
Múzeumok Őszi Fesztiválja 2022
Tisztelt Főigazgató/Igazgató Asszony/Úr! 
Kedves Kolléga! 

2022-ben is megszervezzük az évről-évre nagy népszerűségnek örvendő Múzeumok Őszi 
Fesztiválját, amelynek ezévi jelmondata: Ezt mind fenntartjuk! Az országos 
rendezvénysorozatot október 3. és november 11. között tartjuk. Szeretnénk, ha 
intézménye ezúttal is részese lenne az eseményeknek, és programjaival színesítené a 
széleskörű múzeumi kínálatot. 

A Múzeumok Őszi Fesztiválja célja 2022-ben bemutatni, hogy a múzeumok milyen 
sokféle szerepet vállalhatnak a társadalmi, gazdasági és természeti szempontból 
fenntartható fejlődés megvalósításában.  

Javasoljuk az intézményeknek, úgy állítsák össze kínálatukat, hogy abban digitális 
formában is elérhető programok is szerepeljenek, ezáltal biztosítva a kultúrához való 
minél szélesebb körű hozzáférést. 
  
Regisztráció, jelentkezés és a programtervezet megadásának határideje: 2022. 
augusztus 1. 23:59 

Kérjük a jelentkezéshez benyújtani az intézményvezető által aláírt részvételi 
szándéknyilatkozatot.  
A kitöltött, aláírt szándéknyilatkozatot eredeti formában, postai úton is kérjük megküldeni 
Rudolf Eszter részére, (Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani 
Központ, 2001 Szentendre, Pf. 63). A postára adási határidő: 2022. augusztus 2.  (postai 
bélyegző), a szándéknyilatkozat beszkennelt változatát kérjük feltölteni a regisztrációs 
felületre 2022. augusztus 1. 23:59-ig. 
Muzeális intézmények tagintézményei anyaintézményük főigazgatójának 
szándéknyilatkozatát benyújtva önállóan regisztrálhatnak a Múzeumok Őszi Fesztiválján 
való részvételre. 
Figyelem! Csak a regisztrált résztvevőknek tudjuk biztosítani a megjelenést a központi 
kommunikációban (pl. a rendezvény honlapján)! 

Amennyiben a rendezvénnyel kapcsolatban további kérdéseik vagy észrevételeik vannak, 
kérjük, vegyék fel a kapcsolatot a Múzeumok Őszi Fesztiválja programkoordinátoraival az 
alábbi elérhetőségeken: oszifesztival@skanzen.hu e-mail címen, vagy a +36 30 523 9427 
telefonszámon (hétköznap 9-től 16 óráig). 

A programok előkészítéséhez sok sikert kívánunk, együttműködésüket előre is köszönjük! 

Szentendre, 2022. július 1. 

Üdvözlettel: 
Dr. Sári Zsolt s.k. 
általános főigazgató-helyettes 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum 

Dr. Bereczki Ibolya 

mailto:oszifesztival@skanzen.hu


1. E-mail *

2.

Soronként csak egy oválist jelöljön be.

Igen

A programot megvalósító intézmény adatai

3.

4.

5.

ágazati feladatokért felelős főigazgató-helyettes 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum 

Nagy Magdolna s.k. 
igazgató 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ 

*Kötelező

A felhasználási feltételeket elfogadom, és az adatvédelmi szabályzatot
megismertem: http://www.oszifesztival.hu/felhasznalasi-feltetelek.html 

*

Az intézmény pontos neve *

Postacím irányítószáma *

Postacím települése *

http://www.oszifesztival.hu/felhasznalasi-feltetelek.html


6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Soronként csak egy oválist jelöljön be.

Egyéb:

több intézményből álló szervezet: anyaintézményként regisztál

több intézményből álló szervezet: tagintézményként regisztrál

egy intézményből álló szervezet

Postacím közterületének megnevezése *

Postacím házszáma *

Értesítési cím (amennyiben eltér a postacímtől) irányítószáma

Értesítési cím települése

Értesítési cím közterületének megnevezése

Értesítési cím házszáma

A megvalósító intézmény ... *



13.

