
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szakmai beszámoló a 

’Közoktatási fókuszú interaktív modul kialakítása a 

Szépművészeti Múzeum Hyperión adatbázisának „Klasszikus 

ókor” virtuális kiállításához’ című pályázathoz 
 
 

Pályázati azonosító: NKA 204106/02360 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antik Gyűjtemény 

Szépművészeti Múzeum 
  



2 
 

 

A pályázat háttere és célkitűzése 

A Hyperión (http://hyperion.szepmuveszeti.hu/) a klasszikus ókori kultúrákat gondozó magyar 

közgyűjtemények műtárgyain alapuló digitális ókortudományi portál, amely a Szépművészeti 

Múzeum fenntartásában működik, szerkesztését és fejlesztését a Szépművészeti Múzeum Antik 

Gyűjteménye végzi.  

A portál elsődleges célja, hogy közös rendszerbe gyűjtse az ókori kultúrák hazai 

múzeumokban őrzött műtárgyait egységes feldolgozási protokoll szerint, szakszerű leírásokkal, 

gazdag képanyaggal és összetett keresővel. A magyarországi műtárgyak mellett kitekintést ad 

külföldi múzeumokban őrzött ókori emlékekre és lelőhelyekre is, amivel arra törekszik, hogy 

minél átfogóbb képet nyújtson a klasszikus ókor kultúráiról. A portál elsősorban magyar 

nyelvű, de a tartalmak egy része angol nyelven is elérhető. 

A Hyperión portál egyik alapfunkciója a Túraútvonalak modul, amely lehetővé teszi, 

hogy a múzeumok a kiállított műtárgyaikat az interneten is hozzáférhetővé tegyék, mintegy 

reprodukálva a valós kiállítást a digitális térben. A Szépművészeti Múzeum 2018-ban megnyílt 

Klasszikus ókor című állandó kiállítása már virtuális formában is elérhető a múzeum 

honlapjáról a Hyperión portálon keresztül 

(https://www.szepmuveszeti.hu/kiallitasok/klasszikus-okor-az-antik-gyujtemeny-kiallitasa/; 

http://hyperion.szepmuveszeti.hu/hu/tour/9899).  

Az NKA Közgyűjteményi Kollégiumához benyújtott pályázat célja a Hyperión portál 

közoktatási fókuszú platformjának kialakítása volt, amely oktatási segédanyagot kínál az 

általános iskolai felsőtagozatos és középiskolai történelem, magyar irodalom és vizuális kultúra 

tantárgyak tanításához a Szépművészeti Múzeum Klasszikus ókor virtuális kiállításához 

kapcsolódva. 

 

Megvalósulás 

A 2020-ban benyújtott pályázatban elsősorban a Hyperión portál közoktatású fókuszú 

platformjának informatikai és grafikai fejlesztésére kértünk támogatást az NKA-tól, valamint 

kisebb részben az elkészülő tartalom angol fordítására. A szöveges és képi tartalom előállítására 

(szövegírás, szakmai és nyelvi lektorálás, fotózás, képszerkesztés) nem tervezünk költséget a 

pályázatban, mert azt az Antik Gyűjtemény önerőből tervezte megvalósítani.  

A pályázat megvalósítására 2021 januárjától került sor. Az elnyert támogatás összege 

1.200.000 Ft volt, amely a megpályázott összeg (1.500.000 Ft) 80%-a. Az informatikai 

fejlesztések tervezett költsége 1.250.000 Ft volt, amelynek az NKA támogatás 96%-át fedezte, 

így a fennmaradó 4%-ot a Szépművészeti Múzeum saját forrásból egészítette ki. Ennek, 

valamint 2021-ben a Szépművészeti Múzeum további, saját forrásból biztosított 

hozzájárulásának köszönhetően a közoktatási fókuszú Hyperión Junior felület informatikai 

fejlesztése elkészült.   

http://hyperion.szepmuveszeti.hu/
https://www.szepmuveszeti.hu/kiallitasok/klasszikus-okor-az-antik-gyujtemeny-kiallitasa/
http://hyperion.szepmuveszeti.hu/hu/tour/9899
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2021. januártól az Antik Gyűjtemény személyi állományában bekövetkezett jelentős 

változás (a vállalt pályázati cél teljesítéséhez szükséges magyar és angol nyelvű tartalmakat 

készítő 5 munkatárs felmondása) teljes mértékben érintette a pályázat tartalmi elemeinek 

megvalósítását. Ezért kértük a megvalósítási és elszámolási határidő meghosszabbítását 6 

hónappal (ld. az ehhez 2021. április 1.-i dátummal benyújtott indoklást). Mindezek miatt az 

Antik Gyűjtemény saját szakmai (régész) kapacitásait és a múzeumon belül 2021. nyarától 

rendelkezésre álló, ókoros múzeumpedagógusi kapacitásokat a pályázatban vállalt 5 témakör 

magyar nyelvű szövegeinek elkészítésére fordítottuk. A Hyperión Junior tárgyadatlapok címei 

és címkéi angol nyelven is elérhetők, a hosszabb szakmai szövegek fordítására később, 

kapacitás függvényében kerülhet sor. 

