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Új intézményi arculat kialakítását célzó projekt megvalósítása a 
kulturális alapellátás kiteljesítéséhez és a látogatószám növeléséhez  

 
Megvalósított célok:   

- az intézmény egységes megjelenítése a kommunikációban 
- a látogatószám növelése 

 
1.AZ ÚJ ARCULAT INDOKOLTSÁGA 

- intézményi bővülés 
A Magyar Mezőgazdasági Múzeum 2015. július elsejétől fuzionált az Országos 
Mezőgazdasági Könyvtárral. Az új intézmény neve Magyar Mezőgazdasági Múzeum és 
Könyvtár. Az egyesülés a gazdasági, műszaki feltételek változása mellett felveti annak 
szükségességét, hogy intézményünk arculati rendszerét, kommunikációját 
továbbgondoljuk, átalakítsuk, egységessé tegyük. Az integrációval nemcsak egy új 
szervezeti egységgel, telephellyel bővültünk, hanem a szervezeti keretek is 
megváltoztak, továbbá bővült a múzeum szolgáltatásainak köre is. Az eddigi nem 
nyilvános szakkönyvtárunk mellett könyvtári szolgáltatásaink nyilvános szakkönyvtári 
szolgáltatásokkal bővültek, a könyvtári állomány több százezer tétellel nőtt. 

-indikátorok 
Az új intézményi arculat szükségességét az alábbiakban több indikátor vizsgálatával 
elemzem. 
A szervezeti átalakulásokkal összhangban a magyarországi közgyűjteményi piacon a 
kommunikáció akkor végezhető igazán hatékonyan, ha az egyes arculati elemek erősítik 
egymást. Ezt a meglévő rendszerek innovatív igényű, szinergikus megújításával tudjuk 
elérni.  Alapvetés ugyanakkor, hogy a hangsúly a korszerű eszközökön legyen. 
 
2. AZ ÚJ INTÉZMÉNYI ARCULAT MEGVALÓSÍTÁSA  
A szinergikus értékegyesítést és a korszerű eszközhasználatot valósítottuk meg az 
elmúlt időszak kommunikációjában. Az egységes arculati rendszer rendszerelvű 
használata lett az alapja az intézmény tudományos, szakmai és látogatói 
kommunikációjának. Az intézményi arculat üzleti típusú nyomtatványai, a reklámarculat 
elemei, a belső és külső tájékoztató tábláink elkészítésénél bevezettük az új elemek 
használatát.  
 
3. TRENDEK, ESZKÖZÖK 
A print alapú kommunikáció napjainkban fokozatosan háttérbe szorul. Azt tapasztaljuk, 
hogy nemcsak a klasszikus reklám kommunikációban, PR-ben, hanem a közgyűjteményi 
funkciók hétköznapi gyakorlásában is egyre nagyobb szerepet kapnak az elektronikus –
offline és online – eszközök. A reklám típusú kommunikációban megnőtt a közösségi 
média és a saját homepage szerepe, hiszen költséghatékonysága, elérési mutatói egyre 
jobbak a hagyományos eszközrendszereknél. A fiatalabb korosztály körében kiugróan 
magas az online eszközök használata. 
Szükséges tehát, hogy a közgyűjteményi kommunikációban is még nagyobb teret 
biztosítsunk ezeknek a rendszereknek. A múzeumi gyakorlati kommunikáció, 
korszerűsítése, hatékonyabbá tétele feltételezi ezen eszközök alapvető használatát.  
 



4. AZ ÚJ HONLAP, MINT A KÜLSŐ KOMMUNIKÁCIÓ FŐ ESZKÖZE 
Egy komoly kihívásnak megfelelve elindítottuk intézményünk megújult honlapját. Ez 
egyben napjaink hétköznapi látogatói elvárásai szempontjából is fontos tett volt, hiszen 
ma már elengedhetetlen, hogy intézményünk megújult, korszerű honlappal fogadja az 
érdeklődőket. Célunk, hogy segítségével minden fontos, naprakész információ gyorsan, 
könnyen eljuthasson a célcsoporthoz, s hogy az érdeklődők minél előbb látogatóvá 
váljanak.  
Ennek érdekében egy teljesen új, látogató központú struktúrát alakítottunk ki, mely 
szakít a hagyományos „fa-struktúra” felépítéssel és mobil rendszerben továbbít 
üzeneteket. Látványos vizualitás, korszerű tipográfia jellemzi. A reszponziv honlap a 
mobil telefonos használatra is alkalmas. Új honlapunk nemcsak felhasználóbarát, hanem 
analitikai rendszere számunkra is biztosít információkat az elérésekhez. Ezen adatok 
felhasználásával mindig aktualizálhatjuk a rendszert. Így pontosabb és hatékonyabb 
kommunikáció valósítható meg. A cikkek tartalmilag és formailag (kiemelések, headline-
ok stb.) is megfelelnek a korszerű elvárásoknak, valamint arra, hogy a Google-kereső is 
támogassa célcsoportjaink elérését. 
Múzeumi honlapunk több szinten, összehangoltan tájékoztatja a felhasználót. Az 
általános látogatói információk mellett tájékoztatunk részletesen eseményeinkről, 
kiállításainkról, múzeum pedagógiai foglalkozásainkról és a tudományos, szakmai 
munkáról, hogy csak a fő tematikus pontokat említsük. 
Tervezze meg, készítse elő látogatását! 
A hazai és a nemzetközi gyakorlatban is teljesen új elem a látogatók számára 
összeállított virtuális vezetők (felfedezők, vezetők stb.) rendszere, melyek segítségével 
ki-ki megtervezheti az intézményünkben töltött időt 
Az alapvető információkon túl így sikerült egy színes, figyelemfelkeltő, igényes, 
értékorientált tájékoztatást létrehoznunk.  
www.mmgm.hu, www.mezogazdasagimuzeum.hu 
 
Tourguide 
2015-ben intézményünk új attrakciókkal bővült azáltal, hogy megnyitottuk több mint 
száz éve lezárt tornyainkat. E tornyok vezetett látogatói túráin és a kiállításainkban 
történő vezetéskor egyaránt szükség van tourguide használatára a múzeumi munkában, 
melyet a 2016. évi beszerzéseknek köszönhetően munkatársaink sikerrel használnak a 
hétköznapi gyakorlatban. 
 
5. LÁTOGATÓSZÁM NÖVELÉSE: 
A projekt sikerét jelzi, hogy a látogatottságra vonatkozó célt is sikerült elérnünk. 
Intézményünk látogatottsága 2016. év első félévében 25%-kal nőtt (89 ezer főről 111 
ezer főre).    
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A régi honlap megjelenése 

 

 

 

 

 







Az új honlap megjelenése 

 

 

 

 

 












