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Megyei hatókörű városi múzeum teljesítményértékelő lapja 

 
INTÉZMÉNY NEVE: JÓSA ANDRÁS MÚZEUM 

INTÉZMÉNY VEZETŐJE: DR. RÉMIÁS TIBOR 

VEZETŐI MEGBÍZÁS (-TÓL – IG): 2019. 04. 01.- 2022. 03. 31. 

 

Kérjük, hogy az adatok rögzítése során törekedjenek a hivatalos kulturális statisztika keretében (OSAP) 

szolgáltatott adatokkal való összhangra! 

 

I.  Szervezeti kérdések és intézményi stratégia 

II.  Gyűjteménygyarapítás, nyilvántartás, hozzáférés 

III.  Műtárgyvédelem 

IV.  Tudományos kutatás 

V.  Kiállítási tevékenység 

VI.  Közönségkapcsolat, kommunikáció 

VII.  Pályázati tevékenység 

 

I. Szervezeti kérdések és intézményi stratégia 

 

1. Szervezeti kérdések 

 

1.1 Az elmúlt évi szervezeti átalakítások, személyi változások, az intézményi alapdokumentumokban 

történt változások szöveges bemutatása (alapító okirat vagy szervezeti és működési szabályzat 

módosításának szükségessége, indokai stb.), max. 2000 karakter: 

 

A 2021-es évben történt személyi változások: Egy fő régész GYES-es  távolléte idejére egy fő régész 

2022. november 20-ig került felvételre. 2021. május 01. –től egy fő, mint teremőr határozott időre, 2021. 

szeptember 01-től szintén egy fő teremőrként határozott szerződéssel, míg egy fő mint karbantartó 2021. 

október 13-tól szintén határozott időre kapott szerződést. A humánpolitikai referens december 01-től 

THGYÁS igénybe vétele miatt táppénzre került, helyette egy fő határozott időre, 2023. december 31-ig 

van alkalmazásban. A Sóstói Múzeumfalut tekintve 2021-ben a területi múzeumigazgató, néprajzos 

főmuzeológus nyugdíjba vonult, munkaviszonya emiatt 2021. május 30-án megszűnt. A területi 

múzeumigazgató, néprajzos muzeológus 2021. január 1-től vezeti az intézményt. 2021 januárjától egy 

fő néprajzkutató, muzeológus a Jósa András Múzeumból a Sóstói Múzeumfaluba került. Két fő (egy 

rendszergazda, egy karbantartó) határozatlan idejű kinevezést kapott. Két fő, 2021. február 15-től, és 

2021. július 1-től néprajzos muzeológusként dolgoznak határozatlan idejű szerződéssel, egy fő 2021. 

február 15-től 9 hónapos szerződéssel, mint rendezvényszervező tevékenykedett az intézményben, 

helyét az új kolléga tölti be december 1-től egy éves határozott idejű szerződéssel. Egy fő 

múzeumpedagógus, grafikus 2021. márciustól CSED-en, majd 2021. augusztustól GYED-en van. 2021. 

márciustól új kolléga határozott idejű szerződéssel látja el a grafikai feladatokat.  
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1.2 Az intézményben közfoglalkoztatás keretében alkalmazott dolgozók és az általuk elvégzett 

tevékenységek bemutatása, max. 500 karakter: 

 

2021-ben a Jósa András Múzeumban 1 fő teremőr a Városüzemeltetési Kft. (NYÍRVV), a Kállay 

gyűjteményben 3 fő takarító a Városüzemeltetési Kft. (NYÍRVV) által közfoglalkoztatott állt 

alkalmazásban. 

A Sóstói Múzeumfaluban 2021-ben 10 fő közfoglalkoztatott állt alkalmazásban. Ebből 8 fő a 

Városüzemeltetési Kft. (NYÍRVV), 2 fő az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság foglalkoztatásában 

dolgozott az intézményben. A közfoglalkoztatottak terület karbantartást (tereprendezés, épületek 

takarítása, fűnyírás, gyűjtemény költöztetése) végeztek. Az adminisztratív, közönségkapcsolati 

munkakörben dolgozók a múzeum szakmai munkáját segítették. 

 

 

1.3 Az intézmény közzétételi kötelezettségeinek teljesítése érdekében megvalósult feladatok az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

alapján, max. 500 karakter: 

 

Az intézmény munkatársai adatvédelmi szakjogász bevonásával kapnak tájékoztatást és segítséget a napi 

munkavégzés során felmerült feladatok, kérdések megoldásához. A közérdekű adatok a múzeum 

honlapján megtalálhatóak. (www.josamuzeum.hu).  

 

 

1.4 Állami Számvevőszéki ellenőrzés utókövetése, amennyiben releváns: a számvevőszéki javaslatok és 

az intézkedési terv alapján az elmúlt évre tervezett feladatok megvalósulása, max. 1000 karakter: 

Az Állami Számvevőszék 2021. évi ellenőrzését követően mely a „Az önkormányzati intézmények - Az 

önkormányzat és társulás irányítása alá tartozó intézmények integritásának monitoring típusú 

ellenőrzése” tárgyára vonatkozott, a számvevőszéki javaslatra vonatkozóan az intézmény elkészítette az 

intézkedési tervét. A közérdekű bejelentések és panaszok kezelésének eljárásrendje I. fejezet 2. pontja, 

illetve a VIII. fejezet 2. pontja tartalmaz szabályozást arra vonatkozóan, hogy az intézmény minden 

panasz után értékelést végez, és amennyiben lehetséges, javító intézkedéseket hoz a panaszok 

megismétlődésének megakadályozására. Az intézkedés célja a levonható tapasztalatok beépítése a 

mindennapi munka és szolgáltatás folyamatába.  

 

 A dolgozói létszám táblázatos bemutatása 

Dolgozói összlétszám (fő) 61 

Ebből magasabb vezető 

vagy vezető (fő) 
7 

http://www.josamuzeum.hu/
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Ebből szakmai munkakörben 

foglalkoztatottak (fő) 
38 

Ebből nem szakmai munkakörben 

foglalkoztatottak (fő) 
16 

 

2. Az intézmény elmúlt évi továbbképzési tervének teljesülése 

A képzés jellege A képzés pontos 

megnevezése 

A képzés 

szervezője 

A képzésen résztvevő 

munkatársak száma (fő) 

Állományvédelem 

alapjai – online képzés 

Az állományvédelem 

alapjai 1-2. 

Állományvédelmi 

Bizottság, Néprajzi 

Múzeum és  Magyar 

Nemzeti 

MúzeumOrszágos 

Muzeológiai 

Módszertani és 

Információs 

Központ 

11 

Gyűjteményi 

nyilvántartások, 

gyűjteménykezelés − 

online képzés 

Gyűjteményi 

nyilvántartások és 

gyűjteménykezelés 1-2. 

Magyar Nemzeti 

Múzeum Országos 

Muzeológiai 

Módszertani és 

Információs 

Központ 

11 

Posztgraduális  Műemlékvédelmi 

szakmérnök 

Budapesti Műszaki 

Egyetem 

1 

Felnőttképzés Hatékonyságnövelés a 

turizmusban 

NYÍRVIDÉK 

Képző Központ 

Közhasznú 

Nonprofit Kft. 

2 

 

3. Az intézményi szakmai stratégia elmúlt évi kiemelt céljainak és a megvalósítást szolgáló 

intézkedéseknek a bemutatása, max. 5000 karakter: 

 

 A tavalyi évhez hasonlóan ebben az évben is a látogatóinkkal való kapcsolat fenntartása volt az egyik 

legnagyobb kihívás számunkra. A világjárvány indokolta szigorítások megnehezítették a látogatók 

fogadását, de idén is kiemelt célunk volt, hogy a múzeum iránti érdeklődést fent tartsuk és a falak mögött 

folyó munkáról tájékoztatást nyújtsunk. A lehető legtöbbet próbáltuk kihozni az adott helyzetekből a 

legszebb műtárgyainkról tettünk ki bejegyzéseket a közösségi felületeinkre, beszéltünk videóban, 

ásatásokról jelentkeztünk be élőben, eszköztárunkat az online múzeumpedagógiai foglalkozásoktól a 

virtuális konferenciákig, könyvbemutatókig terjesztettük ki. A látogatottságunk és a visszajelzések 

alapján, a közönség érdeklődő volt. Az elkövetkezendő három év legmeghatározóbb eseménye 

intézményünk életében a Nyíregyháza Város Önkormányzata által elnyert TOP 6.1.4-16- Társadalmi és 

környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés pályázat, melynek keretében a Jósa András 

Múzeum turisztikai fejlesztésére irányuló közel három milliárdos beruházás indul. Ennek előkészítő 

munkái és a kiállítások tematikai egyeztetései már az év elején elkezdődtek és a teljes évet végig kísérték. 
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 2021. május 14-én egy nagyszabású honfoglalás kori régészeti kiállítást nyitottunk meg. A kiállítás 

gerincét a miskolci Herman Ottó Múzeum Év Kiállítása díjat nyert Elit alakulat című tárlata képezte, 

amelyet kiegészítettünk saját gyűjteményünk legértékesebb leleteivel. A Magyar Nemzeti Múzeum után 

Magyarországon, a Jósa András Múzeumban van a honfoglalás kori leletanyag legjelentősebb része.  

 Az elmúlt évek sikeres festészeti kiállításai után időszerűnek véltük, hogy témát váltsunk és a nyíregyházi, 

valamint a városba érkező vendégek, turisták számára egy olyan régészeti kiállítást nyújtsunk, amely 

egyrészt térségünkre jellemző, másrészről országos jelentőségű. A Felső-Tisza vidékének honfoglalás 

kori hagyatéka pontosan ilyen. A bemutatásra került bodrogközi karosi temető tárgyi emlékei, valamint a 

nyíregyházi múzeum kortárs darabjai a korszak vezérleleteinek számítanak. 

 Nem kevesebbet állíthatunk, minthogy a Kárpát-medence legértékesebb honfoglalás kori leletei kerültek 

kiállításra, amelyek nemcsak országos szinten, hanem nemzetközileg is jól ismertek. Mi sem bizonyítja 

ezt jobban, mint az a tény, hogy a karosi leletek legszebbjei már bejárták szinte egész Európát, a 

nyíregyházi vezérleletek pedig a tárlat zárása után külföldi útra indulnak, jövő évben már az ausztriai 

Schallaburgban, egy nemzetközi kiállításon csodálhatja meg a nagyközönség. 

A kiállítást egészen november közepéig láthatta a közönség. Különösen nagy volt az érdeklődés a diákok 

részéről, akik -e történelmi kort nem csak a száraz elméleti anyagból, hanem a szebbnél szebb tárgyi és 

innovatív, akár kézzel fogható leletekből,játékos tanulás formájában ismerhették meg.  

 

 

 

A kiemelt stratégiai célok megvalósulásának táblázatos bemutatása 

Kiemelt stratégiai cél 

megnevezése 

Tárgyi feltételek Személyi feltételek A megvalósítás felelőse 

(név, beosztás) 

    

 

4. A Kultv. 42. § (4) bekezdés b) pont szerinti stratégiai dokumentumok 

Dokumentum 

Rendelkezésre 

áll (igen/nem) 

 

Kelt 

Fenntartói 

jóváhagyás 

(igen/nem) 

A stratégiaalkotás 

felelőse 

(név, beosztás) 

Múzeumi 

küldetésnyilatkozat 

igen 2017.01.03 igen dr. Rémiás Tibor, 

igazgató 

Stratégiai terv igen 2018.  dr. Rémiás Tibor, 

igazgató 

Állományvédelmi terv igen 2020.09.09. igen dr. Rémiás Tibor, 

igazgató 

Gyűjteménygyarapítási és 

revíziós terv 

igen 2018.03.19 igen dr. Rémiás Tibor, 

igazgató 

Múzeumi digitalizálási 

stratégia 

igen 2020.08.24 igen dr. Rémiás Tibor, 

igazgató 

 A rendelkezése álló dokumentumokat kérjük feltölteni. 

  

5. Lezárult, illetve folyamatban lévő hazai és nemzetközi projektek, együttműködési programok 

megvalósítása, a fenntarthatósági hatások bemutatásával, max. 2000 karakter: 
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Intézményünk a Szegedi Tudományegyetemmel közösen november 10 és 11. között Museums on 

Troubled Waters – In the Past and Today: “We should not think that we are the pioneers…” címmel 

rendezte meg a III. Nemzetközi Múzeumtörténeti Konferenciát. A hosszasan előkészített projekt a 

pandémia miatt sajnos csak az online térben valósulhatott meg, tekintettel a külföldi résztvevők 

bekapcsolódási lehetőségére.  

Három kolléga, Istvánovits Eszter, Jakab Attila és Körösfői Zsolt OTKA pályázatban vett továbbra is 

részt. Az egyik kutatási terv a Kárpát-medence szarmata leleteinek adatbázisos feldolgozását, a másik a 

Nyírség, Szatmár és Bereg megyék honfoglalás korát érinti. 

6. Az intézményi ingatlanok állapotának szöveges bemutatása, max. 1500 karakter: 

 A három tagintézmény épületei közül a Kállay Gyűjtemény és a Sóstói Múzeumfalu ingatlanai az elmúlt 

években felújításra kerültek. A Sóstói Múzeumfaluban 2021-ben a garanciális javítások felmérést 

követően megtörténtek az új látogató fogadóépületben és a műtárgyraktár-épületben is.  

Ezen túlmenően a Sóstói Múzeumfaluban az áttelepített műtárgyépületeken és rendezvény helyszíneken 

állagmegóvás céljából, múzeumi költségvetésből, számos javítást végeztünk el. 

 Külső támogatással, a Nyírerdő Zrt és a Swietelsky Kft. segítségével, a tarpai, az újlétai és a tiszabecsi 

épületeken sikerült állagmegújítási munkálatokat elvégezni. 

2022. év végétől a Jósa András Múzeum épületének teljes körű felújítása kezdődik meg. 

 

 A legfontosabb megvalósult infrastrukturális fejlesztési munkák táblázatos bemutatása 

Sóstói Múzeumfalu liftek GSM rendszer 

kiépítése 

 500 ezer forint  

Sóstói Múzeumfalu kültéri fa 

látványelemek 

készítése (fa állat 

figurák és mini 

házikók) 

 

 450 ezer forint 

Sóstói Múzeumfalu áttelepített 

műtárgyépületek 

karbantartása: 

tapasztás, meszelés, 

villanyszerelés 

 2,75 millió forint 

Sóstói Múzeumfalu csarodai parókia 

udvarán lévő 

szekérszín nádfedése 

 900 ezer forint 

 

II. Gyűjteménygyarapítás, nyilvántartás, hozzáférés 

 

1. Összefoglaló az intézmény elmúlt évi gyűjteménygyarapítási tevékenységéről, max. 2000 karakter: 

 

2021-ben összesen 42 lelőhelyen végeztünk feltárást. A régészeti feltárásoknak köszönhetően a múzeumi 

gyűjtemény legnagyobb mértékben a régészeti leletekkel gyarapodott. Ebből 33 lelőhely az M49 
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gyorsforgalmi út nyomvonalára esett, az ERD II. számára próbafeltárást végeztünk. 8 lelőhelyen 

megelőző feltárásra, a nagykállói vár helyén pedig egy tervásatásra került sor. A 75.596 nm megkutatott 

felületből 45.826 nm bizonyult régészetileg pozitívnak, ahol összesen 2011 régészeti jelenséget tártunk 

fel. A leletek egyrészt a feltárt objektumokból, másrészt műszeres leletfelderítés során kerültek elő.  

A történeti gyűjteményeink ajándékozás és vásárlás által gyarapodtak. Vásárlással került be a nagykárolyi 

csizmadia céh behívótáblája, Nyíregyháza történetéhez kapcsolódó plakett gyűjtemény és Kisfaludi 

Stróbl Zsigmond egyik alkotása is. Z Szalay Pál akvarell együttesét, valamint egy faragott álló órát 

pályázati összegből vásároltunk meg. Ajándékozással került helytörténeti gyűjteményünkbe Bakay 

Szilárd tábornok hagyatékának egy része, amely tartalmazza a katonatiszt egyenruháit és kitüntetéseit is.  

A Kállay Gyűjtemény történeti szakanyagába négy ajándékozó révén került be jelentős anyag. Közülük a 

debreceni Bakay Mária adománya a legjelentősebb, aki összesen 2387 db dokumentumot adott az 

intézménynek, amely a nagykállói Kállay családdal kapcsolatos levelezéseket, iratokat és fotóanyagot 

foglalja magába. Ugyancsak jelentős Kállay Miklós miniszterelnök unokájának, Kállay Istvánnak az 

adománya anyaga is, melyben jelentős mennyiségű könyv és történeti dokumentum szerepel. 

A Sóstói Múzeumfalu műtárgygyarapítása a korábbi évek gyakorlatának megfelelően csak ajándékozás 

útján történt. A néprajzi gyűjteménye 2021-ben 319 db tárggyal gyarapodott. A Jósa András Múzeum 

Néprajzi Gyűjteményének kiemelkedő jelentőségű gyarapodását dr. Barsi Ernő neves népzenekutató 

hagyatékának múzeumba kerülése jelentette, adományozás útján. A 248 db néprajzi tárgy földrajzi 

szempontból igen vegyes, főként hímzett textilekből és szőttesekből áll, köztük a Magyar Értéktárba 

bekerült, Győr-Moson-Sopron megyei höveji csipke néhány szép darabja, vagy több régi főkötő, erdélyi 

hímzett textília és viseletdarab. 

 

 

Az elmúlt évi gyűjteménygyarapítás táblázatos bemutatása a szakanyagok megnevezésével 

A gyarapítással 

érintett szakanyag 

megnevezése 

A gyarapítás módja A gyarapítás 

egyedileg 

nyilvántartot

t műtárgyak 

esetén (tétel) 

A gyarapítás 

szekrénykataszter

i nyilvántartás 

esetén (tárolási 

egység) 

Felelős 

(név, beosztás) 

Régészeti 

gyűjtemény 

régészeti feltárás, 

műszeres leletfelderítés 

11 - Dr. Körösfői 

Zsolt, 

igazgatóhelyettes

, régész 

muzeológus 

Kállay Gyűjtemény 

Történeti 

dokumentumok 

ajándék 18  Dr. Holmár 

Zoltán, történész 

Kállay Gyűjtemény 

Történeti Tárgyak 

ajándék 14  Dr. Holmár 

Zoltán, történész 

Kállay Gyűjtemény 

Könyvtár 

ajándék 169  Riczu Éva, 

könyvtáros 

Képzőművészeti adásvétel- Szabolcs 21 21 Madár Ximena 
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megye nevezetességeit 

bemutató 

emlékplakettgyűjtemén

y 

művészettörténés

z – muzeológus 

Képzőművészeti adásvétel - Kisfaludi 

Strobl Zsigmond: 

Strandoló című szobra 

1 1 Madár Ximena 

művészettörténés

z – muzeológus 

Képzőművészeti adásvétel (pályázati 

forrásból) – Z. Szalay 

Pál akvarellek 

9 9 Madár Ximena 

művészettörténés

z – muzeológus 

Képzőművészet-

helytörténet 

ajándékozás – 

emlékplakettek, kitűzők 

43 43 Madár Ximena 

művészettörténés

z – muzeológus 

Mohácsi Endre 

történész – 

főmuzeológus 

Irodalomtörténeti 

gyűjtemény 

Ajándékozás 69 69 Dámné Rácz 

Magdolna 

irodalomtörténés

z – muzeológus 

Helytörténeti  Ajándékozás 

Kerekes hagyaték 

106 106 Mohácsi Endre 

történész – 

főmuzeológus 

Helytörténeti Ajándékozás 

Bakay hagyaték 

125 125 Mohácsi Endre 

történész – 

főmuzeológus 

Helytörténeti Vétel 

céhbehívó tábla 

1 1 Mohácsi Endre 

történész – 

főmuzeológus 

Történeti 

dokumentumok  

Ajándékozás 

Révész Géza 

3 3 Mohácsi Endre 

történész – 

főmuzeológus 

Történeti 

dokumentumok 

Ajándékozás 

Révész Géza 

6 6 Mohácsi Endre 

történész – 

főmuzeológus 

Történeti 

dokumentumok 

Ajándékozás 

Nagy Máté 

10 10 Mohácsi Endre 

történész – 

főmuzeológus 

Történeti 

dokumentumok 

Vétel 

Bartha Ferenc 

161 161 Mohácsi Endre 

történész – 

főmuzeológus 

Sóstói Múzeumfalu, 

Néprajzi 

Gyűjtemény 

ajándékozás 59  

 

319  Dr. Szabó 

Sarolta 

muzeológus  

Baloghné Szűcs 

Zsuzsanna 

néprajzos 

muzeológus  

Mészárosné 

Nyúzó 

Alexandra,muze

ológus  

Takács Zoltán, 
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segéd 

muzeológus  

Dr. Ratkó Lujza 

néprajzos – 

főmuzeológus 

Jósa András 

Múzeum Néprajzi 

Gyűjtemény 

ajándékozás 248 248 Dr. Ratkó Lujza, 

néprajzos – 

főmuzeológus 
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Az elmúlt évi gyűjteménygyarapítás összefoglaló táblázatos bemutatása 

 

A tárgyévi régészeti és őslénytani 

feltárások alapterületének 

nagysága (m2) 

75.596 

Az éves gyűjteményfejlesztési 

tervben meghatározott egyéb 

gyűjteménygyarapítási alkalmak 

száma (db) 

1.279 

A régészeti és őslénytani feltárás 

nyomán feldolgozott állomány 

nagysága 

- összesen (db, vagy egyéb 

jellemző mutató) 

- a tárgyévben (db, vagy 

egyéb jellemző mutató) 

364.518 6.948 

A feldolgozandó egyéb 

műtárgyállomány nagysága  

- összesen (db) 

- a tárgyévben (db) 

522.531 15.485 

A tárgyévben régészeti és 

őslénytani feltárás nyomán a 

múzeumba került tárgyak száma 

(db, vagy egyéb jellemző mutató) 

14.372 

A tárgyévben ajándékozással 

bekerült tárgyak száma (db) 

2.809 

A tárgyévben adásvétellel 

bekerült tárgyak száma (db) 

193 

A tárgyévben egyéb, a fentieken 

kívüli gyűjteménygyarapodással 

bekerült tárgyak száma (db) 

 

A gyűjteménygyarapítási tervben 

meghatározott éves gyarapodás 

teljesülésének aránya (%) 

140% 
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2.  Nyilvántartás 

 

2.1. A muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról szóló 20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelet 

előírásainak teljesülése 

 

● Gyűjtemények nyilvántartása (N: nincs, H: hagyományos, Sz: számítógépes) 

Gyűjtemény 

megnevezése 

Gyarapodási 

napló 

N/H/Sz 

Szakleltárkönyv 

N/H/Sz 

Leírókarto

n 

N/H/Sz 

Szekrény-

kataszter 

N/H/Sz 

Duplum-

napló 

N/H/Sz 

Régészeti 

Gyűjtemény 

H/Sz H/Sz H/Sz N N 

Helytörténeti 

Gyűjtemény 

H H/Sz N N N 

Történeti 

Dokumentumok 

Gyűjteménye 

H H/Sz N N N 

Irodalomtörténet

i 

Gyűjtemény 

H H/Sz N N N 

Képzőművészeti 

Gyűjtemény 

H H/Sz N N N 

Iparművészeti 

Gyűjtemény 

H H N N N 

Numizmatika H H N N N 

Kállay 

Gyűjtemény 

H H H N N 

Sóstói 

Múzeumfalu 

néprajzi 

gyűjteménye 

H H/Sz H N N 

Jósa András 

Múzeum 

néprajzi 

gyűjteménye 

H H/Sz H N N 

 

● Segédgyűjtemények (N: nincs, H: hagyományos, Sz: számítógépes) 

Segédgyűjtemény 

megnevezése 

Adattári 

leltárkönyv 

N/H/Sz 

Adattári 

fénykép-

leltárkönyv 

N/H/Sz 

Kiállítási segéd- és technikai 

eszközök leltárkönyve 

N/H/Sz 

Régészeti adattár H/Sz H/Sz N 

Történeti adattár H N N 

Jósa András  

Múzeum Néprajzi 

Adattára 

H N N 

Sóstói 

Múzeumfalu 

fényképleltárköny

v 

N H N 

Sóstói N N H 
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Múzeumfalu 

Kiállítási segéd- és 

technikai 

leltárkönyve 
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● Külön nyilvántartások (N: nincs, H: hagyományos, Sz: számítógépes) 

Az őrzésében lévő, de nem saját gyűjteményeihez tartozó kulturális javakról N/H/Sz 

letéti napló H/Sz 

kölcsönvett tárgyak naplója H 

bírálati napló H 

restaurálásra átvett anyagok naplója H 

A gyűjteményeiből, illetve a birtokában lévő egyéb anyagból ideiglenesen kikerült 

(kiállításra vagy más célra kölcsönadott, vizsgálatra, restaurálásra átadott stb.) 

kulturális javakról  

N/H/Sz 

mozgatási napló  H 

kölcsönadott tárgyak naplója H 

 

● Törlés a nyilvántartásból (A tárgyévben kérelmezett törlési engedélyek bemutatása) 

Sorszám Gyűjtemény 
Törlés 

oka 

Törölt kulturális javak 

száma 

Miniszteri engedély 

száma, kelte 

- - - - - 

 

2.2. Összefoglaló az intézmény elmúlt évi nyilvántartási feladatainak elvégzéséről, különös 

 tekintettel a számítógépes nyilvántartásra, max. 2000 karakter: 

 

 Az EMIR adatbázisba már több mint egy évtizede nemcsak a régészeti lelőhelyeket és a feltárt 

objektumokat töltjük fel, hanem a leleteink leltározása is, párhuzamosan a hagyományos leltározással, itt 

folyik. A régészeti gyűjteményünk számítógépes nyilvántartásával intézményünk országos szinten is 

előkelő helyet foglal el. A szoftver akkreditációját és a régészeti gyűjtemény auditálását 2017-ben kezdtük 

meg, tavalyi év végére a szakági felügyelők észrevételei alapján a felmerülő hiányosságokat is pótoltuk. 

Idén, a korábbi évekhez képest nagy mennyiségű tételt sikerült beleltároznunk, amelynek jelentős részét 

a dögei ásatás leletei teszik ki. 

A képző és az iparművészeti gyűjtemények esetében megtörtént a tárgyévi gyarapodás, gyarapodási 

naplóban való bevezetése. Folytatódott az előző évek gyarapodásának a szakleltárkönyvekbe, valamint az 

Ariadne számítógépes nyilvántartási adatbázisban való rögzítése. 

 A Kállay Gyűjtemény éves gyarapodását hagyományos, papíralapú nyilvántartásban vezetjük. A 

műtárgyállomány, valamint a történeti dokumentumok egy része Excel-táblázatokban is nyilvántartott. A 

könyvtári állomány tekintetében a hagyományos papíralapú nyilvántartás mellett a Corvina kap szerepet, 

ahol a könyvek könyvészeti adatai kerülnek be, ezáltal válnak kereshetővé. 

A Sóstói Múzeumfalu éves gyarapodásának nagy része beleltározásra került. A néprajzi gyűjtemény 

leltárkönyvi adatait Excel táblázatban és az EMIR nyilvántartó programban rögzítettük. A Jósa András 

Múzeum Néprajzi Adattárának digitalizálása is folytatódott. 

 

 

A nyilvántartási feladatok részletes bemutatása 

A szakanyag 

megnevezése 

A nyilvántartási 

feladat leírása 

Az elmúlt évben 

feldolgozott 

anyag 

Az elmúlt évben 

feldolgozott 

anyag 

Felelős 

(név, beosztás) 
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mennyisége 

(tétel) 

mennyisége 

(tárolási egység) 

Régészeti 

Gyűjtemény 

leltározás, feltöltés 

EMIR-be 

261 6948 db (100 

doboz) 

Dr. Körösfői Zsolt, 

igazgatóhelyettes, 

régész muzeológus 

Kállay Gyűjtemény, 

Történeti és műtárgy 

Leltározás 350 645 db Kertész Fruzsina, 

történész 

Kállay Gyűjtemény, 

Könyvtár 

Leltározás 169 169 db Riczu Éva, 

könyvtáros 

Képzőművészet előző évek 

gyarapodásának a 

szakleltárkönyvben 

való bevezetése 

1 15 Madár Ximena 

művészettörténész 

– muzeológus 

Iparművészet előző évek 

gyarapodásának a 

szakleltárkönyvben 

való bevezetése 

2 253 Madár Ximena 

művészettörténész 

– muzeológus 

Iparművészet előző évek 

gyarapodásának az 

Ariadne 

számítógépes 

nyilvántartó 

rendszerbe való 

rögzítése 

2 253 Madár Ximena 

művészettörténész 

– muzeológus 

Irodalomtörténeti leltározás 2 69 Dr. Dámné Dr. 

Rácz Magdolna – 

irodalomtörténész 

Sóstói Múzeumfalu, 

Néprajzi Gyűjtemény  

a gyarapodási 

naplóban 

nyilvántartásba 

vett tárgyak 

szakleltárkönyvbe 

történő leltározása  

 

 

364 

 

364 Szabó Sarolta 

muzeológus 

Baloghné Szűcs 

Zsuzsanna 

néprajzos 

muzeológus  

Mészárosné Nyúzó 

Alexandra 

muzeológus  

Takács Zoltán 

segéd muzeológus  

Dr. Ratkó Lujza 

muzeológus  

Jósa András Múzeum 

Néprajzi Gyűjtemény 

a gyarapodási 

naplóban 

nyilvántartásba 

vett tárgyak 

szakleltárkönyvbe 

történő leltározása  

 

248 248 Dr. Ratkó Lujza 

néprajzos 

muzeológus 

 

2.3. Összefoglaló az intézmény elmúlt évi revíziós feladatainak megvalósításáról, max. 2000 karakter: 

  

 A történeti gyűjteményeket tekintve revízióra a képzőművészeti, iparművészeti, illetve az 

irodalomtörténeti gyűjteményekben került sor. Az iparművészeti és képzőművészeti gyűjteményekben 
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teljes revízió van folyamatban, az irodalomtörténeti gyűjteményben szúrópróbaszerű revíziót hajtottunk 

végre.  2021-ben sikerült ebben előrelépnünk és 3792 tételt revízió alá vonni. 

A Kállay Gyűjtemény műtárgyi állományának revíziója két évvel ezelőtt megtörtént. A tagintézmény 

könyvtári állományának következő revíziójára a tervek szerint 2023-ban kerül sor. 

A Sóstói Múzeumfaluban a 2021. évben a tervezett revíziós feladatok elmaradtak. Ennek két oka van: 

fiatal, kezdő munkatársak érkeztek intézményünkbe a nyugdíjba vonult kollégák helyére, akik tanulják 

a munkakörük feladatainak ellátását, ismerkednek a néprajzi gyűjtemény tárgyaival. A másik ok a 2021. 

évben elkezdődött raktári rend kialakítása, tematikus raktárak és tárgycsoportok meghatározásával. Ezt 

segítette a nyertes járásszékhelyi múzeumok szakmai támogatása az önkormányzat sikeres pályázata 

jóvoltából, amely alapján, mintegy 270 m2 (3 db raktári egység) aljzat kapott műgyanta felületet. 

 

 

 Az intézmény elmúlt évi revíziós tevékenységének részletes bemutatása 

A revízió alá vont 

gyűjtemény 

megnevezése 

A revízió jellege 

(teljes / 

szúrópróbaszerű) 

A 

gyűjtemén

y összes 

tételszáma 

(db) 

Szúrópróbaszer

ű revízió 

esetén az 

átnézett 

leltárkönyvi 

tételek száma 

(db) és aránya 

a gyűjtemény 

összes 

tételszámához 

viszonyítva 

(%) 

Felelős (név, 

beosztás) 

A feladat 

teljesítéséne

k státusza 

Régészeti 

Gyűjtemény 

teljes 364.518 - - Dr. Körösfői 

Zsolt, 

igazgatóhelyette

s, régész 

muzeológus 

részben 

teljesített 

Iparművészeti 

gyűjtemény 

teljes  3.128 -  Madár Ximena 

művészettörténé

sz muzeológus – 

Szmolár Edit 

gyűjteménykeze

lő 

részben 

teljesített 

Képzőművészeti 

gyűjtemény 

teljes  3.483 -  Madár Ximena 

művészettörténé

sz muzeológus – 

Szmolár Edit 

gyűjteménykeze

lő 

részben 

teljesített 

Irodalomtörténeti szúrópróbaszerű 234 2 2 Dr. Dámné Dr. 

Rácz Magdolna 

irodalomtörténé

sz 

részben 

teljesített 
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 A nyilvántartási feladatok összefoglaló táblázatos bemutatása 

A tárgyévben 

gyarapodási naplóba 

vett kulturális javak 

száma (tétel) 

358 

A tárgyévben 

szakleltárkönyvbe 

vett kulturális javak 

száma (tétel) 

1.455 

A tárgyévben 

szekrénykataszteri 

nyilvántartásba vett 

kulturális javak 

száma (tárolási 

egység)  

0 

A tárgyévben revízió 

alá vont kulturális 

javak száma (tétel) 

8.144 

A tárgyév végén 

nyilvántartásba vett 

teljes állomány 

száma (tétel) és 

aránya a teljes 

műtárgyállományho

z képest (%) 

467.291            

 

 

 

 

1.011.996  

62 

 

 

 

 

 

 

 

51 

 

 

3. Összefoglaló az intézmény elmúlt évi digitalizálási feladatainak megvalósításáról és illeszkedéséről 

a digitalizálási stratégiájához, max. 2000 karakter: 

 

A múzeum legjelentősebb digitalizált állománya az EMIR adatbázisban található, amelynek zöme a 

régészeti gyűjteményhez kapcsolódik. Jelenleg 2652 lelőhely, 24182 objektum és 28149 lelet van 

feltöltve az adatbázisba, amelyekhez nagy mennyiségű kép- és rajzanyag tartozik. A múlt évben 9313 

dokumentumot töltöttünk fel. Bízunk abban, hogy az évek óta tartó auditálási folyamatnak sikerül a 

végére érnünk és az általunk használt, közösen fejlesztett EMIR szoftver megkapja az akkreditációt. Ez a 

digitalizálásba fektetett munkánk fontos elismerését jelentené.  

A Szépművészeti Múzeum munkatársai a KDS (Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia) keretében a 

múzeum és két tagintézményében összesen 200 tárgyat fotóztak le és ezek a MuseuMap honlapra kerültek. 

2021-ben a Jósa András Múzeum Néprajzi Adattárának digitalizálása folytatódott, amelynek során 

összesen 32 adattári tétel, 3287 oldal került rögzítésre. Ebből a vegyes néprajzi témájú 14 adattári tétel, 

569 oldal/cédula, összesen 1.262.851 karakter begépelése (diákmunkások segítségével), míg Erdész 

Sándor és mások mesegyűjtéseinek digitalizálását 18 adattári tétel, 2718 oldal, 2.416.597 karakter 

begépelése (NKA-pályázat keretében) jelentette. Ez alkalommal 35 db orsós hangszalag (Erdész Sándor 

60-70 éves mesegyűjtéseinek) digitalizálása történt meg. 
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A Sóstói Múzeumfaluban a néprajzi gyűjtemény leltárkönyvi adatait Excel táblázatban és az EMIR 

nyilvántartó programban rögzítettük. Az Excel táblázatban 15785 tárgy adatai kereshetők. Az EMIR-ben 

a teljes néprajzi gyűjtemény 14790 tétele van rögzítve. 

2021-ben 3946 db digitális felvétel készült a rendezvényeinkről, 26 videó készült múzeumpedagógiai 

foglalkozásokhoz és a gyűjtemény bemutatásához. 

 

 

 

 

 

 A digitalizálási feladatok részletes bemutatása 

A digitalizálással 

érintett gyűjtemény 

megnevezése 

Az elmúlt évben digitalizált 

anyag mennyisége (tétel) és 

aránya a teljes gyűjtemény 

tételszámához képest (%) 

Az elmúlt évben 

digitalizált anyag hazai 

vagy nemzetközi 

adatbázisban történő 

közzététele (tétel) 

Felelős 

(név, beosztás) 

Régészeti Gyűjtemény 261 0,12  Dr. Körösfői Zsolt, 

igazgatóhelyettes, 

régész muzeológus 

Kállay Gyűjtemény 

Történeti tárgyak 

50 0,23 50 Dr. Holmár Zoltán, 

történész 

muzeulógus 

Kállay Gyűjtemény 

Adattári fotók 

480 2,29  Balogh József - 

grafikus 

Képzőművészeti 

gyűjtemény grafikai 

anyagának 

digitalizálása 

 

371 

 

10% 

 Madár Ximena 

művészettörténész 

– muzeológus 

Iparművészeti 

gyűjtemény 

mintalapjainak a 

digitalizálása 

 

68 

 

2 % 

 Madár Ximena 

művészettörténész 

– muzeológus 

Jósa András Múzeum 

Néprajzi Adattára 

32  15  Dr. Ratkó Lujza 

néprajzos 

főmuzeológus 

Jósa András Múzeum 

Néprajzi Adattára 

35  16  Dr. Ratkó Lujza 

néprajzos 

főmuzeológus 

Sóstói Múzeumfalu, 

Néprajzi Gyűjtemény 

200  0,6 200 Baloghné Szűcs 

Zsuzsanna 

néprajzos 

muzeológus 

 

 A digitalizálási feladatok összefoglaló táblázatos bemutatása 

A tárgyévben 

digitalizált kulturális 

javak száma (tétel) 

1.148 

A tárgyévi 

mennyiséggel együtt 

46.413 5 
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a digitalizált 

kulturális javak 

száma összesen 

(tétel) és aránya 

a teljes 

műtárgyállományhoz 

képest (%) 

A tárgyévben 

digitálisan született 

kulturális javak 

száma (db) 

13.259  

Műtárgynyilvántartó 

adatbázisban 

kereshető kulturális 

javak száma 

összesen (tétel) és 

aránya a teljes 

műtárgyállományhoz 

képest (%) 

222.422 50 

A 

műtárgynyilvántartó 

adatbázis 

felhasználóinak 

száma (fő) és 

a használatok száma 

(db) 

26  

Az intézményi 

honlapon 

hozzáférhető 

kulturális javak 

száma (tétel) és 

aránya a teljes 

műtárgyállományhoz 

képest (%) 

14888 32 

Nemzetközi 

adatbázisban 

kereshető kulturális 

javak száma (tétel) 

és aránya a teljes 

műtárgyállományhoz 

képest (%) 

19644 4 

Digitális 

nyilvántartást 

használó, auditált 

gyűjtemények száma 

(db) és aránya az 

összes gyűjtemény 

számához képest (%) 

0 0 

 

 

 

 

III. Műtárgyvédelem 
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 Összefoglaló az intézmény elmúlt évi megelőző és aktív állományvédelmi feladatainak 

megvalósításáról, max. 5000 karakter: 

 

A 2021 – es évben tervezett, minisztérium által kötelezően ellenőrzendő 26 helyszín bejárása megtörtént. 

Két helyszín Újfehértó, és Nyírmihálydi ellenőrzése a pandémiás helyzetből adódó okok miatt elmaradt. A 

rendelkezésünkre álló mérőműszerekkel a kötelezően ellenőrzendő helyszínek állományvédelmileg 

megadott, műtárgyvédelmi szempontból elfogadott határértékeket (páratartalom, hőmérséklet, UV, LUX) 

egész évben mértük, és digitálisan rögzítettük. Ezek az eredmények bármikor kinyomtathatók, 

ellenőrizhetők. 

Folyamatos szervezés alatt áll az Állományvédelmi Bizottság által adta lehetőség gyakorlati megvalósítása, 

mely által egy 10 nm2-es konténer segítségével egy éven keresztül fagyasztásos módszerrel 

fertőtleníthetnénk a 3 múzeumi intézmény erre rászoruló rovarkárral fertőzött fa és egyéb szerves alapanyagú 

műtárgyállományát. 

A tárgyévben aktuális ásatások anyagának feldolgozása folyamatban van. Az esetlegesen protokollos 

ásatások anyagának restaurálása, dokumentálása részünkről naprakész. Az egész évben bekerült új 

szerzeményként nevezett műtárgyak restaurálása, gyűjteménybe helyezhető állapotba hozatala megtörtént. 

 

 

Az állományvédelmi feladatok részletes bemutatása 

Állományvédelmi feladat 

meghatározása 

A 

feladatban 

érintett 

műtárgyak 

száma (db) 

Felelős (név, beosztás) A 

feladatteljesítéséne

k státusza 

2021. január-decemberig az alábbi 

régészeti lelőhelyek anyagait 

restauráltuk: 

 

- Kisvárda-Gilisztás 

- Császárszállás SEMATIC 

- Tiszadob – Andrássy kastély 

- Nyírbátor – Pulyavári tábla 

- Milota Pecehát 

- Kisvárda - Várudvar 

- Kemecse Homokdomb Toldi u. vége 

- Tiszavesvári – Kashalom dűlő I. 

- Tiszavasvári – Wienerberger 

- Nyírmegyes – Fehér tag 

 

 

2021. január-december  

          restaurált néprajzi gyűjteménybe 

tartozó műtárgyak száma + 

leltári számmal ellátott 

műtárgyak száma 

 

 

 

 

 

 

4469 db 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(236 db 

+180 

db) 

416 db 

 

 

 

 

 

Dankóné Németh Erika 

restaurátor 

Takácsné Varga Ágnes 

restaurátor 

Szmolár Edit 

gyűjteménykezelő 

Havasi Dóra Zita 

főrestaurátor 

Török Pelei Zsuzsa 

restaurátor 

 

 

teljesült 
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2021. január-december  

          restaurált iparművészeti 

gyűjteménybe tartozó műtárgyak 

          revízió: 1033 db 

 

2021.01.19.  

          Néprajzi Múzeumból jött fotós 

delegáció 50 db tárgyat fotózott. 

A műtárgyak megelőző 

állományvédelmi kezelésen 

esetek át. 

 

2021. január-decemberig  

          restaurált helytörténeti 

gyűjteménybe tartozó műtárgy 

 

2021. január-decemberig 

revízió a képzőművészeti 

gyűjteménybe 

 

 

2021. január-decemberig 

         Az Iparművészeti raktárban a 

         beleltározott tárgyakra a leltári 

         szám felvezetése 

 

2021. január 25. 

         Az Új raktár viselet-

gyűjteményének visszapakolása 

előtt a fertőzött anyag és a 

fertőzés megelőzése érdekében a 

viseletek nagy részét 

vegyszeresen volt szükséges 

kezelni.  

 

2021. 02.11. 

          A JAM megújult Néprajzi 

kiállításának lebontása, majd 

megelőző állományvédelmi 

kezelés utáni visszahelyezése. 

(tisztítás, varrókonzerválás) 

 

Összesen: 7910 db 

 

2021. 01-12. 

          A Fokos utcai raktárba a Kern 

féle mérőműszerrel rendszeresen 

ellenőrizzük a paramétereket. A 

adatok havi rendszerességgel 

lettek dokumentálva. 

 

2021.02. 22-26. 

 

 (12 db 

+1033 

db) 

1045 db 

 

 

 

50 db 

 

 

 

 

 

10 db 

 

 

 

471 db 

 

 

 

1025 db 

 

 

 

 

 

 

 

 

52db 

 

 

 

 

 

 

 

372 db 
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          Az állandó régészeti kiállítás 

          teljes áttisztítása. A alsó 

          homokréteg átszitálása, 

          műtárgyak installációk  

          portalanítása megtörtént. 

 

2021. 03. 29-30.  

          Nyíri agyagból indult – A 

világhírű Komlós kiállítás  

          kerámiaanyagának lebontása, 

elcsomagolása. 

 

2021. 04. 

          Restaurátorok tevékenysége 

című plakátkiállítás bontása 
 

2021. 04.19. 

          Rippl Rónai kiállítás bontásában 

csomagolásában, és 

visszaszállításában való 

részvétel 

 

 

2021.05.18. 

          Múzeumi Világnap 

rendezvényen foglalkozást 

tartottunk. 

 

2021. 06-08. 

         A Sóstói Múzeumfaluban lévő 

         táboroztatásban vettünk részt. 

         Restaurálással kapcsolatos 

         témában tartottunk előadást és 

         foglalkozást a gyerekeknek. 

         (2021.06.14, 2021. 07.05., 

         2021.07.27., 2021. 08.03) 

 

2021. 06.  

          Eszterházy kincsekről szóló 

          online konferencián való 

          részvétel. Iparművészeti 

          Múzeum szervezésében. 

 

2021. 07. 15. 

         Két állományvédelmi felelősünk 

         Takácsné Varga Ágnes és 

         Dankóné Németh Erika 

         Budapesten a Néprajzi 

         Múzeumban állományvédelmi 

         konzultáción vett részt. 

 

2021. 08.16.  

         Gyesen lévő kolléganőnk Török- 
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         Pelei Zsuzsa újra munkába állt. 

 

2021. 09. 19.  

         Kulturális Örökség napján való 

         részvétel 

 

2020. 10. 01.  

         Mesenapon való részvétel 

 

2021. 10. 13.  

          A nyíregyházi egyetemről 

          történelem szakos hallgatók 

          jönnek minden évben, akiknek 

          előadást tartunk a  

          restaurátorok tevékenységéről. 

          Műhelybemutatás. 

 

2021. 10. 21. 

           Pályaorientációs nap – szakmai 

           bemutató és foglalkoztatás a 

           Bem József Általános iskola 

           tanulóinak. 

 

 

2021. 01-09. 

         2019-ben pályázatot adott be a 

fenntartó Járásszékhely 

múzeumok szakmai 

támogatására, a pályázat sikeres 

volt 3.940.000 Ft-ot nyertünk. 

Ebből megtörtént az 

iparművészeti raktár fejlesztése.  

Új Salgó polcrendszert 

alakítottunk ki. Fiókos fém 

szekrényt vettünk textíliák 

tárolására, 2db Defensor PH15 

levegőtisztító és párásító 

készülék került beszerzésre. A 

raktár új kialakítása után 

elkezdődött a tárolt műtárgyak 

egy részének restaurálása, és 

revíziója is melyhez restaurátor 

szükséges. A műtárgyak így 

kerültek vissza raktárba. A 

raktárrendezés az év végén ért 

véget. 

 

2021. 11. 20. 

Sikeres Járásszékhely múzeumok 

szakmai támogatására  nyújtott 

pályázaton (5 millió Ft) a  Melyből a 

Sóstói Múzeumfalu 3 raktárát ipari 

padlóburkolattal látták el. 
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Textilszekrényekkel és rácsos 

képtároló szerkezetekkel is bővültek a 

raktárak, új lehetőséget teremtve ezzel 

a megfelelő műtárgytárolásra. 

 

2021.11.  

A NKA Közgyűjtemények 

Kollégiuma által nyílt pályázatban 

hirdetett állományvédelmi, restaurálási 

tevékenységhez szükséges szakmai 

anyagok és eszközök beszerzése 

témában 1.100.000 Ft-ot nyertünk. 

A pályázat benyújtásakor a szakmai 

leírásban is szerepelt, hogy a korábbi 

években forráshiány miatt a munkák 

mennyiségéhez képest csak elenyésző 

mértékű alkalmankénti anyag, 

vegyszer és kisebb eszközök 

beszerzésre nyílhatott mód. Így a 

nyíregyházi Jósa András Múzeum által 

végzett megelőző és aktív 

műtárgyvédelemhez kapcsolódó 

munkafolyamatok további és minél 

magasabb színvonalon történő 

ellátását szándékoztunk szinten tartani 

és fejleszteni a pályázatból megnyert 

pénzösszegből. Elsősorban az 

állagmegóvás munkafolyamataihoz 

szükséges a műhelyünk alapvető 

működését szolgáló, új eszközök 

beszerzésére, továbbá kis értékű 

anyagok, vegyszerek beszerzéséhez 

kértünk forrás kiegészítést, melyek a 

kapacitás és a színvonalasabb 

munkavégzés növelését biztosítják a 

továbbiakban. A megnyert anyagi 

forrásból a szakmai beszámolóban 

felsorolt állományvédelmi terveinket 

nagyrészt megvalósítottuk. 

 

2021. 11. 30. 

Online konferencia a 

Természettudományi Egyetem 

szervezésében. Tóth Mária emlékére. 

(restaurálás, régészet témájú 

előadások) 

 

 

    

 

 Az állományvédelmi feladatok összefoglaló táblázatos bemutatása 
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Megelőző állományvédelemre szoruló összes 

műtárgy száma (db) 
 

A teljes meglévő 

műtárgyállomány 

 

A tárgyévben megelőző állományvédelembe vont 

összes műtárgy száma (db) 
 

24308  

Aktív állományvédelmi kezelésre szoruló összes 

műtárgy száma (db) 
 

4469  

 

A tárgyévben aktív állományvédelmi kezelésbe 

vont összes műtárgy száma (db) 
 

17369  

Állományvédelmi beavatkozás alá vont és az 

állományvédelmi kezelést igénylő teljes állomány 

aránya (%) 

 

 70% 

 

IV. Tudományos kutatás 

 

1.  Összefoglaló az intézményben folyó tudományos munka fő irányairól, a tudományos stratégia 

célkitűzéseinek megvalósulásáról, max. 3000 karakter: 

 

A régészeti feltárások és a hozzájuk kapcsolódó dokumentációs kötelezettségek miatt a régészeti osztály 

szakmai munkatársainak, évről évre egyre kevesebb ideje van a tudományos munkára. Ennek ellenére az 

osztályon dolgozó négy régész, tíz publikációja jelent meg a hazai és külföldi szakmai folyóiratokban, 

valamint tizenhárom szakmai és tudománynépszerűsítő előadást tartottak. 

Három régészkolléga két különböző OTKA pályázatban vesz részt. Az osztályon dolgozó munkatársak 

közül egy kolléga műemlékvédelmi képzésben, kettő pedig régészeti egyetemi képzésben vesz részt. 

A múlt évben létrejött a „Hol sok a törvény, szaporodik a bűn” c. kiállításban Nyíregyháza és Szabolcs 

vármegye bűnügyeit mutattuk be. Ehhez szükséges volt a téma levéltári kutatására, melynek eredményeit 

a későbbiekben tudományos igényű kötetben is szeretnénk megjelentetni. Ezen kívül a történeti osztály 

két dolgozója PhD képzésben vesz részt. 

 A Kállay Gyűjteményben a tudományos munkatársak a korábbi évekhez hasonlóan a Kállay család 

tagjainak életútját kutatják, amely ezen intézményben a tudományos munka fő irányvonalának számít. 

A Sóstói Múzeumfalu 2021. október 11-én Néprajzos muzeológusok II. regionális találkozóját tartotta, 

melyre Szabolcs-Szatmár-Bereg megy, Hajdú-Bihar megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Jász-

Nagykun-Szolnok megye néprajzosait hívtuk meg. A konferencián 11 múzeum képviseletében 42 fő vett 

részt. A tanácskozásnak nem egy központi témája volt, hanem négy felvetés: múzeumi munka pandémia 

idején; szolgáltató múzeum; néprajzi muzeológia ebben a változó világban; élő történelem alkalmazása.   

 

 1. feltöltési lehetőség: A munkatársak publikációs listája, formátum: doc / pdf. 

 2. feltöltési lehetőség: A tudományos tevékenység részleteinek bemutatása, formátum: doc / pdf. 

 



24 

 

2.  A tudományos munkatársak kutatónapjával kapcsolatos munkáltatói intézkedések bemutatása (a 

kutatónapban részesülő tudományos munkatársak és az engedélyezett kutatónapok száma, az 

engedélyezés szempontjai), max. 2000 karakter: 

A 2021-es évben egy kolléga vett igénybe kutatónapokat. Takácsné Varga Ágnes az iparművészeti raktár 

modernizálása az állományvédelmi szempontok figyelembevételével c. témában a már összegyűjtött 

anyag rendszerezését, a felhasznált források összeállítását és az egyéb hiányzó dokumentumok 

felkutatását végezte el. 

 

3. A jelenleg raktáron lévő saját múzeumi kiadványok, valamint a remittenda kezelésére vonatkozó 

intézkedések táblázatos bemutatása 

 

Kiadvány 

címe 

Kiadás éve Eredetileg 

gyártatott 

példányszám 

(db) 

Megmaradt / 

raktáron lévő 

példányszám (db) 

A remittenda tervezett 

kezelése 

Rendjelek és 

kitüntetések a 

JAM-ban 

2021 

(reprint) 

400  332 ajándékozás (pályázati 

forrásból finanszírozott) 

Kállay Miklós, 

az utolsó 

magyar királyi 

miniszterelnök 

2021 200 61 ajándékozás (pályázati 

forrásból finanszírozott) 
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 A tudományos kutatási feladatok összefoglaló táblázatos bemutatása 

Kutatási témák száma (db) 48 

Hazai és nemzetközi kutatási 

programokban történő részvételek 

száma (db) és a résztvevők száma (fő) 

4 4 

A múzeum által megrendezett, offline 

megvalósult tudományos 

konferenciák száma (db) 

3 

A múzeum által megrendezett, online 

megvalósult tudományos 

konferenciák száma (db) 

1 

A múzeum dolgozói által saját és 

külső konferenciákon tartott 

előadások száma (db) 

29 

A múzeum dolgozói által jegyzett 

magyar nyelvű tudományos 

kiadványok száma (múzeumi 

kiadványban és külső kiadványban 

egyaránt, db) 

4 

A múzeum dolgozói által jegyzett 

idegen nyelvű (külön feltüntetve a 

nemzetiségi nyelveket) tudományos 

kiadványok száma (múzeumi 

kiadványban és külső kiadványban 

egyaránt, db) 

0 

A múzeum dolgozói által jegyzett 

magyar nyelvű publikációk száma 

(múzeumi kiadványban és külső 

kiadványban egyaránt, db) 

15 

A múzeum dolgozói által jegyzett 

idegen nyelvű (külön feltüntetve 

a nemzetiségi nyelveket) publikációk 

száma (múzeumi kiadványban és 

külső kiadványban egyaránt, db) 

4 

Kiállítási forgatókönyvek száma 

offline megvalósult kiállításokhoz 

(db) 

8 

Kiállítási forgatókönyvek száma 

online megvalósult kiállításokhoz (db) 

1 

A tárgyévben nyomtatásban megjelent 

tudományos kiadványok összes 

példányszáma (db) és a remittenda 

aránya (%) 

600  
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V. Kiállítási tevékenység 

 

1.  Összefoglaló az intézményben az elmúlt évben megvalósult kiállításokról, a kiállítások 

illeszkedéséről az intézmény küldetésnyilatkozatához és kiállítási stratégiájához, max. 6000 

karakter: 

  A pandémia miatt az évkezdés bizonytalanul alakult, emiatt az év elejére összeállított ütemtervünket 

folyamatosan változtatnunk kellett, több kiállítást kellett lemondani, jobb esetben átütemezni. 

Az év legjelentősebb tárlata a miskolci és a csíkszeredai múzeumok Elit Alakulat 2.0 c. honfoglalás kori 

régészeti vándorkiállítása volt, amelyet 2021. május 14. és november 15. között mutattunk be 

Nyíregyházán. A tárlatot kiegészítettük saját gyűjteményünk legértékesebb leleteivel, amelynek a 

Szabolcs vezér földjén címet adtuk. A két kiállításon a Kárpát-medence honfoglalás kori leleteinek 

legszebb darabjait láthatta a nagyközönség. A két teremben megvalósított kiállításokhoz egy színvonalas 

gyermekfoglalkoztató tér és gazdag múzeumpedagógiai program kapcsolódott. Nagyobb múzeumi 

események alkalmából (pl. családi nap), valamint csoportok esetében a tárlatokban szakmai vezetéseket 

is tartottunk. 

A történeti osztály egy, a város és Szabolcs vármegye kriminalisztikáját bemutató kiállítást rendezett. 

Nyíregyháza és Szabolcs megye kriminalisztikájának története teljesen feldolgozatlan ezért éreztük, hogy 

a téma kutatása és egy kiállítás létrehozása hozzájárul városunk történetének jobb megismeréséhez. 

A Kállay Gyűjteményben a pandémia alatt, Húsvéthoz kapcsolódóan 2021. március 27-én egy virtuális 

kiállítást rendezetünk Tojásvarázs címmel. Az intézmény nyitása után az évben az állandó kiállítások 

mellett öt időszaki kiállítás valósult meg. Ezek közül az első egy saját készítésű kamara-kiállítás volt, 

mely Oscar Dietrich bécsi ötvös mester ezüst remekeiből mutatott be néhány szép darabot. Ez a tárlat 

2021. május 5-től június 18-ig volt megtekinthető. A következő a Kecskeméti Katona József Múzeum 

Szórakaténusz Játékmúzeuma és Műhelye vándorkiállítása, a „Rodolfo – vigyázat csalok” című tárlat 

volt, mely 2021. június 18-án nyílt meg és augusztus 29-ig volt megtekinthető. A következő időszaki 

kiállítás a kisvárdai Koszta Zoltán bőrműves anyagaiból 2021. szeptember 24-én „Ahol az ősök útja eggyé 

válik a jelennel” címmel nyílt meg – ezt október 24-ig tekinthették meg a látogatók. 2021. november 5-

én nyílt meg a harmadik látványos kiállítás, mely a felvidéki festőművész Nagy Enzoe Zoltán és édesapja 

Tiszai Nagy Menyhért fotóiból és festményeiből került összeállításra. 2021. november 27-én, az adventi 

ünnepi körhöz kapcsolódva a szentendrei Hubay-ház karácsonyi anyagaiból egy karácsonyi kiállítás nyílt 

meg a látogatók előtt. 

2021-ben a Sóstói Múzeumfaluban három új állandó kiállítás készült. Megújult a „Ingem, gatyám, de 

szennyes…” című kiállítás a kállósemjéni portán található istállóban (dr. Szabó Sarolta). Az anarcsi 

lakoház tiszta szobájában LAKODALOM, SOKADALOM… címmel rendeztünk be új tárlatot (dr. Ratkó 

Lujza). A legnagyobb volumenű új állandó kiállítás az EGY GYŰJTŐ VILÁGA című tárlat, mely a 

gyulaházi református paplakban került kialakításra a Kubinyi Ágoston Program támogatás jóvoltából. 
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 A kitöltött 1. mellékletet kérjük doc / pdf formátumban feltölteni.  
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A kiállítási tevékenység összefoglaló táblázatos bemutatása 

Állandó kiállítások 

száma és összesített 

látogatószáma 

(db | fő) 

21  

Időszaki kiállítások 

száma és összesített 

látogatószáma  

- saját 

épületben (db | fő)  

- más 

intézményben (db | 

fő)  

- külföldön 

megrendezett 

(db | fő) 

18 301147 

0 0 

0 0 

Vándorkiállítások 

száma és 

látogatószáma  

- hazai 

(db | fő)  

- külföldön 

megrendezett 

(db | fő) 

0 0 

0 0 

Befogadott 

kiállítások száma és 

látogatószáma 

(db | fő)  

1 1833 

Virtuális állandó 

kiállítások száma és 

látogatószáma 

(db | fő) 

0 0 

Virtuális időszaki 

kiállítások száma és 

látogatószáma 

(db | fő) 

1 1554 

A nemzetiségek 

anyaországában 

megrendezett 

kiállítások száma és 

látogatószáma 

(db | fő) 

0 0 

A tárgyévben 

megvalósult állandó 

és időszaki 

kiállításokban 

bemutatott 

műtárgyak becsült 

aránya a teljes 

műtárgyállományho

z képest (%) 

3 

A tárgyévben 

látványtárban, 

6 
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tanulmányi 

raktárban bemutatott 

műtárgyak becsült 

aránya a teljes 

műtárgyállományho

z képest (%) 

A tárgyévben az 

interneten 

hozzáférhető 

műtárgyak becsült 

aránya a teljes 

műtárgyállományho

z képest (%) 

32 

Magyar nyelvű 

katalógusok, 

kiállítási vezetők 

száma, 

példányszáma és a 

hasznosított 

példányok száma 

(db | db | db) 

2 1500 367 

Idegen nyelvű 

katalógusok, 

kiállítási vezetők 

száma, 

példányszáma és a 

hasznosított 

példányok száma 

(db | db | db) 

0 0 0 

Múzeumpedagógiai 

foglalkozással 

kiegészített 

kiállítások száma 

(db) 

1 
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2. Látogatottsági adatok 

Összes látogatószám (fő) 94.963 

ebből: teljes árat fizető látogató 17.811 

kedvezményes árat 

fizető diák látogató 

18.543 

kedvezményes árat 

fizető egyéb látogató 

4.800 

ingyenes látogató 53.809 

külföldi látogatók 

aránya (becsült 

százalék) 

2% 

A virtuális kiállítások és 

események látogatószáma 

547.988 

 

 

3.  Nyitvatartás 

 

 Elmúlt évi nyitvatartási napok száma: 196  

 Díjtalan látogatás hétvégi napjai: 17 

 

4.  Összefoglaló a látogatószám és a múzeumi szolgáltatások minőségének növekedését elősegítő új 

kezdeményezésekről, a látogatói elégedettség méréséről, max. 2000 karakter: 

 

 A Jósa András Múzeumban a látogató fogadótér átalakítása, komfortosabbá tétele vált időszerűvé. Ezt 

minimális anyagi ráfordítással, kreatív megoldásokkal sikerült részben megvalósítani. Az előző évben 

bevezetett kedvezményeket (bérlet, nagycsoportos extra kedvezmény) 2021-ben is tovább biztosítottuk. 

A Lázár Ervin Program keretén belül a nyíregyházi valamint a hajdúböszörményi tankerülettel kötöttünk 

együttműködési szerződéseket. A programnak köszönhetően több, mint 3000 diák tekintette meg a Jósa 

András Múzeum kiállításait. 

A Kállay Gyűjtemény 2020. július 21-én a Kállay Házban, új, modern, akadálymentes környezetben 

nyitotta meg a kapuit. A Kállay Gyűjtemény állandó kiállítása, valamint a Várostörténeti kiállítás 

látványos, interatkív technikai eszközökkel van felszerelve, mely révén a látogatók könnyen 

megismerhetik a kiállított tárgyak és a hozzájuk kapcsolódó személyek történetét. A Kállay Gyűjtemény 

könyvtára a kutatók, szakdolgozatot, valamint doktori érkezéseket írók számára elérhető, helyben 

használható. Ezeken kívül különböző kulturális kültéri programok megvalósításával növeltük 2021. 

évben a látogatószámot. 

2021-ben a Sóstói Múzeumfalu látogatószáma a korábbi (igaz csonka nyitvatartású évhez képest) 70%-

kal növekedett. 

 

5.  Összefoglaló az intézmény bevételeiről, a profitnövelést célzó stratégiai intézkedések 

megvalósulásáról, max. 3000 karakter: 

 

 Intézményünk bevételi forrásai az állami és önkormányzati támogatásokból, valamint a múzeumi 

tevékenységekből és szolgáltatásokból származnak. A rendezvényeinknek, kiállításainknak, tematikus 



31 

 

foglalkozásainknak köszönhetően nőtt a fizetős látogatók száma, így emelkedett a jegyár-bevétel aránya 

is az éves bevételen belül. A Sóstói Múzeumfalu magasan teljesített, rendkívül széles körű programjaival 

szinte minden korosztálynak sikerült az érdeklődését felkelteni.  

A Kálnay Gyűjtemény családi nap keretében színvonalas programokkal, a „Vigyázat csalok!” – nagy 

sikerű Rodolfo kiállítással növelte a bevételeit. 

 Jelentős bevételt produkáltak a régészeti tevékenységek a régészeti felügyelethez kapcsolódó feladatok 

és a feltárások.  

Szintén bevételi forrásként jelentkezett a Lázár Ervin program keretében megkötött megállapodásokhoz 

kapcsolódó sikeresen lezajló múzeumpedagógiai foglalkozások. A még mindig érzékelhető pandémiás 

helyzet ellenére is korrekt bevételeket hoztak. 

Profitnövelést célzó intézkedések közül szükséges kiemelni egy-egy nagyszabású kiállítás megvalósítását 

(Elit Alakulat 2.0 –  Szabolcs Vezér Földjén, Hol sok a törvény szaporodik a bűn). 

 

 

    

A bevételek táblázatos bemutatása 

Jegyár–bevétel (Ft) 30.597.603 

Intézményi terek bérbeadásának bevétele (Ft) 7.613.377 

Saját üzemeltetésű múzeumi bolt, kávézó bevétele (Ft) 0 

Múzeumpedagógiai foglalkozások bevétele (Ft) 12.625.565 

Egyéb rendezvények, programok bevétele (Ft) 17.656.290 

Évi állami működési támogatás (Ft) 153.960.000 

Fenntartói támogatás (Ft) 182.032.370 

Régészeti tevékenységből adódó bevételek 

(amennyiben releváns, Ft) 
205.812.038 

Egyéb bevételek (amennyiben releváns, Ft) 8.982.752 

 

6.  Összefoglaló az intézmény fizikai és infokommunikációs akadálymentesítésének aktuális 

helyzetéről, valamint a fogyatékkal élők fogadása érdekében megvalósított intézkedésekről, max. 

2000 karakter: 

 

Számunkra elsődleges szempont a kultúrához való egyenlő hozzáférés, így az esélyegyenlőség jegyében 

több intézkedést tettünk a különböző fogyatékkal élők igényeihez igazodva. Infrastruktúra fejlesztéshez 

kapcsolódóan a mozgáskorlátozottak számára parkolót alakítottunk ki, az épületen belül pedig mobil 

rámpák teszik könnyebbé a közlekedést. Az emeleti kiállításokat lifttel lehet megközelíteni.  

A látássérült látogatók számára az épületen belül burkolati vezetővonalak, csúszásmentes vezetősávok 

találhatóak. A bejáratnál tapintható épülettérkép van és néhány időszaki kiállítás esetében Braille 

feliratokat is kihelyeztünk. Mindezt a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Egyesületével egyeztetve valósítottuk meg. 

Ami a szolgáltatásainkat illeti, a „Semmit rólunk, nélkülünk!”elvhez igyekszünk igazodni. Ennek 

megfelelően foglalkozásaink előkészítésekor folyamatosan egyeztetünk az érintett egyesületekkel, 

szakemberekkel, gyógypedagógusokkal. A múzeumi programokat csoportra szabottan és integráltan 
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állítjuk össze. A Nyíregyházi Egyetemmel való együttműködés keretén belül, olyan fogyatékkal élő 

diákokat fogadunk, akik a szakmai gyakorlatot nálunk teljesítik. A fogyatékossággal élő diákokat és a 

helyi egyesületeket igyekszünk a múzeumi projektekbe is bevonni. 

A Kállay Gyűjtemény 2020. július 21-én egy teljesen új, modern, akadálymentesített épületbe költözött, 

a fogyatékkal élők fogadása teljes körűen megoldott és nincs szükség további fejlesztésekre. 

A Sóstói Múzeumfaluban a fejlesztések eredményeként a fizikai akadálymentesítés sokat javult. Az új 

épületek akadálymentesítése megvalósult. A bejárati épülethez rámpa készült, új mozgáskorlátozott 

mosdóval. Az igazgatási-raktár épületbe két liftet szereltekbe, az Újlétai Magtár épületben kialakított 

látványtárban lift segíti a kiállító termek megközelítését. A látogatók által használt területen öt ponton 

találhatóak mozgáskorlátozott számára kiépített mosdók. A területen minden portához és közösségi 

épülethez készült magyar és angol nyelvű információs tábla, illetve öt nyelven megszólaló (angol, ukrán, 

lengyel, szlovák, német) audioguide készülékek segítenek az informálódásban. A Sóstói Múzeumfalu 

honlapja infokommunikációs akadálymentesített formában is használható. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Közönségkapcsolat, kommunikáció 

 

1. Közönségkapcsolat 

 

1.1 Összefoglaló az intézmény elmúlt évi közművelődési tevékenységéről, a megvalósult programok 

illeszkedése az intézmény küldetéséhez és stratégiájához, max. 3000 karakter: 

 

A rendkívüli járványügyi helyzet miatt a Jósa András Múzeum 2021. május elsején szabályozott látogatási 

rend szerint (védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára) nyithatott újra.  A 2021-es év első négy 

hónapjára tervezett rendezvényeink (Magyar Kultúra Napja, Beporzók Napja, Kokárdás Nap, Költészet 

Napja, Közösségek Hete) átkerültek a virtuális térbe. Internetes platformokon (Facebook, Instagram, 

TikTok, saját honlap) és alkalmazások (issu, wordwall, learningapp) segítségével, online rendeztük meg 

őket. 

Az első offline program a Múzeumok Világnapja volt és ezt követték a munkatervben ütemezett többi 

rendezvényeink (Múzeumok Éjszakája, Múzeumok Őszi fesztiválja – ezen belül a Magyar Népmese 

Napja, Romantikára hangolva, Tanárok Napjai, Honfoglaló családi nap – valamint a Kulturális Örökség 

Napja). A bevezetett óvintézkedések ellenére (védettségi igazolvány, létszám korlátozás) a rendezvények 

túlnyomó többsége hasonló látogatottságú volt, mint a bezárást megelőző években. 
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Az év legnagyobb rendezvényének hagyományosan a Múzeumok Éjszakája számít, amelyet mindhárom 

tagintézmény önállóan és sikeresen szervezett meg. A Jósa András Múzeumban a kriminalisztika, a 

Kállay Gyűjteményben a bűvészet volt ez alkalommal fókuszban. A témákhoz kapcsolódóan tartalmas és 

interaktív kiállításokat nyitottunk meg, amelyeket gazdag program egészített ki. 

Év végén, 2021. november 27. és december 19. között „Karácsonyi varázslat a Kállay Gyűjteményben” 

címmel kiállítás várta a látogatókat, a négy adventi hétvégén, a szombati napokon különböző 

műsorszámokkal – Vidám Manók együttes, betlehemes játék, tárogató adventi műsor – vártuk a 

látogatókat. 

A Sóstói Múzeumfalu éve eleji rendezvényeinek egy része elmaradt (Farsang, Húsvét), másik része pedig 

nem az előre eltervezett formában valósulhatott meg (Majális). Erre az évre összesen 12 saját szervezésű 

programot terveztünk, végül az év folyamán további programok szervezése is történt (pl.: Múzeumok 

Őszi Fesztiválja keretében plusz 5 program került megtartásra, ezek között 4 napos rendezvényt is 

megvalósítottunk). A Sóstói Múzeumfalu küldetését szem előtt tartva, első rendű feladatunknak tekintjük 

a hagyományok éltetését, a régi falusi szokások felelevenítését, gyorsan változó jelenünkben múltunk 

őrzését.  Ez a gondolat hatja át a múzeum szervezésben megvalósuló programok tartalmát, megvalósítását. 

Összesen saját rendezésű alkalmak száma: 25 db; területünkön lebonyolított külsős rendezvények száma: 

41 db; Pálinkaházban megrendezett családi és céges rendezvények: 42 db.  
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A saját szervezésű rendezvények táblázatos bemutatása 

A rendezvény 

megnevezése 

A rendezvény 

dátuma 

(programsorozat 

esetén az 

alkalmak száma) 

A 

rendezvény 

célkitűzése 

A 

rendezvény 

célcsoportja 

Országos 

rendezvény-

sorozat 

megnevezése, 

amennyiben 

ahhoz 

kapcsolódik 

Megvaló

sulás 

módja 

(offline 

vagy 

online) 

Felelős 

(név, 

beosztás) 

Múzeumok 

Éjszakája 

2021. 06. 26. kulturális általános Múzeumok 

Éjszakája 

2021 

offline Dohanics 

László, 

közműve

lődési 

szakemb

er 

Kállay 

Miklós, az 

utolsó 

magyar 

királyi 

miniszterelnö

k 

2021. 07. 02. tudományos tudományos  offline Dr. 

Holmár 

Zoltán, 

történész 

muzeoló

gus 

Családi nap 2021. 08. 14. kulturális általános  offline Dohanics 

László, 

közműve

lődési 

szakemb

er 

Karácsonyi 

varázslat a 

Kállay 

Gyűjteményb

en 

2021. 11. 27. – 

2021. 12. 19. 

 általános  offline Dohanics 

László, 

vezető 

Magyar 

Kultúra 

Napja 

2021. 01. 22. A 

pandémiás 

helyzetben 

szélesebb 

közönség 

számára 

nyújtott 

megyei 

vonatkozás 

megemléke

zés 

12-99 év Magyar 

Kultúra 

Napja 

online Román 

Zoltánné 

múzeum

pedagóg

us 

Beporzók 

Napja 

2021. 03. 10. A beporzók 

ügyét 

támogató 

mozgalom 

egy 

„többszóla

mú” 

összefogás 

eredménye, 

mely 2018-

0-99 év Beporzók 

Napja 

online Vécseiné 

Lakatos 

Bernadet

t 

múzeum

pedagóg

us 
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ban kelt 

életre. 

 

Kokárdás 

Nap 

2021. 03. 15. A 

legszéleseb

b 

közönséghe

z eljutva, a 

nemzeti 

ünnep 

megünneplé

se 

0-99 év Nemzeti 

ünnep 

online Román 

Zoltánné 

múzeum

pedagóg

us 

Költészet 

Napja 

2021. 04.11. A 

pandémiás 

helyzetben 

szélesebb 

közönség 

számára 

nyújtott  

irodalmi 

megemléke

zés. 

0-99 év Költészet 

Napja 

online Babolcsi 

Andrea 

Múzeum

pedagóg

us 

Közösségek 

Hete 

2021. 05. 10-15. A közösségi 

értékek, 

közösség 

megtartó 

erejének 

fontos 

szerepének 

kiemelése. 

0-99 év Közösségek 

Hete 

online Román 

Zoltánné 

múzeum

pedagóg

us 

Múzeumi 

Világnap 

2021.05.18. Elit alakulat 

c. kiállítás 

szélesebb  

körben 

történő 

megismertet

ése kurátori 

vezetéssel. 

0-99 Múzeumi 

Világnap 

offline Vécseiné 

Lakatos 

Bernadet

t 

múzeum

pedagóg

us 

Múzeumok 

Éjszakája 

2021.06.26. Többszólam

ú kulturális 

kavalkád 

0-99 Múzeumok 

Éjszakája 

offline Vécseiné 

Lakatos 

Bernadet

t 

múzeum

pedagóg

us 

Magyar 

Népmese 

Napja 

2021. 10. 01. A mese , a 

kreativitás, 

környezettu

datosság 

fontosságán

ak 

közvetítése . 

Óvodások, 

általános 

iskolások 

számára 

Múzeumok 

Őszi 

Fesztiválja 

offline Vécseiné 

Lakatos 

Bernadet

t 

múzeum

pedagóg

u 

Romantikára 2021. 10. 08. Kulturális Középiskolá Múzeumok offline Babolcsi 
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hangolva kavaldád 

alkalmával 

a zene, 

képzőművés

zet, a 

történelem 

eggyé 

formálása a 

cél. 

sok, 

felnőttek 

számra 

Őszi 

Fesztiválja 

Andrea 

Múzeum

pedagóg

us 

Tanárok 

Napjai 

2021. 10. 14-15. A 

pedagóguso

k 

rekreációja 

a célkitűzés 

pedagóguso

knak 

Múzeumok 

Őszi 

Fesztiválja 

offline Román 

Zoltánné 

múzeum

pedagóg

us 

Kulturális 

Örörkség 

Napja 

2021.09.18-19. A múltunk, 

örökségünk 

megőrzése,  

a tudás 

átadása a 

rendezvény 

célkitűzése 

0-99 Kulturális 

Örörkség 

Napja 

offline Vécseiné 

Lakatos 

Bernadet

t 

múzeum

pedagóg

us 

Honfoglaló 

családi nap 

2021. Az 

interaktív 

szakmai 

bemutatóko

n keresztül 

a  korszak 

átfogó 

megismerés

e a cél. 

0-99 

Családok 

számára 

Múzeumok 

Őszi 

Fesztiválja 

offline Vécseiné 

Lakatos 

Bernadet

t 

múzeum

pedagóg

us 

Majális 2021.05.01. Május 

elsejei 

szokások 

feleleveníté

se 

minden 

korosztály 

 offline Baloghn

é Szűcs 

Zsuzsann

a 

néprajzo

s 

muzeoló

gus 

Múzeumi 

világnap 

2021.05.18. Kulisszatitk

ok és 

rendkívüli 

tárlatvezetés

ek 

minden 

korosztály 

Múzeumi 

világnap 

offline Baloghn

é Szűcs 

Zsuzsann

a 

néprajzo

s 

muzeoló

gus 

Pünkösdöljün

k! 

2021.05.22-24. Pünkösdi 

szokások 

feleleveníté

se, 

bemutatása 

minden 

korosztály 

 offline Szilágyi 

Eszter 

rendezvé

nyszerve

ző 

Családi 

gyermeknap 

2021.05.30 családok 

megszólítás

minden 

korosztály 

 offline Szilágyi 

Eszter 
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a Sóstói 

Múzeumfalu

ban 

a, gyermek 

programok 

rendezvé

nyszerve

ző 

Csurdítás a 

Faluban 

2021.06.11., 

2021.06.18., 

2021.07.02., 

2021.07.23. 

hagyomány

ápolás, 

fiatal felnőtt 

korosztály 

megszólítás

a 

felnőtt 

korosztály 

 offline Szilágyi 

Eszter 

rendezvé

nyszerve

ző 

Szent Iván-éj 2021.06.23 hagyomány

ápolás, 

fiatal felnőtt 

korosztály 

megszólítás

a 

minden 

korosztály 

 offline Szilágyi 

Eszter 

rendezvé

nyszerve

ző 

Új kenyér 

ünnepe 

2021.08.20 hagyomány

ok 

feleleveníté

se, 

bemutatása 

minden 

korosztály 

 offline Baloghn

é Szűcs 

Zsuzsann

a 

néprajzo

s 

muzeoló

gus 

A régi 

Magyarorszá

g ízei 

2021.09.05 hagyomány

ok 

feleleveníté

se, 

gasztrorend

ezvény 

minden 

korosztály 

 offline Szilágyi 

Eszter 

rendezvé

nyszerve

ző 

Magyar 

Népmese 

Napja 

2021.09.30-

10.01. 

népmese 

feldolgozás

ok a 

néprajzi 

faluban 

diákok  offline Kosztyu 

Brigitta 

muzeoló

gus 

Múzeumok 

Őszi 

Fesztiválja - 

Tiétek is a 

múzeum! - 

Tanárok 

délutánja  

2021.10.07 múzeumped

agógiai 

programok 

bemutatása 

pedagóguso

k 

Múzeumok 

Őszi 

Fesztiválja 

offline Kosztyu 

Brigitta 

muzeoló

gus 

Múzeumok 

Őszi 

Fesztiválja - 

Falusi 

Hangverseny 

2021.10.09 hagyomány

ok 

feleleveníté

se 

minden 

korosztály 

Múzeumok 

Őszi 

Fesztiválja 

offline Baloghn

é Szűcs 

Zsuzsann

a 

néprajzo

s 

muzeoló

gus 

Múzeumok 

Őszi 

Fesztiválja - 

Tiétek is a 

2021.10.15. múzeumped

agógiai 

programok 

bemutatása 

óvodapedag

ógusok 

Múzeumok 

Őszi 

Fesztiválja 

offline Kosztyu 

Brigitta 

muzeoló

gus 
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múzeum! - 

Óvodapedagó

gusok Teréz-

napi 

találkozója 

Pásztorok 

világa – 

Pásztorforgat

ag a Sóstói 

Múzeumfalu

ban 

2021.10.16. Pásztorhagy

ományok 

feleleveníté

se és 

bemutatása 

minden 

korosztály 

 offline Szilágyi 

Eszter 

rendezvé

nyszerve

ző 

Múzeumok 

Őszi 

Fesztiválja - 

Múzeumi 

szünetelő 

2021.10.26-29. kikapcsolód

ás 

biztosítása 

az őszi 

szünet 

idejére 

minden 

korosztály 

Múzeumok 

Őszi 

Fesztiválja 

offline Szilágyi 

Eszter 

rendezvé

nyszerve

ző 

Múzeumok 

Őszi 

Fesztiválja – 

Földi utam 

elhagyom, 

tárgyaimat itt 

hagyom 

(Múzeumi 

kulisszatitkok

) 

2021.11.06. játékos 

ismeretszerz

ő alkalom 

minden 

korosztály 

Múzeumok 

Őszi 

Fesztiválja 

offline Szilágyi 

Eszter 

rendezvé

nyszerve

ző 

Márton-napi 

vigasságok 

2021.11.13. hagyomány

ok 

feleleveníté

se 

minden 

korosztály 

 offline Szilágyi 

Eszter 

rendezvé

nyszerve

ző 

 

 

1.2 Összefoglaló az intézmény önkéntes stratégiájáról, az önkéntesekkel ellátott múzeumi 

tevékenységek bemutatása, max. 1500 karakter: 

 

 A Régészeti Osztály munkáját egy nagyjából 10-15 fős önkéntes fémkeresős társaság segíti. Az önkéntes 

műszeres leletfelderítőkkel a tavalyi évben számos közös kutatást végeztünk, amelyek közül az M49 

gyorsforgalmi út nyomvonalán végzett feltárásokat emelhető ki. Segítségükkel számos olyan értékes 

fémlelet került elő, amelyeknek a nagy részét feltehetőleg nem találtuk volna meg a jelenségek 

bontásakor. Önkénteseink részt vesznek az objektumok feltárásában is, valamint több terepbejárásunkhoz 

is csatlakoztak. 

A múzeum mindennapi életében további hat fő önkéntes vett részt. A ruhatárosi feladatoktól a 

közönségkapcsolati feladatokon keresztül a tárlatvezetésig számíthattunk a segítségükre. Sőt, a 

múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai foglalkozások előkészületeiben is részt vettek, ideértve a 

foglalkozások előkészítését, anyaggyűjtést, illetve a kiállítások kivitelezését, megvalósítását is. 
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Motivációjukat leginkább a múzeum iránti elkötelezettség, az új ismeretek szerzése és a tapasztalatszerzés 

ösztönözte.  

A Sóstói Múzeumfaluban 3 fő vállalt önkéntes feladatot nyár eleji felhívásunk után. Egy fő nyugdíjas 

óvodapedagógusként a múzeumpedagógiai foglalkozások során kézműves tevékenységeket koordinált. 

Egy fő a népi gasztronómiai bemutatók kivitelezésében vett részt, míg egy harmadik személy a 

látogatófogadásban segédkezett. 

 

A közönségkapcsolati tevékenység táblázatos bemutatása 

Offline megvalósult 

közművelődési rendezvények és 

a rendezvények résztvevőinek 

száma (db | fő) 

36   19.574 

Online megvalósult 

közművelődési rendezvények és 

a rendezvények résztvevőinek 

száma (db | fő) 

8 73.299 

A hátrányos helyzetűeket 

(kiemelten a romákat), valamint 

a fogyatékkal élőket célzó, 

a társadalmi együttélést és 

a felzárkózást elősegítő 

programok és a programok 

résztvevőinek száma (db | fő) 

4 45 

Nemzetiségi közösségi 

identitást erősítő programok és 

a programok résztvevőinek 

száma (db | fő) 

1 20 

Ismeretterjesztő előadások és 

a résztvevők száma (db | fő) 

10 226 

Ismeretterjesztő kiadványok 

száma, példányszáma és 

a hasznosított példányok száma 

(db | db | db) 

1 500 447 

Önkéntesek és az általuk 

ledolgozott munkaórák száma 

(fő | óra) 

20 2081 

 

2. Köznevelési hasznosítás 

 

2.1. Összefoglaló az intézmény elmúlt évi múzeumpedagógiai tevékenységéről, az intézményi 

stratégiához való illeszkedéséről és a kiemelt feladatok bemutatása, max. 3000 karakter: 

 A májusi újranyitást követően, az Elit Alakulat 2.0 és Szabolcs vezér földjén c. új időszaki kiállításainkat 

a tantervhez kapcsolódó témájuk miatt (honfoglalás időszaka) komoly vonzerőnek gondoltuk, mégis a 

csoportok létszáma elmaradt a tervezettől. Ennek egyik oka a koronavírustól való félelem lehetett, 

amelyhez hozzájárult a tanév vége és a digitális oktatás alatt felhalmozódott sok pótolni való tananyag. A 

két kiállítás zárását megelőző napokban azonban a látogatószám megugrott és az év első felének 

lemaradása jelentősen csökkent.  Ez a hagyományos kapcsolatainknak és a “Lázár Ervin Programnak” 
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köszönhető. Decemberben közel 2500 tanulót fogadtunk, akik nemcsak a kiállításokat nézték meg, hanem 

a hozzájuk kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozásainkon is részt vehettek. A program olyan jól 

sikerült, hogy újabb megállapodást kötöttünk a hajdúböszörményi és a nyíregyházi tankerülettel, 

amelynek alapján további 2500 diák fogja intézményünket meglátogatni. 

A Jósa András Múzeum hosszú idő után, 2021-ben vállalta újra napközis tábor lebonyolítását. A Nyírvv 

Kft. által szervezett, Nyíregyháza MJV által támogatott nyári napközis táborok egyik helyszíneként 

intézményünk két turnusban fogadott helybéli gyerekeket. A kétszer öt napos tábor tematikáját a múzeum 

profiljához, kiállításaihoz, adottságaihoz igazítottuk, minden nap új témában folytak foglalkozások. 

A Sóstói Múzeumfaluban a 2020-as év után számszerű növekedést mutat a múzeumpedagógiai 

foglalkozások száma. A korlátozások csökkentését követően, mint szabadtéri néprajzi múzeum kiemelt 

célponttá vált intézményünk az általános iskolák számára. 2021-ben azonban az óvodai csoportok 

megkeresése csökkenő tendenciát mutatott, melynek oka a pandémiával kapcsolatos. 

Idén a négyhetes múzeumi táboroztatás programjainak kidolgozása, a táborok szervezése, működtetése 

fontos feladat volt. A Sóstói Múzeumfalu szintén a NYÍRVV Kft. által szervezett, Nyíregyháza MJV által 

támogatott nyári napközis táboroknak biztosított helyszínt és szervezett programokat. 

2021. júniusában nyitottuk meg a Péchy Mária és férje, dr. Kovács Gyula egykori magángyűjteményének 

néprajzi részét bemutató új állandó kiállításunkat. A kiállításhoz kapcsolódó füzetet a családok 

figyelmébe ajánljuk. A füzet nagy szerepet szán a sokoldalú kreativitásfejlesztésnek, hiszen a történetnek 

csupán az elejét és végét rögzítettük, így nagy szerepet kap a közös mesélés, alkotás és játék. 

A „Hallottál már Fazékországról? című füzet célja, hogy tudatosítsa a korosztályban a cserépedények 

formája és tudományos elnevezése (5-7 elem ismerete az elvárás) közötti összefüggést. 

 

 

2.2. A célzottan a külhoni magyaroknak szóló programok bemutatása, valamint a tehetséggondozást, 

illetve a korai iskolaelhagyás csökkentését segítő programok, együttműködések bemutatása, max. 

2000 karakter: 

A korai iskolaelhagyás csökkentését segítő foglalkozásaink és együttműködéseink kapcsán fontos 

kiemelni, hogy mindehhez elkötelezett, szabadidejüket is feláldozó pedagógusokra van szükség. A 

magunk részéről, mint múzeum is igyekszünk a hátrányos helyzetű diákokat új ismeretek elsajátítására 

ösztönözni, amelynek csatornáját a nyíregyházi speciális iskolákkal való együttműködés képezi. 

Igyekszünk alternatívákat mutatni múzeumi oldalról is, hogy csökkentsük az iskolaelhagyásra való 

hajlandóságot.  

A nyíregyházi bázissal rendelkező tekerd! csoport és a Jósa András Múzeum együttműködése még 2016-

ban indult útjára, melyből több közös projekt jött létre. A kétoldalú együttműködéshez időközben már 

partnerek is – iskolákat, civil szervezeteket - csatlakoztak. A tekerd! csoport diákjai a Nyíregyházi 

Szakképzési Centrum Wesselényi Miklós Technikum és Kollégiumból kerülnek ki, akik nagyrészt 

hátrányos helyzetűek, romák, esetleg tanulási vagy magatartási problémákkal küzdő fiatalok. A csoportot 
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Hudák Zsolt tanár úr mentorálja. Célunk, hogy a diákokat tevékenyen bevonjuk a múzeumi 

„hétköznapokba”, a művészetet különböző megközelítésekből ismertessük meg. Kreatív ötleteik 

megvalósításában szeretnénk partnerek lenni, kölcsönösen építjük és formáljuk egymást. Közösen végzett 

munkáink egy-egy társadalmi problémára reflektálnak, amelyekbe igyekszünk szintén hátrányos helyzetű 

együttműködőket bevonni.  

 

2.3. Az iskolai közösségi szolgálati tevékenység, valamint a középiskolás korosztály megszólítását célzó 

intézkedések bemutatása, max. 2000 karakter: 

 A 2021-es pandémiás időszakban a digitális pedagógia/múzeumpedagógia kapott hangsúlyos szerepet. 

Az év első négy hónapjában a múzeumok zárva voltak, így az iskolai közösségi szolgálat is szünetelt. 

Május 1-jétől sikerült ezt a tevékenységet újraindítani, és decemberig tudtuk fogadni a diákokat. 

Tapasztalatunk, hogy szívesen jönnek hozzánk diákok iskolai közösségi szolgálatot teljesíteni, ami 

jellemzően 50 munkaóra teljesítését jelenti. 2021-ben zömében a korábbi partneriskolák diákjai kerestek 

fel bennünket, de a tavaly három új oktatási intézménnyel is kötöttünk együttműködési megállapodást. A 

diákokat múzeumpedagógiai foglalkozásainkba és közművelődési programjainkba (Múzeumok 

Éjszakája, Honfoglaló családi nap, stb.) is bevontuk. A közösségi szolgálat fejleszti a tanulók 

kommunikációs készségét, a szociális érzékenységét és gazdagítja érzelmi intelligenciájukat, 

empátiájukat. Jelentősen hozzájárul felelősségvállalásukhoz, önismeretükhöz. Ezen készségek 

fejlesztésére remek “terep” a múzeum, mert a változatos feladatok segítik a diákok fejődését. Mindezek 

mellett a pályaorientációban is fontos lehet az iskolai közösségi szolgálat teljesítéséül választott helyszín. 

 A Sóstói Múzeumfalu a korlátozások csökkentését követően, a meglévők mellett, négy további 

középiskolával írt alá együttműködést. A diákok főleg rendezvényeinkre érkeztek, ahol a programok 

lebonyolításában segédkeztek, illetve négyhetes táborozásunk során aktívan segítették a csoportvezetők 

munkáját. 

 

A múzeumpedagógiai kezdeményezések, programsorozatok táblázatos bemutatása 

A foglalkozás 

megnevezése 

Egyszeri 

alkalom vagy 

sorozat 

(sorozatnál az 

alkalmak 

száma, db) 

A 

foglalkozá

s 

célkitűzése 

A 

foglalkozás 

célcsoportja 

Együttműködő 

intézmény / 

partner 

(amennyiben 

releváns) 

Megvaló

sulás 

módja 

(offline 

vagy 

online) 

Felelős 

(név, 

beosztás) 

Vigyázat 

csalok! 

Rodolfo 

kiállításban 

bűvész 

trükkök 

kipróbálása 

11 Rodolfo 

életművén

ek 

bemutatása 

és néhány 

bűvész 

trükkjének 

megtanítás

a 

gyerekekn

gyerekek, 

fiatalok 

Kecskeméti 

Katona József 

Múzeum 

Szórakaténusz 

Játékmúzeum 

és Műhely 

offline Dohanics 

László, 

közműve

lődési 

szakemb

er 
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ek, 

fiataloknak 

Cselezd ki a 

Krampuszt! 

ajándékkeres

ő játék és az 

adventhez 

kapcsolódó 

kézműves 

foglalkozás 

3 A 

résztvevők 

megismert

etése az 

állandó 

kiállításain

kkal, azok 

jelentősebb 

tárgyaival 

gyerekek, 

fiatalok 

 offline Dohanics 

László, 

közműve

lődési 

szakemb

er 

Jósa doktor 

patikája II. 

34 A 

gyógynövé

nyeken 

keresztül a 

népi 

gyógyászat

, őseink 

tudásának 

tisztelete, 

rajtuk 

keresztül a 

környezetv

édelem 

fontossága. 

7. osztály 

 

Lázár Ervin 

Program 

offline  Román 

Zoltánné 

múzeum

pedagóg

us 

Mit ássak 

el?- üzenet a 

régészeknek 

34 A 

műtárgyak 

,a 

régészetse

gítségével 

a múlt 

felfedezése

. 

7. osztály 

 

Lázár Ervin 

Program 

offline  Babolcsi 

Andrea 

múzeum

pedagóg

us 

Nem mind 

arany ami 

fénylik. 

34 Két 

kiállítás 

bevonásáv

al az arany, 

a pénz 

történeténe

k 

megismeré

se. 

7. osztály 

 

Lázár Ervin 

Program 

offline  Vécsiné 

Lakatos 

Bernadet

t 

múzeum

pedagóg

us 

Elit alakulat 

2.0 

50 A 

honfoglalá

s 

történeténe

k interaktv 

feldolgozá

sa. 

1. O

sztálytól- 

12.osztályi

g 

 offline  Babolcsi 

Andrea 

múzeum

pedagóg

us, 

Vécsiné 

Lakatos 

Bernadet

t 

múzeum

pedagóg
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us 

Kézműves 

foglalkozáso

k 

241  óvodás, 

általános 

iskolás, 

középiskolá

s, felnőttek 

 offline   Mártonn

é Vattai 

Anikó 

múzeum

pedagóg

us, 

Kállai 

Beatrix 

múzeum

pedagóg

us, Kiss 

András 

karbantar

tó, 

Baloghn

é Szűcs 

Zsuzsann

a 

muzeoló

gus 

Népi játék 5  óvodás, 

általános 

iskolás 

 offline Szénás 

Sándor, 

Toma 

János 

Üzenet régi 

idők 

iskolájából 

14  általános 

iskolás 

  Kállai 

Beatrix 

múzeum

pedagóg

us, 

Baloghn

é Szűcs 

Zsuzsann

a 

néprajzo

s 

muzeoló

gus 
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A köznevelési tevékenység összefoglaló táblázatos bemutatása 

A gyűjteményre és 

a kiállításokra 

alapozott 

múzeumpedagógiai 

foglalkozások 

száma, 

a foglalkozások 

résztvevőinek 

száma, a honlapon 

elérhető 

múzeumpedagógiai 

foglalkozások 

száma (kiemelten 

a kerettantervhez 

illeszkedő 

foglalkozásokra) 

(db | fő | db) 

475 13.173 28 

Múzeumpedagógiai 

kiadványok száma, 

példányszáma és 

a hasznosított 

példányok száma 

(db | db | db) 

2 1000 817 

Célzottan a külhoni 

magyarok számára 

szervezett 

programok száma 

és a programok 

résztvevőinek 

száma (db | fő) 

  

Iskolai 

tehetséggondozást 

segítő programok 

száma és 

a programok 

résztvevőinek 

száma (db | fő) 

  

A korai 

iskolaelhagyás 

csökkentését segítő 

programok száma 

és a programok 

résztvevőinek 

száma (db | fő) 

15 313 

Iskolai közösségi 

szolgálat kapcsán 

köznevelési 

intézményekkel 

kötött 

megállapodások 

száma, 

az iskolai 

27 201 3045 
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közösségi 

szolgálaton 

résztvevő diákok 

száma és az általuk 

a múzeumban 

eltöltött órák száma 

(db | fő | óra) 

 

3. Oktatási tevékenység 

 

 Összefoglaló a felsőoktatási intézményekkel megvalósult együttműködésekről, max. 2000 karakter: 

 A Sóstói Múzeumfalu 2021. október 11-én a Debreceni Egyetem BTK Néprajz Tanszékével protokolláris 

keretek között szakmai együttműködést írt alá, mely közös kutatások, publikálások és pályázati projektek 

létrehozását teszi lehetővé. 

 A Nyíregyházi Egyetem 2021-ben kihelyezett órák keretében két alkalommal 4 előadást a Sóstói 

Múzeumfalutól, melyet munkatársaink tartottak óvodapedagógus és tanító szakos hallgatóknak (dr. Szabó 

Sarolta, dr. Ratkó Lujza, Takács Zoltán, Mészárosné Nyúzó Alexandra).  

Jakab Attila régész a Nyíregyházi Egyetem történelem szakos hallgatóinak – ahogyan a korábbi években 

is – a régészeti munka folyamatát mutatta be 2021. október 13-án kihelyezett óra keretén belül. 

2021. október 16-án Piros-Pozdora Máté az Universität Köln régészhallgatóit és tanárait vezette körbe a 

múzeumi tárlatokon  

 

A felsőoktatási és felnőttképzési tevékenység táblázatos bemutatása 

Felsőoktatási tevékenységben oktatóként résztvevő munkatársak száma (fő) 2 

Felnőttoktatásban oktatóként résztvevő munkatársak száma (fő) 0 

Az intézmény által nyilvántartott képzési tematikák száma (db) 0 

A képzési tematikák közül az EMMI által adott nyilvántartási számmal rendelkező 

vagy a Pedagógus Akkreditációs rendszerben vagy egyéb jogszabály alapján 

nyilvántartott képzési tematikák száma (db) 

0 

Az intézmény felnőttképzési nyilvántartási számmal rendelkezik bejelentésköteles 

képzési tevékenység folytatásához (igen/nem) 

nem 

Bejelentésköteles képzési turnusok száma és az összes résztvevő száma (db | fő) 0 0 

Az intézmény felnőttképzési engedélyszámmal rendelkezik engedélyköteles 

felnőttképzési tevékenység folytatásához (igen/nem) 

nem 

Engedélyköteles képzési turnusok száma és az összes résztvevő száma (db | fő) 0 0 
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4. Hozzáférés 

 

4.1. Összefoglaló a kutatószolgálat tevékenységéről, max. 1500 karakter: 

 2021-ben a régészeti osztályt és a régészeti adattárt 60 alkalommal keresték fel hazai és külföldi 

intézményekben dolgozó kutatók, helyismerettel foglalkozók, régészet iránt érdeklődő magánszemélyek. 

A kutatók szakmai irányultsága igen változatos volt, érkeztek hozzánk régészek, dendrokronológusok, 

biológusok, antropológusok, archaeozoológusok és egyetemi tanárok is. 

 A 2021. évben a Kállay Gyűjtemény könyvtárát és kutatóját 2 fő vette igénybe, 2 különböző alkalommal.  

 

4.2. Összefoglaló a múzeumi könyvtár tevékenységéről, max. 2000 karakter: 

 

Raktárrendezés keretében az évben érkezett ajándékkötetek elhelyezése a tömörraktárban átmenetileg 

megtörtént. Az olvasóteremben az állományt helyhiány miatt át kellett rendezni. 

2021-ben összesen 4645 oldal lett digitalizálva, melynek nagyobb része saját könyvtári állományból 

(2924 oldal), irattárból (1053 oldal), irodalmi gyűjtemény könyvtári anyagából (471 oldal), illetve más 

könyvtár állományából (197 oldal) történt. A saját könyvtári állományból digitalizált kötetek egy része 

(1562 oldal) publikálva lett a Jósa-adatbázisban. 

A könyvtár idén is nagyszámú külsős kutatót fogadott. A könyvtárhasználat mellett hangsúlyos a 

kölcsönzésben és olvasótermi használatban forgott kötetek száma valamint a könyvtárközi kérések 

teljesítése is. 

A Corvina adatbázis helyi szerverről történő elérés helyett 2021-ben a felhő alapú szolgáltatásra tért át. 

Az adatbázisba felvitt új rekordok száma 563 rekordot; ezenkívül 455 rekord adatai kerültek 

bővítésre/módosításra. A Magyar Tudományos Művek Tára adatbázisába folyamatosan kerültek fel az új 

publikációk, illetve idéző helyek. Ebben az évben összesen 215 rekord került fel töltésre. 

 

 

Az intézményi hozzáférés táblázatos bemutatása 

A kutatószolgálatot 

igénybe vevő kutatók 

és a kutatási 

alkalmak száma 

(fő | db) 

70 138 

A múzeumi könyvtár 

könyvtárhasználóina

k száma és 

a múzeumi 

könyvtárlátogatások 

33 1.026 
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száma (fő | db) 

Honlap-látogatások 

száma (db) 

112.818 

 

5. Módszertani szolgáltatások 

 

5.1. Összefoglaló a tárgyévben megvalósult módszertani műhelygyakorlatokról, max. 2000 karakter: 

   

A 2021-es évben általános iskolásoknak, és egyetemi hallgatóknak tartottunk módszertani 

műhelygyakorlatot. 

A nyíregyházi egyetemről történelem és rajzszakos hallgatók jönnek minden évben, akiknek szakmai 

beszámolót tartunk elmélet és gyakorlat szintjén is restaurálás témában. Minden alkalommal részletesen 

bemutattuk a szakmánk munkafolyamatainak egymásra épülését a régészeti ásatáson előkerült, különféle 

anyagtípusú leletanyag restaurálási útjának bemutatásán keresztül. A munkafolyamatok elvégzésére 

gyakorlatban is lehetőséget biztosítottunk. A restaurált tárgyakat a múzeum kiállításaiban is 

megtekinthették. Ezáltal közelebb kerülhettek a kulturális örökség védelmének ismereteihez. 

Az általános iskolásokkal pályaorientációs nap keretében, a fentiekben említett folyamatokat a 

korosztályuknak megfelelően ismertettük, szintén gyakorlati bemutatóval egybekötve. Kipróbálhatták a 

kerámia ragasztás, kiegészítés munkafolyamatait. A bőr, vagy papír alapú tárgyak száraztisztítását, 

néprajzi fémtárgyakon keresztül mutattuk be a mechanikai és száraztisztítás munkafolyamatait. A műhely 

ipari, és digitális mikroszkópjain keresztül ismerkedhettek a különféle anyagminőségekkel, illetve a 

tárgyakon lévő szennyeződésekkel és a korrózió különféle fajtáival. A fentiekben említett 

műhelygyakorlatokon kívül az év során több alkalommal egyéni, egyedi esetekben is konzultációs 

lehetőséget biztosítottunk anyagvizsgálati, készítéstechnikai, illetve műtárgyvizsgálat, 

műtárgymásolatkészítés témában. 

 

 

A módszertani műhelygyakorlatok táblázatos bemutatása 

 

 Műhelygyako

rlat témaköre 

Műhelygyakorlat 

tematikája 

Megvalós

ulás módja 

(offline 

vagy 

online) 

Időpont Helyszí

n 

(offline 

megval

ósulásn

ál) 

Résztve

vők 

száma 

(fő) 

Felelős 

(név, 

beosztás) 

2.            

 

     

Tárgykultúra, 

történelem       

A nyíregyházi 

egyetemről 

történelem szakos 

hallgatók jönnek 

minden évben, 

akiknek szakmai 

beszámolót tartunk 

elmélet és 

restaurátor

műhely 

2021. 10. 13.  

 

- 13 Havasi 

Dóra 

Zita - 

főrestaur

átor 
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gyakorlat szintjén 

is. 

3. A restaurátor 

szakma 

bemutatása, 

műtárgyvédel

em 

Pályaorientációs 

nap – szakmai 

bemutató és 

foglalkoztatás a 

 Bem József 

Általános iskola 

tanulóinak. 

 

restaurátor

műhely 

2021. 10. 21 - 20 Havasi 

Dóra 

Zita - 

főrestaur

átor 

4. Műtárgy 

másolat 

készítés 

Stromajer 

Ádámmal történt 

konzultáció 

műtárgymásolat 

készítés lépései 

témában 

restaurátor

műhely 

2021. 12. 17. - 1 Havasi 

Dóra 

Zita - 

főrestaur

átor 

6. Tárgykultúra, 

történelem 

Restaurátorok 

tevékenységének 

bemutatása 

restaurátor

műhely 

2021. 12. 15. - 6 Havasi 

Dóra 

Zita - 

főrestaur

átor 

        

 

 

 

 

5.2. Összefoglaló az állományvédelmi felelős tárgyévben megvalósult munkájáról, helyszíni 

bejárásairól, max. 2000 karakter: 

 

2021. évben 25 helyszínen tartottunk állományvédelmi ellenőrzést. A pandémiás helyzet miatt 

május második felétől tudtunk érdemben foglalkozni a megyei éves bejárásokkal. Idén is sok 

pozitív változás történt az előző évhez képest, számos hibát sikerült kijavítani.  

Hodászon civil pályázati adományból sikerült megújítani a 2020-ban megrongálódott 

tetőszerkezeteket. 

A csengeri gyűjteményben a Kubinyi Ágoston Program keretein belül sikerült a galériaterem 

és a műhelyrész tetőszerkezetének cseréjét megoldani, illetve a múzeum udvarán, a néprajzi 

állandó kiállításhoz tartozó paraszt-tornác rekonstrukcióját állandó bemutatásra elkészíteni. 

A Beregi Múzeum és a Szatmári Múzeum a mi szakmai segítségünkkel pályázott sikeresen a 

Járásszékhely múzeumok szakmai támogatására kiírt pályázaton. Mindkét múzeum 

raktárfejlesztésre fordítja az elnyert támogatást.  

Javaslatunkra a nyíregyházi Városi Galériában az első emeleten lévő kiállítóterek ablakait UV 

fóliával vonták be. A Görögkatolikus Egyházművészeti Gyűjtemény új helyre költözik, mely 

műtárgyvédelmi szempontból megfelelőbb körülményeket jelent a gyűjtemény számára.  

A Sóstói Múzeumfaluban az új raktárépület átadása után folyamatos volt a műtárgyak 

visszaköltöztetése. Ennek során a viselet gyűjtemény nagy része molytalanításon esett át. A 



49 

 

földszinten kialakított három bútorraktár padlózata Járásszékhely múzeumok támogatására 

kiírt pályázati forrásnak köszönhetően műgyanta bevonatot kapott. A Sóstói Múzeumfaluban 

egy fagyasztókonténer elhelyezésére került sor, mely által műtárgyállományunk rovarkárral 

fertőzött része fertőtlenítetté válhat.  

A Kállay házban a földszinti kiállítótermébe két páramentesítő készülék került. 

A Jósa András Múzeumban 2019. évi sikeres Járásszékhely múzeumok szakmai támogatására 

beadott pályázattal megvalósult az Iparművészeti raktár bútorzatának cseréje, új textiltároló 

szekrények elhelyezése és a világítás modernizálása. Befejeződött a raktár szakszerű 

visszarendezése. A műtárgyak revíziója restaurálása még folyamatban van.  

 

 

 Az állományvédelmi felelős munkatárs adatai 

Az 

állományvédelm

i felelős neve 

Elérhetősége 

(e-mail, telefon) 

Legmagasabb 

iskolai 

végzettsége 

Munkakör

e 

Múzeumi 

Állományvédelm

i Bizottság 

továbbképzésén 

való részvétel 

(igen/nem) 

Takácsné Varga 

Ágnes 

 

Dankóné 

Németh Erika 

vargaagi@josamuzeum.hu 

 

 

nemetherika@josamuzeum.h

u 

szakrestaurátor, 

állományvédelm

i szakember 

restaurátor igen 

Az 

állományvédelm

i felelős neve 

Elérhetősége 

(e-mail, telefon) 

Legmagasabb 

iskolai 

végzettsége 

Munkakör

e 

Múzeumi 

Állományvédelm

i Bizottság 

továbbképzésén 

való részvétel 

(igen/nem) 

     

 

 

Az állományvédelmi felelős helyszíni bejárásait bemutató táblázat 

 A bejárás 

időpontja 

A bejárás 

helyszíne 

A meglátogatott 

intézmény neve 

A megállapítások 

rövid összegzése 

A meglátogatott 

intézményben az 

intézkedésért 

felelős kolléga 

(név, beosztás) 

1. 2021. 05. 20. 

 

Csenger Helytörténeti 

Múzeum 

A kiállítóterekben 

található vitrinek 

világítástechnikáját 

modernizálták. 

Helyhiány van, mely 

miatt elaprózódik a 

műtárgyak tárolási 

lehetősége. Szükség 

lenne egy nagy 

raktárépületre. 

Takácsné Varga 

Ágnes-restaurátor 

 

Dankóné Németh 

Erika-restaurátor 
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2. 2021. 05. 20. 

 

Mátészalka Szatmári 

Múzeum 

Tavaly elkezdték a 

pincét átalakítani 

raktárnak pályázati 

forrásból, de a 

vizesedés miatt 

ennek befejezése 

egyelőre nem 

lehetséges. 

Takácsné Varga 

Ágnes-restaurátor 

 

Dankóné Németh 

Erika-restaurátor 

3. 2021. 05. 20. 

 

Mátészalka Vasúti 

Helytörténeti 

Gyűjtemény 

Anyagi támogatás 

híján működtetik a 

gyűjteményt. 

Javasoljuk, hogy 

fényvédő fólia 

kerüljön az 

ablakokra, mert több 

eredeti papír alapú 

műtárgy van. 

(sötétítő függönyöket 

raktak ideiglenes 

megoldásként) 

Takácsné Varga 

Ágnes-restaurátor 

 

Dankóné Németh 

Erika-restaurátor 

4. 2012. 05. 20.         Géberjén Jékely Kúria A JAM által kiállított 

műtárgyak miatt 

tartunk itt 

állományvédelmi 

ellenőrzést. Mindent 

rendben találtunk. 

Takácsné Varga 

Ágnes-restaurátor 

 

Dankóné Németh 

Erika-restaurátor 

5. 2021. 05. 26. 

 

Nyíregyháza 

Kereszt utca 

Raktár épület Rendszeresen 

ellenőrizzük a 

klimatikus 

körülményeket. 

Szellőztetünk, amint 

az időjárás engedi. 

Takácsné Varga 

Ágnes-restaurátor 

 

Dankóné Németh 

Erika-restaurátor 

6. 2021. 05. 27. Sóstó Múzeumfalu A Sóstói 

Múzeumfaluban az 

új raktárépület 

átadása után 

folyamatos volt a 

műtárgyak 

visszaköltöztetése. 

Ennek során a viselet 

gyűjtemény nagy 

része 

molytalanításon esett 

át. Pályázatok által 

nyert 

támogatásokból 

tovább fejlesztették a 

raktárkörülményeket. 

A raktárak új 

műgyantaburkolatot 

kaptak. 

Takácsné Varga 

Ágnes-restaurátor 

 

Dankóné Németh 

Erika-restaurátor 

7. 2021. 06. 08.  Tiszavasvári Vasvári Pál 

Múzeum 

A kiállításban 

elhelyezett tárgyak 

Takácsné Varga 

Ágnes-restaurátor 
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állapota rendben van 

és 

műtárgykörnyezetük 

rendezett. Azonban 

raktáraik fejlesztésre 

szorulnak. 

 

Dankóné Németh 

Erika-restaurátor 

8. 2021. 07. 01. Nyíregyháza Kállay 

Gyűjtemény 

A 2020-ban átadott 

Kállay házban került 

bemutatásra a Kállay 

Gyűjtemény 

műtárgyállománya és 

itt nyílt egy új 

várostörténeti 

kiállítás is. A 

kiállított műtárgyak 

restaurálásához 

segítséget 

nyújtottunk. Az 

állományvédelmi 

felelősök TESTO-

mérőműszerrel 

folyamatosan 

ellenőrzik a 

klimatikus 

körülményeket, a 

helyszínen 

dolgozókat 

állományvédelmi 

szempontból hasznos 

tanácsokkal látják el. 

(szellőztetés, 

páratartalom 

szabályozás, 

takarítás, 

fényvédelem 

szempontjából) 

Takácsné Varga 

Ágnes-restaurátor 

 

Dankóné Németh 

Erika-restaurátor 

9. 2021. 07. 28. Máriapócs Szt. Bazil Görög 

katolikus 

Szerzetesrend 

Gyűjteménye 

Egy tárló van 

csupán, ahol a papír 

alapú 

dokumentumok nem 

megfelelően vannak 

kiállítva. Az egyéb 

körülményeket 

rendben találtuk. 

Takácsné Varga 

Ágnes-restaurátor 

 

Dankóné Németh 

Erika-restaurátor 

10. 2021. 07. 28. Kállósemjén Kállay Kúria A Lovagterem 

ablakaira UV fólia 

felhelyezése nem 

történt meg. A 

kiállított két 

kukullához állóvitrin 

kellene ennek 

kivitelezése 

folyamatban van. 

Takácsné Varga 

Ágnes-restaurátor 

 

Dankóné Németh 

Erika-restaurátor 
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Ajánlatunkra a 

kiállított tárgyak 

rögzítési 

körülményeit 

műtárgybarát 

megoldásokra 

cserélték. 

 

11. 2021. 08. 04. Ibrány Helytörténeti 

Gyűjtemény 

Az egyetlen 

gyűjteménykezelő, 

aki megkezdte a 

műtárgyak 

rendszerezését 

jelenleg nem 

dolgozik, így a 

gyűjtemény további 

rendezése várat 

magára. 

Takácsné Varga 

Ágnes-restaurátor 

 

Dankóné Németh 

Erika-restaurátor 

12. 2021. 09. 23. Szatmárcseke Kölcsey 

Emlékszoba 

Az emlékszoba fala 

mállik és beázik. A 

világítás nem 

korszerű. Az ablakok 

fényvédelme nem 

megoldott, ami a 

műtárgyakra nagyon 

káros hatással van.   

Takácsné Varga 

Ágnes-restaurátor 

 

Dankóné Németh 

Erika-restaurátor 

13. 2021. 09. 23. Tiszacsécse Móricz Emlékház A tetőfedéshez nem 

megfelelő minőségű 

szalmát használtak, e 

miatt évről évre 

romlik az állapota. A 

lakószoba 

mennyezeti 

gerendája nagyon 

szuvas. Rovarkár 

elleni kezelésre lenne 

szükség. 

Takácsné Varga 

Ágnes-restaurátor 

 

Dankóné Németh 

Erika-restaurátor 

14. 2021. 09. 30. Nagyecsed Felső Tisza 

vidéki Vízügyi 

Technikatörténeti 

kiállítóhely 

Mindent rendben 

találtunk. A 

műtárgyakat 

szakemberek tartják 

karban. 

Takácsné Varga 

Ágnes-restaurátor 

 

Dankóné Németh 

Erika-restaurátor 

15. 2021. 09. 30. Hodász Roma Tájház Hodászon civil 

pályázati 

adományból újították 

meg sikeresen a 

2020-ban a rossz 

időjárási 

viszonyokból 

adódóan 

megrongálódott 

tetőszerkezeteket. 

Takácsné Varga 

Ágnes-restaurátor 

 

Dankóné Németh 

Erika-restaurátor 

16. 2021. 10. 06.  Tiszabercel Bessenyei A külső falazat Takácsné Varga 
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Emlékház állapota egyre 

rosszabb, pedig egy 

elnyert TOP-os 

pályázat tartalmazta 

az erre vonatkozó 

felújítást. A 

klimatikus 

körülmények 

rendben vannak. 

Viszont a beltéren 

elhelyezett vitrinek 

nem megfelelően 

kivitelezettek, emiatt 

porosak a 

műtárgyak. A 

kiállításban lévő 

festett bútor, 

restaurálásra szorul. 

Ágnes-restaurátor 

 

Dankóné Németh 

Erika-restaurátor 

17. 2021. 10. 06. Szabolcs Mudrány Kúria Minden rendben.  Takácsné Varga 

Ágnes-restaurátor 

 

Dankóné Németh 

Erika-restaurátor 

18. 2021. 10. 13.  Dombrád Helytörténeti 

kiállítás 

Fűtetlen, az egyik 

kiállító terem 

falazata mállik. Az 

összes fatárgy 

szuvas. A termekben 

elhelyezett 

konvektorokat nem 

használják, még csak 

temperáló fűtésre 

sem. 

Takácsné Varga 

Ágnes-restaurátor 

 

Dankóné Németh 

Erika-restaurátor 

19. 2021. 10. 13.  Tuzsér Lónyai Kastély Minden rendben. Takácsné Varga 

Ágnes-restaurátor 

 

Dankóné Németh 

Erika-restaurátor 

20. 2021. 11. 18.  Nyíregyháza Felső Tisza 

vidéki Vízügyi 

Történeti 

Gyűjtemény 

A kiállítótér 

gondozott, a 

műtárgyak állapota 

megfelelő. A 

pandémia okozta 

helyzet miatt a 

tervezett költöztetés 

egyelőre várat 

magára. 

Takácsné Varga 

Ágnes-restaurátor 

 

Dankóné Németh 

Erika-restaurátor 

21. 2021. 11. 23. Nyíregyháza Görög katolikus 

Egyháztörténeti 

Gyűjtemény 

A teljes gyűjteményi 

anyag folyamatosan 

gyarapszik. A 

restaurált műtárgyak 

száma is egyre nő. A 

közeljövőben épülő 

Takácsné Varga 

Ágnes-restaurátor 

 

Dankóné Németh 

Erika-restaurátor 
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Görögkatolikus 

Múzeumban kap 

majd helyet az egész 

összeállítás. 

22. 2021. 11. 23.  Nyíregyháza Városi Galéria A körülmények 

relatíve megfelelőek. 

A tetőtér 

klímaberendezésének 

működtetése 

szükséges. 

Az első emeleti 

kiállítóterek ablakait 

UV fóliával látták el.  

Takácsné Varga 

Ágnes-restaurátor 

 

Dankóné Németh 

Erika-restaurátor 

23. 2021. 12. 15 Vásárosnamény Beregi Múzeum Pályázati forrásból 

folyamatosan újítják 

fel raktáraikat, 

korszerűsítenek. 

Takácsné Varga 

Ágnes-restaurátor 

 

Dankóné Németh 

Erika-restaurátor 

24. 2021. 01-12.  Nyíregyháza JAM Párásító, páraelszívó 

gépekkel, 3 

térképszekrénnyel 

gazdagodott az 

intézmény. NKA-s 

pályázati forrásból a 

restaurátorműhely 

eszköztárát 

fejlesztettük. 

Rendszeresen 

ellenőrizzük a 

klimatikus 

körülményeket. 

Takácsné Varga 

Ágnes-restaurátor 

 

Dankóné Németh 

Erika-restaurátor 

25. - Újfehértó Zajti Ferenc 

Helytörténeti 

Gyűjtemény 

A gyűjtemény 

ellenőrzése a 

pandémiás 

helyzetből adódóan 

kimaradt 

Takácsné Varga 

Ágnes-restaurátor 

 

Dankóné Németh 

Erika-restaurátor 

26. - Nyírmihálydi Magtármúzeum A gyűjtemény 

ellenőrzése a 

pandémiás 

helyzetből adódóan 

kimaradt 

Takácsné Varga 

Ágnes-restaurátor 

 

Dankóné Németh 

Erika-restaurátor 

27. 2021. 11. 24. Kemecse Raktár Az itt tárolt 

műtárgyak és egyéb 

berendezések 

fűtetlen helyen 

vannak. Magas a 

páratartalom, nem 

megfelelőek a 

klimatikus 

körülmények. 

Takácsné Varga 

Ágnes-restaurátor 

 

Dankóné Németh 

Erika-restaurátor 

28. 2021. 01-12. Nyíregyháza Fokos utcai 

Régészeti Raktár 

 

Rendszeresen 

ellenőrizzük a 

klimatikus 
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körülményeket. 

Decemberre 

megfelelő lett az 

áramellátási 

lehetőség. 

 

5.3. A múzeum módszertani szolgáltatásainak tárgyévi összefoglaló táblázatos bemutatása 

A szaktanácsadások száma összesen (műtárgyvédelmi és állományvédelmi, 

gyűjteménykezelési és digitalizálási, valamint múzeumpedagógiai és közönségkapcsolati 

tevékenység körében, db) 

2 

A módszertani műhelygyakorlatok száma összesen (műtárgyvédelmi és állományvédelmi, 

gyűjteménykezelési és digitalizálási, valamint múzeumpedagógiai és közönségkapcsolati 

tevékenység körében), offline megvalósult (db) és online megvalósult (db) 

2 - 

Az állományvédelmi felelős helyszíni bejárásai során meglátogatott muzeális intézmények 

száma összesen (db) és a helyszíni bejárások száma összesen (db) 

28 21 

 

 

 

 

 

6. Kommunikációs tevékenység, arculattervezés 

 

6.1. Összefoglaló az intézmény elmúlt évi kommunikációs tevékenységéről, kiemelt arculatépítési 

feladatairól, az intézményi stratégiához való illeszkedés bemutatása, max. 3000 karakter: 

 

A vírushelyzet a 2021-es évben is átírta a kulturális intézmények működését. A májusban történt nyitás 

óvatos tapogatózás volt a Jósa András Múzeum és tagintézményei számára. Az éves programterv 

megvalósítása átrendeződött, vagy a következő évre tolódott át. Az intézményekben azonban nem állt 

meg az élet, melyről a médiákon keresztül folyamatosan tájékoztatást kaptak az érdeklődők. 

Betekinthettek a műhelymunkákba, tudósításokat, tájékoztatást kaptak az itt folyó munkákról. Virtuális 

tárlatvezetések, játékok, rejtvények útján tartottunk kapcsolatot a múzeumbarátokkal. Minden lehetőséget 

megragadtunk, hogy a köztudatban maradhassunk.  

Mint az elektronikus, mind pedig az írott sajtó, partner volt a múzeumi intézmények népszerűsítésében, 

az ott zajló történésékről való híradások tekintetében. Gyűjteményi gyarapodásról, felajánlásokról, tartós 

letétbe helyezésről is törekedtünk, minél szélesebb körben hírt adni. Ez vonatkozik az írásos és tárgyi 

anyagokra egyaránt. 

A Jósa András Múzeum mellett a Kállay Gyűjtemény kapott nagy figyelmet, mely a 2020-as évben új 

helyre költözött. A Bessenyei téren álló Kállay ház, 2020 nyarán nyitotta meg kapuit, a vírushelyzet miatt 

igen rövid időre. A tényleges nyitás, 2021 májusában történt meg, amelyről a média minden eszközével 

tudósítást adott. Új logó, honlap készült, valamint a facebook oldal fejlesztésével és hirdetési felületként 

történő, aktív használatával igen jelentős mértékben sikerült növelni a látogatottságot. 

Stratégiánk, hogy a térben és kiállítási anyagaiban teljesen megújult Kállay Gyűjtemény, mely 

felszereltségében, interaktív és digitális eszközeivel a 21. századi elvárásoknak is megfelelő élményt 

nyújt, minél nagyobb látogatói kört vonzzon be, országhatáron belül is és határon kívülről is. 
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Nemzetközi viszonylatban, az utóbbi években kulcsfogalommá vált a fenntartható fejlődés és a 

fenntartható turizmus. A fenntartható turizmus megvalósításához azonban elengedhetetlen a kulturális 

turizmus minél nagyobb fokú védelme, előtérbe helyezése, kiemelése. 

A múzeumok látogatottsága szoros kapcsolatban van a turizmus fejlődésével. A nemzetközi tendenciák 

azt mutatják, hogy: 

a turisztikai kereslet elsősorban attraktív, speciális témájú kiállításokra van; 

a „termék-csomagok”, komplex szolgáltatások iránti kereslet nő, amelyben elvárás a múzeummal 

szemben, hogy az ismeretátadás-bemutatás, és egyéb szolgáltatások kínálata illeszkedjék a város, a térség 

turisztikai termékeihez, rendezvényeihez stb.; 

a szabadidő tartalmas eltöltése, a programokon való aktív részvétel, a közreműködési lehetőségek érdeklik 

elsősorban az utazókat/látogatókat.  

 

6.2. Összefoglaló az intézmény virtuális térben való megjelenéséről, a honlap és a közösségi 

platformokon való jelenlét fejlesztésének bemutatása, max. 2000 karakter: 

 

A Jósa András Múzeum és tagintézményei 2021. május 1-jétől fogadhatott látogatókat. A zárva tartás 

alatt is igyekeztünk hírt adni a gyűjteményekben folyó munkákról és a fontosabb eseményekről mind a 

négy online platformon: Facebook céges oldal, hivatalos honlap, Instagram oldal és a Youtube csatornán. 

A Kállay Gyűjtemény a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódóan egy régi és ritka magyar nyelvű könyvet 

mutatott be ismeretterjesztő videón keresztül mind a négy platformon.  

Mivel a húsvéti ünnepekhez tervezett offline kiállítás a bezárás miatt nem valósulhatott meg, ezért kamara 

kiállítást hoztunk létre különböző festési technikákkal készített hímes tojásokból, amelyhez online 

tárlatvezetést és kétféle tojásfestési technikát bemutató videót tettünk közzé mind a négy platformon. 

2021. májustól az újranyitás időszakában igyekeztünk továbbra is minél többször jelen lenni a közösségi 

médiában és nagy hangsúlyt fektettünk rendezvényeink és új kiállításaink reklámozására. 

A korábbi évekhez képest igyekszünk többféle témában bejegyzéseket közzé tenni a Facebook 

oldalunkon, Instagramon és a honlapunkon. 

A Sóstói Múzeumfalu közösségi média felületeit is aktívan használtuk az év folyamán, napi szinten 1-3 

posztot tettünk fel intézményünkről. Honlapunkat folyamatosan frissítettük, aktuális tartalmakat 

töltöttünk fel. Média megjelenésünk idén is mind az írott sajtóban, mind az e-sajtóban, illetve a TV és 

rádióriportokban növekedést mutat az előző évekhez képest. 

 

6.3. Összefoglaló az intézmény baráti köréről, a hazai és külföldi partnerekkel történő 

együttműködéseiről, valamint a szponzoráció fejlesztése érdekében megtett lépéseiről, max. 2000 

karakter: 

Jelenleg a Jósa András Múzeum ad helyet a múzeum baráti körének, melynek éves programtervének 

megvalósulását, Dr. Bene János címzetes múzeumigazgató, mint elnök koordinálja. A baráti kör a Jósa 

András Múzeum és annak tagintézményei programjain, rendezvényein aktívan és rendszeresen részt 
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vesznek. 2022 márciusától, a Jósa András Múzeum felújítási munkálatai idejére a Kállay Gyűjtemény ad 

otthont a baráti kör rendezvényeinek, programjainak. 

2017-től a múzeum vezetőváltása után, egyre nagyobb teret kaptak az együttműködési megállapodások. 

Ezek nem csak a társintézményekre vonatkoztak, hanem civil szervezetekre, (Bessenyei Társaság, 

LIONS) cégekre, (Hübner, Michelin), kulturális intézményekre (Móricz Zsigmond Színház, Váci Mihály 

Kulturális Központ, Állatpark, Sóstó Gyógyfürdő Zrt.) oktatási intézményekre, (Nyíregyházi Egyetem, 

Közép és általános iskolák) is. 

A turisztikai vérkeringésbe is bekapcsolódva, a Hunguest Hotel Sóstóval kötött együttműködési 

megállapodás által, egyre több hazai és külföldi vendég jut el a Nyíregyházán működő múzeumokba. 

Az együttműködési megállapodások mellett, fontos szerepe van a szponzori tevékenységnek is, mely 

ebben az évben is jól működött. Annak ellenére, hogy a vírushelyzet felülírta a kiállítások ütemezését és 

lebonyolítását, a sikeres együttműködéseknek köszönhetően, mint például egy veteránautó kiállítás – 

Révész Bálint magángyűjtő, étkeztetés – Vela Kft, Karácsonyi kiállításanyag Nyíregyházára szállítása – 

Ilosvai Transz. a Michelin és a Hübner a Múzeumok Éjszakája műsorai – mind-mind támogatásokkal 

valósulhattak meg. A 2020-as múzeumi évkönyvünk részben a Nóra 97 Kft anyagi támogatásával 

jelenhetett meg. 

A 2020 - ban helyi vállalkozások és magánszemélyek támogatásával létrejött Jósa András Múzeumért 

Alapítvány. Az alapítványon keresztül az intézményünk a 2021-es évben is egy-egy kiállítás, rendezvény 

kivitelezéséhez változatos formában kapott támogatást.  

Külföldi partnereink leginkább múzeumok. Ungvár, Szatmárnémeti, Munkács, Kassa, az Eperjesi 

Egyetem partneri kapcsolatban vannak intézményünkkel.  

 

 

A kommunikációs tevékenység táblázatos bemutatása 

TV megjelenések 

(fizetett hirdetések 

nélkül, db) 

69 

Rádió megjelenések 

(fizetett hirdetések 

nélkül, db) 

117 

Írott sajtó 

megjelenések (fizetett 

hirdetések nélkül, db) 

140 

E-sajtó megjelenések 

(fizetett hirdetések 

nélkül, db) 

196 

Fizetett hirdetések 

száma (becsült érték, 

db) 

50.000,-Ft, 46 

A hivatalos facebook 

oldal követőinek 

száma (fő) 

19.500 
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Egyéb múzeumi 

online platform 

megnevezése és a 

követőinek száma (fő) 

Instagram: 

913 

Youtube: 

2582 

Egyéb múzeumi 

online platform 

megnevezése és a 

követőinek száma (fő) 

0 0 

 

VII. Pályázati tevékenység  

 

 Összefoglaló az intézmény elmúlt évi pályázati tevékenységéről, max. 3000 karakter: 

2021-ben is a legtöbb támogatást az NKA-tól sikerült elnyernünk, melyeknek köszönhetően számos 

muzeológiai feladatot sikerült megvalósítanunk. 

A Régészeti Osztályról Istvánovits Eszter, Jakab Attila és Körösfői Zsolt korábban megkezdett OTKA 

kutatási programban dolgozott tovább. Körösfői Zsolt 2021. december 1-től tudományos mecenatúra 

pályázatot kezdett. 

Szintén NKA pályázatból megnyert pénzösszegből a Jósa András Múzeum által végzett megelőző és aktív 

műtárgyvédelemhez kapcsolódó munkafolyamatok további és minél magasabb színvonalon történő 

ellátását szándékoztunk szinten tartani és fejleszteni. Elsősorban az állagmegóvás munkafolyamataihoz 

szükséges a műhelyünk alapvető működését szolgáló, új eszközök beszerzésére. A további kis értékű 

anyagok, vegyszerek beszerzéséhez kértünk forrás kiegészítést, melyek a kapacitás és a színvonalasabb 

munkavégzés növelését biztosítják. 

 NKA támogatásból Jósa András Múzeum és a Szegedi Tudományegyetem szervezésében 2021. november 

10 és 11 között került sor a többször halasztott Museums on Troubled Waters – In the Past and Today: 

“We should not think that we are the pioneers…” című III. nemzetközi múzeumtörténeti konferenciára. 

A Kállay Gyűjteményben 2021-ben NKA támogatásból a „Kállay Miklós, az utolsó magyar királyi 

miniszterelnök” című konferenciát sikerült megvalósítani, amely a Gyűjtemény új otthonának, a nagy 

múltú Kállay háznak az első tudományos rendezvénye volt. A konferencia alkalmából, azonos címmel, 

200 db példányban készült egy 40 oldalas kiadvány, mely a rendezvényen elhangzott öt előadás anyagát 

tartalmazza. 

A Sóstói Múzeumfaluban 2021-ben két korábbi, 2020-ban megnyert pályázat kivitelezését bonyolítottuk 

le. Megtörtént a NKA által támogatott Dr. Bodnár Zsuzsanna által írt „A naptári év ünnepei, szokásai 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében” című kéziratának tartalomszolgáltatás formájában történő 

publikálása, illetve szintén NKA támogatással valósulhatott meg az archív mesegyűjtések digitalizálása. 

2021-ben hat pályázatot írtunk, melyek közül négyet pozitívan bíráltak el, kivitelezésük a 2022-es 

esztendőben fejeződik be. Két beadott pályázatunk bírálat alatt van. A 2020-ban elnyert ERASMUS+ 

pályázatunk meghosszabbításra került 2022. 12.31-ig. 
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A hazai pályázatok táblázatos bemutatása 

Hazai pályázatok megnevezése 

(megvalósult/folyamatban lévő) 

Pályázott 

összeg (Ft) 

Elnyert támogatás 

(Ft) 

Felelős 

(név, beosztás) 

 NFKIH – Tudományos mecenatúra 

pályázat 

6.410.000 Ft 6.410.000 Ft Dr. Körösfői Zsolt, 

igazgatóhelyettes, 

régész muzeológus 

NKA – Restaurátor műhely 

fejlesztés,anyagbeszerzés pályázat 

1.500.000 Ft 1.100.000 Ft Havasi Dóra Zita, 

restaurátor 

NKA – Az utolsó magyar királyi 

miniszterelnök – Kállay Miklós c. 

tudományos konferencia.  

790.000 Ft 600.000 Dr. Holmár Zoltán 

történész 

muzeológus 

NKA – Museums on Troubled 

Waters – In the Past and Today: “We 

should not think that we are the 

pioneers…” III. Nemzetközi 

Múzeumtörténeti Konferencia 

szervezése közösen a Szegedi 

Tudományegyetem Régészeti 

Tanszékével.  

3.000.000 Ft 3.000.000 Ft Dr. Istvánovits 

Eszter régész 

főmuzeológus, L. 

Nagy Márta régész 

muzeológus 

NKA –Mészáros Gábor 

keramikusművész 5 db. alkotásának 

a megvásárlására – pályázat 

elbírálása folyamatban van 

1.500.000   Madár Ximena 

művészettörténész 

– muzeológus 

NKA – Gróf VayJózsefné 19. 

századi portréjának a restaurálására – 

pályázat elbírálása folyamatban van 

1.080.000  Madár Ximena 

művészettörténész 

– muzeológus 

NKA – JAMÉ 2021. évi évkönyv 

megjelentetése  

1.000.000 800.000 Mohácsi Endre  

történész 

főmuzeológusMohá

csi Endre  történész 

főmuzeológus 

NKA –Műtárgyvásárlás 1.500.000 1.200.000 Mohácsi Endre  

történész 

főmuzeológus 

Várostörténeti virtuális kiállítás 1.300.000 1.100.000 Mohácsi Endre  

történész 

főmuzeológus 

Magyar Géniusz kutatói pályázat 8.000.000  Mohácsi Endre  

történész 

főmuzeológus 

NKA pályázat műtárgy restaurálására 1.500.000,-  600.000,-  Baloghné Szűcs 

Zsuzsanna 

néprajzos 

muzeológus 

NKA pályázat 

Dr. Bodnár Zsuzsanna: A naptári év 

ünnepei, szokásai Szabolcs-Szatmár-

Bereg megyében című kéziratának 

tartalomszolgáltatás formájában 

500.000,-Ft 300.000,- Ft Kosztyu Brigitta 

muzeológus 



60 

 

történő publikálására 

Hungarikum pályázat 

„Múzeum az Értéktárban – Értéktár a 

Múzeumban” c. állandó kiállítás 

létrehozása 

4.000.000,- 2.800.000,-  Baloghné Szűcs 

Zsuzsanna  

néprajzos 

muzeológus 

NKA pályázat 

„Archív mesegyűjtések 

digitalizálása” 

1.700.000,-  1.700.000,-  Dr. Ratkó Lujza 

néprajzos 

főmuzeológus 

 

Múzeumok Őszi Fesztiválja pályázat 

 

300.000,- 100.000,-  Szilágyi Eszter 

rendezvényszervez

ő 

Miniszterelnökség családokért 

Felelős Tárca Nélküli Miniszter – 

Nemzeti Tehetség Program 

Pályázati kiírás megnevezése: 

Innovatív tanulási környezet 

kialakítása és komplex tehetségsegítő 

programok megvalósítása 

2.800.000,- 2.523.000,- Kosztyu Brigitta 

muzeológus 

Nemzeti Kulturális Alap – Petőfi 200 

Ideiglenes Kollégium 

Pályázati cél: Petőfi az étlapon 

munkacímű időszaki kiállítás 

megvalósítása 

22.694.000,- elbírálás alatt Kosztyu Brigitta 

muzeológus 

Nemzeti Kulturális Alap – Magyar 

Géniusz Program Ideiglenes 

Kollégium 

Pályázati cél: Mérték után 

munkacímű állandó kiállítás 

megvalósítása 

         

65.463.148,-  

 

elbírálás alatt Baloghné Szűcs 

Zsuzsanna 

néprajzos 

muzeológus 

 

A Széchenyi 2020 program pályázatainak táblázatos bemutatása 

Széchenyi 2020 program keretében 

megvalósuló pályázatok megnevezése 

(megvalósult/folyamatban lévő) 

Pályázott 

összeg (Ft) 

Elnyert támogatás 

(Ft) 

Felelős 

(név, beosztás) 

    

 

Egyéb, nem hazai forrásokra épülő pályázatok táblázatos bemutatása 

Egyéb, nem hazai forrásokra épülő 

pályázatok megnevezése 

(megvalósult/folyamatban lévő) 

Pályázott 

összeg (EUR) 

Elnyert támogatás 

(EUR) 

Felelős 

(név, beosztás) 

Erasmus+ pályázat 7536,- EU 7536,- EU Kosztyu Brigitta 

muzeológus 

 