Soronként csak egy oválist jelöljön be.

országos múzeum

országos szakmúzeum

megyei hatókörű városi múzeum

területi múzeum

tematikus múzeum

közérdekű muzeális gyűjtemény

közérdekű muzeális kiállítóhely

egyéb

14.

15.

16.

A megvalósító intézmény MŐF-felelőse, kapcsolattartója

17.

18.

Megvalósító intézmény muzeális intézményi besorolása *

Honlapcím *

E-mail cím *

Telefonszám *

Kapcsolattartó neve *

Kapcsolattartó telefonszáma *



19.

20.

21.

22.

23.

Anyaintézmény, fenntartó, szerződő, számlát kiállító intézmény / szervezet adatai

24.

Soronként csak egy oválist jelöljön be.

Igen

Nem

25.

Elküldött fájlok:

E-mail címe *

Kapcsolattartó értesítési címének irányítószáma (amennyiben eltér a
megvalósító intézmény postacímétől)

Kapcsolattartó értesítési címének települése

Kapcsolattartó értesítési címe közterületének megnevezése

Kapcsolattartó értesítési címének házszáma

Vállalom, hogy a MŐF programokat szükség esetén költségtérítés nélkül is
megvalósítom.

*

Hivatalos aláírással ellátott szándéknyilatkozat (1 fájlban, maximum 1 MB
méretben)

*



A tervezett programokra vonatkozó adatok
Ezen az űrlapon legalább egy, legfeljebb tíz program tölthető fel. Amennyiben többet szeretne 
feltölteni, kérjük, új űrlap kitöltésével folytassa!

1. program (kötelező)

26.

Soronként csak egy oválist jelöljön be.

Kiemelt tematika: 16+ Több, mint múzeum

Értékeink újratöltve

Fittmúzeum

Múzeumi őszbúcsúztató

Múzeumi szünetelő

Felemelő múzeum

Tanárok és óvodapedagógusok napja

27.

28.

Válassza ki az összeset, amely érvényes.

óvodások
általános iskolások
középiskolások
16-25 évesek
felnőttek
nyugdíjasok
családok
fogyatékkal élők
múzeumi szakemberek
pedagógusok
óvodapedagógusok

Tematika megnevezése *

A tervezett program címe *

A tervezett program célközönsége (Kérjük a tervezett program pontos
célcsoport meghatározását. Kérjük, hogy csak az érvényeseket válassza ki!)

*



29.

30.

31.

2. program (nem kötelező)

32.

Soronként csak egy oválist jelöljön be.

Kiemelt tematika: 16+ Több, mint múzeum

Értékeink újratöltve

Fittmúzeum

Múzeumi őszbúcsúztató

Múzeumi szünetelő

Felemelő múzeum

Tanárok és óvodapedagógusok napja

33.

A tervezett program rövid leírása max. 1500 karakter terjedelemben (A bíráló
bizottság e szakmai tartalom alapján hoz elsősorban döntést)

*

Egyéb megjegyzés

Megvalósítandó program helyszíne / helyszínei *

Tematika megnevezése

A tervezett program címe



34.

Válassza ki az összeset, amely érvényes.

óvodások
általános iskolások
középiskolások
16-25 évesek
felnőttek
nyugdíjasok
családok
fogyatékkal élők
múzeumi szakemberek
pedagógusok
óvodapedagógusok

35.

36.

37.

3. program (nem kötelező)

A tervezett program célközönsége (Kérjük a tervezett program pontos
célcsoport meghatározását. Kérjük, hogy csak az érvényeseket válassza ki!)

A tervezett program rövid leírása max. 1500 karakter terjedelemben (A bíráló
bizottság e szakmai tartalom alapján hoz elsősorban döntést)

Egyéb megjegyzés

Megvalósítandó program helyszíne / helyszínei



38.

Soronként csak egy oválist jelöljön be.

Kiemelt tematika: 16+ Több, mint múzeum

Értékeink újratöltve

Fittmúzeum

Múzeumi őszbúcsúztató

Múzeumi szünetelő

Felemelő múzeum

Tanárok és óvodapedagógusok napja

39.

40.

Válassza ki az összeset, amely érvényes.