 

Informatikai és grafikai fejlesztések 

Az informatikai fejlesztések során elkészült a Hyperión ókortudományi portál Hyperión Junior 

aloldala, amely közoktatású fókuszú, felsőtagozatos általános iskolás és középiskolás (5-12. 

évfolyam) diákok számára kialakított platform. Az informatikai munkákat (programozás, 

sitebuild) a Hyperiónt a kezdetektől fejlesztő Napfolt Kft. végezte el. A Hyperión Junior 

közvetlenül a portál nyitóoldaláról érhető el külön menüpontból, külön aloldalként: 

http://hyperion.szepmuveszeti.hu/hu/junior/  

A Hyperión Junior szerkezetében és kinézetében a Hyperión felépítését követi, azzal 

összeköttetésben áll, de attól függetlenül, a 10-14 éves korosztály igényeinek megfelelő 

megjelenéssel és funkciókkal rendelkezik.  

A Hyperión Junior hat fő modulból épül fel (1. kép), amelyek a nyitóoldalon lévő 

csempéken és részben a fejlécben található menüpontokon (Kalandozó, Kereső) keresztül 

érhetők el: 

1. Műtárgyak: magyarországi és külföldi múzeumokban őrzött műtárgyak és ókori 

emlékek adatlapjait tartalmazó gyűjtőfelület. A műtárgyak adatlapjain a tárgyakra 

vonatkozó információk a diákok számára könnyen befogadható módon, öt egységre 

tagolva rögzíthetők: Dióhéjban – alapadatok a tárgy fényképeivel (5. kép); Fedezd fel – 

részletes leírás képekkel (6. kép); Hol és mikor – a tárgy kora és készítési helye térképpel 

(7. kép); Kitekintő – a tárggyal kapcsolatos egyéb információk, érdekességek (8. kép); 

Súgó – elsősorban a tanároknak szánt információk a tárgyhoz kapcsolódó linkekkel, 

tanítási javaslatokkal, témakörökkel, tantárgyi kapcsolódásokkal (9. kép).  

2. Olvasmányok: ókori forrásokat tartalmazó gyűjtőfelület. Az olvasmányok adatlapjai 

egyszerű szöveges oldalak képbeágyazási lehetőséggel. 

3. Kisokos: ókori témákról, személyekről szóló lexikonjellegű szövegek, meghatározások 

gyűjtőfelülete. A lexikon-cikkek adatlapjai egyszerű szöveges oldalak képbeágyazási 

lehetőséggel. 

4. Kalandozó (3. kép): virtuális túraútvonalak gyűjtőfelülete. A modul lehetőséget biztosít 

virtuális kiállítások létrehozására, amelyek a kapcsolódó lexikon-szócikkek, szöveges 

http://hyperion.szepmuveszeti.hu/hu/junior/
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ókori források és játékos fejtörők révén a kiállítótéri lehetőségeknél sokkal bővebben, 

kontextusba helyezve képesek bemutatni a műtárgyállományt. A virtuális túrák 

altúrákból állnak, amelyekhez műtárgyak kapcsolódnak (4. kép). 

5. Fejtörők: játékok, játékos feladatok, interaktív tartalmak gyűjtőfelülete. A modul 

lehetőséget biztosít külső tartalmak beágyazására.  

6. Ti készítettétek: a diákok által készített alkotások, tartalmak gyűjtőfelülete. A modul 

lehetőséget biztosít képek és szöveges tartalmak feltöltésére is. Itt bemutathatók az 

Antik Gyűjtemény korábbi levelező pályázatai alkalmával készített alkotások mellett a 

jövőbeli foglalkozások és pályázatok során készülő művek is.  

A Hyperión Junior felületén regisztrációt követően a látogatók (tanárok és diákok egyaránt) 

saját fiókot hozhatnak létre, amelybe elmenthetik kedvenc tartalmaikat.  

A diákok önállóan tudják használni saját eszközeiken is a Hyperión Juniort, amely 

asztali számítógépen, táblagépen és mobiltelefonon egyaránt elérhető.  

