ügynökséggel közösen szervezett sajtótúráról kiadott 

sajtóközlemény: 

http://www.oszifesztival.hu/meg-ket-hetig-tart-a-muzeumok-oszi-fesztivalja.html 

7. A Múzeumok Őszi Fesztiválja és az Országos Múzeumpedagógiai Konferencia témáját 

kibontó cikk itt olvasható:  

https://mokk.skanzen.hu/20220203muzeumot-receptre 

 

 

 

 

http://www.oszifesztival.hu/
https://mokk.skanzen.hu/2021081619-orszagos-muzeumpedagogiai-evnyito
http://www.oszifesztival.hu/a-muzeumpedagogia-legkivalobbjait-dijaztak-a-19-orszagos-muzeumpedagogiai-evnyiton.html
http://www.oszifesztival.hu/a-muzeumpedagogia-legkivalobbjait-dijaztak-a-19-orszagos-muzeumpedagogiai-evnyiton.html
https://mokk.skanzen.hu/20210622felhivas-muzeumpedagogiai-nivodij-2021
https://mokk.skanzen.hu/20210926muzeumpedagogiai-nivodij-felhivasra-beerkezett-nevezesek-2021
https://mokk.skanzen.hu/20210926muzeumpedagogiai-nivodij-felhivasra-beerkezett-nevezesek-2021
https://mokk.skanzen.hu/20210622muzeumpedagogiai-eletmudij-2021
https://mokk.skanzen.hu/2021081113-orszagos-muzeumpedagogiai-konferencia
https://mokk.skanzen.hu/20211108a-13-orszagos-muzeumpedagogiai-konferenciaval-es-a-kozossegi-muzeum-cimek-atadasaval-zarul-a-16-muzeumok-oszi-fesztivalja
https://mokk.skanzen.hu/20211108a-13-orszagos-muzeumpedagogiai-konferenciaval-es-a-kozossegi-muzeum-cimek-atadasaval-zarul-a-16-muzeumok-oszi-fesztivalja
http://www.oszifesztival.hu/indul-a-16-muzeumok-oszi-fesztivalja.html
http://www.oszifesztival.hu/indul-a-16-muzeumok-oszi-fesztivalja.html
http://www.oszifesztival.hu/meg-ket-hetig-tart-a-muzeumok-oszi-fesztivalja.html
https://mokk.skanzen.hu/20220203muzeumot-receptre
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9. Következtetések 

 

A Múzeumok Őszi Fesztiválja 2021-ben azokra a lehetőségekre hívta fel a figyelmet, amelyek 

mentén a múzeumok hozzájárulhatnak az egészség, a testi és szellemi egyensúly megteremtéséhez. 

Ezt fejezi ki a „múzeumi harmónia” kifejezés, amelyet a rendezvénysorozat jelmondatának 

választottunk. Ennek fényében az országos rendezvénysorozat megújított programstruktúrával 

kínált hasznos és szórakoztató szabadidőtöltési lehetőségeket a lakosság számára. 

 

A múzeumokba ellátogatók és a résztvevő intézmények számának alakulása: 

 

Megnevezés 2021 

Múzeumok száma 113 

Programfélék száma 620 

Látogatók száma 130.894 
forrás: SZNM MOKK 

 

 

Az alábbi táblázat mutatja, hogy 2021-ben a Múzeumok Őszi Fesztiválja ideje alatt mennyien 

vettek részt a múzeumi programokon, az online és a valós tér szerinti bontásban. 

 

A részvétel platformja 

Programféle 

(db) 

% Látogatók 

(fő) 

% 

Online tér 37 6% 15.524 12% 

Valós helyszín 583 94% 115.370 88% 

összesen: 620 100% 130.894 100% 

 

A Múzeumok Őszi Fesztiválja 2021-ben is közel 7 héten keresztül várta programokkal 

országszerte a múzeumkedvelő lakosságot. A rendezvénysorozatot koordináló Szabadtéri Néprajzi 

Múzeum Múzeumi – Oktatási és Módszertani Központ minden évben megújuló 

programstruktúrával invitálja az ország múzeumait, hogy változatos programjaikkal 

csatlakozzanak a mára magas nívóra szert tevő rendezvénysorozathoz. A pandémiás helyzet 

rávilágított arra, hogy az ember számára az egészség az egyik legnagyobb érték, amely a testi, és 

a szellemi egyensúly megteremtésével valósulhat meg. Ezért az idei fesztivál olyan programok 

szervezésére kívánta ösztönözni a múzeumokat, amelyek megmutatják, hogy miként tudnak 

hozzájárulni ennek az egységnek a megteremtéséhez. A koncepcióhoz alakított Többszólamú 

múzeum című tematika jó eredményt ért el az idei programstruktúrában, ugyanis a múzeumok 

20%-a választotta ezt témaköréül, amelyek összesen csaknem 10.354 látogatót vonzottak.  

 

Az elektronikus térben megtartott események csupán körülbelül 6%-a volt az összes programnak, 

ennek ellenére a szélesebb körű hozzáférés végett továbbra is javasoljuk az online térben való 

programszervezés lehetőségének megtartását.  

 

A rendezvénysorozatra a programokat szervező múzeumoknak 2021-ben is elektronikus formában 

lehetett regisztrálni, majd jelentkezni, illetve a szakmai és pénzügyi beszámolókat is az erre a célra 

kialakított felületen (www.regisztracio.oszifesztival.hu) tudták a múzeumok benyújtani. A 

http://www.regisztracio.oszifesztival.hu/
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programok feltöltése és frissítése a korábbi két évhez hasonlóan szintén online zajlott a 

www.oszifesztival.hu honlapon.  

 

Az egységes arculat szerint kidolgozott, a honlapról letölthető plakát és szórólapsablonokat a  

múzeumok jelentős része használta, ezzel a fesztivál egységes kommunikációjához jelentősen 

hozzájárultak.  

 

A Múzeumok Őszi Fesztiválja 2021-ben is nagyon sok embert elért és megmozgatott. A 

rendezvénysorozatnak köszönhetően egyre többen jönnek rá arra, hogy a múzeum nem csupán egy 

kiállítóhely, hanem attól sokkal tágabban értelmezhető színtér. A látogatók a múzeumi programok 

során betekintést nyerhetnek nemcsak az ott lévő tárgyak előéletébe, hanem akár magát a múzeumi 

működést is megismerhetik némely tematika keretében. Az ajánlott 9 témakör mindegyike az 

intézmények sokszínűségének megmutatkozására ad lehetőséget, és a hozzájuk csatlakozók – akár 

tőlük szokatlan köntösben is – megnyilvánulhatnak a nagyközönség felé. Az, hogy a 

rendezvénysorozat ismét ilyen nagyszámú látogatót megszólított, azt bizonyítja, hogy van igény 

rá és folytatásra érdemes jövőre is. 

 

 

Ezúton is köszönjük az NKA támogatását, amellyel lehetővé tette a Múzeumok Őszi 

Fesztiválja megrendezését.      

 

 

 

 

A beszámolót készítette: Rudolf Eszter 

 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ 

Szentendre, 2022. 06.01. 

 

  

http://www.oszifesztival.hu/
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10. Mellékletek 

A Múzeumok Őszi Fesztiválja plakátja 
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19. Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó 

 

 
A Múzeumpedagógiai Nívódíjak és a Múzeumpedagógiai Életműdíj átadása 

 

 
 

A Családbarát múzeum elismerés átadása 
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13. Országos Múzeumpedagógiai Konferencia 

 

 
A Közösségi múzeum elismerés átadása 

 

 

 

 

 
A Közösségi múzeum elismerés átadása 

 