óvodások
általános iskolások
középiskolások
16-25 évesek
felnőttek
nyugdíjasok
családok
fogyatékkal élők
múzeumi szakemberek
pedagógusok
óvodapedagógusok

Tematika megnevezése

A tervezett program címe

A tervezett program célközönsége (Kérjük a tervezett program pontos
célcsoport meghatározását. Kérjük, hogy csak az érvényeseket válassza ki!)



41.

42.

43.

4. program (nem kötelező)

44.

Soronként csak egy oválist jelöljön be.

Kiemelt tematika: 16+ Több, mint múzeum

Értékeink újratöltve

Fittmúzeum

Múzeumi őszbúcsúztató

Múzeumi szünetelő

Felemelő múzeum

Tanárok és óvodapedagógusok napja

45.

A tervezett program rövid leírása max. 1500 karakter terjedelemben (A bíráló
bizottság e szakmai tartalom alapján hoz elsősorban döntést)

Egyéb megjegyzés

Megvalósítandó program helyszíne / helyszínei

Tematika megnevezése

A tervezett program címe



46.

Válassza ki az összeset, amely érvényes.

óvodások
általános iskolások
középiskolások
16-25 évesek
felnőttek
nyugdíjasok
családok
fogyatékkal élők
múzeumi szakemberek
pedagógusok
óvodapedagógusok

47.

48.

49.

5. program (nem kötelező)

A tervezett program célközönsége (Kérjük a tervezett program pontos
célcsoport meghatározását. Kérjük, hogy csak az érvényeseket válassza ki!)

A tervezett program rövid leírása max. 1500 karakter terjedelemben (A bíráló
bizottság e szakmai tartalom alapján hoz elsősorban döntést)

Egyéb megjegyzés

Megvalósítandó program helyszíne / helyszínei



50.

Soronként csak egy oválist jelöljön be.

Kiemelt tematika: 16+ Több, mint múzeum

Értékeink újratöltve

Fittmúzeum

Múzeumi őszbúcsúztató

Múzeumi szünetelő

Felemelő múzeum

Tanárok és óvodapedagógusok napja

51.

52.

Válassza ki az összeset, amely érvényes.

óvodások
általános iskolások
középiskolások
16-25 évesek
felnőttek
nyugdíjasok
családok
fogyatékkal élők
múzeumi szakemberek
pedagógusok
óvodapedagógusok

Tematika megnevezése

A tervezett program címe

A tervezett program célközönsége (Kérjük a tervezett program pontos
célcsoport meghatározását. Kérjük, hogy csak az érvényeseket válassza ki!)



53.

54.

55.

6. program (nem kötelező)

56.

Soronként csak egy oválist jelöljön be.

Kiemelt tematika: 16+ Több, mint múzeum

Értékeink újratöltve

Fittmúzeum

Múzeumi őszbúcsúztató

Múzeumi szünetelő

Felemelő múzeum

Tanárok és óvodapedagógusok napja

57.

A tervezett program rövid leírása max. 1500 karakter terjedelemben (A bíráló
bizottság e szakmai tartalom alapján hoz elsősorban döntést)

Egyéb megjegyzés

Megvalósítandó program helyszíne / helyszínei

Tematika megnevezése

A tervezett program címe



58.

Válassza ki az összeset, amely érvényes.

óvodások
általános iskolások
középiskolások
16-25 évesek
felnőttek
nyugdíjasok
családok
fogyatékkal élők
múzeumi szakemberek
pedagógusok
óvodapedagógusok

59.

60.

61.

7. program (nem kötelező)

A tervezett program célközönsége (Kérjük a tervezett program pontos
célcsoport meghatározását. Kérjük, hogy csak az érvényeseket válassza ki!)

A tervezett program rövid leírása max. 1500 karakter terjedelemben (A bíráló
bizottság e szakmai tartalom alapján hoz elsősorban döntést)

Egyéb megjegyzés

Megvalósítandó program helyszíne / helyszínei



62.

Soronként csak egy oválist jelöljön be.

Kiemelt tematika: 16+ Több, mint múzeum

Értékeink újratöltve

Fittmúzeum

Múzeumi őszbúcsúztató

Múzeumi szünetelő

Felemelő múzeum

Tanárok és óvodapedagógusok napja

63.