Az informatikai fejlesztés mellett elkészült a Hyperón Junior hat fő modulját jelképező 

ábrák grafikai megjelenítése is. Ez a nyitóoldalon hat színes csempeként látható, amelyekre 

rákattintva közvetlenül juthatunk el az adott modul tartalmához (1. kép). 

 

Tartalmi fejlesztések 

A pályázat ismeretátadási programja keretében öt olyan ókorral kapcsolatos téma került 

kidolgozásra, amelyek szorosan kapcsolódnak a nemzeti alaptanterv és az általános iskolai 

történelem kerettanterv ókori tárgyú fejezeteihez, így jelentős segítséget nyújthatnak azok 

tanításában, az elsajátítandó ismeretanyag illusztrálásában és jobb megértésében. A kidolgozott 

témák nem csak a történelem tanításában, de az irodalom és a vizuális kultúra tantárgyak 

oktatásához is felhasználhatók. Az ismeretátadási program elsődleges célcsoportja az 5–8. 

évfolyam volt. 

A diákok öt virtuális túra formájában ismerkedhetnek meg az öt fő témakörrel a 

Hyperión Junior felületén. Az öt tematikai egység alapját a Szépművészeti Múzeum virtuálisan 

is elérhető Klasszikus ókor című állandó kiállításán, valamint a múzeum antik gipszmásolatait 

is bemutató komáromi Csillagerőd  kiállításán látható műtárgyak képezik. A kidolgozott túrák 

átlagosan 2-3 altémából épülnek fel, az altémákhoz pedig különféle, a fenti két kiállításon 

látható műtárgyak (átlagosan 4-7 tárgy) kapcsolódnak szöveges és képi információkkal (4–9. 

kép). A túrák és altúrák között tetszés szerint lehet navigálni. Minden túrát egy feladatsor zár 

le, amely az elsajátítandó tudásanyagot játékos formában teszi ellenőrizhetővé a diákok számára 

(10. kép).  

Egy témakör szövegének teljes hossza altémákkal együtt átlagban 6000n. A kapcsolódó 

műtárgyadatlapok szövegének terjedelme átlagban 3000n. A szövegek a diákok számára 

könnyen értelmezhető stílusban íródtak, a leírásokban szereplő idegen szavak, fogalmak, 

személyek és földrajzi helyek külön magyarázatot kaptak (összesen kb. 300 magyarázat), 

amelyek buborékként, a szavak felett egérmozgatásra megjelenő szövegdobozokban 
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olvashatók. A szövegekben alkalmanként a Hyperión más aloldalaira, olvasmányokra, lexikon-

szócikkekre (Kisokos) és más műtárgyakra mutató linkeket is elhelyeztünk. A műtárgyakhoz 

kapcsolódó információkat (Hol és mikor; Kitekintő) képekkel is illusztráltuk (7–8. kép). Egyes 

műtárgy-adatlapokhoz a tantermi és/vagy digitális oktatást segítő tanári segédanyag is 

kapcsolódik, amely kiindulást ad a tananyag feldolgozásának szempontjaihoz. 

A virtuális túrák a Hyperión Junior Kalandozó menüpontjából érhetőkel közvetlenül (3. 

kép). A túrák és altúrák, valamint a hozzájuk kapcsolódó műtárgyak száma később 

tetszőlegesen bővíthető. 

A Hyperión Junior aloldal nyilvános és ingyenes, használata nincs jelszóhoz kötve. 

 

Az alábbi öt virtuális túra került kidolgozásra: 

1. Ókori görög mindennapi élet: az ókori görög sport, lakoma, lakóház és öltözködés 

témájával ismerteti meg a diákokat 16 műtárgy segítségével. 

http://hyperion.szepmuveszeti.hu/hu/junior/tour/11035  

2. Mindennapi élet a római császárkorban (4. kép): az ókori rómaiak lakóházaival és 

szórakozásai lehetőségeivel (kocsiversenyek, gladiátorviadalok) ismerteti meg a 

diákokat 9 műtárgy segítségével. 

http://hyperion.szepmuveszeti.hu/hu/junior/tour/11125  

3. Görög-római hadviselés: az ókori görög városállamok, valamint a Római Birodalom 

jelentősebb háborúival és csatáival, a katonák által használt fegyverekkel és a 

hadseregek felépítésével ismerteti meg a diákokat 9 műtárgy segítségével. 

http://hyperion.szepmuveszeti.hu/hu/junior/tour/11136 

4. Görög mítoszok az ókori kultúrákban: az ókori görög mitológia főbb alakjaival 

(istenek, hérószok, keveréklények) és a mítoszok ókori jelentőségével ismerteti meg 

a diákokat 10 műtárgy segítségével. 

http://hyperion.szepmuveszeti.hu/hu/junior/tour/11137 

5. Vallás: az ókori görögök vallási elképzeléseivel, a Római Birodalomban egymás 

mellett létező különféle ókori vallásokkal, például a zsidó vallással és a korai 

kereszténységgel ismerteti meg a diákokat 10 műtárgy segítségével. 

http://hyperion.szepmuveszeti.hu/hu/junior/tour/11138  

 
 

Elérés és oktatásban való hasznosulás 

A támogatási szerződés 10. pontja szerinti PR kötelezettségnek eleget tettünk. A Hyperión 

Juniort a Szépművészeti Múzeum alábbi csatornáin népszerűsítettük:  

- a Szépművészeti Múzeum honlapján (11. kép): 

https://www.szepmuveszeti.hu/kiallitasok/klasszikus-okor-az-antik-gyujtemeny-

kiallitasa/ 

https://www.szepmuveszeti.hu/muzeumpedagogia-misszio/pedagogusoknak/  

http://hyperion.szepmuveszeti.hu/hu/junior/tour/11035
http://hyperion.szepmuveszeti.hu/hu/junior/tour/11125
http://hyperion.szepmuveszeti.hu/hu/junior/tour/11136
http://hyperion.szepmuveszeti.hu/hu/junior/tour/11137
http://hyperion.szepmuveszeti.hu/hu/junior/tour/11138
https://www.szepmuveszeti.hu/kiallitasok/klasszikus-okor-az-antik-gyujtemeny-kiallitasa/
https://www.szepmuveszeti.hu/kiallitasok/klasszikus-okor-az-antik-gyujtemeny-kiallitasa/
https://www.szepmuveszeti.hu/muzeumpedagogia-misszio/pedagogusoknak/
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- a Szépművészeti Múzeum Instagram-oldalán: 

https://www.instagram.com/p/CbrSAKDoQvm/  

- a Szépművészeti Múzeum hírlevelében (2022. március 26.) 

- a Szépművészeti Múzeum tanári körlevelében (2022. március 23.) 

Az NKA támogatásának tényét, nevét és logóját a népszerűsítő csatornákon (11. kép) és a 

Hyperión Junior nyitóoldalán is feltüntettük (2. kép). 

 

A megvalósulás eredményességének általunk mérhető mutatói: 

- a Hyperión Junior aloldalt az Instagramon népszerüsítő bejegyzéshez érkezett like-ok 

és hozzászólások száma: 288 like, 3 hozzászólás;  

- a Szépművészeti Múzeum hírlevelére feliratkozott olvasók száma: 23.035 fő;  

- a Szépművészeti Múzeum pedagógus körlevelére feliratkozott oktatók száma: 1081 fő.  

A Hyperión ókortudományi portálon nem tudjuk közvetlenül mérni a Hyperión Junior aloldal 

online megtekintéseinek számát. Az aloldal a Szépművészeti Múzeum honlapjáról is elérhető, 

amelynek naponta átlagban 2200–4700 látogatója van. A múzeumi honlapnak 2022 januárban 

130.000, februárban 99.500, márciusban 51.600 látogatója volt. 

 
 
 

Budapest, 2022. április 05.      Antik Gyűjtemény 

 
 

 

 

 

  

https://www.instagram.com/p/CbrSAKDoQvm/
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Melléklet 

 

 

 

1. kép: A Hyperión Junior nyitóoldala a hat fő modult megjelenítő grafikákkal 

 

 

2. kép: A Hyperión Junior nyitóoldala a lábléccel és az NKA-logóval 
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3. kép: A Kalandozó modul 

 

 

4. kép: Egy túraútvonal (Mindennapi élet a római császárkorban) oldala a kapcsolódó 

műtárgyakkal 
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5. kép: Műtárgyadatlap/Dióhéjban 

 

 

6. kép: Műtárgyadatlap/Fedezd fel 

 

 

7. kép: Műtárgyadatlap/Hol és mikor 
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8. kép: Műtárgyadatlap/Kitekintő 

 

 

9. kép: Műtárgyadatlap/Súgó 

 

 

10. kép: Egy főtúra (Mindennapi élet a római császárkorban) Ellenőrző pont altúrája 
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11. kép: A Hyperión Junior elérhetősége a Szépművészeti Múzeum honlapján 

 

 