64.

Válassza ki az összeset, amely érvényes.

óvodások
általános iskolások
középiskolások
16-25 évesek
felnőttek
nyugdíjasok
családok
fogyatékkal élők
múzeumi szakemberek
pedagógusok
óvodapedagógusok

Tematika megnevezése

A tervezett program címe

A tervezett program célközönsége (Kérjük a tervezett program pontos
célcsoport meghatározását. Kérjük, hogy csak az érvényeseket válassza ki!)



65.

66.

67.

8. program (nem kötelező)

68.

Soronként csak egy oválist jelöljön be.

Kiemelt tematika: 16+ Több, mint múzeum

Értékeink újratöltve

Fittmúzeum

Múzeumi őszbúcsúztató

Múzeumi szünetelő

Felemelő múzeum

Tanárok és óvodapedagógusok napja

69.

A tervezett program rövid leírása max. 1500 karakter terjedelemben (A bíráló
bizottság e szakmai tartalom alapján hoz elsősorban döntést)

Egyéb megjegyzés

Megvalósítandó program helyszíne / helyszínei

Tematika megnevezése

A tervezett program címe



70.

Válassza ki az összeset, amely érvényes.

óvodások
általános iskolások
középiskolások
16-25 évesek
felnőttek
nyugdíjasok
családok
fogyatékkal élők
múzeumi szakemberek
pedagógusok
óvodapedagógusok

71.

72.

73.

9. program (nem kötelező)

A tervezett program célközönsége (Kérjük a tervezett program pontos
célcsoport meghatározását. Kérjük, hogy csak az érvényeseket válassza ki!)

A tervezett program rövid leírása max. 1500 karakter terjedelemben (A bíráló
bizottság e szakmai tartalom alapján hoz elsősorban döntést)

Egyéb megjegyzés

Megvalósítandó program helyszíne / helyszínei



74.

Soronként csak egy oválist jelöljön be.

Kiemelt tematika: 16+ Több, mint múzeum

Értékeink újratöltve

Fittmúzeum

Múzeumi őszbúcsúztató

Múzeumi szünetelő

Felemelő múzeum

Tanárok és óvodapedagógusok napja

75.

76.

Válassza ki az összeset, amely érvényes.

óvodások
általános iskolások
középiskolások
16-25 évesek
felnőttek
nyugdíjasok
családok
fogyatékkal élők
múzeumi szakemberek
pedagógusok
óvodapedagógusok

Tematika megnevezése

A tervezett program címe

A tervezett program célközönsége (Kérjük a tervezett program pontos
célcsoport meghatározását. Kérjük, hogy csak az érvényeseket válassza ki!)



77.

78.

79.

10. program (nem kötelező)

80.

Soronként csak egy oválist jelöljön be.

Kiemelt tematika: 16+ Több, mint múzeum

Értékeink újratöltve

Fittmúzeum

Múzeumi őszbúcsúztató

Múzeumi szünetelő

Felemelő múzeum

Tanárok és óvodapedagógusok napja

81.

A tervezett program rövid leírása max. 1500 karakter terjedelemben (A bíráló
bizottság e szakmai tartalom alapján hoz elsősorban döntést)

Egyéb megjegyzés

Megvalósítandó program helyszíne / helyszínei

Tematika megnevezése

A tervezett program címe



82.

Válassza ki az összeset, amely érvényes.

óvodások
általános iskolások
középiskolások
16-25 évesek
felnőttek
nyugdíjasok
családok
fogyatékkal élők
múzeumi szakemberek
pedagógusok
óvodapedagógusok

83.

84.

85.

Ezt a tartalmat nem a Google hozta létre, és nem is hagyta azt jóvá.

A tervezett program célközönsége (Kérjük a tervezett program pontos
célcsoport meghatározását. Kérjük, hogy csak az érvényeseket válassza ki!)

A tervezett program rövid leírása max. 1500 karakter terjedelemben (A bíráló
bizottság e szakmai tartalom alapján hoz elsősorban döntést)

Egyéb megjegyzés

Megvalósítandó program helyszíne / helyszínei

 Űrlapok

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms



