
NYÍREGYHÁZA 
MEGYEI JOGÚ VÁROS 

POLGÁRMESTERI HIVATALA 

Ügyira tszám: KU LT- 134-3/2018. 

Ügyi ntéző: Doka Diána 

ELŐTERJESZT ÉS 

KULTURÁLIS OSZTÁLY 
4400 NYiREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. 

TELEFON: +36 42 524-524/535 
E·MAIL: KULTURAUS@NYIREGYHAZA.HU 

-a Köznevelési, Ku lturál is és Sport Bizottsághoz-

Tisztelt Bizottság! 

A Jósa András Múzeum 2017. évi beszámolójának 

és a 2018. évi munkatervének elfogadására 

Az önkormányzati fenntartású kulturális intézmények éves beszámolóinak, illetve munkaterveinek 

elfogadásáró l - átruházott hatáskörben -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság dönt. 

A Jósa András Múzeum beszámolóját és munkatervét a muzeális i ntézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásró l és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 45. §- nak (S) bekezdése alapján előzetes 

véleményezésre a kultúráért felelős miniszter részére megküldtük. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közgyűjteményi Főosztálya - részletes értékelése alapján - az 

intézmény 2017. évi beszámolóját és a 2018. évi munkatervét elfogadásra javasolja. 

A múzeum tevékenysége a stratégiai dokumentumokban meghatározott feladatok megvalósítása, a 

szakmai munka színvonalának emelése mentén valósu lt meg, az előzetesen kitűzött célok elérése 

érdekében. Az intézmény közösségépítő tevékenysége meghatározó volt az elmúlt évben, a hagyományok

és helyi kulturális értékek ápo lása, valamint a köznevelési hasznosítás kiemelkedő eredményeket ért el. 

Az előte rjesztés mellékletei tartalmazzák a Jósa András Múzeum 2017. évi teljesítményalapú 

munkabeszámolóját és 2018. évi munkatervét. 

Kérjük a Tisztelt Bizottságot, hogy a mellékelt beszámolót és munkatervet megvitatni és jóváhagyni 

szíveskedjen. 

Nyíregyháza, 2018. május 17. 

Tisztelettel, 

<.:;;-~/-'::, 
Doka Diána 

osztályvezető 

WWW.NYIF.[GYHAlA.HU 

NYÍREGYHÁZA 



A Bizottság 

Határozat - tervezet 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 

KÖZGYŰLÉSE 

Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 

/2018. (V ....... ) számú 

határozata 

A Jósa András Múzeum 2017. évi beszámolójának 
és a 2018. évi munkatervének elfogadásáról 

a Közgyű lés és bizottságai feladatai és hatáskörei megállapít ásáról szóló 30/ 2010.{X l. 12.) önkormányzati 

rendelet 10. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a következő határozatot hozta: 

Az e lőte rjesztést megtárgyalta és a Jósa András Múzeum 2017. évi beszámolóját és a 2018. évi munkatervét 

jóváhagyja. 

Nyíregyháza, 2018. május „.„." 

A határozatot kapják: 

1./ A Köznevelési, Kultu rális és Sport Bizottság tagjai 
2./ A Polgármesteri Hivata l Jogi és Önkormá nyzati csoportja 
3./ Jósa András Múzeum 
4./ Irat tár 

\ ..-.,. N Y 1 R E G Y H Á Z A 

Halkóné dr. Rudolf Éva 
a bizottság elnöke 

"-WW.NYIRLGYHAZA HU 



MEGYEI HA TÓKÖRL VÁROSI MÚZEUM 

BESZÁMOLÓ 

2017. 

1NTÉZY1ÉNY )\EVE: JÓSA ANDR.Á.S MEGYl:.l HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM (TAGfNTÉZMÉNYEJ: 

SÓSTÓI MÚZEUMFALU, KÁLLA y GYŰJTE\1ÉNY) 
VEZETŐJE: DR. BE!'\E ]Át\OS 

VEZETŐI MEGBÍZÁS (-2017. M.ÁRCIUS 31-IG) 

VEZETŐJE: DR. RÉ\1IÁS TIBOR 

VEZETŐI MEGBÍZÁS (2017. ÁPRIUS l-TÖL-2019. ÁPRILIS 1-IG) 

Intézménvi stratégia 

1. Az intézmény szakmai stratégiájának 2017. évi kiemelt céljai és ezek megvalósítását 
szolgáló intézkedések 

2017-re a Jósa András Múzeum szakmai stratégiájának kiemelt célja volt a 
tudományos munka erősítése, és ennek keretében felkészülés a 2018-as jubileumi évre. Olyan 
jubileumi programsorozatot dolgoztunk ki, melyben a tudományos megalapozás mellett 
kiemelt jelentőségű a kzállítási, köznn7velődési. múzeumpedagógiai és kommunikációs 
feladatok ellátása. Ennek megfelelően készült el az az egész évet lefedő programsorozat, 
melynek keretében számos rendezvény, kiállítás megrendezése a célunk. Ilyen a múzeum 150 
éves történetét bemutató múzeumtörténeti kiállítás, a gyűjtemények (régészeti, történeti, 
néprajzi. numizmatikai. ipannűvészeti, képzőművészeti) anyagát felhasználva 150 tárgyat 
felvonultató, havonta megújuló kamara kiállítás (Múltunkról a jövőnek. Tárgyak, leletek. 
emlékek a 150 éves Jósa András Múzeum gyűjteménye i ből). Megtervezésre kerültek azok a 
Jósa András és Kiss Lajos tevékenységeihez, ásatásaihoz, gyűjtéseihez kapcsolódó 
túraútvonalak, melyeken végigvezetve az érdeklődőket számos ismerettel bővíthetik 

tudásukat, nem csupán a múzeumról. hanem megyénkről is. Emellett elkezdődtek az 
előkészületi, tudományos kutatói munkálatok ahhoz. hogy Kiss Lajos, volt 
múzeumigazgatónk önéletrajzi írását, hírlapi cikkeit és bibliográfiáját bemutató kiadvány 
megjelenhessen. A Jósa András Múzeum legreprezentatívabb vagy éppen ritkán látott, ám a 
múzeum története szempontjából érdekes. nagy jelentőségű tárgyakból egy színes képekkel 
gazdagon il lusztrált kiadványt terveztünk, melyekhez a régészeti, néprajzi, történeti, képző-, 
és iparművészeti, irodalomtörténeti gyűjteményekből a tárgyak kiválogatása megtörtént, és 
elkezdődött a tárgyakhoz tartozó rövid bemutató anyagok írása, szerkesztése. A 
programsorozat egyik fontos elemeként került megtervezésre egy nemzetközi 
múzeumtörténeti konferencia, melyhez a konferencián elhangzott előadásokból kötet kiadását 
tervezzük. Kollégáinkat tájékoztattuk arról, hogy a Jósa András Múzeum évfordulós 
évkönyvében a gyűjtemények története mellett olyan tanulmányokat várunk, amelyek 
szorosan kötődnek a múzeumhoz és a gyűjteményekhez. Ezen tanulmányokhoz a kutatói 
munka 2017-ben elkezdődött. Terveink között szerepel, hogy a város és a megye 
közművelődési intézményeiben. általános és középiskoláiban is előadások. bemutatók 
kerülnek megtartásra az évfordulóhoz kapcsolódó témákban. Az intézmény weblapjának 
megújítására megtettük a kezdő lépéseket, hogy az méltó keretet adjon az évforduló, annak 
rendezvényei, programjai internetes megjelenítéséhez. 

Fontos tartottuk, hogy a Jósa Andráshoz. valamint Kiss Lajoshoz köthető 

dokumentumok minél teljesebb gyűjtése, digitalizálása és nyilvánosságra hozatala 
megtörténjen. A tervezett kiállitásokra múzeumpedagógiai foglalkozások készültek, a 



múzeumpedagógiai kiadványok szövegezése szintén elkezdődött 2017-ben. A jubileumi 
programsorozat lebonyolítását segítendő, 2017-ben három pályázat került benyújtásra, melyek 
több tevékenységet, programot lefednek 1. Muzeális intézmények szakmai támogatására 
(Kubinyi Ágoston program): „ ... teli szeretettel az emberiség iránt ... "Névadónk-Jósa András 
címü állandó kiállításunk felújítása és bővítése. 2. Interreg - Cross-border Open Modell of 
Digitalised Museum: ebben a pályázatban többek között szerepel a „Múzeumalapítástól a 
Virtuális Múzeumig'' címü kiállítás, az ehhez tartozó kiállításvezető, a nemzetközi 
múzeumtörténeti konferencia ,,Múzeumalapítástól a Virtuális Múzeumig'' címmel, ugyanezen 
címmel a konferenciához kapcsolódó nemzetközi konferenciakötet. 3. NKA pályázat 
keretében a Múltunkról a jövőnek. Tárgyak, leletek, emlékek a 150 éves Jósa András 
Múzeum gyűjteményeiből kiállítási installációjának kialakítása. 

2017. április l-től az új igazgató vezetői pályázatának megfelelően további 
célkitűzések kerültek megfogalmazásra: a kiállítások és rendezvények fizető 
látogatottságának jelentős mértékű növelése, az intézményekben folyó tudományos 
kutatómunka széles körű bemutatása, népszerűsítése, újabb és újabb kapcsolatok építése a 
turizmus és az idegenforgalom területén. 

E célok elérése érdekében 2017-ben több együttműködési megállapodás megújítására 
(Rotary Club Nyíregyháza Egyesület), megkötésére (Első Nyíregyházi Lions Club, Sóstó
Gyógyfürdők Zrt .. Nyíregyházi Állatpark, Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár) 
került sor. A turisztikai jellegű együttműködési megállapodások kölcsönös kedvezményes 
belépést biztosítanak, melyek a múzeum látogatottságát kedvezően befolyásolhatják. 

Kiemelkedően fontosnak tartjuk azt a négyoldalú együttmüködési megállapodást, 
mely a Kelet-Szlovákiai Múzeum, a Szatmárnémeti Múzeum, a Kárpátaljai Helytörténeti 
Múzeum és a Jósa András Múzeum között jött létre, és amely komoly alapjául szolgál a 
nevezett múzeumok tudományos, kutatói együttműködéséhez, közös kiállítások rendezéséhez 
illetve kiállítások cseréjéhez, konferenciák szervezéséhez. Ennek keretében, ezt 
megerősítendő a Jósa András Múzeum a Szatmárnémeti Múzeummal közös nemzetközi 
pályázatot adott be (Inteneg - Cross-border Open Modell of Digitalised Museum). A 
Kárpátaljai Helytörténeti Múzeum 2017 novemberében nyitotta meg a „Kárpátalja története" 
című kiállítását, melynek kiemelkedő szakmai partnere volt a Jósa András Múzeum Történeti 
Osztálya. 

Továbbá nagy jelentőségű a Nyíregyházi Egyetemmel és az Eper:jesi Egyetemmel 
kötött megállapodás, melyek értelmében közös pályázatok (különös tekintettel a nemzetközi 
lehetőségekre), valamint hallgatók, doktoranduszok, oktatók, munkatársak cseréjében, 
fogadásában, közös tudományos konferenciák, szakmai találkozók, szemináriumi blokkok 
szervezésében, közös kiadványok kiadásában kívánnak az intézmények együttmüködni 
egymással. Az Eperjesi Egyetemmel kötött megállapodásban külön kiemelendő a Tirpák 
kutatások fontossága, az ebben a témában való közös munka (gyűjtött adatok/fotók 
archiválása, archív anyagok digitalizálása, néprajzi gyűjtés stb). A Nyíregyházi Egyetemmel 
kötött együttműködés első állomásaként került megrendezésre .,Az Erdélyi fejedelemség 
másfél évszázada" című tudományos konferencia. Előkészítés alatt lévő együttműködési 

megállapodások: Móricz Zsigmond Színház, Váci Mihály Kulturális Központ, Bessenyei 
György Irodalmi és Művelődési Társaság. 

A látogatói statisztika elemzésekor egyértelművé válik, hogy célunk, miszerint 
növeljük a kiállítások és rendezvények sikerült fizetős vendégeinek számát sikeres volt. 
Sikerült a város több oktatási intézményét is úgy megszólítanunk, hogy a tavalyi évhez képest 
több diák látogatta kiállításainkat, múzeumpedagógiai programunk megújítása, szélesebb 
körben való terjesztése kifejezetten előre mutató. 
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2. Kultv. 42. § (4) bekezdés b) pont szerinti stratégiai dokumentumok 

Rendelkezésre áll 
Dokumentum 

(igen/nem) 
Kelt 

Múzeumi igen 2013. január 2. 
küldetésnyilatkozat - -
Stratégiai terv igen 2017. január 20. 
Allományvédelmi terv 1gen 2017. december 19. 

Gyűjtemény gyarapítási igen 2017. december 19. 
és revíziós terv 
Múzeumi digitalizálási igen 2017. március 20. 
stratégia 

Szervezeti kérdések 

2016. tény 
Osszlétszám (fő , töredék 60 
is lehet) 

Ebből magasabb 
vezető vagy vezető 5 
(fő, töredék is lehet) 
Ebből szakmai 
munkakörben 44 
foglalkoztatottak 
(fő. töredék is lehet) 1 

Ebből nem szakmai 1 

munkakörben 
11 

foglalkoztatottak 
(fő, töredék is lehet) 

Fenti létszámból : 
Jósa András Múzeum: 42 fő (ebből vezető: 4 fő) 
Sóstói Múzeumfalu: 12 fö (ebből vezető: 1 fő) 
Kállay Gyűjtemény: 6 fő 

2017. terv 

61 

6 

44 

11 

Fenntartói 
jóváhagyás 
(igen/nem) 

2013. január 2. 

2017. április 25. 
2018. évben kerül 
jóváhagyásra 
2018. évben kerül 
jóváhagyásra 
2017. április 25. 

1 

2017. tény 

60 

5 

44 

11 

a) 2017. evz szervezeti átalakítások, személy i változások, az intezmenyz 
alapdokumentumok változásai: alapító okirat vagy szervezeti és működési szabályzat 
módosításának szükségessége, indokai stb. 

2017. március 31-én Dr. Bene János múzeum igazgatói (magasabb vezetői) megbízása 
lejárt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2017 (ll.23) számú határozata a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXIII . törvény, illetve a a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII . törvény végrehajtásáról szóló, a művészeti, a 
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közművelődési és közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával 
összefüggő egyes kérdések rendezésére vonatkozó 150/I 992 (XI.20) Korm. rendelet alapján 
Dr. Rémiás Tibort bízta meg a Jósa András Múzeum megyei hatókörű városi múzeum 
igazgatói (magasabb vezető) teendőinek ellátásával 2017. április 01. napjától 2019. március 
31. napjáig tartó 2 év határozott időtartamra. Az új igazgató mellé 2017. április 15. napjától 
általános igazgatóhelyettesként Lukácsné Nagy Márta régész került kinevezésre. Az új 
magasabb vezető a Jósa András Múzeumban és tagintézményeiben új szerkezeti és 
munkaszervezési folyamatok átalakítását kezdeményezte, mely következtében szükségessé 
vált a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása . Az új átalakítások következtében az 
alábbi változások történtek: négy új csoport alakult (restaurátor csoport, kiállítás tervező és 
kivitelező csoport, múzeumpedagógiai csoport és üzemeltetési csoport), melyek élére 
csoportvezetők kerültek. További újítás, hogy a múzeumi marketing-, reklám és 
kommunikációs (múzeumi kulturális menedzser) feladatkör is betöltésre került, mely a 
376/2017 (XII. 11.) Kom1. rendelet értelmében 2018-ban már a kötelezően betöltött 
feladatkörök közé tartozik. Az átalakítások alapvető célja, hogy a múzeumban folyó munka 
hatékonyabb legyen és elősegítse a feladatok szakszerűbb felosztását illetve ezek ellátását. Az 
új Szervezeti és Működési Szabályzatot Nyíregyháza Megyei Jogú város Önko1mányzata 
2017. október 24-én fogadta el. 

2017. december 31-én Dr. Szabó Sarolta - a Jósa András Múzeum tagintézményének, 
a Sóstói Múzeumfalunak - területi múzeumigazgatói (magasabb vezetői) megbízása lejárt. Az 
álláshely kiírásra került, melyre Dr. Szabó Sarolta nyújtott be pályázatot. A pályázó 
személyes meghallgatása után a Szakmai Bizottság javasolta a területi múzeumigazgatói 
posztra. A muzeális intézményekrőt a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvény 46. § (3) bekezdése alapján az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma áttekintve a mellékelt dokumentumokat támogatandónak ítélte Dr. Szabó 
Sarolta kinevezését és javasolták igazgatói megbízását (Hiv. szám: 377-6/2017). A 150/1992. 
(XI.20.) Korm. rendelet 7. §. 9. bekezdésében foglaltaknak megfelelően 1\yíregyháza Megyei 
Jogú Város Önkormányzata, mint fenntartó egyet értett azzal, hogy Dr. Szabó Sarolta töltse 
be 2018. január 01. napjától a területi múzeumigazgatói magasabb vezetői beosztást a Sóstói 
Múzeumfaluban 2020. december 31. napjáig. 

Személyi változások: 
mú::.eumi igazgatói, igazgatóhelyettesi (magasabb vezető) kineve::és: 
április 1. Dr. Rémiás Tibor, Jósa András Múzeum, igazgató 
április 15. Lukácsné Nagy Márta, Jósa András Múzeum, igazgatóhelyettes 
december 31. Dr. Szabó Sarolta, Sóstói Múzewnfalu, igazgató 

Fizetés nélküli szabadságról visszatért dolgozók: 
március 2. Bak Zsuzsanna, Kállay Gyűjtemény (könyvtáros) 
november 1. Kecskésné Tóth Gabriella, Jósa András Múzeum (múzeumi adatrögzítő) 
november 8. Rózsáné Bóna Bernadett, Sóstói Múzeumfalu (néprajzos) 

Fizetés nélküli szabadságra távozó dolgozó/helyére kerülő dolgozó: 
május 18. Madár Ximena, Jósa András Múzeum (művészettörténész) I helyére került: június 
l. Gál Georgina. Jósa András Múzeum (művészettörténész). 2017. december 31-ig tartó 
szerződése nem került meghosszabbításra. 

Közös megegyezéssel távozó dolgozók/helyükre kerülő dolgozók: 
augusztus 30. Jászai Miklósné, Sóstói Múzeumfalu (múzeumpedagógus) / helyére került: 
szeptember 1. Magyar Andrea, Sóstói Múzeumfalu (múzeumpedagógus) 
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szeptember 14. Gulácsiné Dr. Dobos Emőke, Jósa András Múzeum Qogász)/ helyére került: 
szeptember J 5. Erdélyi Mária, Jósa András Múzeum (humánpolitikikai Uogi) előadó

igazgatási szakalkalmazott) 

Nyugdijha vonuló dolgo:.ó; helyére kerülő dolgo::ó: 
július 1. Kardos Józsefné, Jósa András :viúzeum (teremőr)/ július 3. / helyére került: 
Megyesiné Bogár Mónika, Jósa András Múzeum (pénztáros. teremőr) 

b) Az intézményben közfoglalkoztatás keretében alkalmazott dolgozók és az általuk 
e/vég:;etr tevékenységek 

A Jósa András Múzeumban és tagintézményeiben 2017-ben összesen 24 fő 
közfoglalkoztatott állt alkalmazásban. Ebből a: 

• Forum Hungaricum Nonprofit Kft. Országos Kulturális Digitalizációs 
Közfoglalkoztatási Program: 3 fő Jósa András Múzeum. 2 fü Sóstói :viúzeumfalu 
(ebből 1 fö 2017 júniusáig) 

• Magyar Nemzeti Múzeum, Országos Módszertani és Információs Kö=pont országos 
digitali:::álási programja keretében: 3 fö Jósa András Múzeum, 6 fő Sóstói 
Múzeumfalu 

• Nyíregyhá:::i Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. foglalkoztatásában: 3 fő Jósa 
András Múzeum, 7 fő Sóstói Múzeumfalu. 

A Forum Hungaricum programjában részt vevő közfoglalkoztatottak a történeti, a 
régészeti és a néprajzi osztály dokumentumait scannelték, szükség esetén feltöltés előtt 

javították. 2017-ben e program keretében összesen 22.456 dokumentum került scannelésre és 
digitalizálásra (pl. Váci Ylihály hagyaték, Vietórisz József hagyaték, Jósa Andrással 
kapcsolatos fotók, Halászi Aladár irodalomtörténeti dokumentumok, Jósa András 
Múzeum/honlap/Köztéri műalkotások/Műemlékek/Köztéri alkotások részének feltöltése 
fotókkal, Risztics Emília régész földvárakra vonatkozó gyűjteménye. 1990-cs választási 
dokumentumok, néprajzi adattár anyaga stb.), a Sóstói Múzeumfalu néprajzi gyűjteményébe 
leltározott tárgyak fotó adatainak rögzítéséből 26.003 db történt meg. 

A Magyar l\emzeti Múzeum, Országos Módszertani és Információs Központ országos 
digitalizálási programja keretében foglalkoztatott 3 dolgozó a Jósa András Múzeumban a 
Történeti és Néprajzi Adattár dokumentumait rögzítette, szerkesztette és szintén az adattár 
fotóit, térképeit scannelte, valamint az Iparművészeti leltárkönyvet, a patikatörténeti 
gyűjteményt és a múzeum néprajzi gyűjteményének anyagát digitalizálta. A manuálisan 
rögzített dokumentumok karakterszáma meghaladja az 5 milliót. A Sóstói Múzeumfaluban 6 
fö adatrögzítő dolgozott e program kereteiben. Az adatrögzítő munkakörben dolgozó 
munkatársak 14 800 tételt rögzítettek Excell táblázatban. (a Sóstói Múzeumfalu 
néprajzi leltárkönyvi adatait töltötték fel a jelenleg érvényben lévő nyilvántartási szabályzat 
előírásainak megfelelően kialakított mezőkbe.) Ezen túlmenően az előző években rögzített 
adatokat vetették össze a leltárkönyvbe beírtakkal, és ahol szükséges volt, a javításokat 
elvégezték. Munkájuk nagyon hasznos, mert a régészeti adatbázist kezelő program néprajzi 
gyűjteményre való átkonvertálást követően ezek az adatok viszonylag gyorsan átforgathatóak 
lesznek az új adatbázisba. 

5 



A ~yíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. foglalkoztatásában a Jósa 
András Múzeumban dolgozó 3 közfoglalkoztatottból ketten a restaurátor munkák 
előkészítésében vettek részt (cserépmosás, csomagolás), közülük az egyik dolgozó szerződése 
nem került meghosszabbításra novemberben. Egy fő teremőri munkára lett beosztva. A Sóstói 
Múzeumfaluban a közfoglalkoztatottak terület karbantartást (fűnyírás, tereprendezés) 
végeztek, a programok előkészítésében (sátorállítás, asztalok, padok kihelyezése), 
műtárgyépületek javításában működtek közre a Sóstói Múzeumfalu alkalmazásban álló 
asztalos és kőműves szakmunkások irányításával. 

A közfoglalkoztatottak közül a Jósa András Múzeumban 1 fönek nem került 
meghosszabbításra a szerződése, a Sóstói Múzeumfaluból 4 fő az év végén távozott. 

e) Az intézmény közzétételi kötelezettségeinek teljesülése (az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény), 

A Jósa András Múzeum 2017-ben elkészítette ,,A Jósa András Múzeum közérdekű 
adatok megismerésére irányuló igények teljesítéséről szóló szabályzatot", mely a 2011. évi 
CXII. törvényben meghatározottak szerint készült. 

Az intézmény közérdekű adatai megtalálhatók a honlapon: www.josamuzcum.lrn 

d) Állami Számvevőszéki ellenőrzés utókövetése (számvevőszéki javaslatok és az 
intézkedési terv teljesítésének státusza) 

A 2017. március 22-én kelt Intézkedési tervet (Ikt. sz. 57-2-3/2017.), mely „A Megyei 
hatókörű városi múzeumok ellenőrzése - a Jósa András Múzeum, l'\yíregyháza" elnevezésű 
számvevőszéki jelentésben foglalt, intézkedést igénylő megállapításokhoz, javaslatokhoz 
készült, 2017. április 28-án az Állami Számvevőszék elfogadta, az abban meghatározott 
intézkedéseket és határidőket összhangban találta a javaslatokat megalapozó 
megállapításaival. Ezzel kapcsolatosan készítettünk egy dokumentumot, melyben 
beszámolunk az intézkedési terv megvalósulásáról. Ezt a Nyíregyháza MJV 
Önkonnányzatának Ellenőrzési Osztálya 2017 folyamán két alkalommal ellenőrizte. 

1. A belső kontrollrendszer szabályszerű kialakítása és működtetése érdekében tett 
intézkedés 

a) A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása és jóváhagyásának kezdeményezése az 
irányító szerv által: 

A Szervezeti és Működési Szabályzatban az alaptevékenységek szerinti kormányzati 
funkciók megjelölése, a nevesített munkakörökhöz kapcsolódó helyettesítés rendje 
megtörtént, továbbá meghatározzuk a belső ellenőrzést végző szervezetet, illetve személy 
jogállását, feladatait. Ebben szerepel Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
311/2016.(XI.24.) számú határozata, melynek értelmében Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának irányítása alatt álló intézmények belső ellenőrzését Nyíregyháza Megyei 
Jogú Város Polgánnesteri Hivatalának Ellenőrzési Osztálya látja el a költségvetési szervek 
belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) 
Konnányrendeletben foglaltak szerint). 

A Jósa András Múzeum Szervezeti- és Működési Szabályzatának egységes 
szerkezetbe foglalt 2017. évi módosítását jóváhagyás végett megküldtük a Nyíregyháza 
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Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyűlésének, aL irányító szervnek. Ennek jóváhagyása 
2017. október 24-én megtörtént. 
Az intézkedési tervben meghatározott feladat teljesítése a megadott határidőre megtörtént, a 
SzMSz tartalmazza a kért kiegészítéseket. A belső ellenőrzés javaslata alapján pótolni kell 
még az intézmény szervezeti ábráján a ga?dasági feladatokat ellátó szervezettel való 
kapcsolatot illetve a gazdasági szervezet főbb feladatainak meghatározását. Ennek felelőse 
Dr. Rémiás Tibor múzeumigazgató. Határidő: A SZMSZ következő módosítása. 
b) A Mú::.eumon belüli belső és azon kívüli kapcsolattartás módjának meghatáro::.ása a::. 
Ügyrendi Szabály:::atban, - me(y tartalmazza a gazdasági szervezettel, a Közintézményeket 
Működtető Kö=ponttal (továbbiakban: KÖZ1M) való kapcsolattartást is- a 36812011. (XJl.31.) 
a::: államháztartásról 57.Óló törvény végrehajtásáról s::.óló Kormányrendelet (továbbiakban. 
Álr.} 13.§ (:>) beke::.désébenfoglaltaknak megfelelően. 

Az intézkedési tervben meghatározott feladat teljesítése a megadott határidőre 
teljesült, az Ügyrend 4.6. pontja tartalmazza a kért módosításokat. 
e) A::: elektronikus kóz:::étételi kötelezettség te(jesítése, ennek keretében: 
- a tevékenységre, működésre vonatko:::ó adatok kö:ötl a Múzeum alaptevékenységét 
meghatározó jogszabá(vokfeltüntetése s;erepel, 
- kö:::::.éte1111; a; EitY. mellékletének IJU2. pontjában és a::: Jnfo tv. 111.12. pontjában előírt, a 
Múzeumbanfoglalkoztawttak létszámára vonatkozó öss:::esített adatokat. 
- 10vábbá a 2014.évben a megvalósított építési beruházással (lakás) ku.pcsolatban, - illetve a 
2014.évet követő időszaktól megvalósuló építési beruhá:ásoJcra figyelemmel is - az lnfo 
törvényben előírt szerződés adataira vonatkozó köz:::étételi kötelezettségnek való eleget tevés. 

Az intézkedési tervben az erre irányuló feladatok elvégzése határidőre megtörtént. 
Ennek érdekében 130-112017. iktatószám alatt 1. számú Igazgatói Utasítás született, melynek 
végrehajtása megtörtént. A belső ellenőrzés javaslata alapján a közérdekű adatok 
megismerésére. a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjére 
vonatkozó részletszabályokra és az elektronikus közzétételre vonatkozó közzétételi listára 
vonatkozó, valamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítéséről szóló 
szabályzat elkészítése megtörtént és a Jósa András Múzeum honlapján a „Közérdekű 

adatokra'· való hivatkozás az Info tv. 1. sz. melléklete és a közzétételi listákon szereplő adatok 
közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (Xll. 27.) IHM rendelet 1. sz. 
melléklete szerinti tagolásban való kialakítása is megtörtént. 

2. A szabályszerű pénzügyi gazdálkodás érdekében intézkedés 

a) A saját hatáskörü e/ő;,·ányzat módosítások nyilvántartása, analitikus nyilvántartás 
vezetése, mely szerint az analitikus nyilvántartásnak tartalmazni kell az év során történt 
összes saját hatáskörű előirány::at módosítását. Az e/ő;rányzat módosításokra vonatko:::ó 
analitikus nyifrántartás.formájának. tartalmának, vezetésének módját a belső szabályozásban 
meg kell határozn; az Áhsz . ./9.§ (3) bekezdésének megfelelően. 
Az intézkedési tervben az erre irányuló feladatok elvégzése határidőre megtörtént. 
b) Régészeti szolgáltatás, a saját kiadványok díjainak meghatározásakor 
Önköltségs:::ámítással rafó alátámasztás. 

Önköltségszámítási Szabályzatunk 2016. október 07-ei hatállyal kiadásra került, mely 
tartalmaz rendelkezéseket a saját kiadványok díjainak meghatározására. 

Az Önkö1tségszámítási Szabályzatban a régészeti szolgáltatásokra vonatkozó 
önköltség számításának kiegészítése megtörtént, figyelembe véve a 496/2016. (XII.28.) 
kormányrendeletet. Az intézkedési tervben meghatározott feladat teljesítése a megadott 
határidőre teljesült. 
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e) A bevétel bes=edését alátámasztó s:::erződés. megállapodás és a kötelezetfségvállalás 
dokumentumának megőrzése, azaz te(jesítés iga:::olások kiállítása, megőrzése, bi::.onylatok 
megőrzése. 

Az intézkedési tervben az erre irányuló feladatok elvégzése határidőre megtörtént. 
d) A nem::.er; vagyon hasznosítására vonatkozó szerződések megkötésekor arról való 
meggyő:;ődés. hogy a másik szerződő.fél átlátható szervezetnek minősül -e. (Ennek érdekében 
itlárhatósági ny;/atkozatok bekérése a s:::er:::ődő.féltől). 
Az intézkedési tervben az en-e irányuló feladatok elvégzése, az Átláthatósági 1\yilatkozatok 
bekérése a szerződő féltől folyamatosan megtörténik. 
e)_Szabályszeri1 vagyonhasznosftás: vagyonkezelési/hasznosítási szerződés alapján történjen. 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 298/2016. (X.27.) számú határozata 
rendelkezik a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkonnányzata és a Jósa András Múzeum 
között létrejött vagyonkezelési szerződés megkötéséről, ez 2016. október 27-én lett 
kiadmányozva. 
Az intézkedési tervben meghatározott feladat teljesítése a megadott határidőre megtörtént. 
f) Kötelezettségvállalás megfelelő gyakorlása 

Már 2016. januárjától a napi joggyakorlatban minden kötelezettségvállaló szerződésre 
záradékként rávezetésre került napi szinten a pénzügyi ellenjegyzés és annak kelte, 
figyelemmel a 2011. évi CXCV.tv 37. § (1) bekezdésében foglaltakra, mely szerint 
„ Kötelezettséget vállalni a Kmmány rendeletében foglalt kivételekkel csak pénzügyi 
ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet. A pénzügyi 
ellenjegyzőnek a Konnány rendeletében foglalt kivételekkel meg kell győződnie arról, hogy a 
szabad előirányzat rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet 
biztosított, és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.·· 
Továbbá kiadmányozásra kerül olyan igazgatói körlevél, amely a Szerződések, okiratok 
kiadmányozási rendjét szabályozza (ellenjegyzés), hatálya kiterjed a Jósa András Múzeumra 
és tagintézményeire egyaránt. 
Az intézkedési tervben meghatározott feladat teljesítése a megadott határidőre teljesült. 
g) Állományba veti és aktivált beruházások üzembe helyezésének hitelt érdemÚ módon való 
dokumentálása és a folyamatos fizetőképesség foztosítása érdekében likviditási terv készítése. 
Intézkedési terv alapján megtörtént és folyamatos, likviditási terv minden évben készül. 

3. Szabályszerű vagyongazdálkodás érdekében intézkedés: 

a) Éves költségvetési beszámoló készítése, melyben a kezelt vagyon körének változása és 
nagysága érvényesül, figyelemmel a Számviteli törvény „ lényegesség elvére " is. 
Az intézkedési tervben meghatározott feladat teljesítése a megadott határidőre megtörtént. 
b) Kulturális jarak szabályszerű nyilvántartása: 
- az őrzésben lévő, de nem saját gyűjteményeihez tartozó letézkénl kezelt kulturális javakról 
Letéti napló, 
- a szakmai véleményezésre, vizsgálatra, bírálatra átvett kulturális javakról Bírálati napló. 
- u gyűjteményekből ideiglenesen kikerült (kiállításra vagy más célra kölcsönadott, stb.) 
kulturális javakról a Kölcsönadott tárgyak napló, 
- Gyarapodási naplóban .feltüntetésre kerül a záradék szövegében a vásárlások összértéke. a 
2012002. (X4.) NKÖM rend. 1.sz. melléklet 2.pontja szerint, 
- Szakleltárkönyvek vezetése során a „ Történeti dokumentum" leltárkönyvben a vételár 
rovatának ve:::etése a 2012002. (X. 4) NKÖM rendeletnek megfelelően 

Ennek érdekében 130-1/2017. iktatószám alatt 3. számú Igazgatói Utasítás született, 
melynek végrehajtása megtörtént, a Szakleltárkönyvek tartalmazzák a kért kiegészítéseket. A 
még hiányzó naplók (Letéti , Bírálati, Kölcsönadott tárgyak naplója) ügyében 2017. február 6-
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án levelet írtunk a Magyar Nemzeti Múzeum Országos Muzeológiai és Módszertani és 
Jnforn1ációs Központ Főosztályvezetőjének (Ikt. sz. 70-1-1 /2017), melyben többek között 
Letéti, Kölcsönzési és Mozgatási valamint Gyarapodási naplót kértünk. Ezek leszállítása 
2017. év végére történt meg. 2017-töl szintén igazgatói körlevélben került elrendelésre. hogy 
minden szakág a neki megfelelő jelcsoportot alkalmazza. úgymint .. TAd„= Történeti adattár, 
.. RAd„= Régészeti adattár. ,.NAd„= ~éprajzi adattár, . .KAd'·= Képzőművészeti adattár. A 
Jósa András Múzeum használatban lévő. ill. már használaton kívül helyezett szakmai 
nyilvántartásainak a múzeumigazgató aláírásával és a múzeum körbélyegzőjével évente 
történő hitelesítésének elvégzése megtörtént. 
e) Jogszabálynak megfelelő leltár összeállítása, mely tartalmazza az állami (önkormányzati) 
tulajdonban és a Múzeum vagyonke;:;e/éshen lévő vagyonelemek értékét. 
Az intézkedési tervben meghatározott feladat teljesítése a megadott határidőre megtörtént. 
d) Es::.kö::ök bekerülési értéke jogszabá~v s::erinti meghatározása. A bekerülési érték részeként 
a szálfhási költség kimutatása. 
Az intézkedési tervben meghatározott feladat teljesítése a megadott határidőre megtörtént. 
e) Kulturális javak hasznosítása és kölcsönzése esetén a jogszabályban előírtak betartása. 

A kulturális javak kölcsönzésére kötött Haszonkölcsön szerződések elkészítésekor a 
Kult.tv. 38.§ (8) bekezdése a-c) pontjait, és a 38/A.§ ('.?.) beke7dés a-c) pontjait tartalmaznia 
kell a szerződéseknek. Úgymint a kölcsönzött javaknak biztosítandó állományvédelmi 
követelményeket, ide értve a klimatikus viszonyokat is, a szállítást megelőzően a csomagolás 
feltételeit, szállítási feltételeket. a kölcsönzött kulturális javak sérülése esetén követendő 
eljárást, a kölcsönyevő által nyújtandó vagyonbiztonsági feltételeket (beleé1ive szükség esetén 
a muzeológusi. rendőrségi. egyéb fegyveres kíséretet) is. Kidolgozásra került, az Állami 
Számvevőszék vizsgálatában fentiekben is jelzett hiányosságokat tartalmazó Haszonkölcsön
szerződés mintája, melyet minden egyes konkrét jogügylet esetén egyediesít a Múzeum. 

4. Intézkedések megtétele a feltárt szabálytalanságok-, és azzal összefüggő felelősség 
tisztázása érdekben. 

Az Állami Számvevőszék által vizsgált időszakban még nem volt országosan is 
egységes, elfogadott joggyakorlat a mütárgykölcsönzések tekintetében. Figyelemmel kell 
lenni arra a tényre, hogy a vizsgált kölcsönzések esetén egyetlen műtárg) sem tűnt el vagy 
szorult utólagos restaurálásra. Mivel hiányosságot nem észleltünk. a felelősségre vonás 
kérdése nem merült fel. 2011- 2014. években a Jósa András Múzeum gazdasági területén 
dolgozó közalkalmazottak szóbeli meghallgatása megtörtént. Ugyanakkor jelenleg már nem 
állnak munkajogi viszonyban a Jósa András Múzeummal, mivel a gazdasági terület 2015-ben 
kikerült átalakítások révén az intézményünkből. 

Megtörtént az igazgatói körlevelek, Szabályzatok kiadása és megismerési jegyzék 
kíséretében ezek megismertetése a munkatársakkal. 

Szakmai mutatók 

1. Szolgáltatási feladatok 

1. Közönségkapcsolatok 
Az intézmény 2017. évi kö::művelődési terékenységének szöveges bemutatása 

A Jósa András Múzeum 2017-ben a Nyitott Múzeum elvén haladva szervezte meg 
rendezvényeit, s célul tüzte ki a szélesebb társadalmi rétegek érdeklődésének felkeltését. Egy 
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folyamat kezdetén vagyunk, mely tudatos és kitartó, következetes munkával, társadalmi 
beágyazódással közösségi színtérré teheti az intézményt. 

A rendezvények közölt voltak a látogatók által már jól ismert programok, így március 
15-én a Kokárdás nap, a Múzeumok Éjszakája június 24-én és a szintén nemzeti ünnephez 
kapcsolódó ,.Kossuth címert akarunk!" családi nap október 23-án, mely rendezvények kiemelt 
látogatószámot produkáltak. Új kezdeményezés volt a Cselekvő közösségek projekt által 
életre hívott országos rendezvénysorozat, a Közösségek hete, melyre a Jósa András Múzeum 
Csalafinta Családi Napot szervezett május J 3-án. Emellett a Turizmus Világnapját szeptember 
27-én, a Krúdy Napot október 19-én és a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretén belül az 
Éjszakai bekukkantót október 30-án szerveztük meg. Szintén új kezdeményezés volt a 
Fejedelmek mesés kincsei időszaki kiállításhoz kapcsolódóan október 14-én a Fejedelmi 
Családi nap. A Múzeumi Világnap (május 18.), a Régészet Napja (május 26.) és a Magyar 
Népmese Napja (szeptember 29.) programjai a múzeumpedagógiai foglalkozások miatt a 
köznevelésben is hasznosultak. 

Múzeumpedagógusaink Nyíregyháza város rendezvényein és a város turisztikai 
helyszínein is részt vettek kitelepülés formájában foglalkozásokkal, ezzel népszerűsítve az 
intézményt: a „Helló Nyíregyháza" rendezvényen április 21-én, Nyíregyháza Város napján 
május 19-én, május 28-án a Sóstói Gyógyfürdő gyermek.napján vettek részt, szeptember 22-én 
az Autómentes napon tartottak foglalkozást. Idén is aktívan részt vettünk a Nyíregyháza 
Megyei Jogú Város Varázslatos Karácsony keretében megrendezett Múzeumok Karácsonyán, 
ahol kézműves foglalkozásokkal vártuk három héten keresztül a nyíregyháziakat. 

A településen működő civilek és közösségek számára szakmai szintérként is jól 
funkcionál a múzeum, így november 21-én a nyíregyházi Turisztikai Desztinációs 
Menedzsment tartotta közgyűlését a múzeumban, illetve a Vörös Postakocsi jubileumi 
évforduló ünnepségét is ide szervezte. 

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is megrendezésre keriilt a Rotary Húsvét és a 
Rotary Mikulás a múzeum épületében, mely alkalmon kézműves foglalkozást tartottak a 
múzeumpedagógiai csoport tagjai. 

A ,,Minden lélekben van egy kis szivárvány" projekt a Közös Nevező Oktatási 
Program II. eredményeként született, mely oktatási program a Centropa, Tevan, Haver, Uccu 
Alapítványok és a Wcsley János iskola szervezésében jött létre. Elsődleges célja az eltérő 
hátterű oktatási és kulturális intézmények együttműködésének hatékony előmozdítása, az élet 
sokszínűségének bemutatása, oktatási tartalmak élménnyel és interaktivitással fűszerezett 
átadása, szociális érzékenyítés, a tolerancia és a másság elfogadásának ösztönzése, közös 
produktum létrehozása. A Jósa András Múzeum háromszor volt a projekt helyszíne. 

A kutatók éjszakája kapcsán előadássorozattal készültünk, melyben az érdeklődők 
meghallgathatták az .,Érdekességek a hunok életéből", a .. Múzeumi puzzle - egy római kori 
üvegpohár újjászületése", „A textilrestaurálás fortélyai'' és a „Legek a magyar bankjegyek 
történetéből" című előadásokat. 

A nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok között szerepel egyebek között a 
december l-én megnyitott MEGSZÜLETETT című kiállítás megnyitórendezvénye, ahol a 
Nyíregyházi Lengyel-Magyar Dalárda és Baráti társaság vett részt. 

A Sóstói Múzeumfalu küldetése a megye még létező, muzeális értékű (elsősorban a 
hagyományos paraszti kultúra szellemi és tárgyi) javainak felkutatása, gyűjtése; a 
gyűjteményekbe került írott, tárgyi és más források őrzése, konzerválása, nyilvántartása, 
raktározása, tudományos feldolgozása és bemutatása, valamint e kulturális örökség sokoldalú 
közzétételének, széleskörű hozzáférésének biztosítása. A XXI. században különösen a 
bemutatás és átadás, tovább éltetés (közművelődési és múzeumpedagógiai szolgáltatások) lett 
hangsúlyos, mivel leginkább ez segíti elő, hogy a modem, látogatóbarát múzeumi 
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funkcióknak megfeleljünk, többek között részt vállaljunk vidékünk lokális közösségeinek 
kulturális-nemzeti-nemzetiségi identitástudata, büszkesége és közösségi kapcsolatai 
erősítésében. A Sóstói Múzeumfalu közmüvelődési és múzeumpedagógiai tevékenysége 
hosszú múltra tekint vissza, és stabilan beépült az intézmény működésének, müködtetésének 
fel adatköreibe, szerkezetébe. 

A 2017. évben is célunk volt a Sóstói Múzeumfalu élő faluként történő bemutatása 
annak érdekében, hogy látogatóink minél több élményt éljenek át múzeumi tartózkodásuk 
ideje alatt. 

Állandó programjaink egyik része a naptári évhez kötődő népszokásokat eleveníti fel. 
mely 2017-ben rendhagyó módon, február 19-én a panyolai hagyományőrzőkkel szatmári 
farsang felelevenítésével kezdődött. Ezt követően a húsvéti ünnep és az azt megelőző 
készülődés bemutatása, a május 1-jei májusfa állítás felelevenítése, a pünkösd, a hozzá 
kapcsolódó legényvirtuskodással, pünkösdi királyné-járással, a Szent Iván éj és Szent Márton 
nap szokásainak felelevenítése, augusztus 20-a megünneplése zajlott intézményünkben. A 
programok másik része az előző évben életre hívott rendezvények folytatása volt. Így március 
4-én Magbörzét tartottunk, illetve A régi Magyarország ízei szeptember l 0-én nagy 
közönséget vonzottak a Múzeumfaluba. Idén is csatlakoztunk a Múzeumok Öszi 
Fesztiváljához, melynek keretében szakmai programok mellett a Népmese Napja került 
megszervezésre. 

Kedvelt programok közé tartoztak a gasztronómiai bemutatók, amelyeket szerdánként 
az anarcsi lakóházban tartottunk, ahol a népi ételek készítését figyelhették meg a látogatók, s 
lehetőségük nyílt az elkészült étele megkóstolására is. 

2016. tény 2017. terv 2017. tény 
Közművelődési rendezvények és 132/42.000 115/35.000 118/38.929 

a rendezvények résztvevőinek 
száma (db 1 fö) 

A hátrányos helyzetűeket 22/4100 20/3500 1 2214350 
(kiemelten a romákat), valamint 

a fogyatékkal élőket célzó, a 
társadalmi együttélést és 
a felzárkózást elősegítő 

programok és a programok 
résztvevőinek száma (db 1 fő) -- -

Nemzetiségi közösségi identitást 1513050 1512500 15/2950 
erősítő programok és 

a programok résztvevőinek 
száma (db 1 fő) 

Ismeretterjesztő előadások és 5512600 50/2500 99/3615 
a résztvevők száma (db 1 fő) 

Ismeretterjesztő kiadványok 319001700 216001500 216001500 
száma, példányszáma és 

a hasznosított példányok száma 
(db 1 db) 

Önkéntesek és az általuk 5/40 

1 

5/80 15/205 
ledolgozott munkaórák száma 
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(fó óra) 

- -· 

2016. tény 2017. terv 2017. tény 
( eFt) 

Közművelődési programok bevétele 11.105 3.800 12.304 

2. Köznevelési hasznosítás: 

A: inté:::mény 2017. é\'i múzeumpedagógiai tevékenységének szöveges bemutarása 

• A tárgyév kiemelt feladatainak teljesülése, ennek illeszkedése a= intézmény 
múzeumpedagógiai küldetéséhe::. 

A tudásalapú társadalom kialakulásával megjelent az élethosszig tartó tanulás 
követelménye. Míg a XX. század a tantermi keretek között meg"alósított formális oktatás 
évszázada volt, addig a XXL század a \alamennyi életkori szakaszban érvényesített egyéni 
tanulás korszaka. A változás eredményeképp az oktatás nem korlátozódik többé iskolai 
keretek közé, hanem alapvető szerepet kapnak a tanulási folyamatban az olyan kulturális 
intézmények, mint a múzeumok. 

A különböző korcsoportok tanulását alapvetően meghatározza, hogy a magyar oktatási 
rendszer egy pedagógiai paradigma-váltás közben van, amelyet a tudásalapú társadalom, az 
élethosszig tartó tanulás, a tudás minőségének ellenőrzése és értékelése, a versenyképesség, 
az össztársadalmi szempontú önérvényesítés követelményei irányítanak és határoznak meg. 
A 2017-es évben kiemelt fontosságú volt a látogatók számára minél érdekesebb tárlatok és 
hozzájuk kapcsolódó foglalkozások létrehozása. 

A Jósa András Múzeumban a Kokárdás napot megelőzően március 15-éhez 
kapcsolódóan 25 csoportnak tartottunk többállomásos foglalkozást. A foglalkozások 
repertoárját egy jeles nappal is bővítettük, így húsvéti előkészületre jöhetett el 19 csopo11. 
zömében óvodás gyermek áprihsban. Idén is megrendezésre került a Rotary Húsvét április 18-
án. Május 13-án a Családok nemzetközi világnapja tiszteletére tartottuk meg az idén új 
kezdeményezésnek számító Csalafinta Családi napot. A Múzeumi Világnapra május 18-án 
„Ha ezt Benczúr látná!" interaktív múzeumi foglalkozással készültünk. Május 26-án a 
Régészet napja keretében idén szintén először terepi helyszínnel jelentkeztünk. A 
Nyíregyházához igen közel eső Nyugati-elkerülőn folyó megelőző feltárásokra látogathattak 
ki az érdeklődők szervezett buszos járatokkal, vezetett biciklis túra keretében. vagy családilag 
autóval is megközelíthették a feltárást, ahol a régészettel kapcsolatos minden szakág 
képviseltette magát és ki is lehetett próbálni mindent munkafolyamatot. A Múzeumok Öszi 
Fesztiválja nyitóprogramja volt a Népmese Napja szeptember 29-én, ahová becsalogatták az 
év fáját, madarát, emlösét. halát. kétéltűjét, rovarját vadvirágál. gombáját, hogy ők 

meséljenek a gyermekeknek titokzatos, kalandos, mozgalmas életükről. Október 23. előtt és 
azt követő napokban a nemzeti ünnephez kapcsolódó foglalkozásokra érkeL.tek, illetve 
„házhoz ment a múzeum" az iskolába. 

A Múzeumok Öszi Fesztiváljának megtartására a Jósa András Múzeum is pályázott, 
melyre 80.000 Ft-t nye11. Az Öszi Fesztivál programjai az éppen aktuális időszaki tárlatokra 
épültek, illetve szakmai módszertani rendezvényként az Ejszakai bekukkantót kínáltuk, 
melyen Zsombori Erzsébet és Mayer Hella festőművészek alkotásaiból nyílt kiállítás, amit a 
megyei Príma díjas Nagy Zsuka költőnő nyitott meg. Ehhez kapcsolódóan a Vörös Postakocsi 
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Műhely tagjai rendhagyó szépirodalmi alkotásokat készítettek. melyeket az est folyamán 
felolvastak. 

A 2017. szeptemberben a Jósa András Múzeum által meghirdetett Arany János 
évfordulóhoz kapcsolódóan irodalmi- és rajzpályázatot hirdettünk meg. A pályázati kiírás 
alaptémáját a múzeum irodalomtörténésze készítette el, melyben segítette Nagy Zsuka 
költőnő . A díjakat a Jósa Napon adtuk át Németh Erika szobrászművésszel közösen, aki 
Homoródi Éva festőművésszel zsűrizte az alkotásokat. Kiemelten nagy számban, s igen 
értékes alkotással szerepelt a Hajdúszoboszlón lévő Szabó László Alapfokú Művészeti Iskola. 
Összesen I 02 db vegyes technikával készült alkotás és 1 db irodalmi kategóriába tartozó 
fogalmazás érkezett. 

A nem-formális és informális tanulás támogatásához akadálymentesített tanulmányi 
raktá111nk.ban olyan gyűjteményi anyagokat mutattunk be tárgyévben, amelyre jelenlegi 
kiállításainkban nem volt lehetőség. A képzőművészeti, a régészeti, az irodalomtörténeti és a 
helytörténeti gyűjtemények darabjai szolgáltak az oktatási hasznosulás, a fizikai közelség és 
tanulmányozhatóság lehetőségeinek megteremtésére. A projektben kialakított virtuális pontok 
segítségével közel tudtuk hozni differenciált célcsoportjainkat a helyi digitalizált kulturális 
örökségi értékekhez. A látvány- és tantárgyraktárat nem csupán múzeumpedagógiai, hanem 
közművelődési célokra hasznosítjuk, az óvodás korosztálytól egészen az egyetemistákig 
fogadtunk itt egész évben csoportokat. A foglalkozások mellett a Nyíregyházi Egyetem 
hallgatói közösségi pedagógiai gyakorlatának konzultációs helyszíne volt a tantárgyraktárunk. 
Év elején a .. Minden lélekben van egy kis szivárvány" elnevezésű projekt kapcsán az óvodai 
foglalkoztató termet IKSZ-s diákok segítségével dekoráJtuk. A Múzeumok éjszakáját 
megelőző időszakban konzultációs és kiállítás tervező helyszín volt a tantárgyraktár (.,Tekerd 
csoporC/monumentális lego képek témáinak megbeszélése/ Kertész Sándor grafikáinak 
kiválasztása). A Múzeumok éjszakáján a Sóstói Múzeumfalu munkatársai biztosítottak 
kézműves foglalkozást az érdeklődő kicsik és nagyok számára, aki a látványraktárban 
elhelyezett retró játékokat is kipróbálhatták. A turizmus világnapján a programot a 
tantárgyraktárban indítottuk egy motivációs beszélgetéssel és otman kísértük az érdeklődőket 
az időszaki kiállításainkba. A látványraktár magában foglalja a ''Nyírség megálmodójának", 
Krúdy Gyulának az emlékére készített kiállítást is. Ezért az évfordulóin tartott 
megemlékezések alkalmával rendszerint a programok egy részét is itt bonyolítjuk le. 

A Sóstói Múzeumfaluban széles témakört magába foglaló múzeumpedagógiai 
foglalkozásokat ajánlottunk a közoktatási intézményekben tanulók számára az óvodásoktól a 
középiskolásosokkal bezáróan. Foglalkozásainkat keresték nem csak a nyíregyházi óvodák és 
iskolák, hanem a megyénk más településeiről és a szomszédos megyékből, ill. az ország más 
részeiről is. A nyári szünetben négy napközis tábort tartottunk, ebből három tábort 
Nyíregyháza MJV Önkormányzatának finanszírozásával valósítottunk meg, a negyedik tábort, 
amely idén is az Árpád-kori falurészhez kapcsolódott, saját szervezésben. A négy turnusban 

· 558 fő vett részt. Az első három turnusban, hétfütől péntekig naponta átlagosan 170 diák vett 
részt, 6 csoportra bontva. Saját szervezésű táborunkban naponta 32 tanuló számára 
biztosítottunk öt napon keresztül élményszerű ismeretszerzést az Árpád-korhoz kapcsolódóan. 

Szeptember végén, a Népmese napjához is csatlakoztunk, s 2016-tól arra törekszünk, 
hogy olyan foglalkoztatási fonnákat és módszereket alkalmazzunk, amelyek lényegesen 
eltérnek más kulturális intézmények, pl. a könyvtárak, művelődési házak kínálatától, az 
egyediség varázsával próbáljuk a múzeum számára megnyerni az óvodás és iskolás 
korcsoportokat. Az idén a gálosi (egykori Ungvánnegye) születésű Ruszkovics István 
baktalórántházai mescmondóra emlékeztünk, születésének 150. évfordulóján, hetven meséből 
álló repertoárjából nyújtva ízelítőt. A program az égig érő fa meséjével indult és végződött. 
Főszereplője, a kiskondás segítséget kért a résztvevő gyeimekektöl ahhoz, hogy feljuthasson a 
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fa tetejére, s elnyerje boldogságát. Ehhez három .,próbát'" kell teljesíteni. melyek egy-egy 
újabb meséhez kapcsolódnak. A Posztó gróf című mese kapcsán a gyermekeknek számot kell 
adniuk arról, felismerik-e a pásztorok viseleti darabjait, használati tárgyait tapintás útján. 
Koplaló Mátyás meséje alkalmat ad arra, hogy közreműködjenek az ördögök - játékos 
formában történő - legyőzésében. Míg a harmadik népmese, Csonkatehénfia a sárkányok 
birodalmába kalauzolja a gyermekeket, akik manuális foglalkozás keretében a történethez 
kapcsolódó bábokat fognak készíteni. Mindhárom helyszínen pecséteket gyűjthettek, s bizony 
a .,próbák'" kiállása segítette a mesehőst abban, hogy rátaláljon a boldogságra. A részvétel 
előzetes regisztrációhoz volt kötve, s korlátozott volt a csoportok száma. Ennek ellenére nagy 
számban jelentkeztek a rendezvény mind két napjára. A mesék letölthetőek voltak 
honlapunkról. 

A Sóstói ~úzeumfalu kerekasztal-beszélgetést kezdeményezett a szakképzést (is) 
folytató intézmények vezetőivel és pedagógusaival a lehetséges együttműködési területek 
feltérképezése, bővítése, valamint a partneri viszony erösilése érdekében. Yfindk.ét fél előtt 
ismert, hogy a középiskolai korosztály meglehetősen motiválatlan a múzeum-látogatásban, s 
ezt a belső késztetéshiányt a külső tényezők (túlzsúfolt tananyag, a szervezés nehézségei, idö
és pénzhiány stb.) tovább erősítik. Ezért fontos, hogy a múzeumok felvállalják, küldetése 
részének tekmtsék olyan múzeumi programcsomagok, mintaprojektek megtervezését és 
megvalósítását. amelyek fő jellemzője az egyéni képességek fejlesztésén túl éppen az, hogy a 
tanulók motivációt kapjanak ahhoz. hogy részt vegyenek a kulturális életben. A 
legoptimálisabb eredmények, a pedagógiai hasznosulás érdekében azt szeretnénk, hogy a 
múzeumi kultúraközvetítők és a szakképző intézmények munkatársai közösen 
gondolkodjanak a lehetőségekről , ötletekről, ajánlásokról. 2017. október 3-án a párbeszéd, a 
közös munka elkezdődött, hiszen sokan részt vettek a rendezvényen, s aktív beszélgetés jött 
létre (21 fö). (Tanárok délutánja - A múzeumi kultúraközvetítés lehetőségei a szakképzésben. 
Célcsoport: középiskolai tanárok.) Az Óvodapedagógusok Teréz-napi találkozója a 
néphagyományok helye és szerepe az óvodai nevelésben - muzeológus szemmel témakörében 
zajlott. Az óvodapedagógusok szép számmal képviselték a nyíregyházi óvodákat ezen a 
programon és aktív részvételükről biztosítottak bennünket a program fejlesztésével 
kapcsolatban is. 

• Az egyes állandó és idős:::.aki kiállításokhoz kapcsolódó mú:::.eumpedagógiai programok 
bemutatása. 

Állandó kiállításokhoz kapcsolódó foglalko::ások leirása: 
- Tartsd kezedben a fényt /óvódásoknak és 1-4. osztályosoknak/ 
A múzeum kiállításaiban fellelhető műtárgyakon szereplő fényfonásokon keresztül 
ismerkedünk a fénnyel, a tűzzel , fényforrásokkal. A tűz megszelídítését, a 
keletkezésétől napjainkig követjük nyomon. Hogyan lett a tűzből fényforrás? Minderre 
fény derül a foglalkozás során. 
- Krajcár garas lyukas garas, avagy cserebere fogadom ... /óvódásoknak és 1-4. 
osztályosoknak/ 
Mely városokban rendeztek vásárokat? Milyen napra esett? Mi árulkodik ezekről? 
Milyen portékákat árultak ott? Ezekre a kérdések.re kaphatunk választ a foglalkozás 
során. Ha kíváncsivá tettünk, s te is felfedeznéd a vásári sokadalom sokszínűségét, 

gyere, látogass el a múzeumi vásárunkba, vigyél te is vásárfiát az otthon 
maradottaknak! 
- Emlékfoltozók/1-8. osztályosoknak/ 
A múzeum kiállításaiban lévő tárgyak üzennek nekünk, sok-sok történet tudói , 
melyeket nekünk kell előcsalogatni. Mit kell tennünk, s milyen képességek birtokában 
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kell lennünk, hogy igazán jó emlékfoltozók legyünk, s kik lesznek a társaink ezen az 
úton? Kutassunk, barangoljunk, s közben tárjunk fel saját történeteket is. 
- Ecsetelő - pöttyözd újra! /1 -8. osztályosoknak/ 
Kitaláljátok, hányféle szeretetről mesél Benczúr Gyula festményein a galamblelkű 
anyuka, a jóságos nagymama, a mosolygós kisgyermek vagy egy ugribugri tapsifüles 
nyuszi? Fejtsük meg együtt a fondorlatos feladványokat, utána pedig fessük vászonra a 
saját fantáziánkkal megkomponált szeretetünk motívumait. 
- Emese álma /1-8. osztályosoknak/ 
Kíváncsiak vagytok, miről álmodott Emese? Visszarepülnétck egy turulmadár 
szárnyán az időben? Kalandozzunk Emesével és az ő kisfiával, s ha szemfülesek 
vagyunk és követjük a nyomokat, megtudjuk, hogyan jutottak el a magyarok „végtelen 
síkságokon és hólepte hegyeken át a hunok hajdani hazájába, ahol még ma is élnek". 
Választható alkotó foglalkozások: elszakíthatatlan sán1ánöv szövés vagy nemezlabda. 
- Jósa doktor patikája I. - Hová lett a múzeumi rigó hangja? /1-8. osztályosoknak/ 
,.Rigó Rozi naphosszat vidáman trillázott a múzeumkert termetes fáinak ágai között, 
ám egy ködös reggelen Öszanyó keserves sírdogálásra lett figyelmes„ ." Vajon mi 
történhetett a kis sárgacsőrűvel? A múzeumi füves ke1iecskében találkozzunk Menta 
Matyival, Kamilla Katával és gyógyító társaikkal, kóstoljuk meg illatozó fózetüket, a 
varázsmondókával pedig gyógyítsuk meg Rozi hangját, hogy újra boldogan zengjen 
éneke. 
- Nem mind arany, ami... /5-8. osztályosoknak/ 
A Múzeum egy kicsi termében, a trezor teremben őrizzük a legértékesebb 
műtárgyakat. A múzeumi óra alkalmával egy kicsit bepillantás kapunk a 
numizmatikus mindennapjaiba. Megismerkedünk a pénz történetével, pénzváltással. 
Miből készült régen és ma? Hogyan és kik készítették? készítünk Te magad is 
készíthetsz egy múzeumi garast. 

Jósa doktor patikája II. Boszorkányok pedig ... nincsenek? /5-8. 
osztályosoknak/ 
Hallottatok már a táltosok, boszorkányok, vajákosok vagy borbélyok tudományáról? 
Ismeritek a mezőn nyíló gyógy- és fűszernövények hasznát? Tudtátok, hogy a 
festőnövényekkel milyen káprázatos színeket varázsolhatunk a textilekbe? Legyünk 
mi is kis botanikusok, készítsünk növénykisokost, batikoljunk, fessünk és pácoljunk 
kiskendőt egyféle festőnövény füzetében. Indulhat a kísérlet? 
- Palota titkai /5-12. osztályosoknak/ 
Szívesen barangolnátok a titokzatos múzeumi tárgyak között? De vajon kinek a titkait 
őrzik és miről mesélnek nekünk ezek a tárgyak? Számtalan história, legenda, krónika 
kötődik hozzájuk, amelyekre ha elég szemfülesek vagyunk, közösen megtaláljuk a 
választ és felfedjük a palotánk tárgyakba rejtett titkait. 
- Útikalauz marslakóknak /5-12. osztályosoknak/ 
Szerb Antal: Budapesti kalauz: Marslakók számára című elbeszélése alapján 
csöppenünk bele a turizmus világába, s formálódunk idegenvezetőkké. Legyünk 
merészek, kreatívak, s minél izgalmasabb programot, s látnivaló-kavalkádot állítsunk 
össze, mely Nyíregyházához és a Jósa András Múzeumhoz kapcsolódik, akár 
Marslakók számára is. 
- Mit ássak el?- üzenetek a régészeknek /5-12. osztályosoknak/ 
Belebújunk különböző korokban élt emberek bőrébe, s egyértelmű vagy rejtett 
üzeneteket küldünk a régészeknek. No és kell egy régészcsapat is. aki megfejti a 
nyomokat. Virtuálisan, valamint csontvázak és tárgymásolatok segítségével 
bepillantunk az ásatások iitkaiba, s közben azt is láthatjuk, hogy mem1yit fejlődött a 
technika, s mindez milyen mértékben segíti a régészek munkáját. 
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- Bevállalós vagy?- Irány az Amazonas /középiskolások számára/ 
Tisztelt Uraim! 
Jelen levelemmel szeretném megpályázni az Önök által meghirdetett lehetőséget, 
amely az Amazonas vidékére utazó expedícióval kapcsolatos. Szeretnék a kutatócsapat 
része lenni, mert ... " S mire van szükség, hogy a csapat tagja legyél? Többek között 
arra, hogy írj egy jó motivációs levelet, s bújj Jósa András bőrébe. 
- KOR/TÁRS-Közöm? /középiskolások számára/ 
Mi közöm Krúdy Gyulához, s az akkori világhoz? - kérdezheti joggal egy 
középiskolás. Trendi ez egyáltalán? Nosza, keressük meg a kapcsolódási pontokat, 
keressünk fiatal kortárs írókat, költőket is, elsősorban nyíregyháziakat, aki szívesen 
megosztják véleményüket, kapcsolódási pontjaikat Krúdyval. Szálljunk fel az egykori 
és mostani Vörös Postakocsira az online térben is. 

Időszaki kiállításokhoz kapcsolódó.foglalkozások leírása: 

A Petőfi Irodalmi Múzeum „Megmozdult szótár" című vendégkiállítása 2016. 
decembertől várta a látogatókat 2017. március 2-ig. A kiállításhoz kapcsolódó foglalkozásra 
25 csoport 521 fővel jött el. A kiállításhoz kapcsolódóan hirdettünk meg rajzpályázatot, 
melynek témája a kiállításból választott vers volt, melynek címe: Keresztöltés. A pályázatra 
összesen 110 alkotás érkezett Nyíregyházán kívül Tiszalök, Tiszadada, Tiszavasvári, 
Nyínneggyes, Bekecs. Berkesz, Abda helyekről. Az alkotásokat Endres7 Ágnes 
látványtervező-művész - művésztanár és Homoródi Éva festőművész - művésztanár zsűrizte . 
Az alkotásokból kiállítást rendeztünk, a díjátadóra március 15-én került sor. 

„Fejedelmeink mesés kincsei" című időszaki kiállításhoz készültek a következő 

foglalkozások: 
-„A leghűbb szolga" / l -4. osztály számára/ 
A monda nyomán és a kincskereső örjáték feladványait hívjuk segítségül, hogy 
megfejtsük és megismerkedjünk Fejedelmeink mesés kincseivel. Alkotó foglalkozáson 
fejedelmi címerpajzsot festünk. 
- Vitézi próba /5-8. osztály számára/ 
Izgalmas kincskereső, fejtörő, titkos író, kódolvasó játékokkal fedezzük fel a kiállítást, 
a merészebbek kurucruhába bújhatnak. Alkotó foglalkozáson láthatatlan titkosírással 
levelet írunk, amit valódi 
pecsétviasszal zárunk le. 
- A befalazott „vérgrófnő" - rejtélyes nyomozás középiskolások számára 
Az ítélet nélkül toronyszobájába befalazott grófnő hátborzongató legendáján keresztül 
ismerkedünk meg Erdély történetével, fejedelmeivel, s az ő mesés kincseikkel. 

A „Csókolj meg édes!" című időszaki kiállításhoz ajánlottuk: 
Legyél Te Sherlock segédje! /középiskolásoknak/ 

A 19-20. századi polgári élet kettőssége, a szigorú viktoriánus erkölcsök és az 
erotikával túlfűtött bordélyházak pikáns hangulatába pillantunk be a foglalkozás során. 
Egy igaz történetre felfűzve megismerjük a korszakot, s részesévé válunk, hiszen 
belecsöppenünk egy bűnténybe. Valójában ki is Mágnás Elza? Hogyan került a 
társasági élet középpontjába? Miért vált áldozattá? Az interaktív foglalkozás alatt 
mindenre fény derül. 

A "Restaurátorok műhelytitkai 2." című időszaki kiállításhoz tartottuk: 
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- Csizmás kandúr üvegcsizmája /óvodásoknak/ 
Egy napfényes. ám kissé hűvös őszi reggelen Csizmás Kandúr arra ébredt a Csiga 
vendéglő poros és aprócska szobájában. hogy a bőrcsizmája helyett egy piros 
üvegcsizma várja az ágya mellett, és sok- sok összetört, ismeretlen tárgy. Vajon mi 
történhetett? Ugorjunk be egy képzeletbeli időgépbe és segítsünk Csizmás Kandúrnak 
mmden tárgyat újjávarázsolni, s visszavinni az otthonukba. 
- A varázsló keze /l -4. osztály számára/ 
Mit keres egy helyen ennyi különböző tárgy? Mi köze egymáshoz egy spanyol női 
nyeregnek, egy kínai esemyőnek, egy nyíregyházi szentképnek. egy székesfehérvári 
fából készült angyalkának. no és a többi tárgynak? Keressünk. kutassunk, szőjünk 
számukra egy közös történetet, s közben ismerjük meg a varázsló kezének titkait. 
- Mentőöv a tárgyaknak - Én a restaurátor /középiskolások számára/ 
Mi köze a művészettörténetnek és természettudománynak egymáshoz a restaurátorok 
világában? Egyáltalán mi fán terem a restaurátor? Tudós vagy müvés7. esetleg 
mindkettő? S milyen jövöt adhatnak a sérült. kopott, hiányos tárgyaknak? S neked 
milyen jövőt adhatna ez a szakma? Yferüljünk el ebben a világban, s a végén 
eldöntheted, hogy bevállalnád-e. 

A Sóstói Yfúzeumfaluban az állandó kiállításhoz (néprajzi gyűjteményhez) 

kapcsolódnak a múzeumpedagógiai foglalkozások. Az időszaki kiállításokhoz 2017-ben a 
Kisütött mesék című tárlathoz készült múzeumpedagógiai foglalkozás óvodások és általános 
iskolák alsós korosztályának. 

Az állandó kínálat egy része a jeles napokhoz kötődik (pl. tojásfestés. Márton-napi 
lúdtoll használata, adventi dísz), más részük népi munkaalkalmakhoz vagy kismesterségekhez 
(szövés, kenyérsütés, mosás-batikolás, fazekasság, bútorfestés, gyertyamártás). Ezek mellett a 
népi játék különböző fonnái: játékeszközök kipróbálási lehetősége. rongybaba és ördöglakat 
készítése, valamint a táncmotívumokat is felvonultató gyerrnekjáték-fűzések jelennek meg a 
jelenlegi kínálatban. 

Állandó kiállításokhoz kapcsolódó.foglalkozások leírása: 
- A fazekas műhelyében /nagycsoportos óvodás. 1-8 osztály számára/ 
Nagycsoportos óvodások is részt vehetnek a foglalkozáson, bár ők még csak az 
agyaggal ismerkednek, és a rárakásos technikával tudnak kisebb tálkákat készíteni. Az 
általános és középiskolások már a korongot is használják. 
A fazekasság a legősibb mesterségek egyike. A cserépedények készítése megőrizte sok 
évszázados technikáját. Az edények ma is lábbal hajtott korongon vagy a sima 
asztalnál, rakásos technikával készülnek, így mi is ezt a technikát alkalmazzuk. 
A foglalkozás menete: a cserépedények készítése megőrizte sok évszázados 

technikáját. Az edények ma is lábbal hajtott korongon (korongolásos technika) vagy a 
sima asztalnál, rakásos technikával készülnek, így mi is ezeket a technikákat 
alkalmazzuk. 

- Szív küldi szívnek szívesen /óvoda, 1-4. osztály számára/ 
Miben rejlik a „falusi'' mézeskalács készítés utánozhatatlan sajátossága? 
Mindenekelőtt egy múlttal átszőtt, autentikus berendezésű műhelyben. 
A foglalkozás menete: goglalkozásunk a korcsoportnak megfelelő, 10 perces történeti 
áttekintéssel induL melyben a foglalkozásvezető mesél: 
-a mézeskalács Magyarországra vezető útjáról, 
-kialakulásának körülményeiről, 
-a magyar kultúrában betöltött szerepéről 
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-majd a műhelyben található nem mindennapi eszközökről. 
A foglakozás tematikai értelemben vett második egységében a tennészetböl vett 
alapanyagokból gyúrjuk be a tésztát, tennészetesen a higiéniai feltételek megtai1ása 
mellett. A megismert szaggatófonnákkal mindenki maga szaggathatja ki az általa 
preferált alakzatot. A tészta ezután kemencébe kerül, ahol 20 perc alatt megsül (ezt az 
időt is érdemes a látogatásba kalkulálni). A foglalkozás a friss, illatos mézeskalács 
elfogyasztásával ér véget. 
- Tudok szőni, tudok fonni, tudok motollálni"- Kenderfeldolgozás és 
tarisznyaszövés /3-8. osztály számára/ 
A foglalkozás menete: közösen megismerjük: 

- a kender növény eredetét, 
- a magokat és magát a növényt, 
- a feldolgozás folyamatait és eszközeit, 
- a hiedelmeket és a hozzá tartozó szokásokat. 
A foglalkozás zárásaként a gyermekek szövőkereten rongyból készíthetnek maguknak 
szőnyeget. 
- „Meg is mosakodjál.. ."-nagymosás bemutató és batikolás /1-8. osztály számára/ 
A foglalkozás menete: a gyermekek megismerhetik és kipróbálhatják azokat az 
eszközöket, amelyek a száradást követő vasalást segítették, valamint a 
hagyományoknak megfelelően egy reggeli nagymosást is végzünk. Hogy ne csak a 
szellemi tudásunkat gyarapítsuk, hanem kézügyességünket is a bemutató végén 
batikolt kendőt készítünk. 
- Népi játékok- ördöglakat vagy rongybaba készítés, udvari játékok / 
1. Furfangoló (ördöglakat-készítés) /5-8. osztályok, középiskolások számára/ 
Az ördöglakat többnyire fémből vagy fából készült, ősi logikai játék. Segíti a logikus 
gondolkodást, a térlátást. 
A foglalkozás menete: a foglalkozásvezető megismerteti a résztvevőkkel: 
- a játék szerepét a paraszti társadalomban 
- a játék történeti hátterét 
- az ismert fajtáit 
A foglalkozás második részében a mentor segítségével mindenki elkészítheti a saját 
ördöglakatját, majd az utolsó harmadban a lakat kinyitásának logikai módját keressük. 
2. Rongybaba-készítés / 1-8. osztály számára/ 
A foglalkozás menete: a foglalkozás alkalmával beszélgetünk a parasztság kedvelt 
játékairól, tematizáljuk a játékok típusait, bepillantunk a paraszti viselet 
sokszínűségébe. Kis találékonysággal, néhány téglalap és négyzet alakú textíliából, 
fiúknak és lányoknak egyaránt kedves játékot készítünk. 
3. Udvari Játékok /óvodások, 1-8. osztály, középiskolások számára/ 
A foglalkozás menete: könnyed, játékos, szórakoztató sportprogramot ígérünk, ahol 
különböző népi játékokban próbálhatják ki ügyességüket a résztvevők. kötetlen vagy 
szervezett vetélkedő formájában. 
- Sárkány ellen sárkányfű - illatzsák készítés /5-8. osztály, középiskolások számára/ 
Gyógynövény tan- és illatzsák készítés keresztszemes hímzéssel 
A gyógynövényeket már az ősi kultúrák is nagyra tartották, és javukra fordították a 
bennük rejlő értékeket. Betekintést kívánunk nyújtani az érdeklődőknek a természet 
kincseskamrájába - és te1111észetesen a foglalkozás végén fény derül a sárkány 
ellenszerére: a sárkányfűre is. 
A foglalkozás menete: a diákok megismerkednek a népi gyógyászat tö11énetévcl , a 
különböző gyógyítási módokkal és a termesztett, valamint az erdőn-mezőn növő 
gyógynövényekkel. Ezután gyógynövénes illatzsákot varrunk. 
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- „Lánc, lánc, eszterlánc ... " népi ékszerkészítés 11-8. osztály számára/ 
A ruhadarabokon kívül számtalan apró dísztárgy egészíti ki a népviseletet, melyek az 
ékszer körébe tartoznak. A nép különféle rétegeinek, csoportjainak ékszerkészlete 
Jobbára nem különleges alkalomnak szóló ékítmény, hanem gyakorlati célt (kapocs. 
gomb. hajtű stb.) szolgál. Sok testen viselt ékszernek tulajdonítottak gyógyító. 
bajelhárító vagy rossz szellemeket távol tartó funkciót. 
A foglalkozás menete: a foglalkozás során elméleti ismeretként a hagyományos népi 
ékszerek történetét, típusait, funkcióit ismerik meg a résztvevők, a gyakorlati 
foglalkozáson pedig a választott anyag (nemez, gyöngy, bőr) felhasználásával 
készítjük el viseletünk legújabb darabját. 
Választható foglalkozások: 
- nemez nyaklánc vagy karkötő készítése gyapjúból nemezeléssel, 
- gyöngynyaklánc készítése egyszálas vagy kétszálas fűzés technikával, 
- bőr karkötő I csuklópánt készítése lyukasztással/lapos fűzéssel díszítve. 
- Gyertyamártás /4-8. osztály, középiskolások számára/ 
A foglalkozás menete: a rövid világítástörténeti bemutató után, megismerkedhetnek a 

tanulók a gyertyamártás technikájáYal. A színezett parafin utolsó fázisaként tehetik 
egyedivé gyertyáikat, mivel növényi rátéttel, vagy csavarással díszíthetik a kész 
munkát. 
- Bútorfestés /4-8. osztály, középiskolások számára/ 
A hagyományos népi díszítőművészet többnyire nem önálló alkotást hoz létre, hanem 
valamilyen általánosan használt tárgyat különböző módon díszít. A XVIII. század 
végétől kezdve, de még inkább a múlt század elején a parasztság környezetét egyre 
gazdagabban díszített, színezett tárgyakkal igyekezett szebbé tenni. 1848 után a 
jobbágyfelszabadítás lehetővé tette. legalábbis a parasztság egy rés.Le sLámára, hogy a 
drágább alapanyagok segítségével a népi díszítőművészetet kivirágoztassa. Ez a 
korszak az első világháborúig a kibontakozás, a kiteljesedés ideje. A magyar 
múzeumok is elsősorban e korszak legszebb alkotásait őrizték meg és számunkra is 
ezek a bútorok a legszemléletesebbek. A foglalkozás menete: a népi 
díszítőművészet motívumvilágával való megismerkedés után a foglalkozáson 
résztvevők egy kisszéket .,hímelhetnek·'. díszíthetnek ki az általuk megtervezett 
mintákkal. 
- Kerámiafestés /4-8. osztály, középiskolások számára/ 
A népi kerámia fonnában, színben és díszítésben a magyar népi díszítőművészet egyik 
leggazdagabb ága. Alkotói olyan mesterek, akik szekéren vándorolva-vásározva, 
rendszerint nagyobb területet láttak el. Többnyire nem is pénzért alkudtak, hanem 
gabonával egyszer vagy kétszer töltették a kiválasztott edényt, annak minősége és 
díszítettsége szerint. Az állandó közvetlen kapcsolat révén a vásárlók igénye is 
kifejezésre jutott az edények nagyságában, rendeltetésében, sőt színezésében és 
díszítésében is. 
A foglalkozás menete: rövid és átfogó elméleti előadás során a résztvevők 

megismerkedhetnek a megyénkben használt motívumvilággal, amelynek könnyebb 
feldolgozását a foglalkozásvezető eredeti tárgyak bemutatásával segíti. 
Ezután hagyományos mintakincs használatával díszítetlen tányérokat festhetnek az 
érdeklődők. A bátrabbak saját díszítő motívumaikat is megálmodhatják, amelynek 
csak képzeletük szabhat határt! 
- Mindennapi kenyerünket /óvodásoknak 5 éve kortól, 1-8 osztály számára/ 
1. Ha már csöpög az eresz„. 
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A foglalkozás menete: a csoport Anarcsi portánkon ismerkedik meg a kelesztett fehér 
kenyér történetével, sütésének eszközeivel, folyamatával, a kisült kenyeret pedig 
tetszőleges feltéttel el is fogyasztják. 
2. Elvetett magtól a kenyérig 11-8. osztály, középiskolások, felnőttek számára/ 
A foglalkozás menete: körséta keretében ismerkedünk meg a gabonafajtákkal, a 
szántás- és vetés eszközeivel. Ellátogatunk szárazmalmunkba is, ahol a molnárok 
mindennapjaiba "kóstolunk bele", kitanuljuk a bonyulult szerkezet működtetését is. 
Utunk végcélja Anarcsi portánk, ahol a kenyérsütés eszközeiről, technikájáról 
tanulunk, majd a frissen kisült kenyeret is elfogyasztjuk tetszőleges feltéttel. 
- Szatmári alakoskodást feldolgozó múzeumi óra /I-8. osztály számára/ 
Taligára ül a Múzeumfalu népe 
Az oktatási intézmények számára összeállított programunkkal az alaptantervhez és a 
korosztályi sajátosságokhoz igazodunk. Ylúzeumi óra tartására két helyszínen is 
vállalkozunk: a hozzánk érkező csoportoknak fűtött Újlétai magtárunkban, illetve 
kitelepülve helyben, az iskolai tanteremben. 
Az alsó és felső tagozatos diákok számára eltérő munkamenettel készülünk. A 
kisebbeket a farsanggal és a farsangi szokásokkal ismertetjük meg, majd ráhangolódás 
után zsákvászonból .. k.esztyűalakoskodó.' medvefigurát készítünk. A nagyobbakat már 
egy képzeletbeli fonóba hívjuk, amit ők maguk töltenek meg élettel. Ráhangolódás 
után .. maskuráf". azaz áUatmaszkot öltünk: medve, kecske, gólya alakoskodónak 
öltözünk. és egy szatmári farsangot idézünk meg. Foglalkozásaink időtartama 45 perc, 
hogy a tanórai keretekbe beleférjünk. 

• A programok eredményessége érdekében tett intézkedések bemutatása, 

2017 májusától új múzeumi struktúra került bevezetésre. Ennek következtében a 
múzewnpedagógiai csopo11 működése is átalakult. A Jósa András Múzeum és a Sóstói 
Múzeumfalu múzeumpedagógusainak munkáját közös Google naptár használata hangolta 
össze. Augusztusban a korábbi évek foglalkozási kiajánlásait felülbírálva új. pedagógus 
központú foglalkozási palettát alkottunk meg, melynek célja a korosztályi specifikumok 
szem előtt tartása. Ennek megfelelően óvodásoknak, általános iskola alsó tagozatosainak, 
általános iskola felső tagozatosainak és középiskolásoknak készítettünk múzeumpedagógiai 
foglalkozásokat, melyek a múzeum állandó kiállításaira és gyűjteményeire épülnek. A 
Múzeumi Morzsák címet viselő leporelló 1 OOO példányban került kinyomtatásra, 500 
darabot személyesen vittek ki oktatási intézményekbe a múzeumpedagógusok. A 
kiajánlóban új kezdeményezésként múzeumpedagógiai bérletet is válthatnak az osztályok, 
melyek kedvezményeket tartalmaznak. 

Fontosnak tartjuk a múzeumpedagógusok folyamatos önképzését, így szakmai 
konferenciákra és workshopokra hallgatóként és előadóként is elmentek a Jósa András 
Múzeum múzeumpedagógusai: 

Február 27-28: Kommunikációs tréning, kiállítás elemzés a múzeumpedagógus 
szemével (Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet és a Bajor Gizi 
Színészmúzeum, Budapest) - Babolcsi Andrea. Román Zoltánné 
Március 24: Jelen és jövő: számítógépek és okos eszközök az iskolában (Budapest, 
K?\10 Kispesti Munkásotthon Művelődési Ház) - Babolcsi Andrea 
Május 9: Budapesti Nemzetközi Képregényfesztivál- Babolcsi Andrea (a 2017. 
évi Múzeumok Éjszakája egyik programjához kapcsolódóan) 
Május 29: Gyógynövényismereti túra Szabó Gyuri bácsival, a bükki füvesemberrel 
- Román Zoltánné 
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Június 11: Vadon növő festőnövények v.:orkshop (Goldberger Textilipari Múzeum, 
Budapest) - Román Zoltánné 
Június 13: Attrakciófejlesztés és kreativitás a kulturális turizmusban (Corvinus 
Egyetem, Budapest) - Babolcsi Andrea 
Szeptember 11: Országos Andragógia Konferencia (Petőfi irodalmi Múzeum, 
Budapest)- Babolcsi Andrea (előadó), Vécseiné Lakatos Bernadett 
Szeptember 25: Országos :vtúzeumpedagógiai Évnyitó (Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum, Szentendre) - Babolcsi Andrea, Román Zoltánné, Vécseiné Lakatos 
Bernadett 
November 14: "Megújuló kulturális örökség 2014-202011 Turisztikai konferencia -
Megyeháza I a Sz-Sz-B "\tfegyei Területfejlesztési Ügynökség meghívása -
Babolcsi Andrea 
December 6: Turisztikai szakmai műhely Baktalórántházán - Babolcsi Andrea 

A Sóstói Múzeumfaluban 2017 elején már elkezdtük múzeumpedagógiai kínálatw1k 
megújítását és egy olyan rendszer kiépítését, amelyben megvalósulnak azok a feltételek, 
amelyek a múzeumlátogatást pedagógiai szempontból hasznossá tehetik: gondos előkészítés 
az iskolában, a látogatás és a tananyag közötti kapcsolat feltárása, jól strukturált, ismereteket 
átadó, s nem csupán manuális (kézműves) tevékenységet tartalmazó múzeumi óra 
kidolgozása, illetve az ezt követő, a visszacsatolást, lezárást jelentő iskolai foglalkozás 
megtervezése. A múzeumpedagógiai kínálat megújításának két fontos előfeltétele, hogy az 
ismeretátadásban érintett kollégák megismerkedjenek a helyi Ookális) hagyományokkal, 
illetve azokkal a korszerű pedagógiai technikákkal, módszerekkel, amelyekkel élménnyé és 
játékosabbá tehetik a foglalkozásokat. Ezek érdekében belső továbbképzések szervezését 
kezdtük el, ennek eredményeképpen múzeumpedagógiai adattárat hoztunk létre. A 
foglalkozásaink ajánlása érdekében áprilisban életre hívtuk a Múzeumi hírmondó elnevezésű, 
pedagógusok számára készített havi hírlevelet, amit elektronikus és papír alapon is 
továbbítunk a közoktatási intézményekben dolgozó pedagógusok számára. 

• Oktatási-nevelési intézményekkel történő együttműködés. 

A Jósa András Múzeumban létrehozott Múzeumpedagógiai Hírmondót elektronikus 
hírlevél formájában minden hónap elején eljuttatunk a megye közoktatási intézményeibe. A 
foglalkozások népszerűsítése személyes találkozók keretében is történt, melynek 
eredményeképpen szélesítettük az előző évek beszámolóiban már ismertetett 
k apcso latrendszerűnket. 

A Nyíregyházi Egyetemről érkező két tanár szakos hallgató mentorálását vállalta a 
múzeumpedagógiai csoport egy tagja, a közösségi pedagógiai gyakorlat megállapodásaként. 
Márton Sára képzésvezetővel egyeztetve, dolgozatukhoz és prezentációjukhoz a szakmai 
anyagok előkészítésében és konzultációk lebonyolításában vett részt múzeumpedagógusunk. 

A Sóstói Múzeumfalunak több együttműködési megállapodása van, ezek közül 
legrégebbi a nyíregyházi Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi - Vízügyi 
Szakgimnáziummal kötött megállapodás. Ennek eredményeként már három éve változó 
számban töltik az iskola diákjai nyári gyakorlatukat a Múzeumfaluban. Az EFOP 3.3 .2-16 
„Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéé11'· pályázat keretében 3 
középiskolával. 7 általános iskolával, 3 óvodával kötöttünk együttműködési megállapodást. 

• Iskolai közösségi szolgálat működésének szöveges bemutatása 
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Az iskolai közösségi sL:olgálat keretében az intézményünkbe érkező diákok a Jósa 
András Múzeumban és tagintézményében, a Sóstói Múzeumfaluban tölthették el a közösségi 
szolgálati idejüket. Ennek keretében részt vettek a múzeumpedagógiai foglalkozások 
előkészítésében. teremöri feladatokban, rendezvények lebonyolításában segítettek, a 
restaurátor csoport munkájában működtek közre (cserépmosás. leletcsomagolás). 

1 2016. tény 2017. terv 2017. ténr_ 

1 
A gyűjteményre és a 575/17.900 500115.000 626/24.218 
kiállításokra alapozott 
múzeumpedagógiai 
foglalkozások és a 
foglalkozások résztvevőinek 
száma (db/fö) 

A honlapon elérhető 24 20 42 (32) 
múzeumpedagógiai 
foglalkozások száma 
(kiemelten 
a kerettantervhez illeszkedő 

.... foglalkozásokra) (db) 
A tárgvévben kiadott 411001800 216001500 11100150 
múzeumpedagógiai kiadványok 
száma, példányszáma és 

1 a hasznosított példányok száma 
1 

1 (db . db 1 db) 
Iskolai tehetséggondozást 171750 15/650 18/860 
segítő programok és 

1 a programok résztvevőinek 
1 száma (db 1 fő) 

A korai iskolaelhagyás 2136 2/20 3/32 
csökkentését segítő programok 
és a programok résztvevőinek 
száma (db. fő) 
Iskolai közösségi szolgálat 15/240/2493 15/200/2000 1116 
kapcsán köznevelési 20612020 
intézményekkel kötött 
megállapodások száma a 
tárgyévben, valamint 
összesen(db 1 db), illetve 
az iskolai közösségi 
szolgálaton résztvevő diákok és 
az általuk a múzeumban 
eltöltött órák száma (fő 1 óra) 1 

2016. tény 2017. terv 2017. tény 
(eFt) 

Múzeum cda~giai programok bevétele 2.965 2.140 4.382 
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3. Oktatási tevékenység: 

Felsővkwtási inté::.ményekkel terve::.ett együttműködés, különös tekintettel a 
tehetséggondo::ásra. illetve korai iskolaelhagyás csökkentésére az elmaradott térségekben 

2017-ben intézményünk együttműködési megállapodást kötött a Nyíregyházi 
Egyetemmel és az Eperjesi Egyetemmel, melyek értelmében közös pályázatok (különös 
tekintettel a nemzetközi lehetőségekre), valamint hallgatók. doktoranduszok, oktatók, 
munkatársak cseréjében, fogadásában, közös tudományos konferenciák, szakmai találkozók, 
szemináriumi blokkok szervezésében, közös kiadványok kiadásában kívánnak az intézmények 
együttrnüködni egymással. AL Eperjesi Egyetemmel kötött megállapodásban külön 
kiemelendő a Tirpák kutatások fontossága, az ebben a témában való közös munka (gyűjtött 
adatok/fotók archiválása, archív anyagok digitalizálása. néprajzi gyűjtés stb). A Nyíregyházi 
Egyetemmel kötött együttműködés első állomásaként került megrendezésre .. Az Erdélyi 
fejedelemség másfél évszázada·· című tudományos konferencia. Az itt elhangzott előadások a 
Jósa András Múzeum soron következő évkönyvében is megjelennek. 

Egy néprajzos kollégánk folytat oktatói tevékenységet felsőoktatási intézményben. 
• Néprajz és szakmódszertan tárgyak oktatása a :\yíregyházi Egyetem Zenei 

Intézetében 
• Folklórismeret tárgy oktatása a Magyar Táncművészeti Egyetem kihelyezett 

nyíregyházi levelező képzésén 

2016. tény 2017. terv 2017. 
tény -

Felsőoktatási tevékenységben 1 1 1 
oktatóként résztvevő munkatársak 

1 száma (fó) 
Felnőttoktatásban oktatóként 

1 --- --- ---
résztvevő munkatársak száma (fö) 
A múzeum által akkreditált --- --- ---
képzések és a képzések 
résztvevőinek száma (db fü) 

4. Hozzáférés: 

a) Kutatószolgálat tevékenységének ismertetése 
A Jósa András Múzeum Régészeti gyűjteményben az év folyamán számos alkalommal 

szolgáltattunk adatot 32 külsős kutató számára. Az adattárban az év folyamán 27 fő külsős 
kutatót fogadtunk. A történeti gyűjteményekben szakdolgozatokhoz. PhD dolgozatokhoz vagy 
családfakutatáshoz is találhatóak feldolgozható anyagok, amit történész hallgatók és 
irodalomtörténet kutatók is használtak (9 fó). Ez utóbbiak a Galambos-hagyatékot és a Lukács 
Tihamér anyagot kutatták. A JAM Néprajzi Adattárát 21 fő kereste meg 23 alkalommal 
személyesen ill. email-ben, és összesen 25 adattári tételt vettek igénybe. 

A Sóstói Múzeumfalu könyvtárát elsősorban a múzeum munkatársai használják. Külső 
személyek csak helyben olvashatják. 2017-ben 25 fö kutatott a könyvtárban. A külső kutatók 
száma a tárgyévben: 114 fő. 

Feladat Felelős Határidő A teljesülés státusza 
Adatszolgáltatás az Osztályvezetők 2017. december 31. Teljesült 
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egyes 
űjteményekben 

1 Feladat 

szakmuzcológusok 

Felelős Határidő A teljesülés státusza 
1 Adatszolgáltatás a szakm uzeológus, 2017. december 31. Teljesült 
I régészeti, néprajzi, adatláros 

1 történeti adattárban 1 

b) Mú:;eumi könyvtár tevékenységének ismertetése 

A könyvtár 2017. 12. 31. állománya 39.837 kötet, értéke: 36.497.570 Ft. Az állomány éves 
gyarapodása az alábbiak szerint alakult: 

2017 1 Könyv Folyóirat 1 Auillovizuális 
1 

1 Leltári szám 
1 dokumentumok 

1 30786 31152 l 0884 -10996 i ~38-148 - ~ · 

Ajándék 160 20 189 
Vásárlás 36 31 0 67 
Csere 123 60 1 184 
Egyéb 56 2 ') 60 
Osszesen 375 1 ] 3 12 500 

Az éves összgyarapodás 500 kötet 1 249 205 Ft é1iékben. Törlésre egy alkalommal 
került sor, összesen 3 kötet 3192 Ft értékben, elhasználódás miatt. Az érkező kiadványok a 
táblázatban is jelölt leltári számokon nyilvántartásba kerültek, a Corvinában katalogizálásuk 
részben megtörtént. Idén volt címzetes múzeumigazgatóink, Németh Péter és Bene János, 
valamint több magánszemély révén is nagyobb könyvadomány érkezett a könyvtárba. A több 
száz kötetnyi könyv leválogatása és behasonítása az állományba megtörtént A leltározásuk 
részben valósult meg, hiszen az egyik adomány év végén érkezett. 

A 3/1975 (VIII.17.) KM-PM r. 7. §alapján kötelezően előírt részleges revízió során az 
év első felében 7967 kötet került ellenőrzésre. A Corvina katalógusban összesen 29.987 
bibliográfiai rekord található, melyből 1964 új rekord. Folytatódott a muzeális 
dokumentumok feldolgozása, idén 45 kötet került be az adatbázisba, többek között a teljes 
Tranoscius-gyűjteményünk. A Magyar Tudományos Művek Tára adatbázisa folyamatosan 
bővül. idén a 2016-os, illetve a 2017-es publikációk egy része keriilt bele. 

A 13/2013. (II. 14.) EMMI rendeletnek megfelelően idén is történt szaktanácsadás a 
Sóstói Múzeumfalu részére. Ennek keretében komplett feldolgozásra került a teljes 2016. évi 
gyarapodás, összesen 3 7 kötet szakjelzetelése, Corvina adatbázisba való bevitele. 

A múzeum idén saját forrásból kurrens folyóiratokat köttetett be 51 800 forint 
értékben. Ebben az évben a folyosói folyóirat-állomány teljes körű rendezése (új polcokkal, 
fix könyvtámaszokkal. portörléssel, átrendezéssel, feliratozással) megtörtént. 

A könyvtár idén 25 külsős kutatót fogadott. A könyvtárhasználatok száma 1102: a 
kölcsönzésben és olvasótermi használatban forgott kötetek száma 2382; valamint 57 
könyvtárközi kérést teljesítettünk. A NyJAMÉ 58. kötetét cserepartnereink egy részének 
eljuttattuk, a fennmaradóknak jövő év elején postázzuk. 

A Jósa András Múzeum munkatársarnak 2016. évi publikációs bibliográfiája elkészült. 
A Reformáció 500 keretében 17 osztály kapott bemutatót a tranosciusokról (október 24., 27.). 
A Helytörténeti esték e. programsorozatban keretében előadás hangzott el a múzeum 
szakkönyvtáráról (október 25.). 
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A Jósa András Múzeum könyvtárosa az alábbi szakmai programokon és továbbképzéseken 
vett részt: 

• MKE szakmai nap (Nyíregyháza, MZSMVK, 2017. február 13.) 
• Helytörténeti esték - a1 EKLG múemlékkönyvtárának bemutatója (Nyíregyháza, 

MZSMVK, 2017. február 14.) 

• Jánosi Zoltán Ratkó kötetének bemutatója (Nyíregyháza. MZSMYK, 2017. március 
23.) 

• Helytörténeti esték - a Szt. Atanáz Görögkat. Hinud. Főisk. könyvtára (Nyíregyháza, 
MZSMVK, 2017. április 19.) 

• Bessenyei Társaság György-napi emlékülése (Nyíregyháza, Megyeháza Bessenyei 
tenne, 2017. április 27.) 

• Helytörténeti esték - a dr. Kállay Rudolf Orvostud. Szakkönyvtár és Közmüv. Gyűjt. 
(Nyíregyháza, \.1ZSMVK, 2017. május 22.) 

• 88. Ünnepi Könyvhét (Nyíregyháza, Kossuth tér, 2017. június 8-12. kiadványárusítás) 
• Helytörténeti esték - a Dcbr. Ref. Egyházm. Levéltár (l'\yíregyháza, Ev. parókia, 

2017. június 22.) 
• Magyar Könyvtárosok Eg}esülete 49. vándorgyülése (Miskolc, Miskolci Egyetem: 

2017. július 5-7. úti jelentést lásd az irattárban) 
• MKE tanulmányút (Budapest. PIM, Országgyűlési Könyvtár, 2017. szeptember 9.) 
• Papírrestaruálás (Nyíregyháza, JAM, 2017. október 16.) 
• Barkóczy Krisztina levelei II. könyvbemutató (Szatmárnémeti, RMDSZ székház, 

2017. november 7.) 

A Sóstói Múzeumfalu könyvtárának állománya az év során 73 darabbal (ebből 67 db 
könyv, 6 db periodika) gyarapodott. A gyarapodás túlnyomóan csere, illetve ajándékozás 
révén került a könyvtár gyűjteményébe. A kötetek leltározásra megtörtént 3866-4038 leltári 
számokon, és elkészültek hozzájuk a katalóguscédulák is. A teljes könyvtári állomány a 
Corvina nyilvántartó rendszerben kereshető. 

Feladat Felelős Határidő A teljesülés státusza 
Könyvtári Laskayné Szőlősi 2017. december 31. teljesült 
adatszolgáltatás Katalin 
Bekerülő egységek Laskayné Szőlősi 2017. december 31. teljesült 
felvitele az Katalin 
adattárba ·-
Cserekapcsolatok Bak Zsuzsanna 2017. december 31. teljesült 
ápolása, kiadványok 
eljuttatása - - - ---~ 

AzMTMT Laskayné Szőlősi 2017. december 31. teljesült 
folyamatos Katalin 
karbantartása, 

1 adatok feltöltése -
A múzeumi weblap Laskayné Szőlősi 2017. december 31. teljesült 
könyvtári részének Katalin 
naprakészen tartása, 

1 

feltöltések 
lebonyolítása 
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--
2016. tény 2017. terv 2017. tény 

Kutatószolgálatot igénybe vevő 101/J 25 90/100 

l 
114/149 

kutatók és a kutatási alkalmak 
száma Jfö . db) 1 

Múzeumi könyvtár használóinak J 51 /] 600 12011000 93/11 02 
száma és a múzeumi 
könyvtárlátogatások száma 
(fő l db) 
Honlap-látogatások száma 200.005 200.000 1 245.723 

S. Módszertani szolgáltatások: 

2016. tény 1 2017. terv 2017. tény 
Szaktanácsadások száma 30 1 30 36 

(műtárgyvédelmi és 
állományvédelmi, 1 

gyűjteménykezelési, digitalizálási 
(történeti/régészeti/néprajzi 

osztály, múzped,), 
valamint múzeumpedagógiai és 
közönségkapcsolati tevékenység 

körében) 

Módszenaní műhelygyakorlatok 6 6 14 
száma (műtárgyvédelmi és 

állományvédelmi , 
gyűjteménykezelési, 

digitalizálási , valamint 
múzeumpedagógiai és 

közönségkapcsolati tevékenység 
körében) 

a) Módszertani műhelygyakorlat/módszertani mühely 

Kultv. 45/A §. (2) bekezdés i) pont alapján a megyei hatókörű városi múzeW11 S7.akmai
módszertani központként mindegyik alábbi témakörben évente legalább két módszertani 
műhelygyakorlatot szervez a megye közigazgatási területén működő muzeális intézmények 
munkatársai számára: 

• restaurálási és műtárgyvédelmi tevékenység körében gyakorlati bemutatóval 
egybekötve (táblázatban: 7 ., 8.) 

• gyüjteménykezelési. nyilvántartási, gyűjteményfeldolgozási és digitalizálási 
tevékenység körében (táblázatban: 4., 6., ] 2.) 

• múzeumpedagógia területén óvodapedagógusok és pedagógusok, továbbá a muzeális 
intézmények közművelődési szakemberei számára (táblázatban:l-3., 5., 9-11., 13.) 

Időpont Helyszín, intézmény 
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nevei beosztása 



1 2017. január Sóstói Yiúzeumfalu Pedagógiai 1 Baloghné Szücs 
31. eszközök a Zsuzsanna, 

múzeumpedagógi etnográfus 
ában. muzeológus, 
Módszertani múzeumpedagógiai 
előadás és csoporl vezetője 
Workshop 

2 2017. február Sóstói Múzeumfalu A Sóstói Baloghné Szűcs 
21. Múzeumfalu Zsuzsanna, 

múzeum pedagó gi etnográfus 
ai muzeológus, 
foglalkozásainak múzeumpedagógiai 

I megújítása - csoport vezetője 
Workshop 

3 2017. február Sóstói Múzeumfalu Pedagógiai vagy Baloghné Szűcs 
28. múzeumpedagógi Zsuzsanna, 

ai módszer? etnográfus 
Múzeum pedagó gi muzeológus, . . 

múzeumpedagógiai a1 megyei 
találkozó csoport vezetője 

4. 2017. március Jósa András Múzeum- a teljes 2016. évi Laskayné Szőlősi 
9. Sóstói Múzeumfalu könyvtári Katalin, múzeumi 

gyarapodás, könyvtáros 
összesen 3 7 kötet 
szakjelzctclésc, 
Corvina 
adatbázisba való 
bevitele 

5 2017. március Sóstói :vtúzeumfalu Múzeumpedagógi Baloghné Szücs 
28. ai módszertani Zsuzsanna, 

workshop etnográfus 
munkatársaknak - muzeológus, 
Tanítási és múzeumpedagógiai 
tanulási receptek csoport vezetője 
a 
múzeumpedagó gi 
ai foglalkozások 
megújításához 

6 2017. április Sóstói Múzeumfalu A néprajzi Dr. Szabó Sarolta, 
24. gyűjtemények Sóstói Múzeumfalu 

gyarapítása - a 
gyarapítás 
lehetőségei a mai 
múzeumi 
gyakorlatban. 
Régiós néprajzi 
találkozó (négy 
megye 

1 néprajzosainak 
találkozója) 
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7 2017. június Vásárosnamény, Beregi Védekezés a ~akácsné Varga 
15. Múzeum biológiai kártevök Agnes, Jósa András 

ellen Múzeum, 
restaurátor-
állományvédelmi 
szakember 

8 2017.július 18. A Sóstói Mú~eumfalu műtárgy és Takácsné Varga 
dolgozóinak módszertani állományvédelmi Ágnes, Jósa András 
műhelygyakorlat előadás, bemutató Múzeum, 
restaurálási és restaurátor-
műtárgyvédelmi állományvédelmi 
tevékenység körében, szakember 
gyakorlati bemutatóval 
egybekötve. 

9 2017. Jósa András Múzeum -
1 

Allandó és Baloghné Szücs 
szeptember 18. Móra Ferenc Múzeum időszaki Zsuzsanna, 

1 

(Szeged) kiállítások etnográfus 
miceumpedagógi muzeológus, 

1 ai hasznosítása múzeumpedagógiai 
megyei hatókörű csoport vezetője 
városi 
múzeumokban 

10 2017. október Múzeumi Evnyitó a Jósa A Jósa András Román Zoltánné, 
2. András Múzeumban Múzeum és múzeumpedagógus 

múzeumi szakemberek és tagintézményeine 
I közoktatási intézmények k tanévnyitója 

pedagógusainak 
11 20 l 7. október Sóstói Múzeumfalu Ovodapedagógus Kosztyu Brigitta 

17. ok Teréz-napi múzeumpedagógus 
találkozója - A 
néphagyomány 
helye és szerepe 
az óvodai 
nevelésben -
muzeológus 
szemmel 

12 2017. Múzeumhasználat (Jósa Múzeum, mint Román Zoltánné és 
november 13. András Múzeum) forrás a Babolcsi Andrea 

történelemtanítás múzeumpedagóguso 
ban k 

13 2017. Sóstói Múzeumfalu Tündérkert Keleti Kosztyu Brigitta 
november 15. Óvoda múzeumpedagógus 

óvodapedagógusa 
inak 
továbbképzése -
A néphagyomány 
helye és szerepe 
az óvodai 
nevelésben -
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1 
1 

11 

muzeológus 
szemmel 

14 1 

2017. Regionális Szakmai Emlékévek, Baloghné Szűcs 
november 23. Konferencia (Jósa jubileumok a Zsuzsanna, 

András M úzcum) múzeumokban etnográfus 
muzeológus, 

1 

múzeumpedagógiai 
csoport vezetője 

Általános tapasztalatok megfogalmazása: 
A leadott elméleti ismeretek mindig segítséget nyújtanak a nem ebben a témában 

képzett szakemberek munkájához, a raktárak kialakításához és szakszerű kezeléséhez, 
karbantartásához. 

A Sóstói '.\1úzeumfalu munkatársai által szervezett múzeumpedagógiai találkozók célja 
egyrészt az intézmény múzeumpedagógiai megújulásának elősegítése volt a workshopok 
tartásával, másrészt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye múzeumaiban tevékenykedő 

múzeumpedagógusokkal szakmai kapcsolat kialakítása, módszertani előadások tartásával 
szakmai munkájuk segítését szerettük volna elérni. Harmadrészt a pedagógusok minél 
szélesebb körét szeretnénk elérni . 2017-bcn az óvodapedagógusokra és a szakgimnáziumok, 
szakközépiskolák tanáraira fókuszáltunk. velük kerestük a kapcsolatfelvételt, az ö figyelmüket 
szerettük volna ráirányítani a múzeumokban rejlő lehetőségekre, oktató-nevelő munkájukban 
történő hasznosítására. 

b) Állomány,·édelmi.felelős helyszíni bejárásai 

Kultv. 45/A §. (2) bekezdés j) pont alapján a megyei hatókörű városi múzeum 
legalább egy f'ó. szakirányú közép- vagy felsőfokú végzettségű állományvédelmi felelőst 

foglalkoztat, aki középtávú intézkedési terv alapján évente legalább egyszer helyszíni bejárás 
keretében felméri a megye területén lévő muzeális intézmények állományvédelmi helyzetét: 

A llományvédelmi Elérhetősége (telefon, Végzettsége Múzeumi Munkakör 
felelős neve e-mail) Állományvédelmi 

Bizottság 
továbbképzése 

1 (ige11/nem) 
Takácsné Varga I restagi66@gmail.com restaurátor I igen restaurátor 
Ágnes 

Időpont Helyszín, intézmény Téma A feladatot elvégző Megállapítások 

,._ neve, beosztása 
2017. január Görög Katolikus Allományvé 1akácsné Varga Rendben 
12. Egyházművészeti delmi Agnes 

Gyűjtemény- szemle 
Nyíregyháza 

2017. január Felső-Tiszavidéki Allományvé Takácsné Varga Rendben 
30. j Vízügyi d~lmi Ágn~~ 
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Helytörténeti szemle 
Gyűjtemény-

Nyíregyháza 
2017. Múzeumfalu- Allományvé Takácsné Varga Az épületek 
február 6. Nyíregyháza del mi Ágnes esetében 

szemle állományvédelm 
i fejlesztés 
javasolt legtöbb 
esetben. 
Restaurálás és 
konzerválás 

' javasolt szinte 
valamennyi 
tárgyra a 
raktárakban és 
épületekben 
egyaránt. 

2017. Városi Galéria- Allományvé Takácsné Varga A raktárban 
február 14. Nyíregyháza del mi Ágnes tárolt 

szemle műalkotások 

nem 
megfelelően 

tároltak, 
rozsdásak a 
tároló eQ'vségek. 

2017. Rétközi Múzeum- Allományvé Takácsné Varga Felújítás előtt áll 
február 23. Kisvárda del mi Ágnes 

szemle 
1 

2017. Lónyay kastély- Allományvé Takácsné Varga A kiállító hely 
február 23. Tuzsér del mi Ágnes rendben van, de 

szemle a Kastély 
jelenleg 
gazdátlanul áll, 
állapota 
rohamosan 
romlik. 

2017. Szilágyi István Allományvé ~ akácsné Varga Rendben 
március 8. Emlékház és delmi Agnes 

Helytörténeti szemle 
Gyűjtemény-

1 

Nagykálló 
2017. Kállay kúria- Allományvé Takácsné Varga A műtárgyak 
március 8. Kállósemjén del mi Ágnes 

1 

védelmében az 
szemle ablakok 

' fényvédő 
fóliával való 
ellátását 

-- -- - javasoltu_k 
2017. Magtár- Allományvé Takácsné Varga Restaurálás és 
március 8. Nyírmihálydi delmi Ágnes konzerválás 
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szemle javasolt szinte 
valamennyi 
tárgyra 

2017. Dégenfeld Allományvé Takácsné Varga A műtárgyak 
március 30. Kastélymúzeum- delmi Ágnes védelmében az 

Baktalórántháza szemle ablakok 
fényvédő 
fóliával való 
ellátását 
javasoltuk 

2017. Roma Tájház- Allományvé Takácsné Varga Rendben 
március 30. Hodász delmi Ágnes 

szemle 
2017. Belvízátemelő Allományvé Takácsné Varga Rendben 
március 30. Szi vattyúte1ep- delrní Ágnes 

Nagyecsed szemle 
2017. május Szatmári Múzeum- Allományvé Takácsné Varga Gázosítás után a 
22. Mátészalka delmí Ágnes műtárgyak 

szemle figyelése 
javasolt 

2017. május Helytörténeti Allományvé Takácsné Varga Raktárrendezést 
22. Múzeum-Csenger delmi Ágnes javasoltw1k 

szemle 
2017. május Jékey kúria- Allományvé Takácsné Varga Rendben 
22. Géberjén del mi Ágnes 

szemle 
2017. június Holló László Al1ományvé i:akácsné Varga Az épület 
8. Emlékház-Tiszadada delmi Agnes nagyon nyirkos 

szemle 
2017. június Beregi Múzeum- Allományvé Takácsné Varga Raktárrendezést 

' 
15. Vásárosnamény delmi Ágnes javasoltunk 

szemle 
2017. július Czóbel Ház-Anarcs Allományvé Takácsné Varga Rendben 
3. del mi Ágnes 

szemle 
2017. július Andrássy Kastély- Allományvé ~akácsné Varga Rendben 
7. Tiszadob delmi Agnes 

szemle 
2017. július Vasvári Pál Allományvé Takácsné Varga A pincében lévő 
7. Múzeum- del mi Ágnes raktárhelyiség 

Tiszavasvári szemle nyirkos, 
vizesedik 

2017. július Helytörténeti Allományvé Takácsné Varga Kijavították a 
27. Gyűjtemény-Ibrány delmi Ágnes vizesedő falat, 

szemle ezt figyelemmel 
kell kísérni, nem 
szakszerűen 

vannak a 
tárgyak 
kihelyezve 
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1 

2017. július 
27. 

2017. július 
27. 

2017. július 
27. 

Mudrány Kúria
Szabolcs 

Bessenyei György 
Emlékház
Tiszabercel 
Svábház
Gávavencscllö 

1 2017. 
augusztus 9. 

Zajti Ferenc 
Helytörténeti 
Ü) űjtemény
Újfehértó 

2017. 
augusztus 
30. 
2017. 
augusztus 
30. 

2017. 
augusztus 
30. 

2017. 
október 8. 

2017. 
október 18. 

Vízimalom
Túristvándi 

Móricz Zsi!:,1mond 
Emlékház
T1szacsécsc 

Kölcsey Ferenc 
Emlékszoba
Szatmárcseke 

Tájház-Beregdaróc 

Tájház-Csaroda 

2017. Falumúzeum-
október 18. Hetefejércse 

2017. Tájház-Vámosatya 
október 18. 

2017. Helytörténeti 
november 8. Gyűjtemény-

Dombrád 

Allományvé Takácsné Varga ---.-Rendben 
del mi Ágnes 
szemle 
Allományvé 
delmi 
szemle 
Allományvé 
del mi 
szemle 
Allományvé 
delmi 
szemle 

Takácsné Varga 
Ágnes 

Takácsné Varga 
Ágnes 

Takácsné Varga 
Ágnes 

Allományvé ~akácsné Varga 
del mi Agnes 
szemle 
Allományvé 
del mi 
szemle 

Allományvé 
delmi 
szemle 

Allományvé 
delmi 
szemle 

A11ományvé 
delmi 
szemle 

Takácsné Varga 
Ágnes 

~akácsné Varga 
Agnes 

Takácsné Varga 
Ágnes 

Takácsné Varga 
Ágnes 

Allományvé Takácsné Varga 
del mi Ágnes 
szemle 

Allományvé ~akácsné Varga 
del mi Agnes 
szemle 

Allományvé Takácsné Varga 
del mi Ágnes 
szemle 

Nincs 
klimatizáló fűtés 
télen 
Eredeti régi 
fotók vannak 
kihelyezve 
Raktárrend eL.ést 
javasoltunk, az 
állandó kiállítás 
modernizálása 
lenne a feladat 
Az egyik kerék 
tengelye 
gombásodik 
Alaposabb, 
gyakoribb 
takarítás 

, javasolt 

1 
Az eredeti 
dokumentumok, 
könyvek 
másolatra 
történő cseréje 
javasolt 
Szúval fertőzött 
tárgyat 
találtunk, ennek 
kezelését 
javasoltuk 
Alaposabb, 
gyakoribb 
takarítás 
javasolt 
Alaposabb, 
gyakoribb 
takarítás 
javasolt 
Alaposabb, 
gyakoribb 
takarítás 
javasolt 
Szúval fe1tőzött 
tárgyat 
találtunk, ennek 
kezelését 
javasoltuk 

Rendben 2017. Kende Kastély- Allományvé Takácsné Varga 
----~ -- - -· __ ..__ __ ~_......_ ____ __,.:....__......_ _____ __, 
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október 21. Cégénydányád del mi Agnes 
szemle 

2017. Falumúzeum- Allományvé Takácsné Varga Alaposabb, 
november Kisszekeres delmi Ágnes gyakoribb 
21. szemle takarítás 

javasolt. Szúval 
fertözön tárgyat 
találtunk, ennek 
kezelését 
javasoltuk 

2017. Tájház- Allományvé Takácsné Varga Alaposabb, 
november Nagyszekeres delrni Ágnes gyakoribb 
21. szemle takarítás 

javasolt. Szúval 
fertőzött tárgyat 
találtunk, ennek 
kezelését 
javasoltuk 

2017. Tájmúzeum-Kölcse Allományvé 1 akácsné Varga Alaposabb. 
november del mi Agnes gyakoribb 
21. szemle takarítás 

javasolt. Szúval 
fertőzött tárgyat 
találtunk, ennek 
kezelését 

1 javasoltuk 
2017. 1 Jósa András Allományvé 1akácsné Varga Túl száraz a 
november Múzeum- del mi Agnes levegő, túl 
20-26. Nyíregyháza 1 szemle 

1 

I meleg van a 
kiállításokban 

Általános tapasztalatok megfogalmazása: 
A szakfelügyelet szükségességét és eredményességét tükrözi például, hogy a 

baktalórántházi Dégenfeld Kastélymúzeum fény és hővédő fóliát rakatott fel. A nagykállói 
Szilágyi István emlékház javaslatunkra kiürítette a nyirkos, nedves pincét, és ugyanitt 
sikeresen megszüntették a fa tárgyak gombásodását. Újfehértón a régészeti vitrineket 
portalanították, felújították, és pályázati lehetőségnek köszönhetően új tároló és kiállító vitrint 
szereztek a gyűjteménynek. illetve UV fóliázták az ablakokat. Vásárosnaményban pedig 
megkezdték a raktár szakszerű elrendezését. 

II. Kiállítási tevékenvség 

2017-ben a Kállay Gyűjtemény árva volt, így a tárgyévben ott nem nyílt sem állandó sem 
időszaki kiállítás (nem számoltuk 2017-re az állandó kiállításaikat sem). ami átlagosan, a 
2016. évhez viszonyítva 5000-5400 fös látogatószám kiesést és 3-4 időszaki kiállítással 
kevesebbet eredményezett 2017-bcn. 

2016. tény 2017. terv 2017. tény 
Allandó kiállítások 26/92.200 22/90.000 19 /88 .600 
száma és 
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látogatószáma 
- (db 1 fő) 

Időszaki kiállítások saját épületben: saját épületben: saját épületben: 
száma és 19179.145 18/60.000 27/ 77.050 
látogatószáma más külföldön: 1/5000 más 
- saját épületben mtézményben: intézményben: 

(db 1 fő) 211 0.000 6/ 16.000 
- más Külföldön: külföldön: 

intézményben 212500 l /2350 
( db·fö) 

- külföldön 
megrendezett 
(db 1 fő) 

Vándorkiállítások hazai: 4/5000 hazai: 212500 hazai: 212675 
száma és külföldön: külföldön: külföldön: 
látogatószáma 2/2500 ------ ------
- hazai (db fő) 

- külföldön 
1 

1 
megrendezett 

1 (db 1 fő) 
Befogadott 8/32.488 5118.000 911 9.600 
kiállítások száma 
és látogatószáma 
(db 1 fó) 
A nemzetiségek ---- ---- ----
anyaországában 
megrendezett 
kiállítások száma 
és látogatószáma 
(db 1 fő) 

Virtuális kiállítások 1018500 12/ l 0.000 1011 2.655 
száma és 
látogatószáma 
(db 1 fö) 
A hozzáférhető teljes leltározott teljes leltározott teljes leltározott 
műtárgyállomány műtárgyállomány : műtárgyállomány: műtárgyállomány: 

mutatói: 465.165 db 475.000 db 474.008 db 
- teljes bemutatott bemutatott Kiállításban, 

mütárgyállomá tárgyak száma: tárgyak száma: látványtárban lévő 
ny száma (db) 13.300 db, 13.500 db, műtárgyak száma: 

- kiállításban, hozzáférhető hozzáférhető 9559db 
látványtárban, m ütárgyállomány műtárgyállomány interneten 
tanulmányi aránya: 2,8 % aránya: 2,8 % hozzáférhető tárgyak 
raktárban száma: 13.659 db, 
bemutatott azaz hozzáférhető 
tárgyak száma műtárgyállomány: 

(db) l8.125db 
- interneten a teljes leltározott 

hozzáférhető műtárgyállomány és 
tárgyak száma a fentiek értelmében 

34 



1 

1 
1 

1 
1 

(db) hozzáférhetö 
-, 

- a teljes műtárgyállomány 

mütárgyállomá aránya: 3,8 % 
ny és a fentiek 
értelmében 
hozzáf érhetö 
mütárgyállomá 
ny aránya (%) 

A tárgyévben 3 katalógus, 3 katalógus 1/ 
megjelent ebbö1 1 magyar- 1600/1400 (kataló gus/rnagyar 
tárgykatalógusok angol 800/700 nyelvű) 

és kiállítási vezetők 2001180 
száma (magyar és 
idegen nyelven), 
példányszáma és a 
hasznosított 
példányok száma 
(db 1db1 db) 
Múzeumpedagógiai 6 6 12 
foglalkozással 
kiegészített 
kiállítások száma 

a) A= inté=mény 2017. é,.; kiállítási tevékenységének szöreges bemutatása. illeszkedése az 
intézménv küldetésnyilatkozatáho= és középtá\•Ú kiállítási stratégiájához. 

Ahogyan azt a küldetésnyilatkozatunkban is meghatároztuk, a Jósa András Múzeum és 
tagintézményei feladata, küldetése az. hogy .. Nyíregyháza Megyei Jogú Város és S=abolcs
Szatmár-Bereg megye régés=eti, történeti, numizmatikai, népra;z1, képzőmiívészeti, 

iparmilvészeti és irodalomtörténeti örökriégét gyz~jtse, őriz::e. feldolgozza és kiállításokon, 
tudományos publikációkon át közzétegye, elsősorban Nyíregyhá=a és a megyénk lakossága, 
valamint az ide látogató turisták, üdülővendégek, iskolák és diákok számára a::ért, hogy 
megismerjék f'/yiregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye történetét, természeti és 
kulturális kincseinek ga=dagságát, sokszíniiségét. 
Feladatunknak tarjuk a gyííjteményeinkben őr=öll kulturáhs jamk folyamatosan megújuló 
bemutatását, a hatékonyabb ismeretátadás érdekében felhasználjuk digitalizált világunk ~j. 
sokszími lehetőségeit. 
Célunk. hogy a felhalmozott tárgyi és szellemi értékeket hozzc~ferhetővé tegyük a tudomány, az 
oktatás, a nevelés és a közművelődés szereplői számára. 
Gyűjteményeink folyamatos gyarapítása. feldolgo=ása, közzététele révén olyan értéket 
teremtünk, mely mind a jelenkor. mind a jövő generációi számára a tudás egyik fontos 
forrását jelenti." 

Három időszakos kiállításunk húzódott át 2016. évből 2017-rc: Az oroszok „még" a 
spájzban vannak és a „Hideg tetemimet az kik szemlélitek ... " Kripták, leletek, 
temetkezések a XVII-XVIII. századból, valamint A megmozdult szótár. Előbbi időszaki 
kiállítás a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány az 
1956-os emlékév keretében az 1956-os Emlékbizottság megbízásából meghirdetett .,Sinkovits 
Imre'· című pályázata alapján nyitotta meg kapuit a Jósa András Múzeumban. A látványos és 
interaktív tárlat nemcsak az 1956-os eseményeket, hanem forradalomhoz vezetö utat, 
valamint az azt követő idöszakot is be kívánja mutatni az 1963-as amnesztia meghirdetéséig, 
különös tekintettel Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye vonatkozásában. Az 
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utóbbi kiállításunk olyan kérdésekre próbál választ adni, mint például hogyan, mi módon 
történt 2-300 évvel ezelőtt egy temetés? Milyen ceremóniák zajlottak? Mit helyeztek az 
elhunyt mellé és milyen öltözékben helyezték a sírba? Mi maradt meg ebből az utókorra? 
Hogyan emlékeztek a megholtakról rokonaik? Egyáltalán: hogyan néz ki egy kripta? A 
kiállításon bemutatunk néhány tárgyi emléket a XVII-XVIII. századból, valamint a XIX. 
század elejéről. Ezek egykor élt jómódú vagy éppen előkelő hölgyek és urak temetkezéseiből 
származnak. Láthatunk az elhunytak emlékét őrző epitáfiumokat. Megtekinthetjük az 1758-
ban elhunyt Károlyi Ferenc temetési ceremóniájának „forgatókönyvét", melynek segítségével 
elképzelhetjük, hogyan temettek el akkoriban egy országos hírű arisztokratát. 

A Megmozdult szótár kiállítás a Petőfi Irodalmi Múzeumból érkezett és Weöres 
Sándor születésének l 00. évfordulójára készült, mely az irodalmi alkotásokra jellemző 
hagyományos elemeket ötvözi a legmodernebb multimédiás, interaktív nyelvi játékokkal. A 
Weöres Sándor szövegeiből kiinduló kreatív játékok aktív gondolkodásra késztetik a 
látogatót és lehetővé teszik. hogy az olvasó jobban megismerje a költő verseit. Versfo1tozás, 
versrajz, keresztöltés és gondolatfújás, 3D-s versleképzés, verslehívó koppintásra és sok más 
érdekesebbnél érdekesebb feladat várta a játszani szerető közönséget. Weöres Sándor egész 
élete a versírás, a nyelv zeneisége - hangzása, ritmusa körüli kísérletezésről szólt, a 
gondolat megjelenítéséhez kereste a tökéletes formát s virtuóz módon használta ki a magyar 
nyelv adta lehetőségeket. 

A hónap műtárgya kiállítássorozat (10 kiállítás) 

Ezt a kiállítási formát nagy érdeklődés kísérte már 2016-ban, így ezt a hagyományt 
2017-ben is folytattuk. A kiállítás segítségével nem, vagy csak ritkán látható műtárgyak is 
bemutatásra kerülnek. Tekintve, hogy a kiállított tárgyak a weblapunkon is megjelennek 
virtuális kiállítás formájában, ezek ismertsége, nézettsége illeszkedik a .. nyitott múzeum"', 
illetve a „digitális múzeum" koncepciójához. 

Restaurátorok műhelytitkai II. 
A Képzőművészeti Egyetem restaurátor szakon végző hallgatóinak munkáit immár 

második alkalommal tekinthette meg az érdeklődő közönség Nyíregyházán. A kiállításon 
régészeti, néprajzi, valamint újkori-kora újkori tárgyak is bemutatásra kerültek, így igen 
változatos, s egyben látványos kiállítást tudtunk megnyitni, mely a 2016. évben rendezett 
kiállításhoz hasonlóan ismét sikeres volt. 
Csizmadia Zoltán festőművész kiállítása 

70 éve, hogy pár tehetséges fiatal művész megszervezte a nyíregyházi Szabadiskolát. 
Akik itt tanítottak és tanultak, ma már elfoglalták méltó helyüket a magyar képzőművészet 
Pantheonjában. A kezdetben Ösz Dénes és Berki Nándor vezette iskolában színvonalas 
oktatásban részesültek a növendékek. Itt kezdte művészeti fejlődését a mátészalkai születésű 
Csizmadia Zoltán és itt került szellemi kapcsolatba Rudnay Gyula és Medgyessy Ferenc 
művészetével. Már ekkor kiemelkedett tehetségével sorstársai közül, hiszen négy 
Nyíregyházán készült szénrajzát már 1951-ben beválogatták a debreceni Déri Múzeum egy 
kollektív kiállítására. A Jósa András Múzeum tárlatán Csizmadia Zoltán életművének egy 
késői szakaszának jellemző képeit tekinthette meg az érdeklődő közönség. 
„Hitvallásom istensége, hazánk függetlensége" - Kossuth emlékkiálJítás 

A Jósa András Múzeumban már több éve hagyomány, hogy március 15-i nemzeti 
ünnepünkre kiállítással egybekötött egész napos rendezvényt tart annak met,rünneplésére. 
2017-ben Kossuth Lajos életútját bemutató kiállítással készültünk az érdeklödö 
nagyközönségnek. A kiállításban látható tárgyakat a ceglédi Kossuth Múzeum és a Jósa 
András Múzeum tárgyaiból válogattuk össze. A tárlat vezérfonala Kossuth Lajos politikai 
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munkássága. különös tekintettel a forradalom előtti reformkori - és utáni emigrációi -
évekre. 
Csókolj meg édes! 

A kiállítás középpontjában a nő állt akinek a szerepét egy meglehetősen 

ellentmondásos. roppant szigorú és szűklátókörű korban a 19. század második felétől a 20. 
század első feléig terjedő közel száz évben mutatjuk be. Megismerkedhettek a polgári 
családok asszonyaival, akik szigorú erkölcsi nevelésben rés7esülve, úgy mentek férjhez, hogy 
esküvőjük napjáig semmit nem tudtak mi zajlik majd köztük és a leendő férjük közt a 
nászéjszakán. Férjük jóindulatának voltak kiszolgáltatva, akik teljhatalommal bü1ak feleségük 
felett és nem tűrték az erkölcstelenséget. A felszínen legalább is így tűnt. Ezzel szemben a 
korszakban a prostitúció több ezer éves történelme során sosem volt ennyire virágzó iparág. A 
legősibb mesterséget kiszolgáló lányok nagy része bordélyházakban lakott. ahol ki voltak 
szolgáltatva a bordélytulajdonos kényének . Ugyanígy hatalmi pozícióba kerültek a polgári és 
arisztokrata hölgyek, akik a házukban szolgáló cselédek munkáját felügyelték. A 
cselédlányok így a házaséletük miatt frusztrált asszonyaíknak és a ház urainak is ki voltak 
s.t0lgáltatva, hiszen az urak a négy fal között úgy molesztálhatták a cselédjeiket, hogy soha 
nem kaptak érte büntetést. Ebben a korszakban terjedtek el az erotikus tematikájú élclapok is, 
melyek obszcén rajzokat. majd fényképeket közöltek és egy csapásra nagy népszerűségnek 
örvendtek ebben a szigorú erkölcsiség képét fenntartani kívánó képmutató világban, ahol 
Budapesten annyi bordélyház működött, mint a jóval nagyobb London városában. 
Pikáns oldal 

A Jósa András Múzeum 2017. évi Múzeumok Éjszakája rendezvényén kijelölt 
témához kapcsolódóan terveztük meg a ,,Pikáns oldal„ című kiállítást. A tárlat lényege, hogy 
a múzeum több termében megrendezett komoly témák után a látogató megpihenhessen, 
kikapcsolódhasson. A falakon két világháború közötti időszakban kiadott napilapok képes 
vicceiből válogatott gyűjtemény vidította fel az érdeklődő nagyközönséget. A teremben 
elhelyezett korabeli rádióból pedig Katona Csaba, Id. Mohácsi Endre és Horváth László 
viccei és vicces történetei voltak hallhatóak. A terem közepén egy kerek asztal körül fotelek 
voltak elhelyezve, ahol a hangzó anyagot nyugodtan hallgathatta a látogató, vagy éppen a 
saját viccét is megoszthatta ha leírta az előre elkészített íróeszközök segítségével. 
Fejedelmeink mesés kincsei 

A Magyar Nemzeti Bank Értéktár program keretében 2015 nyarán került 
megvásárlásra Törő István 216 db, 16-17. századi erdélyi tallérokból és emlékérmekből álló 
gyűjteménye 1.1 milliárd forintért. A Törő-éremgyüj lemény voltaképpen három generáció -
nagyapa, apa és fia - gyűjtőmunkájának eredménye. Speciális kollekció, amely kezdettől igen 
magasra tette a mércét, hiszen az erdélyi tallérveretek legapróbb változatainak gyűjtését tűzte 

ki céljául. Az MNB a megvásárlással egyidejűleg a gyűjteményt ötéves letétbe az MNM-nek 
adta át, elősegítve ezzel a tudományos feldolgozást, a kutathatóságot, továbbá a 
nagyközönség számára történő bemutatást. A kiállítás sikerét látva a tervek szerint a 
gyűjtemény Nyíregyháza után az ország területén, további négy helyszínen ( Szombathely, 
Szeged, Pécs, Eger) kerül bemutatásra. A Jósa András Múzeumban a Törő-gyűjtemény 
darabjait különleges installáció segítségével tekinthetik meg a látogatók. A falra szerelt 
fémből és üvegből készített, forgatható érerntartókban közelebbről - szinte kézbe vehetik az 
érdeklők - csodálhatják meg a 16-17. század érem remekeit. A kiállítás kurátora fontosnak 
tartotta emellett az Erdélyi Fejedelemség uralkodóit is, hogy az iskolai tananyagot a fiatalabb 
vagy öregebb látogatók fel tudják eleveníteni, miközben a korabeli tárgyakat nézegetik. A 

kiállításban helyet kapott három dioráma is a ma újra közkedveltté váló Schenk figurák 
főszereplésével, amelyek a nyolcvanas években népszerűsítették a magyar tfüténelmet a 
gyermekek nagy örömére. A három dioráma témája: a váradi béke 1538-ban, Várad sikertelen 
török ostroma 1598-ban és Buda visszafoglalása 1686-ban. 
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Bereg vármegye pecsétei 
A kiállításon Bereg vármegye 1657-es, két keresztvágással semmissé tett vaspecsétje 

és 1836-os elefántcsonmyelű arany nyomólapos pecsétnyomó és annak díszes ládikája volt 
látható. A ládika fedőlapján a korabeli tisztinévsor olvasható a főispántól az esküdtig. a 
pecsétnyomón a megye díszes címere és magyar nyelvű látható. A pecsétnyomót a ládikával 
együtt dr. Horváth Dezső vármegyei főjegyző. hogy biztonságba helyezze. 1944-ben a 
Nemzeti Múzeumnak adta át letétként. 
A lengyel ulánusok 

Ezen a tárlaton a Minszk-Mazowieczikcn lévő, a két világháború között ugyanott 
állomásozó 7. ulánus ezred emlékét őrző múzeum munkatársai mutattak be egy válogatást 
gyűjteményükböl. A tárlaton a két világháború közötti egyenruhák. fegyverek, nyergek 
mellett az ulánusok életét hétköznapjait bemutató bőséges festmény- és fotóanyag is látható. 
No - Nők a nőkről. Hadron művészeti kiállítás 

A nyíregyházi Hadron Művészeti Egyesülettel közösen álmodtuk meg a kiállítást. Az 
Egyesület női alkotói különböző technikákat felvonultatva. és egyedi hangvétellel mutatják be 
alkotásaikkal a különböző női szerepeket. Az életkorban is haladó idősíkon a gyermekkortól 
elindulva, megérkezvén az élet alkonyáig - számtalan, s sokszor kiismerhetetlen arcait tárják 
fel a női léleknek. Megjelennek a társas kapcsolatban és családban élő nők, az anyák, a szingli 
életformát előnyben részesítő nők. a magányos és szeretetre vágyó nők, és még megannyi 
oldala villan fel a női létnek az festményeken. szobrokon, textileken. Érzelmek. hangulatok 
tárulnak elénk. melyeket formák, színek és anyagok közvetítenek, s a látogató akár kimondott 
vagy elrejtett élethelyzeteihez és élményeihez kapcsolódnak láthatatlan szálakkal. Ezek az 
alkotások megszólítanak, befogadóra várnak, párbeszédet kezdeményeznek velünk. A kiállítás 
meghatározó eleme volt a Jósa András Múzeum Képzőművészeti Gyűjteményének egyik 
darabja, mely eddig még nem keriilt bemutatásra a nagyközönség számára. 
Hős-Nő-Kép 

Kertész Sándor szavait idézve: „A képregény a tömegkultúra rakoncátlan gyerrneke:· 
A több mint százéves műfaj. azaz a képregények világa a mai napig meghatározó a 
gyermekek és a felnőttek körében is. vannak szenvedélyes gyűjtök. s olyanok is, akik alig 
várják, hogy kedvenc történeteik és hőseik a mozivásznon is megelevenedjenek. A 
képregények világának azonban van ellentábora 1s, s ezt a szemszöget is szerettük volna 
bemutatni. 

Sok kérdés meriilt fel a képregények hőseivel kapcsolatosan, többek között. hogy kik 
ők. milyen elvekért és kiért /kikért harcolnak, kivel vagy kikkel állnak szemben, no és milyen 
énékeket képviselnek. Kiemelt kérdés, hogy vannak-e női hősök, s ha igen, milyen szereppel 
bírnak, van-e olyan mozgásterük, mint a férfi hősöknek? Mennyit változott az elvárás a 21. 
században a hősökkel és a nőkkel szemben? 

Nők a Kállay családban 
A Kállay Gyűjtemény munkatársai a Jósa András Múzeum egyik kiállítótermében 

építették meg a „Nők a Kállay családban„ című tárlatot. A kiállítás ünnepélyes megnyitójára 
június 24-én, a Múzeumok Éjszakáján keriilt sor. A rendezvény központi eleme a nő volt. 
ezért a kiállításban azok a nők kerültek középpontba, akik a Kállay családban komoly karriert 
futottak be, illetve fontos szerepet töltöttek be (pl. Kállay Helén és Vásárhelyi Vera). 
Zsombori Erzsébet és Mayer Hella festőművészek kiállítása 

.. Mindkét művész képei lélekformák, a belső világot tárják elénk hol könnyedén 
elegánsan, meseszerűen, hol már-már ridegen. mégis az életet tisztelve." 
Megszületett 

A lengyelországi Rzeszów város Regionális Múzeumának vándorkiállítása egy 
betlehemes kiállítás, melyen a tradicionális lengyel szopkákat mutatta be. Ezeknek a faragott 
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betlehemes maketteknek hagyománya egészen a XIII. századba nyúlik vissza: a középkori 
Krakkóban készítették az első műremeket. A karácsonyi időszakban minden templomban 
találunk betlehemest, és a Rzeszów-i múzeum néprajzos kollégái elhozták hozzánk a lengyel 
szopkaépítés különleges termékeit. 

A Sóstói Múzeumfalu alapfeladata a népi építészet és lakáskultúra kutatása, tárgyi és 
szellemi emlékeinek gyűjtése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és ezen örökség őrzése. 
sokoldalú közzététele, a széleskörű hozzáférés biztosítása. Programjain keresztül, a tárgyi 
emlékek, az életmód és a szokások bemutatásával, valamint elméleti ismeretek és a 
mindennapi életben hasznosítható gyakorlati tudás közvetítésével segíti a néphagyományok 
jobb megértését és hozzájárul annak népszerűsítéséhez. A múzeum állandó és időszak i 

kiállításait e gondolatok mentén tervezi és valósítja meg. 2017-ben egy új állandó kiállítást 
nyitottunk, tíz időszaki kiállítást mutattunk be, amelyből hét saját műtárgyállományunk 
felhasználásával készült. 
„Kicsi kocsi, babakocsi". Különleges tárgyak a Sóstói Múzeumfalu néprajzi 
gyűjteményében e. kiállítása elmúlt évből áthúzódó időszaki kiállítás, amely félkész és kész 
babakocsikat mutatott be. A kiállított babakocsi vázakat Riszula László nyíregyházi kárpitos 
mester szán1ára asztalosok készítették, aki ezeket befejezle, s kész babakocsiként értékesítette 
a nyíregyházi Nyírvíz palotában lévő üzletében. A kiállításon nyolc darab babakocsi vázat, 
egy iker babakocsit és számos, az 1930-40-es évekből származó babakocsit láthatott az 
érdeklődő közönség. A tárlattal Nyíregyháza ipartörténctének egy érdekes részletére is 
szerettük volna a figyelmet ráirányítani . 
. ,Mindenre fény derül" című állandó kiállítás 2017. május l-jén nyílt meg az anarcsi 
portánkon álló, eredetileg istállóépületben. A két helyiségből álló épület kisebb részében egy 
mini világítástörténeti kiállítás látható, amely a saját néprajzi gyűjteményünkben lévő világító 
eszközöket mutatja be a mécsestöl a petróleum és más világítóeszközöket a villanyáram 
megjelenéséig. A látogató azt is nyomon követheti egy ledlámpás installáció segítségével, 
hogy a Múzeumfalu egyes portáin milyen világítóeszközökkel találkozhat. A kiállítás másik 
egysége gyertyamártóműhelyként működik, ahol a gyertyamártást ki is lehet próbálni egyes 
rendezvényeinken, ill. múzeumpedagógiai foglalkozáson. 
"Pásztor óra" e. kiállításunk Szent Iván estéjén nyílt meg, a Múzeumfalu hagyományos 
Szent Iván éji programjának bevezetéseként. A kiállítás egyik része pásztorok életét mutatta 
be a hozzájuk kötődő használati eszközökön. viseletükön keresztül, mindezt kiegészítették a 
fejhal1gatón keresztül meghallgatható pásztorokkal megesett szerelmi történetek. A kiállítás 
másik része az egykori Büdszentmihályon (ma Tiszavasvári) létezett titkos szerelmi 
Jégyottoknak helyet adó ,.intézmény'", amely fürdőként is funkcionáló történetét mutatta be. A 
kiállított tárgyakat teljes egészében a néprajzi gyűjteményünkből válogattuk. 
A Sóstói Múzeumfalu egy tanulmányi kiállítás elkészítésével tisztelgett a 200 éve született 
Arany János előtt. A kiállítás címe: „A csősz felállott egy vigyázó-fára„. ". A tanulmányi 
kiállítás azzal a céllal készült, hogy a középiskolásokhoz közelebb hozzuk Arany János 
költeményeit, balladáit, hogy az azokban megjelenő kifejezések értelmezését a múzeum a 
maga sajátos eszközeivel megkönnyítse. A tárlat fényképek, modellek és a paraszti kultúra 
tárgyai segítségével mutatta be azt a világot, amely a nagy költőt életének első 16 esztendeje 
alatt körbevette, s amelynek lenyomatát számtalan verse és elbeszélő költeménye őrzi. A 
népi-paraszti környezet megidézéséhez kiváló forrást nyújtott a Sóstói Múzeumfalu néprajzi 
gyűjteménye, amely több mint húszezer tárgyból, dokumentumból áll. Ebből a hatalmas 
.,kincsből" most Arany János „válogatott'', balladáinak, elbeszélő költeményeinek sorait 
olvasva, a tárgyakat kipróbálva a tanulók közelebb kerültek egy ma már letűnt kultúra 
megfejtéséhez, és segítséget kaptak a szöveg, egyúttal az életmű megértéséhez, 
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befogadásához. Mindez rendhagyó magyar órák keretében történt, amelyet a kiállítás kurátora 
dolgozott ki és tartott meg a középiskolások számára. 
Régi tárgyak üzenete. Kiállítás a 2015-16-os évek gyűjtéseiből. 
A Sóstói Múzeumfalu elmúlt két évének gyűjteménygyarapodásából nyújt válogatást a 
kiállítás, bemutatva a tárgyakon keresztül az elmúlt évtizedekben végbement életmódváltozást 
Képek Sóstóról 1998-2017. Boros György (múzeumi fotós) fotóművész kiállítása 
Boros György fotóművész kiállítása Sóstófürdőről, elsősorban a tóról és környékéről készült 
fotóiból nyílt. A nagyméretű képek különleges technikával készültek, alkotójuk visszanyúlt a 
fényképezés korai időszakában használt eljárásokhoz, azokat öt vözte a modern technikával. 
Botrágyi Károly grafikusművész kiállítása a Sóstói Múzewnfalu épületeit, hangulatát idézte 
meg alkotásaiban. 
Kisütött mesék címmel nyílt meg Kolozsvári-Dankó Rebeka zománcrnűves. 

mézesbábkészítö kiállítása. Az alkotások mindegyike a magyar mesevilágot elevenítette meg, 
akár tűzzománc képen jelennek meg, akár mézes tésztából megformázva a figurák. Mindkét 
tárgytípus a tűz által nyeri el végleges formáját. így lett a kiállítás címe a kisütött mesék. 

b) Kiállítások: 
Állandó kiállítások felsorolása látogatószámmal (saját épületben): 

Kiállítás címe 2016. tény 2017. terv 2017. tény 
1. Jósa András emlékkiállítás 25.105 25.000 25.851 

2. Ősi mesterek nyomában 25.105 25.000 25.851 
3. „Én elmentem a vásárba" 25.105 25.000 1 25.851 
4. Nyíregyháza katonasága 25.105 1 25.000 1 25.851 

5. Benczúr Gyula emlékkiállítás 25.105 1 25.000 1 25.851 
7. ,,Sár2a ördö2" 25.105. 25.000 25.851 

8. Péchy-Kovács {!VŰjtcménv 25.105 1 25.000 1 25.851 
9. Nyírségi irodalmi gyű_jtemény 25.105 25.000 25.851 

10. Krúdy Gyula emlékszoba 25.105 25.000 25.851 
11. Az Eszak-Tiszántúl népi 62.481 60.000 62.000 
építészete és lakáskultúrája. 
12. Tapintható múlt. Kiállítás 62.481 60.000 62.000 
fogyatékkal élők számára 
13. A Biblia világa. 62.481 60.000 62.000 

14. Barangolás régmúlt 62.481 60.000 62.000 
iskolában. Iskolatörténeti kiállítás 
15. Nyíres - Arpád-kori falu 
rekonstrukció. Árpád-kori 

62.481 60.000 62.000 

falurészlet a Sóstói 
Múzeumfaluban 
16. „Gyöngyöm, gyöngyöm.„„ 62.481 60.000 62.000 
régészeti gyöngy kiállítás 
17. Paraszti nagymosás, vasalás 62.481 60.000 62.000 

18. „Aki iszik belőle ... " 1400 3000 1.400 
Pálinkatörténeti kiállítás a Sóstói 

1 Múzeumfalu Pálinkaházában 

19. Mindenre fény derül ------ 45.000 
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Áthúzódó saját időszakos kiállítások felsorolása látogatószámmal (saját épületben): 

Kiállítás címe 2016. tény 1 2017. terv 2017. tény Felelős 

1. Az oroszok „még" a 3651 2000 2104 Mohácsi 
spájzban vannak (2016. Endre 
okt. 18. - 2017. márc. 6., 

2. Hideg tetemimet az kik 1252 8000 6576 Jakab Attila-
szemelelitek .•. " Kripták, Pintye Gábor 
leletek, temetkezések a 
XVIl-XVIll. századból. 
2016. dcc.1-2017 .. iun.1. 
3. „Kicsi kocsi, ... _. ____ 10.000 55.000 Baracskáné 
babakocsi". Különleges Bodnár 
tárgyak a Sóstói Zsuzsanna 
Múzeumfalu néprajzi 
gyű.iteményében 1 

4. Weöres Sándor: A ---- 2000 3416 1 Babolcsi 
megmozdult szótár. A Andrea 
Petőfi Irodalmi Múzeum 
vendégkiállítása 

Új saját időszakos kiállítások felsorolása látogatószámmal (saját épületben): 

Kiállítás címe 2017. terv 2017. tény Felelős 

l-10. A hónap műtárgya ---- 25.851 Pintye Gábor 
(január-december, 10 kiállítás) 
11. Képek Sóstóról 1998-2017. 1000 2700 Boros György-

Boros György fotóművész Szabó Sarolta 
kiállítása (febr. 1. - márc. 3.) 

-
12. Bereg vármegye pecsétei ---- 350 Bene János 

(febr. 6.) 
13. Csizmadia Zoltán 3000 3456 Madár Ximena 

festőművész kiállítása (márc. 9. 
- jún. 12.) 

14. „Hitvallásom istensége, 3000 3566 
1 

Mohácsi Endre 
hazánk függetlensége" - 1 

1 
Kossuth emlékkiállítás (márc. 

1 15. - .iún. 13.) 
15. Csókolj meg édes! 4000 9975 Mohácsi Endre 

(jún.24-) 
16. Pikáns oldal ---- 3640 Mohácsi Endre 

(iún. 24-aug. 30.) 
17. Hős-Nő-Kép (Lego kiállítás) 3000 4256 Babolcsi 

(jún. 24-aug.31.) Andrea 
18. NO-nők a nőkről ---- 4256 Babolcsi 

(jún. 24-aug. 31.) Andrea 
19. Nők a Kállay családban ---- 18.654 Holmár Zoltán 

(iún. 24") 
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1 20. Restaurátorok műhelytitkai 3000 5304 Havasi Dóra 
11 

,_ (szept. 15-nov. 30.) 
21. Zsombori Erzsébet és Mayer ----- 290 Babolcsi 

Hella kiállítása (okt. 30.) Andrea 
22. Pásztor óra ----- 28.500 Baloghné 

üún. 23.- nov. 11.) Szücs 
Zsuzsanna 

23. Régi tárgyak üzenete. 3000 64.000 Bodnár 
Kiállítás a 2015-16-os évek Zsuzsanna-

gyűjtéseiből Szabó Sarolta 

,__ -
{jún. 5-nov. 17.) 

24. A csősz felállott egy vigyázó- ---- 335 Kosztyu 

1 

fára„." (nov. 11.-) Brigitta 

Országos és nemzetközi kiállítási programok keretében megvalósuló kiállítások előirányzott 
1 átogatószámma] 

Kiállítás címe 2016. tény 2017. terv 2017. tény Fele lős 

Megszületett ----- ------ 560 Vécseyné 
(december 1- 1 

Lakatos 
Bernadett 

Híres lengyelek a rzeszówi 1252 1000 1065 I3ene János 
Regionális Múzeum 
grafikai gyűjteményében. 

A Rzeszówi Regionális 
~úzeum vendégkiállítása. 
(2016. dec. 1. - 2017. jan.) 

1 

Országos és nemzetközi kiállítási programok, vándorkiállítások, intézményközi kapcsolatok 
keretében megvalósuló kiállítások előirányzott látogatószámmal (külső helyszínen): 

Kiállítás címe Helyszín 2016. tény 2017. terv 2017. tnv Felelős 

Unokáink leborulnak 1 Tiszadada ----- 2600 Bene János 
című kiállítás 

Lengyel pénzek és a Jaroslaw ------ 5000 Bene János 
pénzforgalom a (becsült 

Magyar királyság érték) 
területén a XV.-

XVII. században, a 

l 
Jósa András 

Múzeum an~agából 

Befogadott időszaki kiállítások felsorolása látogatószám mai: 
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Kiállítás címe 2016. tény 2017. terv 2017. tény Felelős 

'\'cöres Sándor: A 1252 1000 5130 Babolcsi 
megmozdult szótár. A Andrea 

Petőfi Irodalmi Múzeum 
vendégkiállítása (2016. 

december 1. - 2017. márc. 
2.) 

A lengyel ulánusok. A ----- 3000 5430 Bene János 
Minsk-M azowieczki 

Múzeum vendégkiállítása 
(márc. 18. - _jún. 8.). 
Fejedelmeink mesés ---- ----- 4530 '.'v1ohácsi 

kincsei Endre-
(szept. 25.-) Rémiás 

Tibor . -
Kisütött mesék ----- ------ 13.150 Baloghné 

(ápr. 13. - jún. 14.) Szücs 
Zsuzsanna 

Botrágyi Károly ----- ------ 3.200 Baloghné 
grafikusművész kiállítása Szücs 

1 (ápr. 17. - aug. 04.) Zsuzsanna 

c) Látogatottság: 

Mutatók 2016. tény 2017. 
1 

2017. 
terv tény 

Összes látogatószám 93.037 90.000 ~ 89. 054_ - . - -
ebből: teljes árat fizető 14.272. 13.500 1 11.977 
látogató 1 

kedvezményes 19.031 17 OOO 20.277 
árat fizető 
ingyenes 59.734 59.500 1 56.740 

ebből diák láto_gatók 27.713 26.000 26.353 
ebből külföldi látogatók 4% 4% 14,5 % 
(becsült százalék) 

Múzeum Teljes árú J Kedvezményes Ingyenes Osszes Ebből diák 
belépőt fizetök árú belépőt látogatók száma látogatók száma látogatók si.áma 
száma fizetők száma 

Jósa András 1431 5768 18.652 1 25.851 12.034 
Múzeum 
Só!> tói 1 10.546 14.509 38.088 63.203 14.319 
Múzeumfalu 
Kállay 0 0 0 0 0 
Ü}Üjtemény -- - -
Osszesen 11.977 20.277 56.740 1 89.054 26.353 

Az adatokat kérjük a muzeális intézmények látogatóit megillető kcdvezményekröl 
~zóló 19412000. (XI. 24.) Korm. rendelet alapján nyilvántartani. 
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d) A muzeális inté=mények látogatóit megillető kedve::ményekről s::óló 19./ 2000. (Xl.2./.) 
Korm. rendelet 2. § (2) beke::désébenfoglaltak alapján nyújtandó kedrezménynek a 
muzeális intézmény által meghatározott napjw, havi bontásba11. 

Állandó kiállításaink látogatása minden hónap 4. vasárnapján EGT-állampolgárok részére 
díjtalan: 
26 év alatt 
18 év alatti személy közeli hozzátartozó kísérője (legfeljebb 2 fü) 
20 17. minden hónap 4. vasárnapja: jan. 29., február 26., március 26., április 23., május 28., 
június 25.,július 23., augusztus 27., szeptember 24., október 22„ november 26., dccember24. 
e) NyUva tartás: „ ... nap/év. (az ünnepi nyitva tartás jellem::ői, különös tekintettel a nem::eti 

ünnepekre) 
1. Jósa András Múzeum: 52 héten keresztül, heti 48 órában (szombat és vasárnap is) tartott 
nyitva. A kiállítások hétfőn zárva tartottak. 
2. Sóstói Múzeumfalu: l 89 napot tartott nyitva (szombat és vasárnap is). 
3. Kállay Gyűjtemény: 2017-bcn zárva volt. 
Nemzeti és állami ünnepeinken nyitva tartottunk és díjmentes látogatást biztosítottunk. 
f) Látogatói kedvezmények 

Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó és időszaki kiállításait az Európai 
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgára (a továbbiakban: 
EGT-állarnpolgár), amennyiben: 

a) 6. életévét be nem töltött kiskorú, 
b) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 
1998. évi XXVI. törvény 4. § a) pontja szerinti fogyatékos személy (a 
továbbiakban: fogyatékos személy), 
e) fogyatékos személyt kísér (legfeljebb 1 fő), 
cl) a miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkezik. 
e) legalább 400 fős taglétszámmal rendelkező, országos hatáskörű 

közg) üjtemén)i SL.akmai szervezet tagja. 
j) közoktatásban dolgozó pedagógus, 
g) a 70. életévét betöltötte. 
Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó kiállításait az EGT
állampolgár minden hónap egyik hétvégéjének a muzeális intézmény által 
meghatározott napján, amennyiben: 
a) a 26. életévét még nem töltötte be, 
b) 18 év alatti személyt kísér, és annak a Polgári Törvénykönyv (a 
továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő). 
A muzeális intézmények állandó és időszaki kiállításait 50%-os kedvezményes 
belépődíj fizetésével látogathatja az EGT-állampolgár: 
a) a 6. életévének betöltésétől 26. életévének betöltéséig, 
b) 62 év felett, 
e) amennyiben legalább két, 18 év alatti személyt kísér, és azok Ptk. szerinti 
közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fö), a (2) bekezdés b) pontjában foglalt eset 
kivételével, 
d) amennyiben a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. 
törvény 18. § (2a) bekezdése szerint öregségi teljes nyugellátásban részesül. 
Az Alaptörvény J) cikk (1) bekezdésében meghatározott nemzeti ünnepeken, 
állampolgárságra való tekintet nélkül a muzeális intézmények kiállításai 
díjtalanul látogathatók. 
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g) A látogatószám növekedését és a múzeumi szolgáltatások minőségét elősegítő új 
kezdeményezések. szolgáltatáscsomagok és készpénzkímélő eszközök 

Az új vezetéssel alapvető szerkezeti átalakítások történtek a Jósa András Múzeumban, 
annak érdekében, hogy a feladatok szétosztása, a különböző osztályok munkájának 
összehangolása hatékonyabb és ebből kifolyólag a múzeumi szolgáltatások minősége 
kedvezőbb legyen. Alapvető célunk. hogy olyan kiállításokat, programokat, rendezvényeket 
szervezzünk, amelyek témájukban közel állnak városunk és megyénk lakosságához, ezért a 
Múzeumok Éjszakáján átfogó közvélemény kutatást tartottunk a látgatók körében, mely 
eredmények felhasználásával igyekeztünk és igyekszünk a továbbiakban kialakítani kiállítási 
és program koncepciónkat. Az újonnan megalakult múzeumpedagógiai csoport egyik első 
tevékenysége volt a múzeumpedagógiai kínálat fössítése, annak alkalmazkodása a nemzeti 
alaptantervhez, ami mellett új szolgáltatáscsomagok kidolgozására is sor került az iskolák 
szán1ára. Ezen új csomagok megismertetése érdekében több napot is azzal töltöttek 
múzeumpedagógusaink, hogy személyesen látogattak cl Nyíregyháza általános és 
középiskoláiba, illetve óvodáiba. Emellett több alkalommal kezdeményeztek találkozót, 
workshopot a város iskoláinak, óvodáinak pedagógusaival múzeumpedagógiai témák 
megvitatására. 

Fontosnak tartjuk a már évek óta megrendezésre kerülő, ezért ismert és várt 
programjaink folytatását (nemzeti ünnepekhez kapcsolódó programok, Kulturális Örökség 
Napjai, a Turizmus Világnapja, Magyar Népmese Napja, Régészet l\apja, Kutatók Éjszakája, 
stb) valamint ezen programok új elemekkel való bővítését (ld. Régészet Napja: nem csupán 
kiállító teremben, hanem valódi feltáráson való részvétel, régészethez kapcsolódó szakágak 
kipróbálása). Emellett természetesen ugyanolyan fontos új az attrakciókkal való jelentkezés 
is. Erre volt jó példa az egyik időszakos kiállításunkhoz (Fejedelmek mesés kincsei) 
kapcsolódó Családi Nap, vagy a Cselekvő közösségekkel közösen megrendezett Csalafinta 
családi nap, mely alkalmak nagy érdeklődésre tartottak számot. 

Szintén a látogatószám növelése érdekében kötött a Jósa András Múzeum 
együttműködési megállapodást például az Első Nyíregyházi Lions Clubbal, Sóstó
Gyógyfürdők Zrt.-vcl, l\yíregyházi Állatparkkal, vagy a Móricz Zsigmond Megyei és Városi 
Könyvtárral. Ezek a turisztikai jellegű együttműködési megállapodások kölcsönös 
kedvezményes belépést biztosítanak, melyek a múzeum látogatottságát kedvezően 

befolyásolhatják. 
Azért, hogy a programokkal kapcsolatos információk minél szélesebb körben 

eljussanak az érdeklődőkhöz folyamatosan frissítjük honlapunkat és facebook oldalunkat. 
A Sóstói Múzeumfalu mellett 2017 nyarától a Jósa András Múzeumban is üzembe 

került a bankkártya leolvasó terminál, mely lehetővé teszi a bankká11yával és SZÉP kártyával 
történő fizetést. 
h) Látogatószám nö1·elésének tervezett stratégiája 

A múzeumok a kulturális é11ékek bemutatása, a kiállítások vonatkozásban a 
szabadidős tevékenységek piacának versenyszereplői, amellett, hogy a kulturális értékek 
védői, tudományos, kutató intézmények, ahol a széleskörű bemutatás, megismertetés fontos 
alaptevékenység. A látogatói igények növekedése és differenciálódása egyre fontosabbá teszi, 
hogy a múzeumok kínálatának kialakítása egyre inkább felhasználó- , látogató-orientált 
legyen. A látogatók igényeinek, szokásainak megismerése, a kiállítások és más szolgáltatások 
ezekhez történő igazítása, s a feltételrendszer optimális meghatározása alapvető fontosságú 
lépések a látogatószám növelés stratégiájának kidolgozásakor. 

Fontos, hogy az adott közösség, a célcsoportok szellemi örökségüknek tartsák a 
múzeumot, ami nélkül elképzelhetetlen a múlt megismerése, a jelenre való reflexiója. A 
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múzeum látogatottságát felépíteni ort kezdődik. hogy milyen témát választunk, ezt a témát 
hogyan rendezzük, szcenírozzuk meg, majd hogyan tudjuk mindezt kommunikálni. Fontos, 
hogy a témát ne csupán magunknak válasszuk, hanem olyan lehetőségeket keressünk, amely 
akár széles érdeklődésre, akár egy jól meghatározott célcsoport érdeklődésére tart számot 
legyenek azok óvodások, iskolások vagy éppen időskorúak. Alapvető az interaktivitás, a 
párbeszéd, a bevonás kérdése, hiszen e nélkül már nehezen tehető érdekessé egy kiállítás. egy 
rendezvény. A megfelelő dialógussal be lehet vonzani az embereket. Törekednünk kell arra, 
hogy a látogatókat megszólítsa a tárgy, a tér vagy épp maga a személy, aki ebben működik. 
Ez különösen nehéz, egy olyan időszakban, amikor a kultúra terén lezajló kommercializálódás 
a múzeumi látogatottságot is jelentősen érinti. A fokozódó igénytelenség, különösen a fiatalok 
jelentős rétegeinél a televízió, a mozik által erősített „szenvedélyek", magatartási szokások, a 
videojátékok, a számítógépes játékok rabjaivá válnak. Mindemellett a virtuális térben való 
otthonos mozgás elvi lehetőségeket, új formákat is kínál a múzeumi célok elérésére (Internet, 
virtuális kiállítások, reklámozás stb.). 
Az alábbi alapelvek hangsúlyozását tartjuk fontosnak tehát a látogatószám növelési 
stratégiánkban: 1. Érték - A múzeumi kulturális, szakmai alapértékek megörzése. fejlesztése. 
2. Innováció - Új, eredeti megoldások alkalmazása. 3. Eredetiség - Egyediségre, 
megkülönböztethetőségre törekvés. 4. Kooperáció: - Hosszú távú együttműködések 

kialakítása. 5. Kommunikáció - Tudatos kapcsolat-menedzsment és kommunikáció. 6. 
Rugalmasság - Gazdálkodási érzékenység, vállalkozási szemlélet erősítése. 7. Motiváció -
Teljesítményorientált érdekeltségi rendszer. 8. Identitás - Belső és külső identitás erősítése. 

i) A= épületen belüli információs eszközök 
Az intézményben nyomtatott falitérképek (angol nyelven is) és szabadtéri irányító táblák 
szolgálnak információval. A Jósa András Múzeumban infopont működik, mely tájékoztat a 
múzeum jegyárairól. aktuális kiállításairól , rendezvényeiről. A TIOP-1.2.2-11/1-2012-0052 
számú. tantárgyraktár elnevezésű pályázat lehetővé tette az infokommunikációs rendszerek 
átgondolt és sh-ukturált kiépítését a bejárattól a II. emeleti Látványtárig. A kiírások vakbarát 
írással is megjelennek. 
j) Múzeumi bolt, bi1fé, kávézó 
Intézményeinkben a kiadványainkat nyitvatartási időben a jegypénztárban lehet me!:,1vásárolni. 
A Jósa András Múzeumban büfé, kávézó nincs, a Sóstói Yfúzeumfaluban bérleti fom1ában 
működött kávézó/büfé. 
k) Az akadálymentesítés helyzete 

A Jósa András Múzeumban az akadálymentesítés megoldott: udvaron a liftaknáig 
rámpa, az épületben lift. a mellékhelyiségek alkalmasak kerekesszékben ülök fogadására. A 
Sóstói Múzeumfaluban részben megoldott az akadálymentesítés, a mosdók megközelítése 
akadálymentes. 
1) Fogyatékkal élők (látás- és hallássérültek) fogadása a múzeumban 

A vakok - gyengén látók számára továbbra is nagy segítséget nyújtanak az aulától a 
Látványraktárig futó Braille feliratok. A7 épület földszintjén található az intézmény tereit, 
helységeit bemutató tapintható térkép (thennofo1mált táblán kialakított domború grafika). Ez 
a térkép Braille írással ellátott, a gyengén látók számára kontrasztos színeivel könnyen 
értelmezhető. Az épületen belül Braille feliratokkal ellátott irányítótáblák, szövegek, számok 
kerültek elhelyezésre. megkönnyítve a látássérült látogatók tájékozódását. A Jósa András 
Múzew11 weboldalán elérhetőek a vakok és gyengén látók számára készített hangos-térképek. 
A múzeumi honlapnak van akadálymentes változata. 
A TIOP pályázat során megvalósuló Tantárgyraktárban számos eredeti tárgy megfogható, 
megtapintható a fogyatékkal e!ök számára is. Szintén a Tantárgyraktárban tudunk biztosítani 
fogyatékkal élők számára múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai programokat. Mind a 
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Jósa András Múzeum Néprajzi kiállításában, mind a Sóstói Múzeumfaluban továbbra 1s 
lehetőség van ana. hogy számos tárgyat kézbe foghassanak a fogyatékkal élők. 

III. Gyűjteménvek gyarapítása és nyilvántartása 

L 

1. Gyarapodás 

A gyűjteménygyarapodás s::.akágankénr, a gyarapodás módjának ésforrásának megjelölésével 
A Jósa András Múzeum régészeti gyűjteménybe beleltároztunk 6325 db tárgyat (ezzel 

a beleltározott tárgyak mennyisége 299.549-re emelkedett). Régészeti leletek tem1észetesen 
99%-ban régészeti feltárásokból kerülnek be és elenyésző részét képezi a gyarapodásnak az 
ajándékozás. 2017-ben jelentős régészeti ásatások (próbafeltárás, teljes felületű megelőző 

feltárás) folytak az alábbi helyszíneken: Nyíregyháza-nyugati elkerülő (III-IV. ütem), 
Tiszabecs-Pethő-tag 1-2., Kisvárda-Vár, Kisvárda ÉK-i elkerülő, Kisvárda-D-í elkerülő, 
Szabolcsbáka Villamosenergia Elosztó Állomás, Kemecse-Homokdomb, Tiszadob-Baromfi 
telep, Tarpa-Harasztos alj, Szarnoszeg-Szennyvíztelep, Tiszavasvárí-Wienerberger téglagyár, 
Nyírbátor-Báthory István Gimnázium. Mátészalka-Református templom, Máriapócs-Római 
katolikus templom, Tiszadob-Andrássy-Kastély. Három helyszínen sikerült tervásatást 
folytatnunk: Geszteréd-Templomdomb, Aranyosapáti és Tiszadob-Sziget lelőhelyeken. 

Leletmentést folytattunk Nyírpazony - Ömagy kert és Újfehértó Ipari területen. 
A 2017-ben történt ásatások során 42034 m2 került humuszolásra, melyből 34027 m2 

bizonyult régészetileg pozitívnak. 
Emellett 2017-ben került beleltározásra Derecske-Darabos-dűlő leletanyaga (2314 db 
kerámia, 583 db fém, 4431 gyöngy), mivel azonban ez a leletanyag a debreceni Déri Múzeum 
gyűjtőkörébe tartozik, nem adtuk hozzá az általunk leltározott darabszámhoz. Szintén 
megtörtént e lelőhely antropológiai anyagának meghatározása és beleltározása, mely szintén a 
Déri Múzeumhoz került. 

A Helytörténeti Gyűjtemény és a Történeti Dokumentumok Gyűjteménye tárgyévben 1101 
tárggyal, illetve dokumentummal (85 db vásárlás, 1016 db ajándékozás), az irodalomtörténeti 
gyűjtemény 25 dokumentummal (ajándék), a Jósa András :\íúzeum Néprajzi Gyűjteménye 
122 tárggyal (120 ajándék, 2 vásárlás), a Képzőművészeti gyűjtemény 1 tárggyal (vásárlás), 
az Iparművészeti Gyűjtemény 5 tárggyal (vásárlás) gyarapodott. Ezek mindegyike leltározásra 
került. 
A Sóstói Múzeumfalu néprajzi gyűjteménye 688 darab tárggyal gyarapodott. Ebből egy darab 
tárgy vásárlás, 687 db tárgy ajándékozás révén került a Sóstói Múzeumfaluba 
2017-ben 472 darab tárgy került belel tározásra. 

Feladat (szerzemény, 1 Gyarapodás Felelős Határidő A teljesítés 

szakág) módja és forrása státusza 

Régészeti 1 Asatás, Régészeti 2017. Teljesített 

gyűjteménygyarapodás leletbejelentés Osztály december 31. 

Népi lakáskultúra, a ajándék, Néprajzi 2017. Teljesített 

háztartás és vásárlás Osztály december 31. 

gazdálkodás, kerámia 

gyűjtemény 

kiegészítése 
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Történeti/helytörténeti, j ajándék, Történeti 2017. Teljesített 

képző- és vásárlás osztály december 31. 

iparművészeti. 

irodalomtörténeti 
gyűjtemények 

gyarapítása 

K;e111elkedő darabok vagv együttesek bekerülése 
Régészeti feltáráson került elő egy 16. századi ágyútöredék a Vámosatya-Büdy-várból, 

valamint kiemelkedőek a Mátészalka-Református templom kriptaleletei. 
A Jósa András Múzeum Néprajzi Gyyűjteménybe főként hímzett textilekböl, kisebb 

részben háztartási edényekből és egyéb használati tárgyakból álló vegyes néprajzi anyag, 
valamint 1 db hordozható cimbalom Nyírrnadáról és 1 db datált, feliratos szaru sótartó 
Csarodáról került be. 

A helytörténeti gyűjtemény legkiemelkedőbb tárgyai, tárgyegyüttesei: a várostörténeti 
gyarapodásból kiemelhető egy 1936-ból származó fedeles ezüstözött alpakka serleg, mely a 
nyíregyházi tűzoltósághoz köthető. Dr. Margócsy József hagyatékából való egy utcatábla 
(Selyem u.), ahol korábban lakott és egy Új kistelki szőlőből származó házszámtábla (ahol 
meg egy ideig a szőlője volt). 

A retro anyagból említésre méltó egy játékmaci az 1960-as évekből, a korszak 
ikonikusnak tekinthető, a gyermekek számára szerkesztett Pajtás és a felnőtteknek való Zenith 
fényképezőgépe, a szintén klasszikus, elől két zsebes, zánal és külön csatos szíjjal 
megerősített aktatáska. 

A militaria anyagból kiemelhető egy leendő helyörségtörténetí kiállításhoz gyűjtött, az 
1990-es évek közepe-végéről való tiszti hétköznapi és társasági teljes egyenruha, ami már 
ebben a formájában is azonnal kiállítható, hiszen minden ruhadarab megvan (sapka, zubbony, 
ing. nyakkendő, nadrágszíj, nadrág, zokni, cipő), sőt egyéb kiegészítő ruhadarabok is: felöltő. 
sáL kesztyű, sportruházat, pulóver. 

Begyűjtöttünk egy 1995 mintájú tábornoki gyakorló ruházatot is. 
A Sóstói Múzewnfaluba jeJentős számú tárgyegyüttes került be Napkorról: római 

katolikus vallási tárgyi emlékek, női viselet darabok. konyhai eszközök, textíliák, bútorok, 
stb, összesen 271 db. Az idén is került a gyűjteménybe számos, a tirpákokhoz kapcsolódó 
tárgy: textíliák (párnahaj, szövet ágytakaró), viseletdarabok, háztartási eszközök, Szent Biblia, 
összesen 20 db. Figyelemre méltóak nyíregyházi gyűjtésű arasznyi méretű népvíseltes babák, 
az ugyancsak Nyíregyházán gyüjtött, de Nyírpazonyban használt szekrény (sifon), amelynek 
belső felületeire tintaceruzával jegyezték fel a család életében jelentős eseményeket a 19. 
század végétől a téeszesítésekig. Maga a ruhásszekrény, mint tárgy nem különösebben 
érdekes darab, de a benne található írások azzá teszik. 

2016. tény 2017. terv 2017. 
tény 

Tárgyévi régészeti és őslénytani 58.22ÜmL 5000 IllL 42.034m2 

feltárások alapterületének 
nagysága (m2) 

Az éves gyűjteményfejlesztési 176 150 179 
tervben meghatározott egyéb 
gyüjteménygyarapítási alkalmak 
száma 
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1 - -- - -
Régészet: 482.505 
484.494 db 4000 db db, 
összesen ebből 

15.000db tárgyévi 
ugyanakkor 4721 db 
a gyarapodás 
zöme nem a 

1 
1 Jósa András 

Múzeumban 

A régészeti és őslénytani feltárás 
lesz -
elhelyezve, 

nyomán feldolgozandó állomány 
hanem 

nagysága 
részben a - összesen (db, vagy egyéb 
debreceni 

jellemző mutató) 
Déri - tárgyévben (db, vagy egyéb 
Múzeumban, 

jellemző mutató) 
illetve a 
kisvárdai 
Rétközi 
Múzeumban, 
a JAM-ban 
ebből kb. 
5000 db a 
szaporulat 

A feldolgozandó egyéb 1350 2000 567 
műtárgyállomány nagysága 
- összesen (db) 

tárgyévben (db) 
25.000db 6.000 db 5529 db 
ugyanakkor 
a gyarapodás 
zöme nem a 
Jósa András 
Múzeumban 

A tárgyévben régészeti és lesz 
őslénytani feltárás nyomán elhelyezve, 
múzeumba került tárgyak száma hanem 
(db, vagy egyéb jellemző részben a 
mutató) debreceni 

Déri 
Múzeumban, 
illetve a 
kisvárdai 
Rétközi 
Múzeumban 

A tárgyévben ajándékozással 1227 1000 1737 
bekerült tárgyak szánrn (db) 
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A tárgyévben adásvétellel bekerült 315 200 94 
tárgyak száma (db) 

A tárgyévben egyéb, a fentieken - - 35 
kívüli gyűjteménygyarapodással 
bekerült tárgyak száma (db) 

~yilvántartás 

a) A muzeáhs intézmények nyilvántartási szahá~yzutárúl szóló 2012002. (X. 4.) NKÖM 
rendelet előírásainak teljesülése 

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

Gyűjtemény Gyarapodási Szaklcltárkönyv Leíró karton Szekrénykataszter Duplumnapló 
megnevezése napló N/H/Sz N/II/Sz N/H/Sz N/HJSz 

N/H/Sz 
Régészet H I-VSz H/Sz - -

Antropológia j\' H N - -
Archaeozoológia N H N - -

Hely1ö11éneti H HISZ H N N 
Gyűjtemény 

Tö11éneti H HISZ H N N 
dokumentumok 

Kállay 1 H HISZ H N N 
Gyűjtemény 1 

Képzőművészeti H HISZ HISZ N N 
gyűjtemény 

Ipannűvészeti H HISZ HISZ N N 
gyűjtemény 

Iroda 1 omt örténeti H HISZ HISZ N N 
gyűjtemény 

Néprajz H H H N 
gyűjtemény 

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

Segédgyűjtemény Adattári Adattári fénykép- Kiállítási segéd- és technikai 
megnevezése leltárkönyv leltárkönyv eszközök leltárkönyve 

N/H/Sz N/H/Sz N/H/Sz 
Régészeti Adattár H N N 
Néprajzi Adattár H N N 
Néprajzi Fotótár N H N 
Altalános Fotótár 1 N H N 
Történeti Adattár H N N 

Külön nyi lvántartások (N: nincs, H: hagyományos, Sz: számítógépes) 

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

letéti napló H 
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- - - ~ 

kölcsönvett tárgyak naplója H 
bírálati napló H 
restaurálásra átvett anyagok naplója H 
A gyűjteményeiből, illetve a birtokában lévő egyéb anyagból ideiglenesen kikerült N/H/Sz 
(kiállításra vagy más célra kölcsönadott, vizsgálatra, restaurálásra átadott stb.) 
kulturális Javakról 
mozgatási napló H 
kölcsönadott tárgyak naplója H 

Törlés a nyilvántartásból 
A tárgyévben kérelmezett törlési engedélyek bemutatása 

- -

Ssz. Gyűjtemény 
Törlés Törölt kulturális javak 1 Miniszteri engedély száma, 
oka száma kelte 

l. - - - -

A muzeális intézmény 2017. évi mütárgykölcsönzései 

Kultv 38/A. §, valamint a muzeális intézményekben őrzött kulturális javak kölcsönzéséről, 
valamint a kijelölési eljárásról szóló 29/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet teljesülése. 

Kultv. 38/A (1) szerinti szerződés 1 

Kultv. 
1 Kultv. Kultv. 38/A § 

38/A § (2) 1 Kult:v. 
Szerződés szerinti 38/A § (3) 38/A (4) (6) szerinti 

Ssz. Kölcsönvevő szerinti miniszteri száma kötelező szerinti 
pénzügyi engedély 

tartalmi melléklet 
elemek (I/N) biztosíték száma, kelte 

(l!N) 1 
(l/~) 

3. 72-1/2017 Hajdúsági Múzeum I I N -

4. 76-1 /2017 Ferenczy Múzeumi I I I -

Centrum 
3. 90-1-1 /2017 Koszta József I I l -

Múzeum 
5. 156-1120 17 Zajti Ferenc I I I -

Helytörténeti 
Gyűjtemény 

6. 325-112017 Kállósemjéni Kállay r I I -
kúria 

7. 348-J/2017 Magyar I I N -
Természettudományi 
Múzeum 

9. 26-1/2017 Szatmár Megyei l 1 1 2017. január 3. 
Múzeum, No: 
Szatrnáméneti KÖH.Ü/MHFí5/2 

(2017) 
10. 354-1 /2017 Muzeurn l I ] No: MH0/45 1/2 

Archidiecezjalne w (2017) 
Przemyslu 2017. szeptember 

5. 
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A::: éves gyarapodással kapcsolatos nyilvántartás i.feladatok teljesülése, különös tekinlettel a 
' ' ' . '/ . ' szwmtogepes nyz vantartasra 

Feladat 1 Felelős Határidő A teljesítés 

státusza 

Folytatódik a bekerülő 1 osztályvezetők és 2017. december teljesült 

Jeletek és a leltározatlan szakmuzeológusok 31. 

darabok nyilvántartásba 

vétele 

A leltározott tárgyak osztályvezetők 2017. december teljesült 

digitalizálása a 31. 
gyűjteményekben 

1 

Az új feltárások és a régi régészeti 1 2017. december teljesült 

adattári anyagok digitális osztályvezető 31. 

feldolgozása, a 

dokumentációk készítése 

Revíziók folytatása osztályvezetők 2017. december teljesült 

1 31. 1 

A néprajzi gyűjtemény 1 néprajzi 2017. december teljesült 
tárgyadatainak számítógépes osztályvezető 31. 

adatrögzítése excell 

táblántban 

Az elmúlt évekhez hasonlóan folytatódott a Régészeti Osztályon a bekerülő leletek és 
a leltáro.latlan darabok nyilvántartásba vétele, ezzel párhuzamosan a leltározott tárgyak 
folyamatos digitalizálása. Mindezzel párhuzamosan haladt az új feltárások, és a régi adattári 
anyagok digitális feldolgozása, a dokumentációk elkészítése, leadása, digitális rögzítése, 
illetve a revízió folytatása. 

A Történeti Osztály gyűjteményeiben (Képző-, és Ipannűvészeti, Történeti-, és 
Helytörténeti. Irodalomtörténeti gyűjtemények) naprakész a számítógépes nyilvántartás az 
Ariadne múzeumi nyilvántartó rendszerben. 

A Sóstói Múzeumfaluban a tárgyak számítógépes nyilvántartása jelenleg Excel 
táblázatban történik, az adatrögzítést a gyűjteménykezelő és a kulturális közfoglalkoztatottak 
végzik. Az Excel táblázat a leltárkönyvi mezőket tartalmazza. 20.000 tárgy adatrögzítése 
történt meg, amely magában foglalja az idén beleltározott tárgyak adatait is. Elkezdtük a 
Sóstói Múzeumfalu Fotótárának digitalizálását, 6.258 db fotónegatív. 537 db pozitív nagyítás, 
4401 fotó leírókarton szkennelése történt meg. Ezen kívül 844 tárgyleírókartont szkenneltek 
be. 

b) Feldolgo::.ásra váró ('•iss::.amenőlegfelhalmozódott) régés::.eti és őslénytani anyag 
becsült mennyisége és a hiányosságok feldolgozása érdekében 2017. évben elvégzett 
feladatok 

A feldolgozásra váró régészeti leletanyag mennyisege 2017-ben 482.505 db, 
tárgyévben 6325 darab tárgy került leltározásra. A leltározás során a 2017-ben csökkentettük 
a feldolgozandó leletanyag mennyiségét 2016-hoz képest, s ezt a folyamatot a 2018-ban is 
szeretnénk folytatni. 
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Feladat Felelős Határidő A teljesítés 

státusza 

A leltározatlan tárgyak közül régészeti 2017. december teljesült 

minél több nyilvántartásba osztályvezető 31. 

vétele 

d) Gyűjteményi rend és raktári helyzet értékelése, raktárrendezéssel kapcsolatos 2017. évi 
.feladatok teljesülése 

Égető kérdésnek mutatkozik a régészeti raktár kapacitás hiánya. Az ásatások 
nagyságától, illetve az onnan befolyó anyag mennyiségétől függően - a régészeti raktár 1-2 
éven belül betelik. Nem jobb a helyzet az archeozoológiai és antropológiai anyag esetében 
sem, kapacitásaink ott is végesek. 2017-ben nem sikerült rendeznünk ezt a problémát, így 
hamarosan szükség lesz a kérdés mielőbbi megoldására. A fentiek ellenére a raktári rend 
megfelelő, az anyagok kutathatóak. 

Hasonló a helyzet a történeti osztály raktárai esetében is, hiszen itt is helyhiánnyal 
küzdünk. A képzőművészeti raktár betelt, ennek orvoslására nyitottuk meg a földszinti külön 
raktárat, ahol fűtés híján csak meghatározott jellegű műtárgyakat helyezhetünk el. Ráadásul a 
második emeleten lévő képzőművészeti raktár klimatizációját is meg kell oldani a tárgyak 
állagmegóvása érdekében. A történeti dokumentum és irodalomtörténeti raktárak rendben 
vannak. A könyvtári tömörraktár szintén elegendő hellyel rendelkezik a jövőben beérkező 
gyarapodások számára. 

A Sóstói \1úzeumfalu gyűjteményi raktárai teljesen megteltek és mindegyik zsúfolt. A 
raktár épület egyik felét nem padlásolták le, így az ott tárolt tárgyak sokkal jobban ki vannak 
téve a hőíngadozásnak, és a por elleni védelmük is nagy nehézségekbe ütközik. A korábban 
kialakított gyűjteményi csoportokba (kerámia, textil. bútor, háztartás tárgyai, mesterségek) 
történt a beleltározott éves gyarapodás elhelyezése. A problémára megoldást jelentenek a 
Sóstói Múzeumfalu 2018. évben megvalósuló fejlesztései. 

Feladat Felelős Határidő A teljesítés 

státusza 

Uj raktári kapacitások Múzeumigazgató 2017. december Folyamatban 

keresése 31. 

Az intézmény revíziós tervének 2017. évi bemutatása és a végrehajtás érdekében tervezett 
f épések részlete::.ése gyűjteményenként, jelezve a legutolsó revízió időpontját is 

A Jósa András Múzeum 2017. évi rev1z10s tervét a gyűjteménnyel rendelkező 

osztályok egyéni tervei határozzák meg. A revíziót a törvény (2011. évi CXCVI. törvény 7 § 
(2) bekezdése) értelmében gyűjteményenként hétévente folytatjuk le, emellett a Jósa András 
Múzeum éves munkatervében mindig meghatározza a revízióval érintett gyűjteményeket, a 
revízióért felelős személyeket és a teljesítési határidőket. Elsődleges célunk a bekerülő 

leletek, tárgyak, dokumentumok nyilvántartásba vétele, mindemellett természetesen tudjuk azt 
is, hogy mindez nem hátráltathatja a revíziók elvégzését. Ezért minden gyűjteménnyel 
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rendelkező osztály munkatervében szerepel az adott évre vonatkozó revízós terv is. A 2017. 
tervben meghatározott 5000 tételt idén az intézmény háromszorosára teljesítette. 

2017-ben láttunk neki a múzeum első. (vegyes: néprajz, régészet, nwnizmatika) 
leletárkönyvében szereplő régészeti tárgyak revíziójának. Az ebben szereplő régészeti 
tárgyakat az 1960-as évek elején újraleltározták, ezért a fentiekkel párhuzamosan az 
újraleltározon tárgyakat elővettük , s megpróbáltuk azokat azonosítani, revízió alá vonni (20 l 
darab). 

A Helyiörténeti gyűjteményben a revízió alá vett évkörök: 1971-1990., illetve a Retro 
lakás e. állandó kiállítás lebontása miatt a 2013. év, 342 tételben összesen: 4732 darab tárgy. 
Az Irodalomtörténeti gyűjteményben a revízió alá vett évkör 1990 volt, két tételszámon 400db 
tárgy revíziója történt meg. 

Az Adattár részéről megtörtént Zsák Zoltán fotós hagyatékának a teljes revíziója. 
Ennek során 568 tétel/6361 db lett revízió alá vonva. 

A Kállay Gyűjtemény bár 2017-bcn zárva volt, a dolgozók folytatták a revíziós 
tevékenységet. Tárgyévben revízió alá esett tételek száma: 5114. 
A Sóstói Múzeumfaluban 246 tárgy revíziója történt meg. 

2016. tény 2017. terv 2017. 
tény 

Tárgyévben gyarapodási naplóba 7069 6000 7358 
vett kulturális javak száma (tétel és 
db) 
Tárgyévben szakleltárkönyvbe vett 10.755 8000 8060 
kulturális javak száma (tétel és db) 
Tárgyévben szekrénykataszteii - . 
nyilvántartásba vett kulturális 
javak száma (tétel) 
Tárgyévben revízió alá vont 4850 5000 db 17.054 
kulturális javak száma (tétel és db) 
A tárgyév végén feldolgozott 392.221 400.221 420.6321 

(szak leltárkönyvben, darab darab ebből 

szekrén ykataszteri ebből ebből régészet 
nyilvántartásban szereplő) régészet: régészet: 299.549 
- teljes állomány száma (tétel) 293.224 299.224 35-40% 
- ebből régészet (tétel) darab darab 
a teljes műtárgyállomány és a 35-40% 
fentiek értelmében feldolgozott 
műtárgyállomány aránya(%) 

Hozzáférés 

Az intézmény 2017. évi digitalizálási tevékenységének szöveges bemutatása, illeszkedése az 
intézmény középtávú digitalizálási stratégiájához 

A múzeumok aktívan keresik helyüket az információs társadalomban. A 2001-es 
Lundi alapelvek szerint .,Európa kulturális és tudományos tudáskincset hordozó forrásai 

1 A 20 J 6. évi beszámolóból a Sóstói Múzeumfalu állománya kimaradt, ennek köszönhető a tárgyévi teljes 
állomany magasabb stáma, mert ebben már a Sóstói Múzeumfalu allomfinya is benne van. 
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egyfajta sajátos közvagyont képeznek, belőlük áll össze sokszínü társadalmaink kollektív és 
egyre gyarapodó emlékezete. "A kultúra több százezres tárgyi lenyomataira vonatkozó 
infom1ációkhoz a széles körű hozzáférés biztosítása kiemelt feladat. A digitális kor múzeumi 
látogatójához új utak vezetnek. 
1. A meglévő adatbázisok importálása gyüjteménykezelő, nyilvántartó és publikáló 
rendszerbe. Hosszú távú célunk az adatbázisok csatlakoztatása az Europeana rendszerhez, 
ehhez azonban elengedhetetlenül szükséges, hogy középtávú célnak kitűzzük a hagyományos 
hordozókról való áttérést a digitálisra az összes nyilvántartás esetében. Ebből a szempontból 
legnehezebb helyzetben a Sóstói Múzeumfalu van, ahol - a történeti osztály Ariadne, a 
régészeti osztály EMIR adatbázisaihoz képest - 2017-ben még mindig Excell táblázatba 
rögzítették a tárgyi gyűjteményt. Tárgyévben azonban megpályáztunk és el is nyertük a 
Járásszékhely múzeumok szakmai támogatására kiírt pályázatot, mely eredményeként a 
régészeti nyilvántartásnál már használt EMIR-nek megtörténik a néprajzi (tárgyi, fotó és 
adattári gyűjtemény) nyilvántartásra való kialakítása, hogy a jövőben már ebben folyhasson a 
leltározás, nyilvántartás. Az Emír (Egységes Múzeumi Információs Rendszer) néprajzi és a 
többi gyűjteményi egységre történő adaptálásával lehetővé válik a kutatók, érdeklődők (pl. 
helytörténet iránt érdeklődők, iskolások, pedagógusok, kézmüvesek, népi iparművészek, stb.) 
számára az online hozzáférés biztosítása, megfelelő feltételek kialakításával. A program 
segítségével létre hozható egy interaktív virtuális látványtár digitális kulturális örökségi 
tartalmakkal, mely az érzékeny adatok kitakarásával bárki számára szabadon elérhetővé 
válhat. 

A tárgyévben beadott Interreg pályázat szintén rövid és középtávú terveink 
megvalósulásában segítene. A Kormány által 1404/2017. (VI.28.) számon elfogadott 
határozat jegyében a Jósa András Múzeum digitális stratégiája kiemelten kezeli a 
közgyűjteményben található gyűjteményi anyagok digitalizálását és hozzáférhetővé tételét. A 
pályázat ehhez csatlakozna. Így külön hangsúlyt fektetünk a hozzáférhető infon11ációk 
disszcminálására. Ennek a pályázatnak fő célkitűzése egy határon átnyúló terület - Szatmár -
közgyűjteményi digitális modelljének létrehozása. A tevékenység keretében partnerek közös 
múzeumi adatbázist (Egységes Múzeumi Informatikai Rendszer) készítenek, melyet három 
szinten tesznek hozzáférhetővé. 1. szint: múzeumi belső használat, 2. szint: szakmai 
nagyközönség, 3. szint: civil társadalom. Célkitüzés: csatlakozva az országos digitalizálási 
stratégiához modell értékű adatbázist kívánunk létrehozni, amely alkalmas a középiskolai és 
egyetemi képzésben, valamint a felnőttoktatásban résztvevők ismeretanyagának bővítésére . 

Az adatbázis feldolgozza a történelemoktatás számára fontos múzeumi forrásokat egy határon 
átnyúló kiterjedt régióban. A múzeumi gyűjtemények online adatbázisának kidolgozására 
ugyan történtek kísérletek, de a határon átnyúló közös fejlesztés modell értékű lehet egy teljes 
Kárpát-medencét átfogó forrásgyűjtemény kifejlesztésére. A modell további részét képezi 
azoknak a szerteágazó lehetőségeknek a bemutatása, hogy hogyan hasznosíthatóak ezek a 
térinformatikai rendszerben megjelenő adatok. Feltétlenül hozadéka a modell értékű 
tevékenységünknek, hogy háromnyelvű lévén létrejön egy olyan „szakszótár'·, amely 
ugyancsak a korábbi tudományos élet nagy hiányossága volt. 
2. A digitális technológia, a digitalizált műtárgyállomány szerepének konkrét bemutatása a 
valós kiállító terekben. 

Rövid- és középtávú terveink között szerepel virtuális kiállítások létrehozása (pl. 
Múzeumalapítástól a Virtuális Múzeumíg). Ennek érdekében célunk, hogy az adatbázisaink 
kialakitása során láthatóvá váljanak olyan gyűjtemények, gyűjtemény részletek, amelyek 
széles körű érdeklődésre tartanak számot. Ilyen lenne például a nyíregyházi Jósa András 
Múzeum legkorábbi gyűjteménye, egy közel 7000 darabos régészeti kollekció (ún. Jósa 
gyűjtemény) Ez azért különösen fontos számunkra, mert az intézmény 2018-ban 
fennállásának 150. évfordulóját ünnepli. Az alapító Jósa András utódja, Kiss Lajos idejében 
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egyfelől tovább folytatódott a régészeti gyűjtés, másfelől létrejött a néprajzi es a 
képzőművészeti gyűjtemény. A gyűjtemények adatbázisából készülne el a mindenki számára 
hozzáférhető virtuális kiállítás, mely ízelítőt nyújt a másfél évszázad múzeumtörténetéből. 

Lényegesnek tartjuk az adatbázisok mielőbbi auditálását, valamint a széles körű online 
hozzáférés biztosítását. 

3. A digitális technológia. a digitalizált műtárgyállomány szerepének konkrét bemutatása a 
múzeurnpedagógiában, a felnőttkép7ésben, az adott intézmény szolgáltatási rendszerében 

Középtávú célunk az adatbázisokba felvitt, szűrt rekordok megjelenítése online 
adatbázisként tehát kereshető formátumban. Az általános és középiskolák tananyagában 
szereplő témák (például őskor, honfoglalás kor régészete, középkori falvak, templomok, híres 
művészek. mint Benczúr stb.) oktatásához kitűnő segédanyagot szeretnénk biztosítani. A nagy 
mennyiségű képet, amely már önmagában beszédes, magas szintű, a modern kutatások 
eredményeit figyelembe vevő, pontos. megbízható metaadatokkal kiegészítve. A net 
önmagában a keresőrends?ereken keresztül biztosítja, hogy a célcsoport jól elérhető. Az egyes 
adatbázis részek (régészet, néprajz. helytörténet, képző- és iparművészet) felkeresése 
regisztrálható. Így a felkeresések. a látogatók. visszatérő látogatók száma, származási országa 
segít tájékozódnunk. hogy milyen további adatok feltöltését részesítik előnyben a célcsoport 
tagjai. A felsőfokú oktatásban is jól alkalmazható egy online adatbázis. !'vfind a 
tanárképzésben, mind a bölcsészképzésben a tudásalapú társadalomhoz vezető lehetőség. 
melyet a célcsoport tanulmányaiban nagy haszonnal vehet birtokba, a továbbiakban pedig -
kikerülve a felsőoktatásból - haszonnal továbbíthat a tanítás, illetve kutatásai során. Így 
válhat a kulturális alapellátás részévé és éri el a kulturális identitás erősítését. Ez a célcsoport 
a szakmai kapcsolatok, intézményközi együttműködések. netcs keresés. faccboook révén 
széles körben elérhető. 

A rendszerezett adatok biztosítják a leginkább a kitűzött cél elérését. hogy ti. a kiterjedt 
múzeumi alapú tudásvagyont gyorsan és élményszerűen tegyük elérhetővé. 

4. 1 Iiányzó tárgyfotók elkészítésének tervezése gyűjteményenként. Fontos a korábbi 
információk nagy léptékű digitális feldolgozása. Ennek alapját a hagyomán}OS hordozókon 
készített leltárkönyvek és adattári feljegyzések jelentik. Ehhez rendeljük hozzá a tárgyak 
illusztrációs anyagát, amennyiben volt ilyen, illetve ellátjuk friss felvételekkel. Ezt az alapot 
az egyes gyűjteményeknek megfelelő adatok egészítik ki. Az adott műtárgyról a legteljesebb 
információmennyiséget szükséges összegyűjteni. Az adatok rendezését. szelektálását, 
előkészítését az adatbázisba történő felvételhez az osztályvezetők irányítják. A7. újonnan 
bekerülő digitális adatok rendszerezését és előkészítését az adatbázisba történő felvételhez a 
felelős muzeológusok irányítják. 

5. Az intézményen belül a digitalizálás nagy részét a Forum Hungaricum és a Magyar 
Nemzeti Múzeum. Országos Módszertani és Információs Központ országos digitalizálási 
programja keretében foglalkoztatott dolgozók látják el, valamint természetesen az osztályok 
dolgozói. Ök havi és éves terv alapján dolgoznak, a múzeum gyűjteményeinek anyagából. 
Vezetőjük az adott gyűjtemény osztályvezetője vagy a gyűjtemény kezelője. A 
digitalizációval kapcsolatos rövid távú tervek kialakítása (különös tekintettel az oktatási 
szempontból releváns témakörök/tárgycsoportok meghatározására) és a tervek megvalósítását 
felügyelő vezetők kijelölése az inté7ményvezetö feladata. A 2016-ban meruelölt egyéves 
tervben közel 10.000-re terveztük a tárgyévben digitalizált kulturális javak számát, ám ezt 
megfelelő struktúrával, tervezéssel. vezetői irányítással összehangolva 23.500-ra sikerült 
teljesíteni. 
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6. Annak eldöntése, hogy a teljes digitalizált állományból mely adatok kerüljenek ki a webre, 
az osztályvezetők hatáskörébe tartozik a rö\ :d távú digitalizálási tervhez alkalmazkodva. A 
digitális nyilvántartásokban a gyüjteményenkénti felhasználói jogok megállapítására az 
osztályvezetők és/vagy a szuperadmin joggal felruházott muzeológusok tesznek javaslatot, a 
múzeumigazgató hagyja jóvá. A múzeum stratégiájához tartozik. hogy a külső kutatók 
számára is minél szélesebb használati jogot biztosítson a digitális tartalmakban, tennészetesen 
azok biztonságos őrzése mellett. Az idők folyamán megváltozhatnak az adattartalmak, ám egy 
adatbázisban mindig a friss eredményeket igyekszünk bemutatni. Az adattartalom változás 
együtt járhat olyan adatvesztéssel, mely a gyűjtemény történetiségét sérti. Éppen ezért 
kötelezően szem előtt kell tartanunk, hogy minden adatkorrekció esetén be kell jegyezni a 
módosítás dátumát és a korrigáló nevét úgy, ahogyan az a papír alapú nyilvántartásnál mindig 
is megvolt. 

7. A digitalizált adatvagyon hosszú távú tárolásának kidolgozása alapvetően fontos, hiszen az 
elkészült digitális állományok és a honá tartozó metaadatok hosszú távú, szakszerű 

archiválása intézményi feladat, azonban ehhez megfelelő technológia (modern tárolási és 
mentési rendszerek) szükséges, melynek kiépítése rövid és középtávú céljaink között szerepel. 
A digitalizált és közzétett tartalmak esetében elengedhetetlen a folyamatos technikai 
karbantartás, szoftverfrissítések. Mivel a weboldalak tartalma gyorsan változik, szükség van 
arra. hogy az online megjelenő forrásokat megőrizzük, visszakereshetó webarchívumokban 
tároljuk, és bárki számára hozzáférhetővé tegyük. 

8. A már digitalizált tartalmak esetében folyamatosan meghatározásra kerülnek különböző 
felhasználói csoportok, akik az adott tartalmat igénybe vehetik (köznevelésben részt vevők, 
felsőoktatásban részt vevők, pedagógusok és pedagógusképzésben részt vevők, kutatók, 
minden magyar állampolgár). Rövid távú célunk a különböző felhasználói csoportok igényeit 
kielégítő tartalomszolgáltatási csomagok létrehozása és a jövőben már ezekbe sorolni a 
digitalizálandó tartalmakat. 

2016. tény 2017. terv 2017. 
ténv 

A tárgyévben digitalizált kulturális 15.000 10.000 23.500 
javak száma összesen (tétel/db) és 
aránya a teljes 
rnűtárgyállományhoz képest (%) 
Összes digitalizált kulturális javak 171.500 181.050 195.000 
száma (db) és aránya a teljes 41% 43% 46% 
mütárgyállományhoz képest (%) 
Adatbázisban kereshető kulturális 160.000 162.000 189.731 
javak száma (db) és aránya a teljes 38% 38% 45% 
műtárQ:vállományhoz képest(%) 
Az adatbázis használóinak száma, 31 fö / 30 fö / 33 fő/ 
a használatok száma (fó alkalom) 3900 3500 4100 
Honlapon hozzáférhető tárgyak 4000 4200 4250 
szán1 a összesen (db) és aránya 1% 1% 1% 
a teljes műtárgyállornányhoz 
képest(%) 
Nemzetközi adatbázisban - - -
kereshető tárgyak száma (db) és 
aránya a teljes 
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műtárgyállományhoz képest(%) 

Tudományos kutatás 

a) A 2017. évi tudományns munka fő irányának szöveges bemutatása, ennek illeszkedése az 
íntézmény tudományos stratégiájához (célok, feladatok, eredmények) 

A Régészeti Osztály munkatársai fontosnak tartják az ásatások eredményeinek 
szakmai körökben történő bemutatását. Ennek érdekében a rendszeresen vesznek részt hazai 
és külföldi konferenciákon. Hagyományosan képviselteti magát az Osztály a Fiatal 
Középkoros Régészek Konferenciáján, és a Fi~tal Népvándorláskoros Régészek 
Konferendáján is. Ebbe a sorba illeszkedik az Eszakkelet-magyarországi Régészeti 
Konferencia, de egyéb, regionális szervezésű konferenciákon is részt vettek (Id. Geszteréd) 

Az OTKA keretében nemzetközi jelentőségű kutatási projektekben vesznek részt 
szakembereink (lstvánovits Eszter. Pintye Gábor, Jakab Attila. Körösfői Zsolt), mely magába 
foglalja a császárkor és a honfoglalás kor kutatását. 

A kollégák rendszeresen publikálják ásatási eredményeiket, egyrészt a Jósa András 
Múzeum Évkönyvében, másrészt egyéb szakmai folyóiratokban, könyvekben. A kutatások és 
az ismereterjesztés azonban nem korlátozódik csak a szakmában jegyzett megjelenési 
helyekre, hanem aktívan részt veszünk a helytörténeti munkák régészettel kapcsolatos 
fejezetinek megírásában. 

A tudományos jsmeretterjesztés szándékával jelenik meg a honlapunkon a Hónap 
műtárgya című sorozat, melyben érdekes - nem csak régészeti - tárgyakat mutatunk be az 
érdeklődő közönség számára. 

A 2018-as évfordulós évre tekintettel komoly kutatómunkában vettek rész az osztály 
dolgozói (Istvánovits Eszter, Jakab Attila), mely a Kiss Lajos hagyaték felkutatását, 
rendszerezését és megjelentetését tűzte ki célul. Szintén az évfordulóval kapcsolatban 
kezdődtek kutatások, rendszerezések a régészeti gyűjtemény történetének megírásához, 
valamint a tervezett múzeumtörténeti kiállításhoz kapcsolódó kutatómunkát. 

2018-ban ünnepli volt régészeti osztályvezetőnk , a múzeum korábbi tudományos 
titkára, a 2017-ben a Megyei Prima választáson tudomány kategóriában Nyíregyháza Megyei 
Jogú Város különdíját megkapó Istvánovits Eszter 60. születésnapját. Köszöntésére a 
Régészeti osztály arra vállalkozott, hogy régészeti, néprajzi és történeti tanulmányokat is 
magába foglaló kötetet készít, melybe az ünnepelthez közel álló, a hazai és a nemzetközi 
tudományos élet neves kutatói írtak tanulmányokat. Ez 56 tanulmányt magába foglaló kötet 
szerkesztése megkezdődött 2017-ben, melynek szerkesztői az intézmény igazgatóhelyettese és 
a múzeumi könyvtáros (L. Nagy Márta-Laskayné Szőlősi Katalin) 

A Jósa András Múzeum Néprajzi gyűjteményével foglalkozó néprajzos munkatárs 
(Ratkó Lujza) tárgyévi kutatási témája: 1. a nagykállói kállai kettős tánc 2. a párbajszerű 
cigánybotoló, melyekkel kapcsolatban tudományos publikációi jelentek meg. 

A Jósa András Múzeum Történeti Osztályának tudományos munkája 2017-ben is két 
célt követett. Az egyik a Történeti Osztály tudományos dolgozóinak az intézményünk 
tudományos stratégiájához való szerves kapcsolódás jegyében zajlott, azaz az évek óta folyó 
munka folytatása, mint például a nyíregyházi huszárság története, a megyénk irodalmi 
jelentőségű személyeinek kutatása, megyénk és a környező megyék története a 17. század 
első felében és a Kállay család kutatása. Ezek eredménye az osztály tudományos dolgozóinak 
tudományos előadásai és a megjelent tudományos dolgozatai. A második cél pedig az 
időszaki kiállítások történeti, tudományos hátterének kutatása, hogy az adott időszakhoz vagy 
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rendezvényhez kapcsolódó kiállítások témái alaposan alá legyenek támasztva tényekkel. Így 
történt ez a .,Hitvallásom istensége. hazánk függetlensége"', .,Csókolj meg édes! „ és a 
,.Fejedelmeink mesés kincsei'" című kiállítások készítésekor. A Történeti osztály, a Régészeti 
osztályhoz hasonlóan megkezdte a történeti gyűjtemény történetének megírásához szükséges 
adatok összegyűjtését valamint a múzeumtörténeti kiállításhoz kapcsolódó történeti 
kutatómunkát. 

A Sóstói Múzeumfalu küldetésében megfogalmazott tudományos stratégiája alapján 
2017-ben a tirpák kutatást, vallási néprajzi hagyományok és népi gasztronómia kutatását 
helyezte előtérbe. T émagyűjtés: 
Bodnár Zsuzsanna: Görög katolikus néphagyományok, szakrális emlékek Tímáron, Tirpák 
népélet, evangélikus vallási hagyományok, Tirpák népi ételek, tirpák népviselet, Tirpák 
életmód, építkezés, népszokások, bokortanyák, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye népi 
gasztronómiája etnikai és vallási megoszlás szerint, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
kalendáris és az emberi élethez kapcsolódó szokások. Szatmár néprajzáról a Cégénydányádi 
Kölcsey - Kende kastély kiállítása kapcsán. Ezen kutatások eredméneit számos előadás és 
ismeretterjesztő cikk keretében mutatta be. 
Lauber Laura: - viselet kutatások: az ajaki parasztviselet, a Nyírség népművészete a tánc és 
az öltözködés tükrében, világítás történet kutatása 
Baloghné Szűcs Zsuzsanna: pásztorélet, pásztorhagyományok 
Szabó Sarolta: ipartörténeti kutatás (nyíregyházi céhes, kézműves ipartörténet) 

b) A tudományos munkatársak kutatónapjával kapcsolatos munkáltatói intézkedések 
bemutatása (a kutatónapban részesülő tudományos munkatársak és az engedélyezett 
kutatónapok száma, az engedélyezés szempontjai, a kutatónapokhoz kapcsolódó egyéni 
tudományos célok, feladatok bemutatása) 

2017-ben intézményünkben megalakult a Múzeumi Tudományos Tanács, melynek 
egyik első intézkedése volt a 2012 elején megszüntetett kutatónapok helyzetének rendezése. 
Ennek érdekében szabályzat kidolgozására került sor (Szabályzat a kutatási terv alapján 
végzett munkáról és a kutatószabadságr61). Ennek értelmében: Kutatói szabadság igényelhető 
önálló kötet, tanulmány, PhD, DLA és az ,,MTA doktora"' címé1t benyújtandó disszertáció 
megírására, OTKA és más tudományos pályázatok munkálataiban való részvételre, néprajzi 
terepmunkára, más intézményekben (múzeumokban, levéltárakban, könyvtárakban, felsőoktatási 
intézményekben) való kutatásra, tudományos előadás elkészítésére, tanulmányútra, nemzetközi 
projektekben (pl. külföldi múzeumok/könyvtárak tapasztalatszerzésre irányuló látogatása, külfüldi 
ásatás. néprajzi gyűjtés) való részvételre. 

A kutatói kedvezmény a tudományos minősítéssel rendelkező dolgozók számára, valamint 
doktori disszertáció megírása esetén évente maximum 45 napra terjedhet ki. A nem minősített 
dolgozóknak maximum 30 nap, a nem tudományos munkakörben foglalkoztatottaknak pedig 
maximum 15 nap adható. Ezek a napok heti rendszerességgel vagy egyben, összefüggő kutatói
alkotói szabadság formájában is kivehetők. A kérelmezőnek minden esetben figyelembe kell 
vennie az intézmény éves és rövidtávú terveit, és közvetlen felettesével egyeztetnie kell a kutatói 
szabadság egyben vagy több részletben történő kivételéről. A kérelmezö távolléte nem 
akadályozhatja a múzeumi munka menetét. 

A kérelemnek kutatási tervet, és amennyiben lehetőség van rá, részletes ütemtervet kell 
tartalmaznia. A kérelmet a közvetlen felettesnek (osztályvezető, csopo1tvezető) kell benyújtani, aki 
azt továbbítja a Múzeumi Tudományos Tanácsnak, amely elbírálja és véleményezi azt. A döntést a 
mindenkori igazgató hozza meg a Tanács véleményének figyelembevételével. 
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A kutatói szabadság leteltét követő héten a munkatárs köteles írásban beszámolni az elvégzett 
munkáról, és bemutatni annak eredményét. Emellett az aktuális éves jelentésben is be kell 
számolnia a kutatói szabadság felhasználásáról és eredményeiről. 

A beszámoló, ill. az elvégzett munka értékelése és elfogadása a Múzeumi Tudományos Tanács 
feladata elsősorban abból a szempontból. hogy az elvégzett munka arányban állt-e a 
kutatószabadság időtartamával. 

Az a munkatárs, aki igénybe vette a kutatói szabadságot, de egy éven belül nem tudja 
bemutatni az elkészült mm1kát vagy annak részleteit, a következő évben nem kaphat kedvezményt. 

e) Kiadott. eladolt és raktáron lévő saját múzeumi kiadványok száma. a remittenda 
nagysága, kezelése és raktározási kérdései, a megoldásra vonatkozó intézkedési terv 
teljesülése 

A Kulcs-Készlet Start szoftver segítségével történik a kiadványok kezelése: kiadás, 
bevétel, havi és negyedéves zárás. A digitális nyilvántartási rendszer vezetése naprakész. A 
I 84 fél e kiadványból 17 .360 db volt készleten 201 7-ben, ebből 1518 db kiadvány lett kiadva 
és ebből 334 db eladva. A 2017-ben megjelent kiadványaink a Jósa András Múzeum 
webshopjából elérhetőek. A kiadványraktárban helyhiány küzdünk, mely problémára 
folyamatosan keressük a megoldást, terveink szerint ez a raktáraink átgondoltabb 
szervezésével megoldható. A kiadványok kezelésével és raktározásával kapcsolatos feladatok 
zavartalanul zajlottak. 

d) A múzeumi tudományos munka nemzetközi feladatai, kapcsolatai 
A Régészeti Osztály nemzetközi tudományos munkakapcsolatai két országra, illetve 

ezen belül két városi múzeumra terjednek ki leginkább. 
Hosszú évekre, évtizedre visszamenő kapcsolatunk van a romániai Szatmárnémeti 

Szatmári Múzeummal. Az intézmények közötti együttműködés eredményeként számos EU-s 
pályázat, kötet, kiállítás valósult meg. A további együttműködés keretében 2017-ben adtunk 
be egy újabb határon átnyúló pályázatot (Interreg - Cross-border Open Modell of Digitalised 
Museum) melynek eredménye még nem ismert. 

A kassai Kelet-szovákiai múzeummal az utóbbi években kezdődött intenzívebb 
kapcsolat, melynek eredményeképpen 2016-ban egy közös EU-s pályázatot is beadtunk, 
többek között kiállítás építésre, ám ez sajnos nem nyert. Ennek ellenére hosszabb távon 
mindenképpen szándékunkban áll a további kapcsolatépítés. 

Részben a múzeumi tudományos munka fellendítésére kötöttünk 2017-ben 
együttműködési megállapodást az Eperjesi EgyetemmeL mely megállapodásban külön 
kiemelendő a Tirpák kutatások fontossága, az ebben a témában való közös munka 
(gyűjtött adatok/fotók archiválása, archív anyagok digitalizálása, néprajzi gyűjtés stb). Szintén 
ezt a célt is szolgálja az a négyoldalú együttműködési megállapodás, mely a Kelet-Szlovákiai 
Múzeum (Kassa), a Szatmárnémeti Múzeum, a Kárpátaljai Helytörténeti Múzeum (Ungvár) 
és a Jósa András Múzeum között jött létre, és amely komoly alapjául szolgál a nevezett 
múzeumok tudományos, kutatói együttműködéséhez, közös kiállítások rendezéséhez illetve 
kiállítások cseréjéhez, konferenciák szervezéséhez. A Kárpátaljai Helytörténeti Múzeum 2017 
novemberében nyitotta meg a .,Kárpátalja története'· című kiállítását, melynek kiemelkedő 
szakmai partnere volt a Jósa András Múzeum Történeti Osztálya. 

2018-ra terveztünk egy múzeumtörténeti nemzetközi konferenciát, melynek 
előkészítése megtörtént a tárgyévben. 
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2016. tény 2017. terv 2017. 
tény 

Kutatási témák száma 21 22 37 

Hazai és nemzetközi kutatási 615 7/6 7/8 
programokban történő részvételek és 
a résztvevők száma 

--~ ---
A múzeum által megrendezett 4 4 3 
tudományos konferenciák száma 
Konferencián tartott előadások 53 

1 

40 55 
száma 

A múzeum dolgozói által jegyzett, 6 
1 

5 4 
magyar és idegen nyelvű (külön 
feltüntetve a nemzetiségi 
nyelveket) 

tudományos kiadványok száma 
1 

(múzewni kiadványban és külső 
kiadványban egyaránt) 

A múzeum dolgozói által jegyzett, 29/2 25/2 24/3 
magyar és idegen nyelvű (külön 
feltüntetve a nemzetiségi 
nyelveket) 

publikációk száma (múzeumi 
kiadványban és külső kiadványban 
egyaránt) 
Kiállítási forgatókönyvek száma 10 

1 
10 ] 1 

1 

IV. Műtárgyvédelem végig 

Megelőző műtárgyvédelemmel kapcsolatos 2017. évi feladatok, valamint a tárgyévi 
raktá1fejlesztési feladatok teljesülése (utóbbi esetében forrásmegjelöléssel) 

1 Feladat Felelős Határidő A teljesítés 

1 státusza 
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A régészeti raktárban 
tárolt, és az újonnan 
restaurált anyagok 
csomagolásához, ill 
tárolásához újonnan 
beszerzett korszerűbb 
műtárgy tároláshoz 
használt 
ragasztómentes 
dobozok, az ehhez 
tartozó stanc forma és 
P E zacskók beszerzése 
történt meg 

2. A Jósa András 

h Múzeum oz tartozo 

Retro lakás nevű 

kiállítás lebontása, 

revíziója és a 

kiállításban található 

tárgyak elcsomagolása. 

3. A Kállay 
Gyűjtemény anyagának 
revíziózásában való 
részvétel 
4. A Kállay 
Gyűjteményben lévő 

beleltározatlan 
rovargyűjtemény 

anyagának 
konzerválása 
5. Az Arpád-kor falu 
teljes berendezési 
anyagának ellenőrzése 

6. A Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyében lévő 
múzeumok és 
kiállítóhelyek évi 
ellenőrzése 

Takácsné Varga 

Ágnes, Havasi 

Dóra Zita, 

Dankó né 

Németh Erika, 

Szmolár Edit 

2017.március 

17. 

teljesült 

Takácsné Varga 2017. október teljesült 

Á s l' gnes, zmo ar 

Edit 

Takácsné Varga 2017. október 

Ágnes teljesült 

-
Szmolár Edit elkezdődött 

1 Takácsné Varga 2017. teljesült 

Ágnes, Dankóé december 31. 

1\émeth Erika, 

Havasi Dóra 

Takácsné Varga 2017. 

Ágnes, Dankóé december 31. teljesült 

Németh Erika, 

Havasi Dóra 

Tisztítással, konzerválással, restaurálással kapcsolatos 2017. évi.feladatok 

1 

_.. 
1 
1 
1 

1 

A MNM Országos Restaurátor és Restaurátorképző Központ szervezésében kezdte cl 

Szmolár Edit 2016.09.19-én kezdődő Gyűjtemény és Raktárkezelő tanfolyamot. a záróvizsga 

20 J 8 febrnárjára tolódott. Dankóné Németh Erika a Megelőző Műtárgyvédelem a 

Múzeumokban című 153/2014. közgyűjt. számú indítási határozat alapján szervezett 74 órás 

akkreditált továbbképzési programban vett részt. 
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A restaurátor csoport aktívan bekapcsolódik a múzeumpedagógiai programokba. A 

múzeumok világnapján a restaurátor műhelyben a különféle gyűjteményekből anyag 

fajtánként \.álogatott műtárgyakon keresztül mutattuk be a restaurálás munkafolyamatait. 

Emellett mikroszkóp és nagyító alatt figyelhették meg a látogatók például a Kállay mente alá

öltözetének fémszálas fonalait, a mentéhez tartozó öv és gombok készítés-technikai 

sajátosságait, vagy a Lónyai kripta leletanyagának (fa, fém, textiltöredékek) szerkezeti 

felépítését. A Múzeumok éjszakáján Műtárgyak erdejében címmel, különféle anyag fajtájú 

műtárgyak restaurálási folyamatát mutatták be a látogatóknak, akik ebben aktívan részt 

vehettek. Restaurátoraink részt vettek foglalkozásokkal a Sóstói Múzeumfalu Árpád-kori 

nyári táborában, előadásokkal és rendkívüli tárlatvczetésekkel a Kutatók éjszakáján (előadás: 

Dankóné ~émeth Erika - Egy római kori üvegpohár restaurálása). 

A „Restaurátorok Műhelytitkai II.'' e. kiállítás szervezése, N)íregyházán, saját 

anyagokkal együtt való bemutatása a megnyitóval egybekötött előadói nappal együtt 

megvalósult (előadások: Nagy Hajnalka: 16. s1,ázadi kárpittöredék restaurálása, Pelles Edit: 

Zománcozott perzsa qalyan (vízipipa) restaurálása. Galambos Csilla: Orientalista ihletésű 

áttört tál és csizma alakú üvegedény restaurálása, Nagyváradi Nóra: Festett, ólmozott 

üvegablak rekonstrukciós restaurálása, Bajzik Anna: Ismeretlen ikonfestő: Krisztus levétele a 

keresztről - 19. századi, cink lemezre festett olajkép restaurálása, Kalivoda András: Zsolnay 

Júlia mákvirág díszítményű eozin mázas váza és 16. századi fallosz alakú üveg restaurálása, 

Tóth Hajnalka: Kínai papíresernyő restaurálása). A ,.Restaurátorok műhelytitkai Ir' e. 

kiállításhoz kapcsolódóan a Múzeumok Öszi Fesztiválja keretében, a pincétől a padlásig 

témán belül 2 előadói napot tartottak (Dr. Orosz Katalin papír-bőr restaurátorművész, Bakonyi 

Eszter fém-ötvös restaurátom1űvész), illetve ezt követő gyakorlati foglalkozást. Emellett 

aktívan részt vettek restaurátoraink a régészeti feltárásokon. 

Í Gyűjtemény típusa 
r 
lpannüvészet 

i - - ---
Helytörténet 

Numizmatika 

Néprajz 

Régészet 

Egyéb 

Összesen: 

~ 

Restaurált tárgyak száma ] 

11 db 1 

88 db----------1 

o~ l ----
71 db 1 

9706 db 
.~~-~·~~~--~~~~~~~~~~-

39 db 

9915 db 

Régészeti anyag restaurálása lebontva 

Pap Jékei rét/bronz depó 

Lónya, Református templom Parókia 

M 13 139 Lh. 
r 
Máriapócs Kegytemplom 

~~~~~~~-

65 db bronz 

165 db fém 

· 1 102 db vas, bronz, ezüst, gyöngy 

=.Jj 3 db vas~ kerámia ___ _ 

63 



IM/3 182 Lh. 

Tiszavasvári - Utaséri dűlő 

Tiszadob -Andrássy kastély 

_____ 3dbbronz ----~ 
3 db bronz 

---------
r-

Vámosatya-Büdi vár 

Tiszavasvári- Vöröshadsereg út 

Tiszavasvári - Koldusdomb avar páncél 

Derecske 

Összesen: 

1 Feladat Felelős 

1 

Iparművészet: 11 db Dankó né 

bútor tisztítása, ;\'émeth Erika 

restaurálása. A 

műtárgyak a .. Csókolj 

1 meg édes" című 
kiállítás enteriőrjéhez 

voltak szükségesek. 

Helytörténet: 88 db Szrnolár Edit, 

tárgy restaurálása, Takácsné Varga 

konzerválása. Ágnes 

Kállay Tamás Takácsné Varga 

díszmagyar mentéjének Ágnes 

restaurálása, mely 

letéteményként került 

2017 januárjában a 

Kállay Gyűjteménybe 

Dr. Kállay 

Krisztiánnak 

köszönhetően. 
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8 db kerámia 

88 db kerámia ~ 
8 db ezüstözött bronz, vas .. .. ·~ 

923 db vas 

12314 db kerámia 
; 583 db bronz. ezüst, vas, ólom 
4431 gyöngy 

-
19706 db - --~ l 

Határidő A teljesítés 

státusza 

2017. teljesült 

december 31. 

2017. teljesült 

december 31 . 

2017. teljesült 

december 31. 



1 Néprajz: 238 db tárgy Takácsné varga 2017. teljesül t 

restaurálására került Ágnes, Havasi december 31. 

sor, mely a Dóra, Dankóné 

borbélyműhely, a Németh Erika 

tirpák, valamint a 

babakocsi kiállítás 

anyagát teszi ki. 

1 

Régészet: 2892 db Takácsné Varga 2017. teljesült 

tárgy tisztítását, Ágnes, Havasi december 31. 

restaurálását. Dóra, Dankóné 

konzerválását végeztük Németh Erika, 

cl, mely tartalmazza a Szmolár Edit 

következő 

anyagfaj tákat: vas, 

bronz, ezüst, ón, ólom, 
gyöngy, kerámia, bőr, 

fa. A régészeti 

lelettisztítók munkáját 
heti rendszerességgel 
ellenöriztük. 
~ 

Gencsy hagyaték: 39 Takácsné Varga 2017. teljesült 

db trófea letisztítása. Ágnes, Havasi december 31. 

Dóra, Dankóné 
Németh Erika 

A Fejedelmi kincsek 1 :akácsné Varga 2017. teljesült 

kiállításhoz három Agnes, Havasi december 31. 

vasláda kiállíthatóvá Dóra, Dankóné 
tétele. Németh Erika 

Z. Szalay Pál: Takácsné Varga 2017. teljesült 

Nyíregyháza Ágnes, Havasi december 31. 

betelepítése című Dóra, Dankóné 

festmény Németh Erika 
vak.rámájának 

j letisztítása alkohollal 

1 2016. tény 2017. terv 2017. ténv 
Restaurálásra, tisztításra, 98.000 90.000 95.000 db 
konzerválásra szoruló összes 
műtárgy becsült száma 

------ -- --

Tárgyévben 5150 4500 9915 db 
állományvédelmi kezelésbe 
(restaurálás, konzerválás, 

65 



tisztítás) vont összes 
mütárgy sLáma 

V. Pályázati tevékenység 

Hazai pályázatok megnevezése 
(új és folyamatban lévő) 
Muzeális intézmények szak.mai 
támogatására (Kubinyi Ágoston 
program) 

Pályázott 
összeg 
29.724.350 

-
Múzeumok Öszi Fesztiválja (Jósa 

--
200.000 

András Múzeum) 

Múzeumok Öszi Fesztiválja 200.000 
(Sóstói Múzeumfalu) 
Járásszékhely múzeumok szakmai 1.934.074 
támogatására beadott pályázat 

l5közbeszerzés (kereset· 
gészítés, notebook, egyéni 
dőeszközök) 

Járásszékhely múzeumok szakmai 1.066.500 . 
támogatására beadott pályázat 
(EMIR fejlesztése, 
eszközbeszerzés) 
Járásszékhely múzeumok szakmai 2.794.293 
támogatására beadott pályázat 
(Munkavédelmi eszközök, 
számítástechnikai fejlesztés) 

A nyíregyházi Jósa András 
Múzeum Évkönyve LIX. 

1.000.000 

kötetének kiadására NKA 
pályázat 
Múzeumok éjszakája 2017. 400.000 
mc~alósítására NKA pályázat ,..__,, 
Benczúr Gyula és Barzó Endre 680.000 
festményeinek restaurálására 
NKA pályázat -A leltári szám alatt és mögött e. 2.090.000 
kötet kiadására NKA pályázat 

Széchenyi 2020 programhoz Pályázott 
kapcsolódó pályázatok összeg 
megnevezése (EFOP, TOP, stb.) 
(új és folyamatban lévő) 
EFOP 4.1.9-16 A múzeumi és 56.300.000 
levéltári intézmények tanulást 
segítő infrastrukturális fejlesztései 
.. Földi utam elhagyom, tánrvaimat 
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Elnyert összeg Felelős 

- (Ft-ban) 
3.000.000 Körösfői Zsolt 

80.000 Román Zoltánné 
1 

1 Baloghné Szűcs 
1 

80.000. Zsuzsanna 

1.934.074 Havasi Dóra 

1.066.500 Szabó Sarolta 

_J 
2.000.000 Szabó Sarolta 

500.000 lstvánovits Eszter 

1 

150.000 Román Zoltánné 

400.000 Madár Xiména 

800.000 I Körösföi zsolt-
Pintye Gábor 

Elnyert összeg Felelős 

(Ft-ban) 

54.000.000 Baloghné Szűcs 
Zsuzsanna 



~ 

itt hagyom" 
EFOP 3.3.2-16 30.000.000 30.000.000 Szabó Sarolta 
.,Gondoltad volna? -
Múzewnpedagógiai 
foglalkozások kicsit másképp" 
EFOP 3.3.4-17 A népmese 65.000.000 Elbírálás alatt Szabó Sarolta 
anyanyelvi kompetenciafejlesztő 
szerepének erősítése az informális 
és non-formális tanulásban 

EFOP 3.7.3-16 Az egész életen 27.259.040 Elbírálás alatt Román Zoltánné 

át tartó tanuláshoz hozzáférés 
biztosítása 

Egyéb, nem hazai forrásokra Pályázott Elnyert összeg 1 Felelős 
épülő pályázatok megnevezése összeg (Ft-ban) 1 
(új és folyamatban lévő) 
Interreg V-A Romania-Hungary 164.115 EUR Elbírálás alatt L. Nagy Márta 
Programrne: Cross-border Open (Jósa András 
Modell of Digitalised Museum Múzeum 
(CoMoDi). részéről) 

VI. Kommunikációs tevékenység 
Az intézmény 2017. évi kommunikációs stratégiájának szöveges bemutatása. 

• A tárgyév kiemelt feladatának te[jesülése, ennek illes::.kedése az intézmény 
küldetéséhez. 

• Az új média eszközeinek alkalmazása érdekében tervezett intézkedések teljesülése 
• Arculatépítés 
• A honlap f~jlesztése 
• A külső kapcsolati háló fejlesztése 

I. Általános elvek 
1) A múzeum olyan nem profitérdekelt, a társadalom és fejlődése szolgálatában álló, a köz 
számára nyitott állandó intézmény, amely az emberiség és környezete tárgyi és szellemi 
örökségét gyűjti, megőrzi, tudományos szempontból feldolgozza, kiállítja, vagy más módon 
közvetíti tudományos, oktatási és szórakoztató céllal. 
2) A múzeum a fenntartótól függetlenül a közjó és a köz szolgálatában áll. A múzeumok 
kulturális, oktatási, szociális és gazdasági hatása életminőség javító tényező. 
3) A múzeum és a múzeumi munkatársak kötelessége a jogszabályok, az intézményi alapító 
okiratok, szervezeti és működési szabályzatok, valamint egyéb belső szabályzatok betartása, 
melyek az etikai elvekhez viszonyítva alapkövetelményeknek tekintendők. 
Valamennyi múzeumban dolgozó törekedjék arra, hogy tevőlegesen járuljon hozzá a 
jogszabályokon gyakran túlmutató etikai elvek betartásához. 
4) A múzeum a feladatellátás során törekedjen az együttműködésre a társintézményekkel 
stratégiai szinten is. 
5) A múzeum optimálisan hangolja össze kettős szerepét, miszerint a gyűjteményeket meg 
kell őriznie a jövő generációk számára, mindazonáltal a lehető legteljesebb hozzáférhetőséget 
kell biztosítania a múzeumi közönség számára is. 
6) A gyűjtemények a múlt, a jelen és a jövő közötti kapcsolat kézzelfogható hordozói. ezért 
megőrzésük a múzeum legfontosabb feladata. 
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II. A múzeumi kiállítások és gyűjtemények kommunikációja 
l) A múzeum feladata, hogy a pontos és naprakész. tudományos igényű kutatásokból nyert 
információkat. eredményeket tárják a társadalom felé. A muzeológusok feladata, hogy a 
múzeumban őrzött műtárgyakról minden szükséges információt felderítsenek, a \iezető pedig 
segítse elő, hogy a muzeológusok minél könnyebben megtehessék ezt. A tudományos 
munkakörben foglalkoztatott munkatársaknak a gyűjteményekhez és a múzeumhoz kötődő 
ismereteiket és eredményeiket mihamarabb nyilvánosságra kell hozniuk, illetve a múzeum 
kutatási, ismeretátadó tevékenységét támogatniuk kell. 
2) A múzeum a műtárggyal kapcsolatban a lehető legtöbb hiteles és lényegi infonnációval 
lással cl a látogatókat, különösen vonatkozik ez az eredeti tárgyaknak a másolatoktól történő 
megkülönböztetésére. 
3) A múzeum törekedjen arra, hogy naprakészen, mindenki számára könnyen elérhető módon 
tegye közzé a gyűjteményeihez. kiállításaihoz és programjaihoz való hozzáféréssel 
kapcsolatos információkat, magyar és idegen nyelven egyaránt. 
4) A múzeum igyekezzen minél szélesebb körben biztosítani a társadalom számára minden 
olyan eszközt, amelyekkel a látogatók ismeret- és élményszerzését. valamint a gyűjtemények 
jobb megértését segítik elő. 
5) A múzeum rendszeresen mérje fel látogatóinak és használóinak összetételét és igényeit, 
hogy ezáltal teljesebb körű kiszolgálást nyújthassanak a különböző társadalmi csoportokból 
jövő. eltérő életkorú és felkészültségű látogatók számára. 
III. A múzeumi kommunikáció céljai 
Az eltérő célcsoportok eltérő marketing- és kommunikációs stratégiát tesznek szükségessé. 
1) A fő célok: 

• Nyíregyháza nevének további ismertséget szerezni 
• Lokálpatriotizmus erősítése 
• Interaktív tanulási helyszín létrehozása 
• Komplex múzeumi élmény biztosítása 
• Szolgáltatások nyitottá tétele és jobb hozzáférhetőség biztosítása a múzeumi 

gyűjteményekhez 

• A lifelong learning. lifewide learning folyamataiba való bekapcsolódás 
• A múzeum, mint a non-formális, informális oktatási helyszín szerepének megerősítése 

2) Célcsoportok: 
• Nyíregyházi járás - 166.684 fő 
• Nyíregyháza MJV - 118.092 fő 
• Nyíregyházi tankerület (iskolások esetében) - 22.099 fő 
• Szabolcs-Szatmár-Bereg megye (iskolások és turisták) 
• Budapest és Magyarország (turisták esetében) 

Szeretnénk új látogatói réteget bevonzani, de a régieket is újra behívni a múzeumba. 
3) Szolgáltatások: 

• tárlatvezetések 
• szakmuzeológusi tárlatvezetések 
• múzeumpedagógiai foglalkozások 
• családi programok 

4) Kommunikációs terv az új állandó kiállításhoz: 
Kiadványok: 

• rendhagyó kiállítás vezető (a régészek. néprajzosok és történészek szubjektív 
megjegyzéseit, és tágabb összefüggéseket is tartalmazó kalauz). 

• múzeumpedagógiai foglalkoztató füzet: elsősorban családdal érkező gyermekeknek 
feladatlapok: múzeumpedagógiai foglalkozásra érkező iskolás csoportoknak 
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Reklámkiadványok: 
• Új képeslapok, szórólapok, kitűzők, kulcstartók és egyéb kisebb ajándéktárgyak. 

Akciók: 
• Hétvégi akciók az új állandó kiállítások megtekintésére. 

IV. A múzeumi kommunikáció elemei 
1) Arculati elemek: 
a múzeum arculati elemei adottak, 2017-ben frissítésen estek keresztül. Az új kiállításban új 
piktogramokat (felnőtt és gyenneklátogatóknak) készülünk bevezetni. 
2) A kiállítás emblematikus tárgyai: 
A kiállításvezetőben is kiemelt tárgyak, amelyekre folyamatosan támaszkodni fog a múzeumi 
kommunikáció (honlap, Facebook, nyomtatott sajtó). 
3) Kiadványok: 
Kiállításvezető, múzeumpedagógiai kiadvány, feladatlap és szórólapok. Minden kiadványt 
letölthetővé teszünk a honlapunkon, ahogy az eddigi kiadványokat is. A pedagógusok 
számára a feladatlapok jelentenek nagy segítséget, amelyeket a múzeumpedagógusaink is 
használnak a foglalkozásokon. 
4) QR-kód: 
A kiemelt tárgyakat, amelyekhez magyarázó kisfilmek is készülnek, QR-kóddal látjuk el. 
5) Reklám: 
Itt megkülönböztetünk online és offline marketinget. 
a) Online marketing: 

• Jósa András Múzeum Facebook oldala 
• Jósa András Múzeum honlapja (wv.l\v.josamuzeum hu) 
• Youtube 
• Nyíregyháza MJV honlapja 

Fontos, hogy folyamatos tájékoztatást adjunk az átalakításokról. Egy-egy tárgy 
restaurálásáról, a kiállításban való elhelyezéséről vagy az új látványterv kialakításáról. Így a 
minket követő közösség is a folyamatok részesének érezheti magát. 
b) Offline marketing: 

• TV - (Nyíregyházi TV, Kölcsey TV), Országos TV hálózatok 
• Nyomtatott sajtó (Kelet-Magyarország, Nyíregyházi Napló, stb.) 
• Hirdetőtáblák, hirdetőoszlopok, digitális reklámhordozók, stb. Nyíregyházán 

6) Plakát~ és szóróJapkampány: 
• A Jósa András Múzeumban, Nyíregyháza kulturális intézményeiben, az iskolákban. 

7) Reklám időbeni ütemezése: 
• A múzeumnak folyamatosan meg kell jelenni minden nagyobb, helyi, országos, vagy 

határon túli eseményen, rendezvényen (Múzeumok Őszi Fesztiválja, Múzeumok 
Majálisa, Múzeumok Éjszakája, stb), minden alkalommal bepillantást engedve a 
kulisszák mögé. 

2016. tény 2017. terv 2017. tény 
TV megjelenés (fizetett 151 140 161 

hirdetések nélkül) 
Rádió megjelenés (fizetett 147 130 136 

hirdetések nélkül) 
Irott sajtó megjelenés (fizetett 368 280 345 

hirdetések nélkül) 
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E-sajtó 262 230 276 
Fizetett hirdetések száma 4 4 9 
(médiumtól függetlenül, 

becsült érték) 

VII. Intézménvi terek/ épületek infrastrukturális fejlesztései forrásmegjelöléssel, a 
fenntarthatósági hatások bemutatásával 

A Jósa András Múzeum épületében, illetve udvarán, valamint a Sóstói Múzeumfaluban 
fejlesztésre sem saját anyagi forrás, sem pályázati forrás nem állt rendelkezésre, így 
infrastrukturális fejles7tések nem történtek. 

A Kállay Ház felújítása 2017 márciusában befejeződött, ám a Kállay Gyűjtemény 
átköltöztetése még nem történt meg. 

VIII. Iotézménvi (saját) bevételek megoszlása 

1 2017. terv (eFt) 2016. tény ( eFt) 
Tegybevétel 15.450 
Közművelődési 1 11.105. 
programok be\'étele 

I Múzeumpedagógiai 2.965 
programok bevétele 1 

1 Kiadványok értékesítése, 608 
múzeumi bolt bevétele 
Intézményi terek 5.161 
hasznosítása 
Régészetből származó 41.980 
bevétel -
Szponzoráció ----
Egyéb (.„) 31.687 

1 Összesen: 108.956 

Nyíregyháza, 2018.február 20. 
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~~ÚJ, 
Dr. Rémiás Tibor 
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-
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TELJESÍTMÉNYALAPÚ MUNKA TERV 

l>:TÉZMÉNY NE\'E: JÓSA ANDRÁS MÚZEUM 

YEZETÖJE: DR. BENE JÁNOS 

2018. 

YEZETÖl 'v1EGBÍZ.Á.S (2015.01.0l-JÉTÖL-2017.03.31-IG) 

VE/ETÖJE: DR. RÉMIÁS TIBOR 

VEZETÖJ '\1EGBÍZÁS (2017.04.01-JÉTÖL-2019.04.01-IG): 

Intézménvi stratégia 

J. Az intézmény szakmai stratégiájának 2017. évi kiemelt céljai és ezek megvalósítását 

szolgáló intézkedések 

/\. Jósa András Múzeum a Konnány 1311/2012. (Vlll. 23.) Konn. határozata 

értelmében a 2018. év folyamán is, mint megyei hatókörű városi múzeum fog 

tevékenykedni Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntanásában. A 

városi múzeumi intézményrendszer (Jósa András Múzeum, Sóstói Múzeumfalu és Kállay 

Gyűjtemény) működésére vonatkozóan a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény az irányadó. Szem előtt 

tarjuk az intézmény gazdaságos, hatékony és eredményes működtetését. 

A 2018. év meghatározó és elsődleges célja a 150 éves Jósa András Múzeum 

jubileumának és a KálJay Gyűjtemény alapítása 25. évének méltó megünneplése. A 

jubileum alkalmából kilenc kiállítást rendezünk, négy kiadványt jelentetünk meg, . .Jósa" 

és .,Kiss'" túrákat szervezünk, megújítjuk a múzeum weblapját, belföldi és külföldi 

partnereinknek nemzetkö.l1 konferenciát szervezünk, emlékplakettet adunk ki a 150. év 

tiszteletére és az érdeklődő látogatók érdekében rendszeres tájékoztatást adunk ezekről a 

programokról. A 2017-ben elkezdett új szemléletű intézményvezetési programot kívánjuk 

tovább folytatni. Az új szervezeti struktúra kialakítása meghozta a várt eredményeket: -

közvetlen kontrollt, - tiszta feladatköröket, - aktualizált, napra kész munkaköri leírásokat, 

- új feladatkörök megjelenését (PR menedzser, kreatív munkatárs. csoportvezetők), - az 

egy csapatban gondolkodás új szemléletét és a jövőben is tervezzük a közös programok 



szervezését és megvalósítását. Az idei évben a látogatóbarát és nyitott kapuk múzeuma 

elvet kívánjuk tudatosítani és néps7erűsíteni. amivel a \'áros kulturális közéletének 

megkerülhetetlen részévé kívánunk válni. Továbbra is - a lehetőséget kihasználva -

sajtótájékoztatókat fogunk tartani aktuális, közönségcsalogató programjainkról, rendszeres 

jelenlétet tartunk fenn a médiákban, új kedvezményeket bi7tosítunk a látogatószám 

növelése érdekében. partneri együttműködési megállapodásainkat megerősítjük és 

kiszélesítjük, nagy érdeklődésre számot tartó kiállításokat hozunk l\yíregyházára. 

(„Seuso-kincsek"', ,.Munkácsy so··, a ,.Magyar kard története"', .. Szóra bírt csontjaink", a 

.. Forint és Zloty'') 

A szakmai kapcsolatainkat kiszélesítjük a megyében, az országban és a határainkon túl 

Felvidék, Kárpátalja, Partium és Lengyelország irányába, továbbra is műtárgyvédelmi 

szakmai felügyeletet tartunk fenn a megye muzeális intézményeivel, részt veszünk az 

országos szakmai továbbképzéseken, aktív részesei vagyunk és leszünk a Magyarországi 

Digitális Oktatási Stratégia programnak. Folyamatos munkát jelent a múzeumi 

integritás és integritásmenedzsment szemlélet tudatosítása a kollégákkal: a 2016-os 

ÁSZ jelentés szem előtt tartása mellett, aktualizáljuk a szabályzatokat és a 2017. évi 

igazgatói képzés tapasztalatait kamatoztatjuk. Folyamatos és áthúzódó feladatok: 

naprakész nyilvántartás folytatása, tudatos és tervezett gyüjteményfejlesztés. előírt 

revíziók elvégzése. 

Múzeumi szlogenünknek 2018-ban is maximálisan meg kívánunk felelni: „Ahová 

érdemes visszatérni!" Fontos számunkra a nyitott múzeum fenntartása, erősítése és 

színvonalas, nagy érdeklődésre számot tartó rendezvények szervezése, valamint a városba 

és környékére ellátogató turisták bevonzása alapvető érdekünk. A látogatószám 

növelésével azonban az elvárt múzeumi szak.mai színvonalból nem kívánunk engedni. A 

fent részletezett országos, sőt európai hírű kiállításainkk.al ebben az évben - megalapozott 

terveink szerint - jelentősen megnöveljük a Jósa András Múzeum éves 

látogatószámát, ugyanakkor a Sóstói Múzeumfalu - megújulása, új raktárbázis 

kialakítása, épületegyüttesek felújítása miatt - korlátozottan fogad majd látogatókat, amely 

a programok és táborok szervezésében is megnyilvánulhat. 

A Nyíregyházi Tankerületi Központtal 2018-ra országosan is páratlan. úttörő jellegű 

megállapodást kötöttünk 21 ezer diák - a Sóstói Múzeumfaluban 14 ezer fó, a Jósa 

András Múzeumban 7 ezer fü - múzeumpedagógiai foglalkoztatására. 
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2. Az 1997. évi 42. § (4) bekezdés b) pont szerinti stratégiai dokumentumok 

1 Fenntartói 
2018-ra tervezett 

Rendelkezésre feladat (stratégia 
Dokumentum Kelt jóváhagyás 

áll (igen/nem) 
1 (igen/nem) 

alkotás/felülvizsgálat 

1 
stb.) 

Múzeumi 
1 . 

2013.01.02. igen aktualizálás igen 

küldetésnyilatkozat 
1 

j 2013.01.02. 

Stratégiai terv igen 1 2017.0l.20. igen aktualiLálás 

2017.04.25. 

Allományvédelrni igen '2017.12.19. nem felülvizsgálat, 

terv aktualizálás 

Gyűjtemény 1gcn 2017.12.19. nem felülvizsgálat, 

gyarapítási és aktualizálás 

revíziós terv 1 

Múzeumi igen 2017.03.20. igen aktualizálás 

digitalizálási 2017.04.25. 

stratégia 

Szervezeti kérdések 

2016. tény · 2017. tény 2018. terv 

Összlétszám (fő. töredék 
60 60 60 

is lehet) 

Ebből magasabb 

vezető vagy vezető 5 5 5 

(fő, töredék is lehet) 

Ebből szakmai 

munkakörben 
44 44 44 

foglalkoztatottak 

(fö, töredék is lehet) 

Ebből nem szakmai 

munkakörben 
11 11 11 

foglalkoztatottak 

(fö, töredék is lehet) 
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a) 2018. év; terrezett szervezeti átalakítások, s:::emélyi változások. az intézményi 

alapdokumentumokban tervezett válwzások: alapító okirat ragy szervezeti és 

működési s::.abályzat módosításának s::iikségessége, indokai s1b. 

Az alapító okiratot 2018-ban, tartalmában szeretnénk kibővíteni, új tevékenységekkel 

kívánjuk ezt kiegészíteni a Sóstói Múzeumfalura és a Jósa András Múzeumra nézve 

egyaránt. Az újabb szolgáltatások bevezetésével a múzeum fejlesztési lehetőségeit 

szeretnénk elősegíteni . A Szervezeti és Működési Szabályzat aktualizálását - a 

jogszabályi változásoknak megfelelően - ebben az évben is feladatunknak tekintjük, 

továbbá fenti hivatkozásra 2018. évre vonatkozóan az alábbiakban felsorolt 

szabályzatok aktualizálása, illetve módosítása történik meg: 

Szervezeti és Működési Szabályzat 

Múzeumi küldetésnyilatkozat 

Stratégiai terv 

Állományvédehm terv 

Gyűjteménygyarapodási és revíziós terv 

Múzeum] digitalizálási stratégia 

Fejlesztési és beruházási terv 

b) A::: intézményben kö:::foglalko::.tatás keretében alkalmazandó dolgozók és az általuk 

efrége::.ni tervezett tel•ékenységek. 

A Jósa András Múzeumban és tagintézményeiben, a Kállay Gyűjteményben valamint 

a Sóstói Múzeumfaluban, az előző évekhez hasonlóan 2018-ban is, az országos 

közfoglalkoztatási programok lehetőségét igénybe véve, közfoglalkoztatottakat 

kívánunk alkalmazni. A Magyar Nemzeti Múzeum és a Forum Hungaricum kulturális 

közfoglalkoztatottakat, a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit 

Kft. közmunka programban résztvevő közfoglalkoztatottakat közvetít 

intézményünknek. 

Részletezve: 

Jósa András Múzeum: 

• 4 fő kulturális közfoglalkoztatott az adatbeviteli és digitalizálási munkában 

segédkezik a képző- és ipaiművészeti , a néprajzi, illetve a történeti gyűjtemények 
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területén. Ezeken túlmenően a raktárok rendezésében, illetve az aktuális kiállítások 

előkészítésében vesznek részt. 

• A közfoglalkoztatási program keretében, kisegítő feladatokat ellátó 2 fő a 

restaurátor műhely előkészítési munkálatait segíti. Feladataik közé tartoznak az 

ásatásokról beérkező leletanyagok kézi erővel történő szállítása, elmosása, 

tisztítása, csomago 1 ása, rendszerezése. 

A teremőri munkában. további 2 fő nyújt segítséget. 

Sóstói Múzeumfalu: 

• A Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft., közmunka 

programban résztvevő 3 fő a \tiúzeumfalu területén a teremőri, a terület 

karbantartási és a takarítási feladatok ellátását segítik. Ezeken túlmenően 

tevékenységükhöz tartozik még - a Sóstói Múzeumfalu raktárépülelének lebontása 

valamint az új raktárépület építésére tekintettel - a raktárépületben tárolt 

műtárgyak csomagolása, illetve azok átköltöztetése, amely kiemelkedő segítséget 

ad az ott dolgozó múzeumi munkatársaknak. 

• A kulturális közfoglalkoztatottak létszáma 5 fü, akik - a Jósa András Múzeumban 

dolgozó kulturális közfoglalkoztatottakhoz hasonlóan adatbeviteli és 

digitalizálási munkát végeznek ezzel segítve a képző- és iparművészeti, a néprajzi, 

illetve a történeti gyűjtemények területén dolgozó szakemberek munkáját. Szükség 

esetén a teremőrök munkáját segítik info1mációk nyújtásával, illetve a látogatók 

kalauzolásával. 

e) A:: intézmény közzétételi kötelezettségeinek te!iesülése (az információs önrendelkezési 

jogról és az iriformációszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény). 

A közérdekű adatokat a dolgozókkal ismertetjük, illetve a múzeum honlapján 

megjelentetjük. (www.josamuzeurn.hu) 

d) Állami Számvevőszéki ellenőrzés utóköverése: a számvevőszéki javaslatok és az 

intézkedési terv a/apján 2018-ra terve=ett feladatok 

A Jósa András Múzeumnál lefolytatott, az Állami Számvevőszéki ellenőrzés által 

feltárt hiányosságok megszüntetésének vizsgálatáról készített lezárt ellenőri jelentést 

megkaptuk. Erre tekintettel az intézkedési terv és az intézkedési terv végrehajtásáról a 

beszámoló elkészült 
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Ene vonatkozóan az alábbiakról tudunk beszámolni: 

l. A belső kontrollrendszer szabályszerű kialakítása és működtetése érdekében: 

a) a Jósa András Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatában a Szervezet és 

Működési Szabályzat módosításakor pótlásra kerül a belső ellenőrzést végző 

szervezet, szervezeti egység feladatainak rögzítése, valamint az intézmény szervezeti 

ábráján a gazdasági feladatokat ellátó szervezettel történő kiegészítése illetve a 

gazdasági szervezet főbb feladatainak meghatározása: 

b) a közérdekű adatok megismerésére, a kötelezően közzéteendő adatok 

nyilvánosságra hozatalának rendjére vonatkozó részletszabályokra és az elektronikus 

közzétételre vonatkozó közzétételi listára vonatkozó szabályzat, 2018. január 31-ig 

elkészült; 

e) az adatvédelmi felelős (rendszergazda) Szervezeti és Működési SzabályzatbeH 

feladat és hatásköre az infom1ációs önrendelkezési jogról és információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvény (Info. tv.) 24. § - ban meghatározott feladatokkal 

összhangban a dolgozó munkaköri leírásában módosításra és kiegészítésre került 

illetve kiegészült; 

d) a Jósa András Múzeum honlapján a . .Közérdekű adatokra" való hivatkozást az Info. 

Tv. 1.sz. melléklete és a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges 

közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XJJ.27.) IHM Rendelet az 1. számú melléklete 

szerinti tagolásban kialakításra került, mely tartalmazza a nevezett jogszabályokban 

előírt közzétételi egységeket vagy hivatkozik rájuk. A „Közérdekű adatok" aktuális 

dokumentumokkal, információkkal való feltöltése és fi:issítése folyamatosan történik. 

II. A szabályszerű pénzügyi gazdálkodás érdekében: 

a) a régészeti szolgáltatások önköltség-számítással történő alátámasztása az Önköltség 

Számítási Szabályzat IV/7. pontjában megtörtént, kiegészítésként bekerült, hogy a 

régészti szerződések előzménye/része az ásatási engedélykérelem, mely tartalmazza a 

részletes árkalkulációt. Az adott négyzetméter ár részletes lebontása részfeladatokra 

ebben a kalkulációban történik meg minden egyes feltárás esetében. Ennek készítése 

folyamatos; 

b) a kiadványok eladási árának az önköltség árával egyezően való meghatározása a 

jövőben folyamatosan történik; 
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e) a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződések megkötésekor, valamint a 

kiadási előirányzatok terhére kötött visszterhes szerződéseknél a másik szerződő fél 

(szervezet) átláthatóságáról való meggyőződés folyamatosan történik. A visszterhes 

szerződések kiegészültek a szervezet képviselőjének átlátható szervezetre vonatkozó 

nyilatkozatával, az átlátható szervezet minőségében bekövetkező változás esetén a 

szerződéstől való elállás, felmondás lehetőségével: 

d) a Jósa András Múzeum Beszerzési Szabályzatával összhangban a 200.000.-Ft feletti 

szolgáltatás nyújtásra irányuló kötelezettségvállalás során írásbeli szerződésről 

gondoskodik az intézmény.; 

e) A szabályszerű megrendelő elkészítéséről gondoskodott az intézmény az ÁHT 50. § 

( 1) bekezdésében meghatározott tartalommal; 

III. A szabályszerű vagyongazdálkodás érdekében: 

a) az „Adattári dokumentum gyűjtemény·' leltárkönyvben a történeti adattár 

jelcsoportjánál egy betűt másként írtak, mint ahogy az az igazgatói utasításban 

meghatározásra került. ez a jövőben a helyes módon történik; 

IV. A Közintézményeket Működtető Központ részére: 

a) a Jósa András Múzeum a kiadási előirányzatok terhére vállat kötelezettségvállalás 

írásbeli dokumentumánál (Megrendelő) folyamatosan gondoskodik a szabálysze1ü 

pénzügyi eJlenjegyzésröl; 

Megállapíthatjuk, hogy az Állami Számvevőszék által lefolytatott ellenőrzésre és 

észrevételeikre tekintettel, az általuk javasolt ellenőrzési szempontok szerint jártunk 

el. Az intézkedési terv alapján 2018-ban ennek teljesítését és az erre vonatkozó 

feladatokat folytatjuk. 

Szakmai mutatók 

I. Szolgáltatási feladatok 

1. Közönségkapcsolatok: 

A: intézmény 20 l 8. évi közművelődési tevékenységének szöveges bemutatása 
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2018-ban is a ,.Nyitott Múzeum„ mottót valljuk magunkénak. Ennek megfelelően igyekszünk 

minden korosztály számára élményszerűvé, interaktívvá tenni a Múzeum által kínált 

programokat, kiállításokat. A múzeumpedagógiai kínálat megújulása remek alkalom volt arra, 

hogy újabb kapcsolatokat építsünk ki és felfrissítsük a már meglévő kapcsolatrendszerünket. 

Az idei évben újabb rendezvények kcriilnek a már jól ismert programelemek mellé. Új elem a 

,.Seuzo-maraton", illetve a ,.Mozaik Múzeumtúra". Ez utóbbi programmal kapcsolódunk 

múzeumnépszerűsítő misszióhoz. A roadshow lehetőséget biztosít arra. hogy megisme11esse 

múzeumunkat a szélesebb nyilvánossággal, bemutathassuk sokszínű kulturális kínálatunkat, 

ezáltal növc.lni tudjuk a látogatóink létszámát. Programjainkkal az egyének és közösségek a 

kultúra iránti érdeklődését kívánjuk felkelteni. s segítséget adni az önművelődéshez. 

A rendezvényeken túl, az attraktív kiállítások bemutatása - „Seuso-kincsek", ,.Munkácsy 50" 

- is potenciált nyújtanak a diákok mellett a fiatal felnőtt és a felnőtt korosztály megszólítására. 

múzeumba invitálására. 

2018-ban a következő programokat szeretnénk megvalósítani: 

Március 15-én a hagyományoknak megfelelően, ünnepi programmal várjuk a ,.Kokárdás 

Nap"-ra érkezőket. A múzeum március 27. és ápiilis 15. között -,.Seuso kincsek" című 

kiállítással hívja fel magára a figyelmet nemcsak a megyebeli lakosok körében. Áprilisban két 

alkalommal - 6-án és 14-én - hosszított nyitva tartással, .,Scuso-Maraton" címmel nyújtunk 

lehetőséget a közönségnek a kiállítás megtekintésére. Május l 8-án a ,.Múzeumi Világnap" 

alkalmával kapcsolódunk a „Mozaik rvlúzeumtúra Nap·'-hoz, így Nyíregyháza lesz a 

roadshow következő állomása. A „Régészet napja'·, május 26-án kerül megrendezésre, 

amelyet a múzeumpedagógiai csoport és a régészeti osztállyal közös szervezésében. A 

múzeum dolgozói minden évben nagy lelkesedéssel készülnek - június 24-én - a .. Múzeumok 

Éjszakája„ programjaira. A jubileumi évben egy impozáns, attraktív kiállítás nyílik majd ezen 

az éjszakán Munkácsy Mihály jelentős alkotásaiból. Az ö képei ihletik az éjszaka tematikáját. 

Szeptemberben a ,.Múzeumok Őszi Fesztiválja„ keretén belül több program keriil majd 

megrendezésre. Szeptember 27-én a .,Turizmus Világnapja'' alkalmából turisztikai szemmel 

járjuk körbe a múzeum kiállításait. A Népmese Napján, - szeptember 28-án - tavaly 

hagyomány teremtő céllal az év madarát. fáját, hüllőjét, virágát, stb. ismertettük meg a 

gyerekekkel. A tematika ismétlődik ugyan, de 2018-ban a kiválasztott élőlények az idén 

mások lesznek. (vándorsólyom. virágos kőris, óriás szitakötő, süngomba, földikutya, 

kornistárnics, elevenszülő gyík, levendula, balin, fekete tányéralma) Szeptember végén a 

„Restaurátorok Műhelytitkai III.'' kiállítás immáron 3. alkalommal keriil megrendezésre. 
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A szakmai programok mellett, interaktív múzeumpedagógiai foglalkozással kapcsolódunk a 

kiállításhoz. 

A Rzeszow-i múzeum nyertes pályázatának köszönhetően október 1. és november 11. között 

a Jósa András Múzeum helyet ad a két nemzet pénzeiről készült kiállításnak, melyhez 

foglalkozással készülünk. Ez a pályázat a nemzeti közösségi identitást erősítő program 

lehetőségét rejti magában. Krúdy születésének 140. évfordulóját ünnepeljük október 19-én. A 

Krúdy nap alkalmával megemlékezünk „a Nyírség álmodójáról„. Október 23-án .,Kossuth 

címert akarunk !„ címmel, ünnepi programmal emlékezünk az 1956-os forradalom hőseire. 

December 1., a Jósa András Múzeum Napja és ezen a napon tervezzük átadni a Múzeumbarát 

Pedagógus, Múzeurnbarát Iskola díjat. December 2. és december 23. között az előző évekhez 

hasonlóan az idei évben is - kollégáinkkal együtt - a Karácsonyi Forgatagban igen népszerű 

Tél kuckó berendezését, üzemeltetését készülünk megszervezni. 

2017-ben beadtuk EFOP-3. 7.3-16 „Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása'' 

elnevezésü pályázatunkat. s ha nyertes elbírálásban részesül, akkor az év második felében 

tervezzük a projekt megvalósítását. 

Továbbra is aktívan részt veszünk ?'-Jyíregyháza Megyei Jogú Városa által szervezett 

rendezvényeken (Helló Nyíregyháza, Városnap, Autómentes nap, stb.), ahol a múzeum 

kiállításait, múzeumpedagógiai foglalkozásait tudjuk majd propagálni. 

Feladat Felelős Határidő 

1 Kokárdás Nap Román Agnes 2018.02.15. 

Seuso látogató Román Agnes 2018.02.15. 

fogadás stratégiája 

Seuso maraton Vécseiné Lakatos 2018.02.21. 

Bernadett 

Múzeumi Világnap/ Babolcsi Andrea 2018.03.16. 

Mozaik Múzeum. 

Régészet Napja Vécseiné Lakatos 2018.04.13. 

Bernadett 

Múzeumok Román Agnes 2018.02.05. 

Éjszakája 
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Turizmus Babolcsi Andrea 2018.09.01. 

Világnapja 

MÖF Román Ágnes 2018.08.15. 

Népmese Napja Vécseiné Lakatos 2018.09.01. 

Bernadett 

Restaurátorok Babolcsi Andrea 2018.08.01. 

Mühelytitkai llI . 

Ej szakai Babolcsi Andrea 2018.08.15. 

Bekukkantó 

. .Kossuth címert Román Agnes 2018.09.20 . 

akarunk!" 1 

Jósa nap/ díj átadása Vécseiné Lakatos 2018.11.15. 

Bernadett 

Karácsonyi forgatag Vécseiné Lakatos 2018.12.01. 

1 Bernadett 

A Sóstói Múzeumfalu 2018-ban a már említett felújítás miatt, nagy valószínűséggel 

csak részlegesen vagy egyáltalán nem lesz nyitva. AL új fejlesztés magában foglalja a 

műtárgyépületek javítását, új raktár építését a műtárgyak számára, a bejárati épület átépítését 

és szabadtéri színpadi lelátó építését, az utak javítását és egyéb, a látogatók komfort érzetét 

növelő infrastrukturális fejlesztéseket. Mindezen körülmények figyelembe vételével pontos 

munkatervet meghatározni nem lehetséges. 

Tervezett közművelődési rendezvények a Sóstói Múzeumfaluban: 

március 29„ 30. Húsvéti előkészületek 

április 2. Húsvét 

június 23. Szent Iván Éj 
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2016. tény 2017. tény 2018. terv 

Közművelődési rendezvények 132142.000 118/38.929 58/13.000 

és a re:adezvények 

résztvevőinek száma (db fő) 

A hátrányos helyzetűeket 22/4100 22/4350 22/4500 

(kiemelten a romákat), 

valamint a fogyatékkal élőket 

célzó, a társadalmi együttélést 
1 

és a felzárkózást elősegítő 1 
i 

programok és a programok 

résztvevőinek száma (db J fő) 

~emzetiségi közösségi 15/3050 15/2950 1512900 

identitást erősítő programok és 

a programok résztvevőinek 

száma (db 1 fö) 1 

Ismeretterjesztő előadások és 55/2600 99/3615 100/3800 

a résztvevők száma (db fő) 
1 

Ismeretterjesztő kiadványok 319001700 2 51190011600 

száma, példányszáma és 

a hasznosított példányok száma 

(db db) 

Önkéntesek és az általuk 5140 151205 18/220 

ledolgozott munkaórák száma 

(fő óra) 

2016. tény 2017. tény 1 2018. terv 
,___.. 

j l 4.900e Ft Közművelődési programok bevétele 11.105e Ft 12.304e Ft 

2. Köznevelési hasznosítás: 
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Az intézmény 2018. éri múzeumpedagógiai tervének szöveges bemutatása 

A Nyíregyházi Tankerületi Központ megkeresésére 2018-ban februártól-júniusig a Jósa 

András Múzeumban 7421 gyennek múzeumpedagógiai foglalkozását bonyolítjuk le, 

tem1észetcsen a többi múzeumi programmal párhuzamosan. Az együttműködés keretében 339 

osztályt fogadunk. 

A csoportok fogadása előreláthatól?g a következő ütemben zajlik majd: 

Februárban: 135 felső tagozatos iskolai csoport fogadását, s nekik múzeumpedagógiai 

foglalkozás biztosítását tervezzük. 

Március 27. és április 15. között -,.Seuso kincsek'' e. kiállítás idejére a Nyíregyházi 

Tankerületi Központ által szervezett csoportok fogadását szüneteltetjük. 

Április 24. és június 15. között folytatjuk a Nyíregyházi Tankerületi Központtal történő 

megállapodásban foglaltak szerint a múzeumpedagógiai foglalkozások lebonyolítását. 

A .,Seuso kincsek„ című kiállításhoz múzeumpedagógiai foglalkozással készülünk. A 102-es 

terem interaktív, „gyerekbarát"" foglalkoztató térré történő átalakítását tervezzük. Ebben a 

térben akár 45 óvodás. iskolás egyszerre tevékenykedhet a különböző feladatoknál. 

Szeretnénk a gyermekek számára élményszerűvé tenni ezt a korszakot. Próbáljuk 

megeleveníteni a Római Birodalomból származó lakomakészletet, díszítő motívumokat. 

Megkeressük majd az adott edény sziluetthez tartozó omamentumot. A feladatok segítségével 

megismerkednek a vadászattal, a lakoma asztalnál képzeletben együtt készíthetik el a 

szakáccsal a tanulók a korabeli ételeket. a fűszerek korabeli felhasználásával is 

megismerkedhetnek. Ha kedvük támad, belebújhatnak egy ruharekonstrukcióba, vagy egy 

római katona öJtözetével, fegyverzetével is megismerkedhetnek a kalandtúra során. A 

kisebbek kirakózhatnak majd egy 9 elemből álló. 3 dimenziós kockakirakóval, a nagyobbak 

megismerkedhetnek az edényeken szereplő mitológiai alakokkal, istenségekkel, s azok 

attribútumaival. Tervezünk egy „pihenő sarok'' megvalósítását is, ahol a gyerekek 

babzsákokon ellazulva villámkérdéseken keresztül ismételhetik át az foglalkozáson 

elhangzottakat. A kiállítás időtartamára, a foglalkozásainkra közel 2700 gyereket várunk. Az 

év második felében, az új tanév kezdetekor megújítjuk a ,.Múzeumi Morzsák'" elnevezésű 

ajánlónkat. A Jósa András Múzeumot - a statisztikai adatok szerint - az általános iskolai 

korosztály látogatja leginkább. Ezért a szeptemberi tanévkezdésre tervezzük a megjelentetését 

az új leporellónknak. Szeretnénk, ha ebben az évben az óvodás és általános iskolás korcsoport 

mellett egy újabb célközönséget, a középiskoléhmkat tudnánk nagy létszámban mozgósítani. 
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1 Feladat Felelős Határidő 

KLIK Vécseiné Lakatos 2018.02.09. 

kapcsa lattartás, Bernadett 

Múzeumi Hínnondó Vécseiné Lakatos miden hónap vége 

Bernadett 
-

Seuso-kincsek Babolcsi Andrea 2018.02.20. 

kiállítás 

múzeumpedagógiai 

foglalkozása 

Múzeumi Morzsák Román Agnes 2018.09.01. 

A tárgyév kiemelt feladatainak meghatározása, ennek illeszkedése az intézmény 

múzeumpedagógiai küldetéséhez. 

2018-ban kiemelt feladataink közé tartozik a „ Seuso-kincsek ., minél szélesebb körben történő 

megismertetése a közönséggel. A nevelési-oktatási intézményekben tanuló diákok nagy 

létszámú fogadása a hozzá kapcsolódó interaktív foglalkozásokon. 

A Kyíregyházi Tankerületi Központtal történő megállapodás alapján; több mint 7400 tanuló 

fogadását bonyolítjuk le két ütemben. (02.14.-03.09. és 04.24. -06.15. között) 

Március 15-én, nemzeti ünnepünkön a „ Kokárdás Nap „ kerül majd megrendezésre, s az 

ahhoz kapcsolódó foglalkozásokat, programelemeket mutatjuk be a látogatóknak. 

A Múzeumi Világnapra május 18-án készülünk, ez a progran1 kapcsolódik majd a Mozaik 

Múzeumtúra Naphoz. Így Nyíregyháza lesz a roadshow következő állomása. 

Múzeumok Éjszakája: június 23. 

Az idén is szeretnénk részese lenni a Múzeumok Ós:::i Fesztiválja programsorozatnak. 

(Népmese napja, Éjszakai bekukkantó, „Kossuth címert akarunk'', stb.) 

• Az egyes állandó és időszaki kiállításokhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai programok 

bemutatása. 

A tavalyi évben megújult múzeumpedagógiai kínálatot 2018. első felében változtatás 

nélkül fogjuk alkalmazni, illetve kiegészítjük az időszaki kiállításainkhoz kapcsolódó -
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„Seuso-kincsek„, .. Munkácsy 50„, .. Restaurátorok műhel)1itkai III.·· - interaktív 

múzeumpedagógiai foglalkozásokkal. 

Állandó kiállításokhoz kapcsolódó foglalkozások leírása: 

Tartsd kezedben a fényt /óvódásoknak és 1-4. osztályosoknak/ 

A múzeum kiállításaiban fellelhető műtárgyakon szereplő fényfo1Tásokon 

keresztül ismerkedünk a fénnyel. a tűzzel, fényforrásokkal. A tüz megszelídítését, 

a keletkezésétől napjainkig követjük nyomon. Hogyan lett a tűzből fényforrás? 

Minderre fény derül a foglalkozás során. 

Krajcár garas lyukas garas, avagy cserebere fogadom ... /óvodásoknak és 1-4. 

osztályosoknak/ 

Mely városokban rendeztek vásárokat? Milyen napra esett? Mi árulkodik eLekröl? 

Milyen portékákat árultak ott? Ezekre a kérdésekre kaphatunk választ a 

foglalkozás során. Ha kíváncsivá tettünk, és Te is felfedeznéd a vásári sokadalom 

sokszínűségét, gyere, látogass el a múzeumi vásárunkba, vigyél te is vásárfiát az 

otthon maradottaknak! 

Emlékfoltozók/1-8. osztályosoknak/ 

A múzeum kiállításaiban lévő tárgyak üzennek nekünk, sok-sok történet tudói, 

melyeket nekünk kell előcsalogatm. Mit kell tennünk. s milyen képességek 

birtokában kell lennünk, hogy igazán jó emlékfoltozók Jegyünk, s kik lesznek a 

társaink ezen az úton? Kutassunk, barangoljunk, s közben tárjunk fel saját 

történeteket is. 

Ecsetelő - pöttyözd újra! /1-8 . osztályosoknak/ 

Kitaláljátok, hányféle szeretetről mesél Benczúr Gyula festményein a galamblelkű 

anyuka, a jóságos nagymama, a mosolygós kisgyermek vagy egy ugribugri 

tapsifüles nyuszi? fejtsük meg együtt a fondorlatos feladványokat, utána pedig 

fessük vászonra a saját fantáziánkkal megkomponált szeretetünk motívumait. 

Emese álma /1-8. osztályosoknak/ 

Kíváncsiak vagytok, miről álmodott Emese? Visszarepülnétek egy turulmadár 

szárnyán az időben? Kalandozzunk Emesével és az ő kisfiával, s ha szemfülesek 

vagyunk és követjük a nyomokat, megtudjuk, hogyan jutottak el a magyarok 

.. végtelen síkságokon és hólepte hegyeken át a hunok hajdani hazájába. ahol még 

ma is élnek··. Választható alkotó foglalkozások: elszakíthatatlan sámánöv szövés 

vagy nemezlabda. 
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Jósa doktor patikája I. - Hová lett a múzeumi rigó hangja? / l-8. 

osztályosoknak/ 

,..Rigó Rozi naphosszat vidáman trillázotl a múzeumkert termetes fáinak ágai 

között, ám egy ködös reggelen Öszanyó keserves sirdogálásra lett figyelmes .„ " 

Vajon mi történhetett a kis sárgacsörűvel? A múzeumi füves kertecskében 

találkozzunk :vtenta Matyival, Kamilla Katával és gyógyító társaikkal, kóstoljuk 

meg illatozó füzetüket. a varázsmondókával pedig gyógyítsuk meg Rozi hangját, 

hogy újra boldogan zengjen éneke. 

Nem mind arany, ami... /5-8. osztályosoknak/ 

A :.4úzeum egy kicsi termében. a trezor teremben őrizzük a legértékesebb 

műtárgyakat. A múzeumi óra alkalmával egy kicsit bepillantás kapunk a 

numizmatikus mindennapjaiba. Megismerkedünk a pénz tÖJ1énetéve1, 

pénzváltással. Miből készült régen és ma? Hogyan és kik készítették? Készítünk és 

Te magad is készíthetsz egy múzeumi garast. 

Jósa doktor patikája U. Boszorkányok pedig ... nincsenek? /5-8. 

osztályosoknak/ 

Hallottatok már a táltosok, boszorkányok, vajákosok vagy borbélyok 

tudományáról? Ismeritek a mezőn nyíló gyógy- és fűszernövények hasznát? 

Tudtátok, hogy a festönövényekkel milyen káprázatos színeket varázsolhatunk a 

textilekbe? Legyünk mi is kis botanikusok, készítsünk növénykisokost, 

batikoljunk, fessünk és pácoljunk kiskendőt egyféle festönövény füzetében. 

Indulhat a kísérlet? 

Palota titkai /5-12. osztályosoknak/ 

Szívesen barangolnátok a titokzatos múzeumi tárgyak között? De vajon kinek a 

titkait őrzik, és miről mesélnek nekünk ezek a tárgyak? Számtalan história, 

legenda, krónika kötődik hozzájuk, amelyekre ha elég szemfülesek vagyunk, 

közösen megtaláljuk a választ és felfedjük a palotánk tárgyakba rejtett titkait. 

Útikalauz marslakóknak /5-12. osztályosoknak/ 

Szerb Antal: Budapesti kalauz: Marslakók s::ámára című elbeszélése alapján 

csöppenünk bele a turizmus világába, s formálódunk idegenvezetőkké. Legyünk 

merészek, kreatívak, s minél izgalmasabb programot, s látnivaló-kavalkádot 

á11ítsunk össze, mely Nyíregyházához és a Jósa András Múzeumhoz kapcsolódik, 

akár Marslakók számára is. 
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Mit ássak el?- üzenetek a régészeknek /5-12. osztályosoknak./ 

Belebújunk különböző korokban élt emberek bőrébe, s egyértelmű vagy rejtett 

üzeneteket küldünk a régészeknek. No és kell egy régészcsapat ís, aki megfejti a 

nyomokat. Virtuálisan, valamint csontvázak és tárgymásolatok segítségével 

bepillantunk az ásatások titkaiba, s közben azt is láthatjuk. hogy mennyit fej lődött 

a technika, s mindez milyen mértékben segíti a régészek munkáját. 

Bevállalós vagy?- Irány az Amazonas /középiskolások számáraí 

Tisztelt Uraim! 

Jelen levelemmel szeretném megpályázni az Önök által meghirdetett lehetőséget, 

amely az Amazonas vidékére utazó expedícióval kapcsolatos. Szeretnék a 

kutatócsapat része lenni, mert ... " S mire van szükség, hogy a csapat tagja legyél? 

Többek között arra. hogy írj egy jó motivációs levelet, s bújj Jósa András bőrébe. 

KORIT ÁRS-Közöm? /középiskolások számára/ 

Mi közöm Krúdy Gyulához, s az akkori világhoz? - kérdezheti joggal egy 

középiskolás. Trendi ez egyáltalán? Nosza, keressük meg a kapcsolódási pontokat, 

keressünk fiatal kortárs írókat, költőket is, elsősorban nyíregyháziakat. aki 

szívesen megosztják véleményüket, kapcsolódási pontjaikat Krúdyval. Szálljunk 

fel az egykori és mostani Vörös Postakocsira az online térben is. 

A programok eredményessége érdekében tett inté=.kedések bemutatása 

A múlt évben útjára indított „Múzeumi Hírmondót" a továbbiakban is havi rendszerességgel, 

elektronikus levél formájában juttatjuk majd el a pedagógus kollégákhoz. „Workshop" - ot 

szervezünk az intézményekben, ahol a múzeum kínálta lehetőségeket, aktualitásokat 

ismertetjük meg a pedagógusokkal. A kapcsolatrendszer kialakításában a „Seuso-kincsek"' 

kiállítás kapcsán elindult egy új tendencia. Már nem csak közvetlenül az iskolákat, 

pedagógusokat tájékoztatjuk a programjainkról, hanem a fenntartóhoz is eljuttatjuk az 

inforn1ációs anyagot ezzel azt remélve, hogy minél szélesebb körben meg tudjuk mutatni a 

múzeum által kínált potenciálokat (rendhagyó történelem, - irodalom, - művészettörténet óra, 

múzeumpedagógiai foglalkozás). Láttatni szeretnénk azt, hogy a múzeumi óra hogyan 

kapcsolódhat a tananyaghoz. 

Több kedvezményt bevezettünk annak érdekében, hogy ösztönözzük, csalogassuk a 

pedagógusokkal együt1 a gyerekeket. Egyre népszerűbb a bérlet kedvezményünk. A 
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bérletváltás három foglalkozás látogatására jogosítja fel a csoportot. Szinte két foglalkozás 

áráért látogathat el háromszor a múzeumba. A későbbiekben tervezzük a bérlet kiterjesztését 

más foglalkozásfonnákra, illetve bérlet kedvezménnyel szeretnénk a rendszeres 

múzeumlátogatóknak is kedveskedni. Másik kedyezményünk is anyagilag segítséget nyújt a 

csoportoknak, hiszen ha múzeumpedagógiai foglalkozásra érkeznek a tanulók, akkor csak a 

foglalkozás díját szükséges megváltaniuk. A hannadik kedvezménnyel, az iskoláknak 

igyekeztünk segítséget nyújtani. Ha vállalja egy intézmény, hogy minimum 6 osztály ellátogat 

a múí'eumba, akkor a csoportos belépőjegy árából további kedvezményt - nagy csoportos 

kedvezmény tudunk biztosítani. 

~em csak hirdetjük a .Jifelong leaming„ fontosságát, hanem mi is részesévé szeretnénk válni. 

Fontosnak tartjuk a folyamatos szakirányú továbbképzést, ezért 2018-ban s7eretnénk szakmai 

továbbképzéseken, konferenciákon részt venni. (Múzeumandragógiai Konferencia 

(Kecskemét, május 7-8.), :vtúzeumpedagógiai tanévnyitó (Szentendre), stb.) 

Oktatási-nevelési inté=ményekkel történő együttműködés tervadatai 

A Jósa András Múzeumban a tavalyi évben megújult az oktatási-nevelési intézményekkel 

történő kapcsolattartás. A foglalkozások, programok népszerüsítése érdekében az 

intézményekbe kitelepülve ismertetőt tartunk a pedagógusok számára, így még inkább 

elmélyít\'e perszonális kapcsolatainkat. Ha megvan a személyes kontaktus, akkor sokkal 

hatékonyabban tudunk együttműködi a pedagógusokkal. az intézményekkel. Folyamatosan 

fnssítjük a saját adatbázisunkat annak érdekében, hogy minél produktívabbak legyünk. 

Iskolai közösségi szolgálat müködésének s=öveges bemutatása 

Az iskolai közösségi szolgálatot teljesítő diákok körében egye népszerübbek vagyunk. Az idei 

évben s7eretnénk megújítani az együttműködési megállapodásokat a középiskolákkal. A 

tanulók a szolgálat teljesítése alatt megismerkedhetnek a múzeumban folyó munkával. 

Különböző szakterületeken, az ott adódó feladatok ellátásával tudjuk megbízni őket 

(múzeumpedagógiai foglalkozások előkészülete, teremőri feladatok, restaurátorok/régészek 

munkájának segítése). 

A Sóstói Múzeumfalu feltételezhetően részleges vagy teljes zárva tartása miatt az első félévre 

tervezünk a múzeumpedagógiai foglalkozások megtartását. Szerződésünk van a Nyíregyházi 

Tankerületi Központtal. A hozzá tartozó általános iskolák számára múzeumpedagógiai 

foglalkozásokat tartunk a Sóstói Múzeumfaluban 14.000 tanuló részére. Ezen kívül 
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számolnunk kell még a Sóstói Múzeumfalu nyertes EFOP 3.3.2 pályázatában vállalt 

múzeumpedagógiai foglalkozások megtartásával. A pályázat keretében 2 óvodával, 7 

általános iskolával és 3 középiskolával, összesen 12 közoktatási intézménnyel kötöttünk 

Együttműködési megállapodást 

A meglévők mellett új mÚ'1eumpedagógiai programokat dolgozunk ki az EFOP 3.3.2 projekt 

keretében az óvodás, az általános iskolás alsó, felső tagozatosai és a középiskolás korosztály 

számára. 

1 
2016. tény 2017. tény 

1 
2018. terv 

-
A gyűjteményre és a 575/17.900 626/24.218 751 /29.000 

kiállításokra alapozott 

1 

múzeumpedagógiai 

1 foglalkozások és a 

foglalkozások 

résztvevőinek száma 

(db/fö) 

A honlapon elérhetö 24 42 (32) 45/34 

múzeumpedagógiai 

foglalkozások száma 

(kiemelten 

a kerettantervhez illeszkedő 

foglalkozásokra) (db) 

A tárgxévben kiadott 4/100/800 1/100/50 2/1500/1300 

1 múzeumpedagógiai 

száma.! kiadványok 

példányszáma és 

a hasznosított példányok 

száma (db ] db 1 db) 

Iskolai tehetséggondozást 17/750 18/860 18/950 

segítő programok és 

a programok résztvevőinek 

száma (db 1 fő) 
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A korai iskolaelhagyás 2136 3/32 3150 

csökkentését segítő 

programok és a programok 

résztvevőinek száma 

(db 1 fö) 

Iskolai közösségi szolgálat 15/240/2493 16/1 

206/2020 

19/3 

220/2200 kapcsán köznevelési 

intézményekkel kötött 

megállapodások száma a 

tárgyévben, valamint 

összesen( db db), i 11 etve 

az iskolai 

szolgálaton 

diákok és 

közösségi 

résztvevö 

az általuk 

a múzeumban eltöltött órák 

száma (fő 1 óra) 

Múzeumpedagógiai programok bevétele 

3. Oktatási tevékenység: 

2016. tény 2017. tény 12018. terv 

2.965e Ft 4.382e Ft 5.500c Ft 

Felsőoktatási intézményekkel tervezett együttműködés, különös tekintettel a 

tehetséggondozásra, illetve korai iskolaelhagyás csökkentésére az elmaradott térségekben 

2016. tény 2017. lény 2018. 

terv 

Felsöoktatási tevékenységben 1 1 1 

oktatóként résztvevő munkatársak 

száma (fö) 

Felnőttoktatásban oktatóként - - -
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résztvevő munkatársak száma (fő) 

A múzeum által akkreditált - - -

képzések és a képzések 

résztvevőinek száma (db 1 fö) 

4. Hozzáférés: 

Kutatós:::olgálat tevékenységének tervezése 

A Régészeti osztályhoz tartozó régészeti gyűjtemények továbbra is nyitottak mind a 

szakmához tartozó régészek, antropológusok, archaeozoológusok, illetve régészhallgatók 

előtt, akik kutatási témáik kapcsán keresik fel intézményünket. Szívesen látjuk a kutatók 

egy másik csoportját is, akik leginkább a helytörténet kutatás kapcsán kerülnek kapcsolatba 

velünk, s ennek során ismerkednek meg az adott település múltjának tárgyi emlékeivel. 

Hasonlóan nyitott a kutatók számára a Régészeti osztályhoz ta11ozó Adattár is, ahol az 

írott dokumentumokat tekinthetik meg az érdeklődők. 

A Történeti osztály gyűjteményei - Helytörténeti. Történeti dokumentum, 

Irodalomtörténeti. Képzőművészeti, Ipannűvészeti - feltételek mellett, ám teljes 

mértékben kutathatók és hozzáférhetők a helyszínen kutatni óhajtók számára. Továbbra is 

folyamatosan nyújtunk segítséget családfa kutatóknak, illetve a helyi történelemmel 

foglalkozóknak is. 

Feladat Felelős Határidő A teljesülés státusza 

Régészeti Osztályvezető 2018.12. 31. Folyamatban 

gyűjteményben (Jakab Attila) 

ad a tszo l gál tatás 

Történeti osztály Osztályvezető 2018.12.31. Folyamatos 

(Mohácsi Endre) 

Adattárban Gyűjteményvezető 2018.12. 31. Folyamatban 

adatszolgáltatás (Simonné Asztalos 

Henrietta) 
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Múzeumi könyvtár tevékenységének tervezése 

Feladat Felelős Határidő 
1 

gyűjteménygyarapítás. Laskayné Szőlősi 2018.12.31. 
1 

feldolgozás (kurrens) Katalin 

OSAP 1442 statsiztika Laskayné Szőlősi 2018.03.10. 

elkészítése Katalin 

retrospektív Laskayné Szőlősi 2018.12.31. 

katalógusépítés Katalin 

(Futaky-hagyaték, 

muzeális 

dokumentumok, 

elektronikus 

dokumentumok) 

revízió és Laskayné Szőlősi 2018.12.31. 

állományvédelem Katalin 

(kiemelten a 

legfontosabb a 

szatmárcsekei 

Kölcsey emlékszoba 

lenne) 

kutató- Laskayné Szőlősi 2018.12.31. 

/olvasószolgálat Katalin 

írott sajtó figyelése Laskayné Szőlősi 2018.12.31. 

lásd VII. pont Katalin 

táblázatának 3. sora 

MTMT adatbázis Laskayné Szőlősi 2018.12.31. 

bővítése a 2017-es Katalin 

publikációkkal 

mivel nincs Sóstón Laskayné Szőlősi 2018.04.30. 

könyvtáros, Katalin 

.. módszertani 
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-

1 segítségnyújtás 

keretében„ szoktam 

1 minden évben a 

Sóstói Múzeumfalu 1 

könyvtárának előző 

évi gyarapodását 

kompletten 

feldolgozni 

(tulajdonképp ez 1s 

1 gyarapítás és 

feldolgozás) 1 

K.utatószolgálatot igénybe vevő 

kutatók és a kutatási alkalmak 

száma (fő db) 1 

Múzeumi könyvtár használóinak j 

száma és a múzeumi 

könyvtárlátogatások száma 

(fő 1 db) 

Honlap-látogatások száma 

5. Módszertani szolgáltatások: 

2016. 

tény 

Szaktanácsadások száma 30 

(műtárgyvédelmi és 

állományvédelmi, 

gyűjtemény kezelési, 

digitalizálási, 

valamint 

--
2016. tény 2017. tény 2018. 

terv 

101/125 114/149 120/150 

15111600 93/ l] 02 10511 100 

1 

200.005 245.723 
1 

250.000 
1 

12017. tény 2018. terv 

1 

36 1 40 
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1 

múzeumpedagógiai és 

közönségkapcsolati 

tevékenység körében) 

Móds7ertani 1 6 14 20 

műhelygyakorlatok száma 1 

(műtárgyvédelmi és 

állományvédelmi. 

gyűjteménykezclési. 

digitalizálási. valamint , 

• múzeumpedagógiai és 1 

közönségkapcsolati 

1 
tevékenység körében) 

a) Móds::ertani műhelygyakorlat/módszertani műhely terve::.ése 

Kultv. 45/A §. (2) bekezdés i) pont alapján a megyei hatókörű városi múzeum szakmai

módszertani központként mindegyik alábbi témakörben évente legalább két módszertani 

műhelygyakorlatot szervez a megye kö7igazgatási területén működő muzeális intézmények 

munkatársai számára: 

• restaurálási és műtárgyvédelmi tevékenység körében gyakorlati bemutatóval 

egybekötYe, 

• gyűjteménykezelési. nyilvántartási, gyűjtemény feldolgozási és digitalizálási 

tevékenység körében, 

• múzeumpedagógia területén óvodapedagógusok 6s pedagógusok, továbbá a muzeális 

intéLmények közmüvelödési szakemberei számára. 

Időpont 1 Helyszín. intézmény Téma 1 Szervező, működtető 

neve, beosztása 1 

2018. január Vásárosnamény Beregi Allományvédelmi ' Takácsné Varga 

Múzeum szaktanácsadás Ágnes -
állományvédelmi 

szakember, 
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restaurátor 

2 2018. március Sóstói Múzeumfalu gyűjteménykeze- Szmolár Edit-

lésrőL tárolásról, gyűjteménykezelő, 

műtárgyvédclemr Takácsné Varga 

ől Ágnes-

állományvédelmi 

szakember, 

restaurátor, Dankóné 

Németh Erika-

restaurátor 
,., 
.J 2018. május Jósa András Múzeum gyűjieménykeze- Szmolár Edit-

Jésről , tárolásról, gyűjteménykezelő, 

m űtárgyvédelemr Takácsné Varga 

öl Ágnes-

állományvédelmi 

szakember, 

restaurátor 

4 2018. Jósa András Múzeum textil, fa, kerámia Havasi Dóra Zita 

szeptember restaurálás fém-ötvös 

restaurátor 

5 2018. október Beregi Múzeum A .. Restaurátorok Takácsné Varga 

műhelytitkai III.,. Ágnes, Dankó né 

c. kiállításhoz Németh Erika, 

kapcsolódóan Szmolár Edit, 

előadói nap Havasi Dóra 
1 

6 2018. október 
1 

Sóstói Múzeumfalu A ,,Restaurátorok Takácsné Varga 
i 

műhelytitkai Ili:· Ágnes, Dankóné 

e. kiállításhoz Németh Erika, 

kapcsolódóan Szmolár Edit, 

előadói nap Havasi Dóra 

7 2018. Kálmánháza helytörténeti A „Restaurátorok Takácsné Varga 

november gyűjtemény műhelytitkai III.'' Ágnes, Dankóné 

1 
c. kiállításhoz Németh Erika. 
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kapcsolódóan Szmolár Edit, 

előadói nap Havasi Dóra 

8 2018. I Jósa András Múzeum A „Restaurátorok Takácsné Varga 

november 1 rnühelytitkai Ill. „ Ágnes, Dankóné 

c. kiállításhoz Németh Erika, 

kapcsolódóan 1 Szmolár Edit, 

előadói nap 
1 

Havasi Dóra 

9 2018. március Sóstói Múzeumfalu Múzeumpedagóg 1 Baloghné Szűcs 

usok megyei Zsuzsanna 

találkozója 

Workshop 

10 2018. április Sóstói Múzeumfalu Raktár VS. Szabó S. Baloghné 

látványtár - 1 Szűcs Zsuzsanna 

1 tanulmányi raktár 

11 2018. március Vasvári Pál Múzeum gyűjteménykezelé Mohácsi Endre-

S! Kertész Fruzsina 

műhelygyakorlat 

12 2018. május Vasvári Pál Múzeum nyilvántartási Mohácsi Endre-

műhelygyakorlal Ke11ész Fruzsina 

13 2018.június Vasvári Pál Múzeum gyűjtemény Mohácsi Endre-

feldolgozási Kertész Fruzsina 

i 
műhelygyakorlat 

14 2018. Vasvári Pál Múzeum digital izá1ási Mohácsi Endre-

augusztus tevékenység Kertész Fruzsina 

műhelygyakorlat 

15 2018. április Vay Adám Múzeum gyűjternénykezelé Mohácsi Endre-

Sl Kertész Fruzsina 

műhelygyakorlat 

16 2018. június Vay Ádán1 Múzeum nyilvántartási Mohácsi Endre-

műhelygyakorlat Kertész Fruzsina 

17 2018. Vay Adám Múzeum gyűjtemény Mohácsi Endre-

augusztus feldolgozási Kertész Fruzsina 

műhelygyakorlat 
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18 2018. Vay Ádám Múzeum 1 digitalizálási Mohácsi Endre-

szeptember tevékenység Kertész Fruzsina 

műhelygyakorlat 

19 2018.április Vay Adám Múzeum Közművel ődési Lakatos Bernadett-

1 műhelygyakorlat Román Ágnes 

20 2018.július Vasvári Pál Múzeum Közművelődési Lakatos Bernadett-

' i 

1 
m űhelygyakoriat Román Ágnes 

b) Állományvédelmi felelős helyszíni bejárásai 

Kultv. 45/A §. (2) bekezdés j ) pont alapján a megyei hatókörű városi múzeum legalább egy 

fö, szakirányú közép- vagy felsőfokú végzettségű állományvédelmi felelőst foglalkoztat, aki 

középtávú intézkedési terv alapján évente legalább egyszer helyszíni bejárás keretében 

felméri a megye területén lévő muzeális intézmények állományvédelmi helyzetét: 

Állományvédelmi Elérhetősége (telefon, Végzettsége Múzeumi Munkakör 

felelős neve e-mail) Állományvédelmi 

Bizottság 

továbbképzése 

(igen/nem) 

Takácsné Varga restagi66@gmail.com igen restaurátor és 

Agnes állományvédelmi 

i szakember 

Időpont Helyszín, intézmény Téma A feladatot elvégző Megállapítások 

neve, beosztása 

2018.01. l 0. Kálmánháza- Allomány- Takácsné Varga 

Helytörténeti védelmi Ágnes, Dankóné 

Gyűjtemény bejárás Németh Erika, 

Szmolár Edit, 

Havasi Dóra Züa 

2018.01.29. Nyíregyháza- Allomány- Takácsné Varga 
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Múzeumfalu védelmi Ágnes, Dankóné 

bejárás Németh Erika, 

Szmolár Edit, 

Havasi Dóra Zita 
-

2018.02.01. Nyíregyháza-Jósa Allomány- Takácsné Varga 

András Múzeum védelmi Ágnes, Dankóné 

bejárás Németh Erika, 

Szmolár Edit, 

Havasi Dóra Zita 

2018.02.20. Máriapócs- Nagy Állomány- Takácsné Varga 

Szent Bazi! Rend védelmi Ágnes, Dankóné 

Gyüjteménye bejárás Németh Erika, 

Szmolár Edit, 

Havasi Dóra Zita 

2018.03.07. Túristvándi- Allomány- Takácsné Varga 

Vízimalom védelmi Ágnes, Dankóné 

bejárás Németh Erika, 

Szmolár Edit, 

Havasi Dóra Zita 

2018.03.07. Szatmárcseke- Allomány- Takácsné Varga 

Kölcsey Ferenc védelmi Ágnes, Dankóné 

Emlékszoba bejárás Németh Erika, 

Szmolár Edit, 

Havasi Dóra Zita 

2018.03.07. Tiszacsécse- Móricz Allomány- Takácsné Varga 

Zsigmond védelmi Agnes, Dankóné 

Emlékszoba bejárás Németh Erika, 

Szmolár Edit, 

Havasi Dóra Zita 

2018.03.20. Ibrány- Helytörténet Allomány- Takácsné Varga 

Gyűjtemény védelmi Ágnes, Dankóné 

bejárás Németh Erika, 

Szmolár Edit, 
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Havasi Dóra Zita 

1 2018.03.20. Gávavencsellő- Sváb Allomány- Takácsné Varga 

Ház védelmi Ágnes, Dankóné 

bejárás Németh Erika, 

-J. -Szmolár Edit, 

Havasi Dóra Zita 

2018.03.20. Szabolcs- Mudrány Allomány- Takácsné Varga 

Kúria védelmi Ágnes, Dankóné 

bejárás ?'-Jémeth Erika, 

S7molár Edit, 

Havasi Dóra Zita 
- -

2018.04.17. Tiszavasvári- Allomány- Takácsné Varga 

Vasvári Pál Múzeum védelmi Ágnes. Dankóné 

bejárás Németh Erika, 

Szrnolár Edit, 

Havasi Dóra Zita 
1 

2018.04.17. Tiszadada- Holló Allomány- Takácsné Varga 

László Emlékház védd mi 
. 

Agnes, Dankó né 

bejárás Németh Erika, 

Szmolár Edit, 

Havasi Dóra Zita 
-
2018.04.17. Tiszadob- Andrássy Allomány- Takácsné Varga 

Kastély védelm1 Ágnes, Dankóné 

1 

bejárás Németh Erika, 

Szmolár Edit, 

Havasi Dóra Zita 

2018.04.25. Ujfehértó- Zajti Allomány- Takácsné Varga 

Ferenc Helytörténeti védelmi Ágnes, Dankóné 1 

Gyűjtemény bejárás Németh Erika, 1 

Szmolár Edit, 

Havasi Dóra Zita 

2018.04.25. ~yíregyháza Városi Allomány- Takácsné Varga 

Galéria védelmi Ágnes, Dankóné 
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bejárás Németh Erika, 

Szmolár Edit, 

Havasi Dóra Zita 

2018.04.25. Nyíregyháza- Felső- Állomány- Takácsné Varga 

Tisza-vidéki Vízügyi védelmi Ágnes, Dankóné 

Történet bejárás Németh Erika, 

Gyűjtemény Szmolár Edit, 

Havasi Dóra Zita 

2018.04.25. Nyíregyháza- Görög Allomány- Takácsné Varga 

Katolikus védelmi Ágnes, Dankóné 

Egyházművészeti bejárás Németh Erika, 

Gyűjtemény Szmolár Edit, 

Havasi Dóra Zita 

2018.05.10. Kállósemjén- Kállay Allomány- Takácsné Varga 

Kúria védelmi Ágnes, Dankóné 

bejárás Németh Erika, 

Szmolár Edit, 

Havasi Dóra Zita 

2018.05.10. Nagykálló- Szilágyi Allomány- Takácsné Varga 

István Emlékház és védelmi Ágnes, Dankóné 

Helytörténeti bejárás Németh Erika, 

Gyűjtemény Szmolár Edit, 

Havasi Dóra Zita 

2018.05.10. Nyírmihálydi- Allomány- Takácsné Varga 

Magtár védelmi Ágnes, Dankóné 

bejárás Németh Erika, 

Szmolár Edit, 

Havasi Dóra Zita 

2018.06.06. 1 Baktalórántháza- Allornány- Takácsné Varga 

Dégenfeld védelmi Ágnes, Dankóné 

J Kastélymúzeum bejárás Németh Erika, 

Szmolár Edit, 

Havasi Dóra Zita 
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1 2018.06.06. 1 Hodász- Roma 1 Allomány- Takácsné Varga 

1 Tájház védelmi Ágnes, Dankóné 

bejárás Németh Erika, 1 

1 

Szmolár Edit, 

Havasi Dóra Zita 

2018.06.06. Nagyecsed- Allomány- Takácsné Varga 
' 

Belvízátemelő védelmi Agnes, Dankóné 

1 Szivattyútelep bejárás Németh Erika, 

Szmolár Edit. 

Havasi Dóra Zita 

2018.07.05. Vásárosnamény- Allomány- Takácsné Varga 

Tomcsányi Kastély, védelmi Ágnes, Dankóné 

Máthé Kúria bejárás Németh Erika, 

1 Szmolár Edit, 

Havasi Dóra Zita 

2018.07.11. Anarcs- Czóbel Ház Allomány- Takácsné Varga 

védelmi Ágnes, Dankóné 

bejárás Németh Erika, 

1 Szmolár Edit, 

1 Havasi Dóra Zita 
1 

J 2018.07.17. Géberjén - Jékey Allomány- Takácsné Varga 

kúria védelmi Ágnes, Dankóné 

bejárás Németh Erika, 

Szmolár Edit, 

Havasi Dóra Zita 

2018.07.26. Tuzsér- Lónyai- Állomány- Takácsné Varga 

kastély védelmi Agnes, Dankóné 

bejárás Németh Erika, 

Szmolár Edit, 

Havasi Dóra Zita 

2018.08.06. Kisszekeres - Tájház Allomány- Takácsné Varga 

védelmi Ágnes, Dankóné 

bejárás Németh Erika, 
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2018.08.06. Nagyszekeres- Allomány-

Tájház védelmi 

bejárás 

2018.09.04. Kölcse - Tájmúzeum Allomány-

védelmi 

bejárás 

2018.09. 13. 1 Hetefejércse- Állomány-

Falumúzeum védelmi 

bejárás 

-~ 

2018.09.13. Beregdaróc - Tájház Allomány-

védelmi 

bejárás 

2018.10.03. Csenger- Allomány-

Helytörténeti védelmi 

.Múzeum bejárás 

-
2018.10.10. Nyíregyháza- Kállay Allomány-

Ház védelmi 

bejárás 

1 

2018.11.14. Mátészalka- Allomány-
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Szmolár Edit, 

Havasi Dóra Zita 

Takácsné 

' Agnes, 

Németh 

Szmolár 

Varga 

Dankóné 

Erika, 

Edit, 

Havasi Dóra Zita 

Takácsné Varga 

Ágnes, Dankóné 

Németh Erika, 

Szmolár Edit, 

Havasi Dóra Zita 

Takácsné Varga 1 

Ágnes, Dankóné 

Németh Erika, 

Szmolár Edit, 

j Havasi Dóra Zita 

1 Takácsné Varga 

Agnes. Dankóné 

Németh Erika, 

Szrnolár Edit, 

Havasi Dóra Zita 

Takácsné Varga 1 

Ágnes, Dankóné 

Németh Erika, 

Szmolár Edit, 

Havasi Dóra Zita 

Takácsné Varga 

Ágnes, Dankóné 

Németh Erika, 

Szmolár Edit, 

Havasi Dóra Zita 

Takácsné Varga 



Szatmári Múzeum védelmi Agnes. Dankóné 1 

bejárás Németh Erika, 

Szrnolár Edil. I 
Havasi Dóra Zita 

II. Kiállítási tevékenység 

2016. tény 
1 

2017. tény 1 2018. terv 1 

1 -
Allandó kiállítások 26192.200 19 /88.600 20145.000 

száma és 

látogatószáma 

1 - (db 1 fö) 

Időszaki kiállítások saját épületben: saját épületben: 29/36.000 

száma és 19179.145 27/ 77.050 más 

látogatószáma más más intézményben: 

- saját épületben intézményben: intézményben: 3/10.000 

(db fő) 2110.000 6/16.000 külföldön: 

- más Külföldön: külföldön: 2/5000 

intézményben 212500 1/2350 

( dblfó) 

- külföldön 

megrendezett 

(db 1 fő) 
_.._ 

Vándorkiállítások hazai: 4/5000 hazai: 2/2675 hazai: 2/2700 

száma és külföldön: külföldön: külföldön: 

látogatószáma 2/2500 ------ 215000 

- hazai (db 1 fó) 1 

- külföldön 

megrendezett 

(db fö) 

Befogadott 8/32.488 9/19.600 4130.000 

kiállítások száma 
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és látogatószáma 

(db 1 fö) 

A nemzetiségek 

anyaországában 

megrendezett 

kiállítások száma 

és látogatószáma 1 

(db fő) 

- Virtuális kiállítások 1 

száma és 

látogatószáma 

(db fü) 

A hozzáférhető 

műtárgyállomány 

mutatói: 

- teljes 

műtárgyállomá 

ny száma (db) 

- kiállításban, 

látványtárban, 

tanulmányi 

raktárban 

bemutatott 

tárgyak száma 

(db) 

interneten 

hozzáférhető 

tárgyak száma 

(db) 

- a teljes 

műtárgyállomá 

ny és a fentiek 

értelmében 
1 

10/8500 

teljes leltározott 

műtárgyállomány: 

465.165 db 

bemutatott 

-- -- --;- -- -
10/12.655 36/22000 

teljes leltározott Teljes 

műtárgyállomány: műtárgyállomány 

474.008 db 481.000 db 

Kiállításban, Kiállításban lévő 

tárgyak száma: látványtárban lévő műtárgyak. száma: 

13.300 db, 

hozzáférhető 

műtárgyak 

l3659db 

száma: 13859 db 

műtárgyállomány interneten interneten 

aránya: 2,8 % 
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hozzáférhető tárgyak hozzáférhető 

száma: 8566 db, azaz tárgyak száma: 

hozzáférhető 

műtárgyállomány: 

18.125 db 

10566 db, azaz 

hozzáférhető 

műtárgyállomány: 

a teljes leltározott 24.425 db 

műtárgyállomány és a teljes 

a fentiek értelmében leltározott 

hozzáférhető 

műtárgyállomány 

aránya: 3,8 % 

műtárgyállomány 

és a fentiek 

értelmében 

hozzáférhető 

műtárgyállomány 



hozzáférhető 1 

,___ __ _ 
műtárgyállomá ~· 
ny aránya (%) 

A tárgyévben 3 katalógus. ebből 

megjelent 

tárgykatalógusok 

és kiállítási vezetők 

száma (magyar és 

idegen nyelven), 

példányszáma és a 

hasznosított 

példányok száma 

(db db db) 

Múzeumpedagógiai 

foglalkozással 

kiegészített 

kiállítások száma 

l magyar-angol 

8001700 

6 

11 

(katalógus/magyar 

nyelvű) 

2001180 

12 

aránya: 5 % 

319001700 

10 

a) Az intézmény 2018. é\'f kiállítási tervének szöveges bemutatása, illeszkedése az intézmény 

küldetésnyilatkozatához és középtávú kiállítási stratégiájáho::. 

A Jósa András Múzeum 2018-ban ünnepli alapításának 150. évfordulóját. Ennek 

jegyében készült a múzeum kiállítási terve is. Fontosnak tarjuk, hogy az évtizedek során 

az intézményünkben bemutatott nagy értékű és tudományosan fontosnak tartot1 

műtárgyak mellett helyel kapjanak a mi térségünkből elő-, és bekerült, kifejezetten 

Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye történetéhez kapcsolódó műkincsek is. 

Ezt a célt szolgálja a „Múltunkról a jövőnek„ című kiállítás sorozatunk, amely 

segítségével minden hónapban három-három tárgyat állítunk ki a történeti , régészeti 

néprajzi gyűjteményeinkből. Kiemelten fontosnak tartjuk egy múzeumtörténeti kiállítás 

megrendezését is. Múzeumunk 150 éves jubileumához kapcsolódóan nyitjuk 2018. 

december 1-jén a "Nagy lélök egy kis emberben" A szegény ember kutatója, Kiss Lajos 

című időszaki, egyben vándorkiállításunkat. A kiállítás Kiss Lajos egykori 

múzeumigazgaló itt töltött mintegy három és fél évtizedes munkásságát, egyben 

múzeumunk történetét a II. világháború végéig. A kettő egymástól elválaszthatatlan, 

szerves egységet alkot. 
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A kiállítás terveink szerint 2019. március 15-ig tart nyitva a Jósa András Múzeumban, 

majd bemutatásra kerül Hódmezővásárhelyen és Csengerben. A Kállay Gyűjtemény 

2018-ban lesz 25 éves. A negyedszázados évfordulóra készül el a N yírvíz palotában, a 

régi helyén egy kiállítás, amely a Gyűjtemény 25 éves történetét mutatja be. A kiállítás 

három, egymásho:t. szorosan kapcsolódó anyag bemutatásával tiszteleg az alapító, Kállay 

Kristóf és a múzeum első igazgatója, Dr. Lakatos Sarolta munkássága előtt. A tárlaton 

megismerhető lesz többek között a gyűjtemény 25 éves története képek és 

dokumentumok bemutatásávaL Kállay Kristóf gyűjteményalapító élete és munkássága a 

családi hagyaték tárgyainak felhasználásával illetve a látogatók a két világháború közötti 

korszak életébe is bepillanthatnak egy enteriőr segítségével. 

2018-ban öt befogadott kiállítása lesz a múzeumnak, amelyek Európai hírük miatt is 

nagy látogatottságra tartanak számot: .,Seuso-kincsek", .,Munkácsy 50·· ... A magyar kard 

története", .. Forint és Zloty'', „Szóra bírt csontjaink" és az .. 1848-as lengyel-magyar 

kapcsolatok". 

b) Kiállítások: 

Állandó kiállítások felsorolása előirányzott látogatószámmaJ (saját épületben): 

~ 1 . , 
1 2018. terv 

--
Kiállítás címe 2016. tény 2017. teny 

l. Jósa András emlékkiállítás 25.105 1 25.851 1 26.000 

2. Ősi mesterek nyomában 25.105 25.851 1 26.000 

3. „En elmentem a vásárba" 25.105 25.851 26.000 
1- - -

4. Nyíregyháza katonasága 25.l 05 25.851 26.000 

5. Benczúr Gyula emlékkiállítás 25.105 25.851 26.000 

7. „Sárga ördög" 25.105. 25.851 26.000 

8. Péchy-Kovács gyűjtemény 25.105 ' 25.851 26.000 

9. ~yírségi irodalmi gyűjtemény 25.105 25.851 26.000 

10. Krúdy Gyula emlékszoba 25.105 25.851 26.000 

11. Az Eszak- Tiszántúl népi 62.481 62.000 30.000 

építészete és lakáskultúrája. 

12. Tapintható múlt. Kiállítás 62.481 62.000 30.000 

1 
fogyatékkal élők számára 
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13. A Biblia világa. 1 62.481 62.000 130.000 
1 

14. Barangolás régmúlt 62.481 62.000 30.000 

iskolában. Iskolatörténeti kiállítás 

' ' 11s. ~yíres - Árpád-kori falu 62.481 1 62.000 30.000 

rekonstrukció. Árpád-kori 

falurészlet a Sóstói 

1 Múzeumfaluban 1 

16. „Gyöngyöm, gyöngyöm .. „ . 62.481 62.000 130.000 

régészeti gyöngy kiállítás 
1 

17. Paraszti nagymosás, vasalás 62.481 62.000 130.000 

t 

18. „Aki iszik belőle •.. " 1400 1.400 30.000 

· Pálinkatörténeli kiállítás a Sóstói 

1 I Múzeumfalu Pálinkaházában 

1 19. Mindenre fény derül ------ 45.000 30.000 
-

Áthúzódó saját időszakos kiállítások felsorolása Játogatószámmal (saját épületben): 

r 
Kiállítás címe 2016. tény 2017. tény 2018. terv FeleJös 

" Csókolj meg Edes „ ----- 9975 500 Mohácsi 

1 
Endre 

Fejedelmeink mesés kincsei ------ 4530 600 Mohácsi 

1 1 
Endre 

! .. Kicsi kocsi. babakocsi". ------ 1 10.000 55.000 Baracskáné 

Különleges tárgyak a Sóstói Bodnár 

Múzeumfalu néprajzi Zsuzsanna 

1 gyűjteményében 
1 

Új saját időszakos kiállítások felsorolása Játogatószámmal (saját épületben): 

Kiállítás címe 2017. tény 2018. terv Felelős 

Magyar kard napja - 5.000 Mohácsi Endre 

36 



Tökey - 1 8.500 1 Mohácsi Endre 

Péter emlékkiállítás 1 

- - ------ ,___ 
~- . . -

Múltunkról a jövőnek ( 12db) - 9.000 Pmtye Gábor 

Restaurátorok műhelytitkai III. - 3.500 Havasi Dóra 

Múzeumtörténeti kiállitás - 2.000 Jakab Attila 

Portrékiállítás - 5.000 Mohácsi Endre 

Mesevilág - 3.000 Babolcsi 

Andrea 
-

Kállay Iván Első világháború - 1.500 Holmár Zoltán 

Ősmagyarság tárgyakban, - 1.500 1 Holmár Zoltán 

1 képekben 
1 

Országos és nemzetközi kiállítási programok keretében megvalósuló kiállítások előirányzott 

látogatószámmal (saját épületben): 

Kiállítás címe 2016. tény 

Zloty Forint 

~ 2017. tény _ 2018. terv 

, - 3.000 

1 
1 

l Felelős 
Román 

Agnes 

-

Országos és nemzetközi kiállítási programok, vándorkiállítások. intézményközi kapcsolatok 

keretében megvalósuló kiállítások előirányzott látogatószámmal (külső helyszínen): 

Kiállítás címe 1 Helyszín 2016. tény 2017.tény 2018. 1 Felelős 
terv 1 

Zloty Forint Rzeszów - - 3.000 Román 

1 Ágnes 

Báthory kiállítás Rzeszów 2.000 1 Mohácsi 

1 1 
1 Endre 

Befogadott időszaki kiállítások felsorolása látogatószámmal 

Kiállítás címe 2016. tény 2017. tény 2018. terv Felelős 

1848-as Lengyel-Magyar - - 3.000 Dr. Bene 
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r,--· 

1 
kapcsolaok János 

1 A Seuso-kincs 15.000 Dr. Rémiás 

Tibor 

Munkácsy Mihály kiállítás 12.000 Mohácsi 

Endre 

Szóra bírt csontjaink 2.000 Jakab Attila 

e) Látogatottság: 

-
l 2017. tény T 2018. Mutatók 2016. 

tény 1 

1 

terv 
1 

Összes látogatószám 93.037 89.054 50.000 

ebből: teljes árat fizető 14.272. 11.977 10.000 

látogató 

kedve7ményes 19.031 20.277 10.000 

árat fizető 
,_____ -

ingyenes 59.734 56.740 30.000 

ebből diák látogatók 27.713 26.353 15.000 

ebből külföldi látogatók 4% 4,5 % 4,5% 1 

1 (becsült százalék) 
1 

Az adatokat kérjük a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 

194/2000. (XI. 24.) Konn. rendelet alapján nyilvántartani. 

d) A muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről s::óló J 9./12000. (X/.24.) 

Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében .foglaltak alapján nyújtandó kedvezménynek a 

muzeális intézmény által meghatározott napjai, havi bontásban. 

Állandó kiállításaink látogatása minden hónap 4. vasárnapján EGT-állampolgárok részére 

díjtalan: 

26 év alatt 

18 év alatti személy közeli hozzátartozó kísérője, legfeljebb 2 fö) 

2018. minden hónap 4. vasárnapja: jan. 28 .. február 25., március 25., április 22., május 27., 

június 24., július 22., augusztus 26., szeptember 23., október 28., november 25., december 23. 
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e) Nyitva tartás ..... nap/év. (az ünnepi nyitva tartásjellemzői, különös tekintettel a nemzeti 

ünnepekre) 

1. Jósa András Múzeum: 52 héten keresztül, heti 48 órában (szombat és vasárnap is) tart 

nyitva. A kiállítások hétfőn zárva tartanak. 

2. Sóstói Múzeumfalu: A felújítási munkálatok miatt 2018-ban a nyitva tartása bizonytalan. 

3. Kállay Gyűjtemény: 2018-ban a régi helyén, március 13-án újra megnyitja kapuit. 

Nemzeti és állami ünnepeinken nyitva tartottunk és díjmentes látogatást biztosítunk. 

f) Látogatói kedvezmények 

Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó és időszaki kiá11ításait az Európai 

Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgára (a továbbiakban: 

EGT-állampolgár), amennyiben: 

a) 6. életévét be nem töltött kiskorú, 

h) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. 

törvény 4. §a} pontja szcnnti fogyatékos személy (a továbbiakban: fogyatékos személy), 

e} fogyatékos személyt kísér (legfeljebb 1 fö ), 

d) a miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkezik. 

e) legalább 400 fős taglétszámmal rendelkező, országos hatáskörű közgyűjteményi szakmai 

szervezet tagja, 

j) közoktatásban dolgozó pedagógus, 

g) a 70. életévét betöltötte. 

Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó kiállításait az EGT-állampolgár 

minden hónap egyik hétvégéjének a muzeális intézmény által meghatározott napján, 

amennyiben: 

a) a 26. életévét még nem töltötte be, 

b) 18 év alatti személyt kísér, és annak a Polgán Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti 

közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő). 

A muzeális intézmények állandó és időszaki kiállításait 50%-os kedvezményes belépődíj 

fizetésével látogathatja az EGT-állampolgár: 

a) a 6. életévének betöltésétől 26. életévének betöltéséig, 

b} 62 év felett, 
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e) amennyiben legalább két, 18 év alatti személyt kísér, és azok Ptk. szerinti közeli 

hozzátartozója (legfeljebb 2 fő). a (2) bekezdés b) pontjában foglalt eset kivételével, 

d) amennyiben a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § 

(2a) bekezdése szerint öregségi teljes nyugellátásban részesül. 

Az Alaptörvény J) cikk (l) bekezdésében meghatározott nemzeti ünnepeken, 

állampolgárságra való tekintet nélkül a muzeális intézmények kiállításai díjtalanul 

látogathatók. 

g) A látogatószám növekedését és a múzeumi szolgáltatások mh1őségét elősegítő új 

ke=deménye=ések. s=olgáltatáscsomagok és készpénzkímélő eszközök 

Alapvető célunk, hogy olyan kiállításokat, programokat, rendezvényeket szervezzünk, 

amelyek témájukban közel állnak városunk és megyénk lakosságához, ezért a Múzeumok 

Éjszakáján újra átfogó közvélemény kutatást tartunk a látgatók körében, mely eredmények 

felhasználásával igyekszünk a továbbiakban kialakítani kiállítási és program koncepciónkat. 

Az múzeumpedagógiai csoport egyik fö tevékenysége a múzeumpedagógiai kínálat állandó 

frissítése, még inkább közelebb hozása a nemzeti alaptantervhez, ami mellett új 

szolgáltatáscsomagok kidolgozására kerülnek az iskolák számára. Az új csomagok 

megismertetése érdekében múzeumpedagógusaink személyesen látogatnak el Nyíregyháza 

általános és középiskoláiba, illetve óvodáiba. Emellett találkozókat, workshopokat szervezünk 

a város iskoláinak, óvodáinak pedagógusaival múzeumpedagógiai témák megvitatására. 

h) Látogatós=ám növelésének ten·e=ett stratégiája 

A Jósa András Múzeumban 2018-ban a látogatószám növelésére magas látogatószámra 

számító attrakciókat mutatunk be. Ennek a stratégiáját már 2017-ben A .. Fejedelemink mesés 

kincsei'' című kiállítással - amelyben látható tárgy együttes eszmei értéke meghaladja a 2 

milliárd forintot- kezdtük cl. Ezt a tendenciát kívánjuk folytatm a .. Seuso-kincsek'. és a 

.. Munkácsy 50'. című kiállításainkkal. Az említett kiállítások mellé természetesen magas 

látogatottságot vonzó kísérő programokkal is készülünk. Ilyenek például a .. Seuso-kincsek" 

kiállítás ideje alatt állandó gasztronómiai jellegű programok megrendezése vagy a kiállítások 

alatti állandó új múzeumpedagógiai foglalkozások megszervezése. 
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Az alábbi alapelvek hangsúlyozását tartjuk fontosnak tehát a látogatószám növelési 

stratégiánkban: 1. Érték - A múzeumi kulturális. szakmai alapértékek megőrzése, fejlesztése. 

2. Innováció - Új, eredeti megoldások alkalmazása. 3. Eredetiség - Egyediségre, 

megkülönböztethetőségre törekvés. 4. Kooperáció. - Hosszú távú együttműködések 

kialakítása. 5. Kommunikáció - Tudatos kapcsolat-menedzsment és kommunikáció. 6. 

Rugalmasság - Gazdálkodási érzékenység, vállalkozási szemlélet erősítése. 7. ~otiváció -

Teljesítményorientált érdekeltségi rendszer. 8. Identitás - Belső és külső identitás erősítése. 

i) Az épületen belüli információs eszközök 

Az intézményben nyomtatott falitérképek (angol nyelven is) és szabadtéri irányító táblák 

szolgálnak információval. A Jósa András Múzeumban infopont működik, mely t~jékoztat a 

múzeum jegyárairól. aktuális kiállításairól. rendezvényeiről. A TIOP-1.2.2-11/1-2012-0052 

számú. „Tantárgyraktár„ című pályázat lehetővé tette az infokommunikációs rendszerek 

átgondolt és strukturált kiépítését a bejárattól a II. emeleti Látványtárig. A kiírások vakbarát 

írással is megjelennek. 

j) Mú=eumi bolt, büfé, kávézó 

Intézményeinkben a kiadványainkat nyitvatartási időben a jegypén:ttárban lehet megvásárolni. 

A Jósa András Múzeumban büfé és kávézó nincs, a Sóstói Múzeumfaluban bérleti formában 

működött kávézó/büfé. 

k) Az akadá(vmentesítés hely::ete 

A Jósa András Múzeumban az akadálymentesítés megoldott: udvaron a lifta.knáig rámpa, az 

épületben lift, a mellékhelyiségek alkalmasak kerekesszékben ülők fogadására. A Sóstói 

Múzeumfaluban részben megoldott az akadálymentesítés, a mosdók megközelítése 

akadálymentes. 

1) Fogyatékkal élők (látás- és lzallássérü/tek) fogadása a múzeumban 

A vakok gyengén látók számára továbbra is nagy segítséget nyújtanak az aulától a 

Látványraktárig futó Braille feliratok. Az épület földszintjén található az intézmény tereit, 

helységeit bemutató tapintható térkép (thermoformált táblán kialakított domború grafika). Ez 

a térkép Braille írással ellátott, a gyengén látók számára kontrasztos színeivel könnyen 

értelmezhető. Az épületen belül Braille feliratokkal ellátott irányítótáblák, szövegek, számok 

kerültek elhelyezésre, megkönnyítve a látássérült látogatók tájékozódását. A Jósa András 
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Múzeum weboldalán elérhetőek a vakok és gyengén látók számára készített hangos-térképek. 

A múzeumi honlapnak van akadálymentes változata. 

A TIOP pályázat során megvalósuló Tantárgyraktárban számos eredeti tárgy megfogható, 

megtapintható a fogyatékkal élők számára is. Szintén a Tantárgyraktárban tudunk biztosítani 

fogyatékkal élők számára múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai programokat. Mind a 

Jósa András Múzeum )J'éprajzi kiállitásában. mind a Sóstói Múzeumfaluban to\ábbra is 

lehetőség van arra, hogy számos tárgyat kézbe foghassanak a fogyatékkal élők. 

Ill. Gyűiteménvck gyarapítása és nyilvántartása 

1. Gyarapodás 

A gyí{jteménygyarapodás Tervezése s=akágankénr, a gyarapodás módjának és lehetséges 

.forrásának megjelölésével 

Feladat (szerzemény, Gyarapodás Felelős Határidő 

szakág) módja és forrása 

a néprajzi gyűjtemény 1 ajándékozás. Szabó Sarolta, 2018. 11.30. 

gyarapítása folyamatos vétel --7 Bodnár 

pályázati Zsuzsanna, 

forrásból Baloghné Szűcs 

Zsuzsanna, 

Lauber Éva 

Laura, Rózsáné 

Bóna Bernadett 

Történeti gyűjtemény ajándékozás, Dr. Bene János 2018.12.30. 

folyamatos gyarapítása vétel, · Mohácsi Endre 

pályázati J;r. Dámné Dr. 

forrásból Rácz Magdolna 
~~~~-t-~~~~~---i 

Asatás, Régészeti 

j 1eletbejelentés 1 Osztályvezető j 2018.12.31. 

Régészeti gyűjtemény 

1 

Kiemelkedő darabok vagy együttesek bekerülése 

A Jósa András Múzeum Történeti Gyűjteményének gyarapításánál fontos szempont, 

hogy akár országosan is kiemelkedő tárgyak vagy tárgy együttesek kerüljenek a múzeumba. 
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2018-ban merült fel a gondolat, hogy az Antenna Hungária tulajdonában álló, Nyíregyháza

Borbányán található több száz darabos rádió és televízió gyűjtemény adományként a múzeum 

gyűjteményébe kerülne. A tulajdonossal jelenleg is folynak az egyeztetések 

magángyűjteményének átadásának módjairól és annak időpontjáról. A Zentai Mihály 

gyűjteménye nemcsak a helyi történeti anyag skáláját bővítené, hanem országosan is 

érdeklődésre tarthatna számot híradástechnikai különlegességei miatt. 

2016. tény 2017. tény 1 2018. 

terv 
--

Tárgyévi régészeti és őslénytani 58220m2 42034m2 25 OOO 

feltárások alapterületének várható 
') m-

nagysága (m2) 

Az éves gyűjteményfejlesztési 176 179 200 

tervben meghatározott egyéb 

gyüjteménygyarapítási alkalmak 

száma 

Régészet: 482.505 480 OOO 

484.494 db db, db 

összesen ebből 4000 db 

15.000db tárgyévi 

ugyanakkor 4721 db 

- A régészeti és őslénytani feltárás a gyarapodás 

nyomán feldolgozandó állomány zöme nem a 

nagysága Jósa András 

- összesen (db, vagy egyéb Múzeumban 

jellemző mutató) 1 lesz 

tárgyévben (db. egyéb elhelyezve, 
1 - vagy 

jellemző mutató) 
1 

hanem 

részben a 

debreceni 

Déri 

Yl.úzeumban, 

illetve a 
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A feldolgozandó 

műtárgyállomány nagysága 

- összesen (db) 

- tárgyévben (db) 

egyéb 

A tárgyévben régészeti és 

őslénytani feltárás nyomán 

múzeumba került tárgyak száma 

(db, vagy egyéb jellemző mutató) 

A tárgyévben ajándékozással 

bekerült tárgyak száma (db) 

A tárgyévben adásvétellel bekerült 

kisvárdai 

Rétközi 

Múzeumban, 

a JAM-ban 

ebből kb. 

5000 db a 

szaporulat 

1350db 

25.000db 

ugyanakkor 

a gyarapodás 

zöme nem a 

Jósa András 

Múzeumban 

lesz 

elhelyezve, 

hanem 

részben a 

debreceni 

Déri 

Múzeumban, 

illetve a 

kisvárdai 

Rétközi 

Múzeumban 

1227db 

315db 
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1 tárgyak száma (db) 1 1 

A tárgyévben egyéb, a fentieken - 35db 40db 

kívüli gyűjteménygyarapodással 
' 

beker ült tárgyak száma (db) 
1 

2. Nyilvántartás 

a) Az éves gyarapodással kapcsolatos nyilvántartási feladatok tervezése, különös 

tekintettel a számítógépes nyilvántartásra 

Feladat Felelős Határidő 

Fol)1atódik a bekerülő Régészeti 2018. 12. 31. 

leletek és a leltározatlan osztályvezető 

darabok nyilvántartásba 

vétele 

A leltározott tárgyak Istvánovits Eszter 2018. 12. 31. 

folyamatos digitalizálása 

Online adatbázis építése Istvánovits Eszter 2018.12. 31. 

Az új feltárások, és a régi Régészeti 2019.12. 31. 

adattári anyagok digitális osztályvezető, 

feldolgozása, a valamint az illetékes 

dokwnentációk elkészítése ásatásvezető 

A revízió folytatása Régészeti 2018.12. 31. 

osztályvezető és a 

gyűjteménykeze lő 

A történeti gyűjtemények Történeti 2018.12.31. 

darabjainak visszamenőleges osztályvezető és a 

számítógépes nyilvántartásba gyűjteménykezelő 

való vétele 

Ebben az évben tervezzük az EMIR nyilvántartó program bevezetését a néprajzi, adattári 

és fotótári gyűjtemény nyilvántartására. A történeti gyűjtemények számítógépes 

nyilvántartása folyamatosan bővül, viszont a használt ARIADNE adatbázis elavult, az új 

operációs rendszerekkel nem működik t!gyütt. Ezért fontos új számítógépes adatbázis 
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bevezetése a történeti gyűjteményekben, lehetőleg ol)an, amely az adatok átvitelében 

kompatibilis az A RIAD NÉV AL. 

b) Feldolgo=ásra váró (visszamenőleg felhalmo=ódoll) régé.\=eti és őslénytani anyag 

becsiilt mennyisége és a hiányosságok feldolgozása érdekében 2018. évben 

e/r'firányzotl feladatok 

Az elmúlt évekhez hasonlóan tervezzük a bekcrüló leletek és a leltározatlan darabok 

nyilvántartásba vételét és ennek révén tovább csökkenteni a feldolgozandó anyag 

mennyiségét. 

1 Feladat J Felelős Határidő A teljesítés ' 

1 státusza 
l 

Leltározás koordinálása Régészeti 2018.12.31. Folyamatban 

osztályvezető 

Gyarapodási naplóba történő Régészeti 2018.12.31. Folyamatban 

nyilvántartásba vétel Osnályvezető 

e) Feldolgo=ásra váró (l·iss=amenőleg felhalmo=ódott) egyéb anyag becsült mennyisége 

és a hiányosságok feldolgozása érdekében 2018. évben előirányzolf feladatok 

teljesülése 

2018-ban is fontosnak tartjuk, hogy a Történeti és Néprajzi gyűjteményekben 

visszamenőleg felhalmozódó anyagok minél hamarabb nyilvántartásba kerüljenek. A 

folyamatos leltározással apaszthatjuk azok számát. 

Feladat Felelős Határidő 

Be nem leltározott néprajzi Bodnár Zsuzsanna, 2018.10.30. 

tárgyak leltározása (200 db) Rózsáné Bóna 

Bernadett, 

Sarolta 

Szabó 

Be nem leltározott történeti Mohácsi Endre 

tárgyak leltározása ( 658db) 
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Gyz'ijtemén.vi rend és raktári hely=et értékelése. rak1árrende=éssel kapcsolatos 2018. 

évi feladatok 

Feladat Felelős 1 Határidő 

Gyűjteményi 

kö 1 töztetése 

egységek Szabó Sarolta, 2018.11.30. 

Balo!!hné Szücs 

1 Zsuz:anna 

A régésLeti és archaeozoológiai anyag tárolása. raktári rendje megfelelő. de mindkét 

raktár hamarosan betelik. Rendezés nem szükséges. 

2018-ban a történeti osztály 

d) Az inté::mény revíziós tervének 2018. é\'i bemutatása és a végrehajtás érdekében 

terve=ett lépések résdete=ése gyűjteményenként, jelezve a legutolsó revízió időpontját 

A Régészeti gyűjteményben idén is szeretnénk tovább folytatni a revíziót. Az Adattárban 

tervezzük a régészeti adattári anyag teljes. illetve az Adattár részét képező Fotó adattár 

rés7leges revízióját. A legutolsó revízió mindkét egységben 2017-ben volt. 

Feladat Felelős Határidő 

Néprajzi gyűjt. rész- Szabó Sarolta, 2018. 12.31. 

revíziója Baloghné Szűcs 

1 OOO db tárgy Zsuzsanna 

Revízió folytatása: Jakab Attila 2018.12.31. 

1000 db tárgy 

Régészeti adattári Simonné 2018.12.31. 

anyag revíziója (2700 Asztalos 

1 db) Henrietta 

Fotóanyag részleges Simonné 2018.12.31. 

revíziója (5 OOO db) Asztalos 

Henrietta 

Tfü1éneti Mohácsi Endre 2018. 12.31. 

Dokumentumok 

részleges revíziója 
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(800db) 

Helytörténeti Dr. Bene János 2018.12.31. 

Gyűjtemény 

részleges revíziója 
1 

2016.tény 2017.tény 
f------------~~----1-------4---

Tárgyévben gyarapodási 7069db 7358db 

naplóba vett ku lturális javak 

száma (tétel és db) 

Tárgyévben szakleltárkönyvbe 

vett kulturális javak száma (tétel 

és db) 

Tárgyévben szekrén ykataszteri 

nyilvántartásba vett kulturális 

ja\ak száma (tétel) 

Tárgyévben revízió alá vont 

kulturális javak száma (tétel és 

db) 

A tárgyév végén feldolgozott 

( szaklel tárkön yvben, 

szekrénykataszteri 

nyilvánlartásban szereplő) 

- teljes állomány száma (tétel) 

- ebből régészet (tétel) 

a teljes műtárgyállomány és a 

fentiek értelmében feldolgozott 

műtárgyállomány aránya(%) 

3. Houáférés 

10.755db 

4850db 

392.221 

darab 

ebből 

régészet: 

293.224db 

8060db 

17.054db 

420.632 

ebből 

régészet 

299.549db 

35-40% 

1 

1 

2018. terv 

5900db 

7500db 

3500db 

428.000 

ebból 

régészet 

308 500 db 

35-40% 

Az intézmény 2018. ái digitalizálási ten•ének s=öveges bemutatása, illeszkedése a:.: inté=mény 

középtávú digi!alizálási stratégiájához 
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A digitalizálási stratégia keretében szükséges egyfelől a korábbi. analóg adatok 

digitalizálásának megoldása. a háromdimenziós tárgyak kétdimenziós reprodukálása, valamint 

mindezeknek esetében a széles körű hozzáférés lehetővé tétele. Legalább ennyire lényegesnek 

tartjuk a metaadatok segítségével adatbázisok kialakítását. Fontosnak tartjuk az adatbázisok 

mielőbbi auditálását, valamint a széles körű online hozzáférés biztosítását. Hosszabb távon 

célunk az adatbázisok csatlakoztatása az Europeana rendszerhez. Végső cél a teljes 

nyilvántartás digitális feldolgozása és közzététele. 

A Jósa András Múzeumban 2018-ban is folytatódik a már korábban elkezdődött 

digitalizálási munka. A múzeum digitalizálási stratégiájának szempontjait követve haladnak a 

munkálatok. Fontos. hogy a digitalizált műtárgyak egyre nagyobb számban legyenek 

elérhetőek internetes felületeken hasznos tartalmakként. Emellett a közgyűjtemények által 

támasztott igényeknek is meg kell felelnünk, azaz minél több digitálisan is hasznosítható tárgy 

legyen elérhető. megelőzve a raktárakban őrzött műtárgyak épségét veszélyeztető, felesleges 

mozgatását. Így került be a 2018-as munkatcrvünkbc a múzeum Történeti Adattárában 

található Hammel József és Elek Emil fotográfusok teljes anyagának digitalizálása. A főleg 

nyíregyházi és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei emlékeket megőrző fénykép-negatívok 

száma 4 és 6 ezer közzé tehető. Emellett a múzeum különböző gyűjteményeiben folyamatos 

feladat az esetleges műtárgy leírókartonokhoz műtárgy fotókat produkálni. 

2016. tény 2017. tény 2018. tény 

A tárgyévben digitalizált 15.000 23.500 31.000 

kulturális javak száma összesen 

(tétel/db) és aránya a teljes 2% 2,3% 2,8% 

műtárgyállományhoz képest(%) 

Összes digitalizált kulturális 171.500 195.000 226.000 

javak száma (db) és aránya 41% 46% 50% 

a teljes m űtárgyál 1 ományhoz 

képest(%) 

Adatbázisban kereshető 160.000 189.731 210.000 

kulturális javak száma (db) és 38% 45% 50% 

aránya a teljes 

műtárgyállományhoz képest(%) 

Az adatbázis használóinak 31 fö / 33 fől 4100 35/4500 
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száma, a használatok száma 3900 

(fö 1 alkalom) 

lfonlapon hozzáférhető tárgyak 4000 4250 5500 

száma összesen (db) és aránya 1% 1% 1,2% 

a teljes műtárgyállományhoz 

képest(%) 
-

Nemzetközi adatbázisban - - -
kereshető tárgyak száma (db) és 

1 

aránya a teljes 

műtárgyállományhoz képest(%) 

IV. Tudományos kutatás 

a) A 2018. évi tudományos munka fő irányának szöveges meghatáro::ása, ennek 

illeszkedése az intézmény tudomány os stratégiájához (célok, feladatok, várható 

eredmények meghatározása) 

A Jósa András Múzeum történeti, régészeti és néprajzi osztályainak tudományos dolgozói 

2018-ban folyamatos kutatásaik mellett a múzeum 150 éves évfordulójára koncentrálnak. Az 

ünnepsorozat rendezvényeinek és kiállításainak tudományos megalapozása az elsődleges 

cél. Így a Kiss Lajos életútját bemutató tárlat megrendezését komoly levéltári kutatómunka 

előzi meg. Emellett a „Múltunkról a jelenünknek'' című kiállításon bemutatásra kerülő 

tárgyak pontosabb leírásához terjesztik ki kutatásaikat. Emellett a 150 év alkalmából kiadott 

katalógusok és kiadványok tudományos munkálataiban is részt vesznek. A tudományos 

munkatársak tem1észetesen az évi szinten megjelenő múzeumi évkönyv munkálataiban is 

részt vesznek, így a történeti, régészeti és néprajzi fejezetek új kutatási eredményekről 

számolhatnak be az olvasóknak. A múzeumi évforduló mellett a tudományos dolgozók 

azonban a saját kutatási területeiken végzett munkájukat is tovább folytatják. 

b) A tudományos munkatársak kutatónapjával kapcsolatos munkáltatói intézkedések 

bemutatása (a kutatónapban részesülő tudományos munkalársak és az engedélyezett 

kutatónapok száma, az engedélyezés szempontjai, a kutatónapokhoz kapcsolódó 

egyéni ludományos célok, feladarok bemutatása) 
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2017-ben intézményünkben megalakult a Múzeumi Tudományos Tanács, melynek 

egyik első intézkedése volt a 2012 elején megszüntetett kutatónapok helyzetének 

rendezése. Ennek érdekében szabályzat kidolgozására került sor (Szabályzat a kutatási 

terv alapján végzett munkáról és a kutatószabadságról). Ennek értelmében: kutatój 

szabadság igényelhető önálló kötet, tanulmány. PhD, DLA és az „MTA doktora'" címért 

benyújtandó dísszertádó megírására, OTKA és más tudományos pályázatok 

munkálataiban való részvételre, néprajzi terepmunkára, más intézményekben 

(múzeumokban, levéltárakban, könyvtárakban, felsőoktatási intézményekben) való 

kutatásra, tudományos előadás elkészítésére, tanulmányútra. nemzetközi projektekben (pl. 

külföldi múzeumok/könyvtárak tapasztalatszt,nésre irányuló látogatása, külföldi ásatás, 

néprajzi gyűjtés) való részvételre. 

A kutatói kedvezmény a tudományos minősítéssel rendelkező dolgozók számára, valamint 

doktori disszertáció megírása esetén évente maximwn 45 napra terjedhet ki. A nem 

minősített dolgozóknak maximum 30 nap, a nem tudományos munkakörben 

foglalkoztatottaknak pedig maximum 15 nap adható. Ezek a napok heti rendszerességgel 

vagy egyben, összefüggő kutatói-alkotói szabadság fonnájában is kivehetők. A 

kérelmezőnek minden esetben figyelembe kell veJIDie az intézmény éves és rövidtávú 

terveit, és közvetlen felettesével egyeztetnie kell a kutatói szabadság egyben vagy több 

részletben történő kivételéről. A kérelmező távolléte nem akadályozhatja a múzeumi 

munka menetét. 

A kérelemnek kutatási tervet, és amennyiben lehetőség van rá, részletes ütemtervet kell 

tartalmaznia. A kérelmet a közvetlen felettesnek (osztályvezető, csoportvezető) kell 

benyújtani, aki azt továbbítja a Múzeumi Tudományos Tanácsnak., amely elbírálja és 

véleményezi azt. A döntést a mindenkori igazgató hozza meg a Tanács véleményének 

figyelembevételével. 

A kutatói szabadság leteltét követő héten a munkatárs köteles írásban beszámolni az 

elvégzett munkáról, és bemutatni annak eredményét. Emellett az aktuális éves jelentésben 

is be kell számolnia a kutatói szabadság felhasználásáról és eredményeiről. 

A beszámoló. ill. az elvégzett munka értékelése és elfogadása a Múzeumi Tudományos 

Tanács feladata elsősorban abból a szempontból, hogy az elvégzett munka arányban állt-e 

a kutatószabadság időtartamával. 

Az a munkatárs, aki igénybe vette a kutatói szabadságot, de egy éven belül nem tudja 

bemutatni az elkészült munkát vagy annak részleteit, a követke.lő évben nem kaphat 

kedvezményt. 
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K;adott. eladott és raktáron lévő saját múzeumi kiadványok száma, a remittenda 

nag;~i;ága, kezelése és raktározási kérdései, a megoldásra vonatkozó intézkedési terv 

Összesen 184 féle kiadványból 17360db volt készleten (2017.12.31.-ig). 2017-bcn 

1518 db kiadvány került leadásra és ebből 334 db-ot adtunk el. A kiadványok kezelése 

- a kiadás, bevétel, havi és negyedéves zárás - továbbra is a Kulcs-Készlet Stait 

szoftver segítségével fog történni. Mmden egyes kiadványt - többféle rendelése esetén 

megrendelő kitöltésével lehet negrendelni. A kiadványraktárban helyhiány van, 

amelynek megoldását 2018-as évben külső raktáraink átcsoportosításával kívánunk 

megoldani. 

Feladat Felelős Határidő 1 

Múzeumi kiadványokkal Bak Zsuzsanna 2018.12.31. 

kapcsolatos teendők 
1 

e) A mú=eumi tudományos munka nemzetközi.feladatai, kapcsolatai 

A Jósa András Múzeum fennállásának 150. évfordulója alkalmából nemzetközi 

konferenciát rendezünk meg. A Jósa András Múzeum jó kapcsolatot ápol már évek óta a 

Rzcszów város múzeumával, ennek jegyében tervezünk a lengyel kollégákkal egy közös 

kiállítást és konferenciát. A közös munka témája a Báthory család története és annak 

lengyel vonatkozásai. A tervek szerint a kiállítást mindkét múzeum bemutatná. 

2016. tény 2017. tény 2018. 

terv 

Kutatási témák száma 21 37 39 

Hazai és nemzetközi kutatási 615 718 8/9 

programokban történő részvételek 

és a résztvevők száma 

A múzeum által megrendezett 4 3 4 

tudományos konferenciák száma 

Konferencián tartott előadások 53 55 60 1 
1 

száma 
1 
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1 

1 
1 

A múzeum dolgozói által jegyzett, 1 6 4 5 

magyar és idegen nyelvű (külön 

feltüntetve a nemzetiségi 

nyelveket) 

tudományos kiadványok száma 

(múzeumi kiadványban és külső 

kiadványban egyaránt) 

A múzeum dolgozói áltai jegyzett, 2912 24/3 3012 

magyar és idegen nyelvű (külön 

feltüntetve a nemzetiségi 

nyelveket) 1 

publikációk száma (múzeumi 

kiadványban és külső 

kiadványban egyaránt) 

Kiállítási forgatókönyvek száma 10 11 11 

A múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései 

(EFOP 4.1.9) pályázat megvalósításához témagyüjtés a néprajzi gyűjtemény 

feldolgozásához és a látványtárban történő bemutatásához: 

Témagyűjtés: 

Baracskáné Dr. Bodnár Zsuzsanna: 

Ófehértó népi kultúrája 

Timár község néprajzához adatok gyűjtése 

Babakocsik és vázak (évkönyv cikkhez) 

Népi bútorok és gyermekjátékok (150 év - 150 tárgy) 

Lauber Éva Laura: 

- jeles napokhoz kapcsolódó tárgyak, párválasztás, tánc- és zenei hagyományok, az 

ajaki parasztviselet, tánc és az öltözködés tükrében 

Baloghné Szücs Zsuzsanna: pásztorélet, pásztorhagyományok 

Rózsáné Bóna Bernadett: paraszti gazdálkodás tárgyai a néprajzi gyűjteményben 

Dr. Szabó Sarolta: anyaggyűjtés a Péchy-Kovács gyűjtemény ismertetéséhez 

V. Műtárgyvédelem 

53 



Megelő=ő műtárgyvédelemmel kapcsolatos 201-. évi feladatok, valamint a tárgyéri 

raktá1:fejlesztési feladatok (utóbbi esetében forrásmegjelöléssel) 

Feladat Felelős 

A régészeti Takácsné Varga 

raktárban tárolt, és az Agnes, I lavasi 

újonnan restaurált Dóra Zita, 

. anyagok Szmolár Edit, 

csomagolásához, ill. Dankóné 

1 tárolásához újonnan Németh Erika 

beszerzett korszerűbb 

műtárgytároláshoz 

használt 

ragasztómentes 

dobozok, az ehhez 

tartozó stanc fonna és 

PE zacskók beszerzése 

történt meg. 

2. A Jósa András 

Múzeumhoz tartozó 

Retro 

kiállítás 

lakás nevű 

lebontása, 

revíziója és a 

kiállításban található 

tárgyak elcsomagolása. 
.., 
J. A Kállay 

Gyűjtemény anyagának 

revíziózásában való 

részvétel 

4. A 

Kállay Gyűjteményben 

lévő beleltározatlan 
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rovargyűjtemén) 

anyagának 

konzerválása 

Tisztítással, konzen·álással. restaurálással kapcsolatos 2017. évi feladarok 

Feladat Felelős 

Ipann űvészet: 1 ldb Takácsné Varga 

bútor tisztítása. Ágnes, Havasi 

restaurálása. A Dóra Zita, 

műtárgyak a „Csókolj Szmolár Edit, 

meg édes„ című Dankóné 

kiállítás enteriőrjéhez Németh Erika 

voltak szükségesek. 

Helytörténet: 88 db 

tárgy restaurálása, 

konzerválása. Szrnolár 1 

Edit, és Takácsné 

Varga 

folyamatosan 

segítséget 

Ágnes 

nyújtott 

Bene Jánosnak a 

hcl ytörténeti 

1 gyűjtemény 
leltáro?ásánál. 

Kállay Tamás 

díszmagyar mentéjének 

restaurálása, mely 

letéteményként került 

2017 januárjában a 
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Kállay Gyűjteménybe 

Dr. 

Krisztiánnak 

köszönhetően. 

Kállay 

Június 29 .: A Kállay 

Házból a kiállított 

tárgyak 

elcsomagolásában 

(előzőleg a 

kicsomagolásban is), és 

a Jósa András 

Múzeumba történő 

visszaszállításában 

vettünk részt. 

Néprajz: 238 db tárgy 

restaurál ás ára került 

sor, mely a 

borbélyműhely, a 

tirpák, valamint a 

babakocsi kiállítás 

anyagát teszi ki. 

Régészet: 2892 db 

tárgy tisztítását, 

restaurálását, 

konzerválását végeztük 

el, mely tartalmazza a 

következő 

anyagfajtákat: vas, 

bronz, ezüst, ón, ólom, 

gyöngy, kerámia, bőr, 

l 
1 
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fa. A régészeti 

lelettisztítók munkáját 

heti rendszerességgel 

ellenőriztük. 

Egyéb: 

- Gencsy hagyaték 39 

db trófea letisztítása. j 

- A Kállay Gyűjtemény ! 
1 

anyagának leltározása 

Retró lakás 

revíziójában 

lebontásában és 

elcsomagolásában való 

részvétel. 

1- A Fejedelmi kincsek 

kiállításhoz három 

vasláda kiállíthatóvá 

tétele. 

- Az első emeleten 

kiá1lított 

Nyíregyháza Városkép 

vakrámájának 

letisztítása alkohollal. 

A .,Fejedelmi 

kincsek" című 

kiállításához 

kapcsolódó 

múzeumpedagógiai 
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foglalkozások egy 

állomásaként 

folyamatosan részt 

vettünk a programban. 

1- Kálla1 Gyűjtemény 
leltározatlan ízeltlábú 

gyűjteményének 

kezelése és 

múzeumbogár okozta 

fertőzöttség miatt 

történő jövőbeni 

selejtezése 

folyamatban van. 

- 2017. június 15. 

1v1ódszertani 

műhelygyakorlat 

restaurálási és 

műtárgyvédelmi 

tevékenység körében 

gyakorlati bemutatóval 

egybe kötve. Előadás 

tartása 

Vásárosnaményi 

Beregi Múzeumban. 

- 2017. március 

Múzeumfalu 

dolgozóinak 

módszertani 

műhelygyakorlat 

restaurálási 

a 

21. 

és 
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1 műtárgyvédelmi 
1 

tevékenység körében 

gyakorlati bemutatóval 

egybe kötve. 

Megelőző 500db 

állományvédelemre 

(tisztításra, 

konzerválásra) 
1 

szoruló összes 1 

műtárgy száma 
1 

Aktív 200db 

állományvédelmi 

kezelésre 

(restaurálásra) 

szoruló összes 

műtárgy száma 

Tárgyévben 500db 

megelőző 

állornányvédelembc 

vont összes műtárgy 

száma 

Tárgyévben aktív 129db 200db 

állományvédelmi 

kezelésbe vont 

összes műtárgy 

száma 

2016. tény 2017. tény 2018. terv 

Restaurálásra, tisztításra, 98.000db 95000db 

konzerválásra szoruló összes 9000 db 

műtárgy becsült száma 

Tárgyévben 5150db 9915db - db 

állományvédelmi kezelésbe 
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(restaurálás, konzerválás, 

tisztítás) vont összes 

műtárgy száma 

VI. Pályázati tevékenység 

Hazai pályázatok megnevezése Pályázott 

(új és folyamatban lévő) összeg 

Legalább két hónapig nyitva tartó 2.000.000 Ft 

időszaki kiállítások, valamint a 

hozzájuk kapcsolódó kiadványok 

és pedagógiai programok 

támogatása. NKA pályázat 

Múzeumi évkönyvek közzététele. 1.000.000 Ft 

NKA pályázat 

Állományvédelem. restaurálás. 1.000.000 Ft 

1 NKA pályázat 

Széchenyi 2020 programhoz Pályázott 

kapcsolódó pályázatok összeg 

megnevezése (EFOP, TOP, stb.) 

(új és folyamatban lévő) 

EFOP 4.1.9-16 A múzeumi és 56.300.000.-

1 levéltári intézmények tanulást 

segítő infrastrukturális fejlesztései 

„Földi utam elhagyom, tárgyaimat 

itt hagyom" 

EFOP 3.3.2-16 

.,Gondoltad volna? 

Múzeumpedagógiai 

foglalkozások kicsit másképp" 

30.000.000.-
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Elnyert összeg Felelős 

(Ft-ban) 

Elbírálás alatt I Jakab Attila 

Elbírálás alatt Istvánovits Eszter 

Elbírálás alatt Havasi Dóra 

Elnyert összeg Felelős 

(Ft-ban) 

54.000.000 

30.000.000.-

Baloghné 

Zsuzsanna 

Szabó Sarolta 

Szűcs 



EFOP 3.3.4-17 A népmese 65.000.000.- Elbírálás alatt Szabó Sarolta 

anyanyelvi kompetenciafejlesztő 

szerepének erősítése az infonnálís 

és non-fonnális tanulásban 

EFOP 3.7.3-16 Az egész életen át 27.259.040 Elbírálás alatt Román Zoltánné 
1 

tartó tanuláshoz hoz7áférés l 
biztosítása 

Egyéb, nem hazai forrásokra Pályázott Elnyert összeg Felelős 

épülő pályázatok megnevezése (új összeg (Ft-ban) 

és folyamatban lévő) 
- f-

Interreg V-A Romania-Hungary 164.115 EUR Elbírálás alatt L. Nagy Márta 

Programme: Cross-border Open (Jósa András 

Modell of Digitalised Museum Múzeum 

(CoMoDi). részéről) 

VII. Kommunikációs tevékenység 

Az intézmény 2018. évi kommunikációs stratégiájának szöveges bemutatása. 

Az első lépésként egy mindenre kiterjedő, közép- és hosszú távú stratégiát kell kialakítani, 

melynek egy lényeges része lesz a marketing-kommunikációs stratégia. Ahhoz, hogy 

elinduljunk, nélkülözhetetlen a célcsoportunk azonosítása, szűkítése. Meghatározni, hogy 

mely korosztályt célzunk meg az adott kiállítással, rendezvénnyel, programmal, figyelembe 

véve az igényeket és a helyi adottságokat és minden olyan körülményt, mely kihathat a 

rendezvény, program eredményes és sikeres megvalósítására. Mielőtt nekiállunk reklámozni 

magunkat, érdemes kialakítani intézményünk arculatát. Fontos, hogy legyen egy olyan 

vizuális jel, logó, mellyel azonnal azonosítani tudnak minket a látogatók, a múzeumbarátok. 

Fontos, hogy egy adott képpel, színvilággal kommunikáljunk. Mivel az emberek sokkal 

jobban tudnak képekre emlékezni, mint szövegekre, így fontos, hogy ha a potenciális 

látogatók meglátják egy reklámban, egy lap szélén, reklámtollon a logónkat, akkor azonnal 

intézményünkre, szolgáltatásunkra asszociálnak. Fontos az intézmény népszerűsítéséhez a 
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megfelelő arculati elemek kiválasztása. Alapvetően szükséges lehet egy levélpapír, boríték, 

névjegykártya elkészítése, de adhatunk múzeumi bemutatkozó brosúrát, kiadványt, tollat, 

jegyzetfüzetet, naptárt és a sort szinte bármeddig lehetne folytatni . Fontos, hogy ezek 

illeszkedjenek intézményünk arculatához, ötletesek legyenek. Fontos meghatároznunk, hogy 

hol hirdetjük magunkat, amihez mindenképpen kiindulási alapnak kell vennünk a 

célcsoportot. Végig kell gondolnunk, hogy ezt a célcsoportot miként tudjuk elérni. Itt nagyon 

fontos, hogy ne magunkat vizsgáljuk, hanem valóban a célközönséget. Fontos a helyi és az 

országos média bevonása a sikeresség érdekében, melynek hatékonysága a múzeum 

eredményes és sikeres működését segítheti. Fontos. hogy folyamatosan ellenőrzött és 

monitorozott rendszerként működjön, átértékelve aL. esetlegesen felmerülő változtatásokat 

igények szerinti módosításokat. 

A tárgyé\' kiemelt feladatának megharározása. ennek illeszkedése az intézmény 

kü!detéséhe::. 

A Jósa András Múzeum kiemelt feladata, hogy az intézmény fennállásának 150. 

évfordulójának méltó megemlékezésének és megünneplésének méltó rangot adjon 

.Ennek érdekében, kiállításokkal. -150 év- 150 műtárgy - mely a .. Múltunknak a 

jövőnek címmel - kíván méltó áttekintést nyújtani az intézményünk, múltjából, 

jelenéből és jövőbe tekintve. Mindemellett, szakmai napok, nemzetközi konferenciák, 

rendezvények, könyv és kiadvány bemutatók is színesítik a a jubileumi év programját. 

Fontos és kiemelt rendezvény a Magyar Nemzeti Múzeum közreműködésével 

megvalósuló .,Seuso-kincsek'. kiállítás és a Múzeumok Éjszakája programban 

tervezett ,.Munkácsy 50'. kiállítás. mely, meghatározó és megismételhetetlen lehetőség 

arra - hogy a városban, a megyében. régióban és a hátáron túl élők. - a kultúrára, 

különlegességre, igényes kiállításokra fogékony látogatók, múzeumbarátok - hozzánk 

ellátogassanak. 

Az új média es:::közeinek alkalmazása érdekében tervezett intézkedések 

Egy j ól felépített, a Google keresőhöz optimalizált,minden eszközön - mobiltelefon, 

laptop, asztali számítógép-, megfelelően látszó, olvasható, könnyen navigálható 

weboldal hatalmas lehetőséget biztosít az intézmény sikeres és eredményes 

működéséhez. A tartalommarketing eszközével élve számos érdeklődőhöz eljuthat az 

információ rólunk, növelhetjük a figyelmet a múzeum, kiállításai, rendezvényei iránt. 

Nagyon jó lehetőség, a céges blog illetve hírlevél alkalmazása. A Google 

62 



keresőlistában folyamatosan előrébb fogunk kerülni a honlapunk frissítése miatt, 

másrészt hasznos tartalmat biztosítunk leendő látogatóinknak teljesen ingyenesen. a 

fejükben tartjuk az információt. ha elsőre nem is döntötték el, hogy ellátogatnak-e az 

intézményünkbe. 

Arculatépítés ten'ezett lépései 

Elsődleges formai elemek, melyek meghatározóak a múzeum arculatának 

kialakításában: névjegy, levélpapír, plakát, szórólap, honlap, weblap, hirdetések, írott 

és elektronikus média, cégtábla, irányító táblák, ro1l-up, cégautó, szlogen. Mindezek 

megvalósításának kiindulási alapja a marketing pozícionálás. Kevés szín, viszont azok 

következetes használata. Áttekinthető logó, amelynek nem szöveges elemei utalnak a 

fö termékre. Jól megválasztott betűtípus. amely azonban évekre meghatározza a 

megjelenést. Mindezek figyelembevételével valósítható meg az az egyediség, amellyel 

az érdeklődés felkeltése mellett érdekessé és eladhatóvá válik a múzeum által nyújtott 

program, kiállítás, szolgáltatás. 

A honlap fejlesztése érdekében tervezet! lépések 

A honlap folyamatos frissítése, a design fejlesztése. A közönség tájékoztatása az 

aktuális kiállításokról, programokról. A honlapra felkerült szövegek felülvizsgálata. A 

fotótár frissítése, folyamatos feltöltése újabb adományok és az új kiállítások képeivel. 

A videó-tár kijavítása és a intézményünkről aktuálisan megjelent videó felvételek 

bemutatása. Ha szükséges, a tárhely növelése. 

A külső kapcsolati háló fejlesztése érdekében tervezett lépések 

A Jósa András Múzeum alapvető célja, hogy regionális és országos szinten 1s 

megerősítse meglévő kapcsolatait a kulturális és oktatási intézményekkel, 

múzeumokkal, valamint új, hosszú távú kapcsolatokat építsen ki 1\yíregyháza és a 

régió meghatározó gazdasági képviselőivel, turisztikai vállalkozásaival. Továbbá a 

múzeum célja az is, hogy megjelenjen belföldi és külföldi rendezvényeken, turisztikai 

vásárokon, új információkkal népszerüsítse állandó kiállításait, programjait és jelentős 

mértékben hozzájáruljon Nyíregyháza Megyei Jogú Város turisztikai vonzerejének 

növeléséhez. 
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2016. tény 2017. tény 2018. terv 

TV megjelenés (fizetett 151 16 l 1 171 

1 hirdetések nélkül) 1 

Rádió megjelenés (fizetett 147 136 158 

hirdetések nélkül) ' 
1 

- , 
Irott sajtó megjelenés (fi7etctt 368 345 383 

hirdetések nélkül) 

E-sajtó 262 276 294 

Fit.eteti hirdetések száma 4 9 124 

(médiumtól függetlenül , 

becsült érték) 
1 

VIII. Intézményi terek / épületek tervezett infrastrukturális fejlesztései 

forrásmegjelöléssel, a fenntarthatósági hatások bemutatásával 

A Jósa András Múzeum épületében a Seuso-kincsek kiállítás érdekében infrastrukturális 

átalakításokra van szükség. Az energetikai korszerűsítés program keretében nyílászárók 

cseréje valósul meg a Jósa András Ylúzcum épületeiben, amely 2019. évre áthúzódó feladat. 

A Sóstói Múzeumfalu átfogó átalakításon esik át. (Új raktárbázis kiépítése, sérült épület

együttesek újra födémeLése, ja\ ítása, állagmegőr Lése.) 

IX. Intézményi (saját) bevételek tenezése 

-
2016. tény (eFt) 2017. tény (eFt) 2018. terv (eFt) 

,_____ 
Jegybevétel 1 15.450 20.659 25.000 

,_ 

Közművelődési 11.105 12.30.1 14.900 

programok bevétele 
-
Múzeumpedagógiai 2.965 4.382 7.000 

programok bevétele 

Kiadványok értékesítése. 608 882 1000 

múzeumi bolt bevétele 

Intézményi terek 5.161 8.149 1.000 
~ 
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1 hasznosítása 
1 --

Régés?etböl száI111azó 41.980 151.412 60.000 

bevétel 
1 

f-

Szponzoráció l :gyéb ( ... ) 31.687 13.490 13.500 

Osszesen: 108.956 211.278 82.500 

Nyíregyháza 2018. február 20. 

2.~~~ ~ 
\ v " ~ ó 

Dr. Rémiás Tib00> „ t;„ 1 
' (/) . 

megyei hatókörű városi mú\~ · ~ ' 

\~1. ,..'\-4 
~~ \N-7 
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A JÓSA ANDRÁS MtZEuM 2017. ÉVI TELJESÍTMÉ~YÉNEK ÉRTÉKELÉSE 

A Jósa András Múzeum által készített szakmai beszámoló a formai követelményeknek 
megfelelően került benyújtásra, kellően részletes. hogy átfogó képet tárjon elénk az 
intézmény 2017. évben végzett munkájáról. Az egyes részfeladatok bemutatása alapos és 
kimerítő. A beszámoló felépítése az egyes részegységek tartalmát tekintve is - logikus, 
átgondolt munkát tükröz. 

1. Intézményi stratégia 

A beszámoló alátámasztja. hogy a 2017. évi célkitűzések és az azok elérése érdekében végzett 
feladatok az intézmény alaptevékenységeinek megvalósítását. az ezekhez köthető 
feladatellátás eredményességének javítását szolgálták. 

A múzeum szakmai stratégiájának kiemelt célja volt a tudományos tevékenység erősítése, 
valamint a 2018-ban esedékes 150. jubileumi évre való felkészülés. A jubileumi évre való 
felkészülés lehetőséget teremtett valamennyi szakterület (közművelődés és 
közönségkapcsolati feladateJJátás, kommunikáció, programszervezés, stb.) munkájának 
áttekintésére és új elemekkel történő bővítésére. 

Az év folyamán a \ eLető váltással összefüggésben, jelentős mértékben bővült az 
intézményi stratégia célkitűzéseinek köre. Az új igazgató a fizető látogatottság jelentős 
mértékű növelését a múzeum tudományos eredményeinek bemutatását és népszerűsítését, 
valamint újabb együttműködési kapcsolatok kialakítását határozta meg legfőbb céljai között. 

A múzeum hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere erős. számos együttműködési 

megállapodással és közös munkában megvalósuló projektben képviseli magát az intézmény. 
A város szolgáltató intézményeivel (könyvtár. állatkert. gyógyfürdő, stb.) kötött turisztikai 
jellegű megállapodások értelmében a felek kölcsönös kedvezményes belépést biztosítanak a 
látogatók számára, mely kezdeményezés várhatóan a látogatottsági adatok javulását 
eredményezheti a jövőben. A gyakorlat fenntartása javasolt a jövőben is. A magyar kultúra 
külföldi megjelenésének erősítése terén a múzeum előző években kialakított nemzetközi 
kapcsolataira épít, javasoljuk ezek további fejlesztését. A nemzetközi együttműködések 
területén jelenleg a Kelet-Szlovákiai Múzeummal, a Szatmárnémeti Múzeummal és a 
Kárpátaljai Helytörténeti Múzeummal kötött négyoldalú megállapodás a 
legmeghatározóbb. Erős alapot nyújt az együttműködés számára, hogy a résztvevő 

intézményi kör nagyon hasonló profillal rendelkező, hasonló környezetben működő, hasonló 
problémákkal küzdő múzeum, íg) a felvetődő problémák és nehézségek megoldását nagyban 
támogatja az együttgondolkozás. 

Megállapítható, hogy a nagyrendezvényck, a kapcsolódó programok és az aktív 
múzeumpedagógiai tevékenység megfelelő színvonalú volt; a 2017. évi vállalásokat és az 
intézmény által kitűzött célokat többségében sikerült teljesíteni. 

IJ. Szervezeti kérdések 

Az intézmény létszáma az előző évnek megfelelően alakult. az előzetesen tervezett 
létszámemelkedés nem valósult meg, 60 föt foglalkoztattak a tárgyévben. közülük 44 föt 
szakmai munkakörben (73%). Az első negyedévben lejárt Dr. Bene János magasabb vezetői 
megbízá~a. 2017 ilprilisMól Nyíregyháza Megyei .Jogú Város Közgyűlése Dr. Rémiás 
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Tibort bízta meg a Jósa András Múzeum igazgatói feladatainak ellátásával határozott, két 
éves időtartamra. Az új vezető alapjaiban alakította át a szervezeti működést, a 
munkafolyamatok átgondolásával párhuzamosan megtörtént a múzeum Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosítása. ~egállapítható, hogy az intézményi működés 

szervezése valamint a szakmai feladatellátás színvonalának emelése átgondolt és 
megalapozott tervek mentén valósult meg. Áttekintésre került a belső kontroll rendszer, 
intézkedések megtételére került sor a szabályszerű vagyongazdálkodás biztosítása érdekében 
és folyamatos volt a korábbi ÁSZ vizsgálat során feltárt, időközben rendezett hiányosságok 
nyomon követése. 

A múzeum tagintézményének, a Sóstói Múzeumfalu igazgatójának, Dr. Szabó Saroltának is 
lejárt a magasabb vezetői megbízása, 2017. december 31-ei határnappal. Nyíregyháza ~egyei 
Jogú Város Önkormányzata újabb két évre Dr. Szabó Saroltát bízta meg a területi múzeum 
vezetői feladatainak ellátásával. 

A múzeumban és tagintézményében az elmúlt évben összesen 24 fő közfoglalkoztatott 
munkatárs segítette az intézmény munkáját, akik munkája komoly táMogatóeröt jelent a 
múzeum számára. Közülük 14 fő (58%) digitalizálási feladatokat látott el, ami komoly 
segítséget jelentett az intézményi digitalizálás elöremozdításához. 

Hl.Szakmai működés 

1. Stratégiai dokumentumok 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény 42. § (4) bekezdés b) pontja szerint .A múzeum a .fenntartó által 
j6váhagyott múzeumi küldetésnyilatkozattal, stratégiai terv\'e/, állományvédelmi tervvel, 
gy1íjtemé11ygyarapitási és revíziós terwel, továbbá múzeumi digitalizálási stratégiám/ 
rendelkezik, amely alapján s=akmai tevékenységét folytatja. " A beszámoló tájékoztatása 
szerint az intézmény rendelkezik valamennyi stratégiai dokumentummal. A 
dokumentumok közül az .Állományvédelmi terv és a Gyűjtemény gyarapítási és revíziós terv 
fenntartói jóváhagyása a 2018. évre előirányzott feladat. Kérjük, hogy az Ílltézmé11y vezetése 
mellen kezelje a fenntartó is kiemelt figyelemmel a dokumentumok véglegesítését és 
jóváhagyását, a szakmai működés irányainak és a feladatellátás alapjainak meghatározása 
érdekében. 

Válasz: A Jósa András Mú=eum Állományvédelmi Tervének és Gyűjtemény gyarapítási és 
revíziós tervének fenntartói jóváhagyására 2018. április végén kerül sor. 

2. Szolgáltatási feladatok 

A közművelődési programkínálat és a köznevelési hasznosítás bemutatása rendkívül 
részletes, az intézményegységek esetében egymástól elkülönítve mutatja be a dokumentum az 
eredményeket. A hagyomány- és kultúra ápolásának középpontba állítása és a hasznos, 
minőségi szabadidő biztosítása voltak a közművelődési feladatellátás vezérelvei. 

Közművelődési feladatellátás 

Széles spektrumút a társadalmi csoportok mindegyikére kiterjedő programok 
megszervezésére került sor. A régi, már megszokott és közkedvelt programok mellett sor 
került több, újító szándékú kezdeményezés megvalósítására is. Idén is népszerűek voltak a 
szakmai programok, a jól ]smert és közkedvelt. a naptári évhez kötődő állandó ünnepek és 
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emléknapok alkalmából szervezett rendezvények, az országos rendezvényekhez kapcsolódó 
programok, valamint a nyári táborok is. Mindezek mellett az intézmény bekapcsolódott az 
EFOP - 1.3.1. Cselekvő közösségek című projekt keretében életre hívott Közösségek 
hetébe. Bízunk benne. hogy hagyományteremtő lesz a kezdeményezés. A Sóstói Múzeumfalu 
- elsősorban a meg)ei - kulturális hagyományok átörökítése érdekében '\égzett tevékenysége 
a látogatói érdeklődést fenntartó és változatos volt. A vállalások teljesítése stabil és 
eredményes feladatellátást tükröz. Kiugró teljesítés figyelhető meg az ismeretterjesztő 
előadások és azok látogatóinak számában, ahol a tervezett programoknak csaknem dupláját 
szervezték meg a tárgyévben, a látogatószám pedig 39%-os emelkedést tükröz. 

2017-ben egyé11elműen javult az önkéntesek szerepvállalása az intézményi feladatok 
támogatása érdekében. A segítők köre nem túl kiterjedt megállapítható ugyanakkor. hogy 
az önkéntesek elhivatottak, biztos támogatói kört jelentenek az intézmény számára és aktívan 
vesznek részt az általuk is elvégezhető feladatok ellátásában. 

Köznevelési hasznosítás 

Az intézmény múzeumpedagógiai tevékenysége szerteágazó: a legfiatalabb korosztálytól 
kezdve a középiskolás diákokig mindenki számára kínál programokat nem csupán 
~yíregyháza, hanem a megye más településeiről és a szomszédos megyékből érkező 

csoportoknak. A nem formális és informális tanulás támogatása a tanulmányi és 
Iátványraktárak hasznosítása széleskörű látásmódot tükröző elvek mentén valósul meg, 
ami a köznevelési felhasználás és az élethosszig tartó tanulás támogatása szempontjából 
figyelemre méltó. A múzeumpedagógiai feladatellátás során kiemelten ke7eli a múzeum 
vezetése a mút:eumpedagógus kollégák folyamatos fejlesztését és önképzését, valamint a 
korosztályi specifikumokat érvényesítö múzeumpcdagógrni foglalkozások kialakítását, 
mdyek eredményessége egyértelműen tükröződik a beszámoló számszerűsített mutatóinak 
vizsgálata során. 

A múzeumpedagógiai feladatellátás esetében is meglehetősen óvatosan tervezett a 
tárgyhi munkaterv, ezzel szemben a tényleges teljesítés mutatószámai kiugró 
teljesítésről tanúskodnak. A gyűjteményre és kiállításokra alapozott múzeumpedagógiai 
foglalkozások (+8%) és a foglalkozások résztvevőinek a száma (+35%) emelkedett, a 
honlapon elérhető múzeumpedagógiai foglalkozások száma 75%-al bővült. a programokból 
származó bevétel nagysága pedig másfélszeresére nőtt. 

Bővült a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások és a korai iskolaelhagyást 
csökkentő programok száma is, igaz utóbbi programok résztvevőinek száma meglehetősen 
alacsonynak értékelhető. 

A múzeumi könyvtár és kutatószolgálat működése megfelelő volt, a kutatók és érdeklődők 
maximális kiszolgálására törekedett az intézmény. A könyvtári nyilvántartás naprakész, a 
szervezeti egységben közel 40 OOO kötet őriznek. A honlap látogatások stáma meghatározóan 
emelkedett. 

Módszertani s=olgáltatások A megyei hatókörzi városi múzeumok számára bizrosítotr állami 
támogatás {e/használása 

A beszámoló hiányosságaként értékelhető. hogy a megyei hatókörű városi múzeumok 
számára kötelezően ellátandó feladatként előírt szaktanácsadás rendszeréről csupán 
számszerűsített mutatók közlésével tájékoztat a dokumentum. Sem a szaktanácsadás 
rendszeréről és rendszerességéről. sem aL azt igénybevevő intézményi körről és felmerülő 
problémákról, sem a tanácsadások során szerzett tapasztalatokról nem informál a 
beszámoló, annak kiegészítését javasoljuk. 
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Válasz: Továbbra is kiemelt feladatunknak tartjuk a megyei móds=ertaiú feladatellátást. 
Intézményünkben a mú=ezanpedagógiai csoporf. a restaurátor csoport és a gyíijteményi 
osztályok vezetői ter\'ezik és szervezik a megyei ha1ókörü városi múzeum feladatellátása 
kererében a szaklanácsadásokat és módszertani műhelygyakorlatokar. 

A korábbi freknek megfelelően a szaktanácsadások igénybe vételére lehetőséget biztosítunk a 
megyében mz'iködő mu:::.eáiis inté:::.mények munkatársainak. de természetesen előzetes 

egye:::.tetés alapján más időpontban is fogadjuk a munkatársakat, és e-mailben ill. telefonon is 
adunk információkat a felmerült kérésekkel, esetleges problémákkal kapcsolatosan. Előzetes 
terv készül a műhelygyakorlatok he(vszfneivel, időpontjaival és témá1val Az év során minden 
proRramró/ meghfvóban tájékozta~iuk a megyében működő muzeális inté:::.mények 
munkatársait. A műhelygyakorlatok közül a szakágankénti móds:::.errani események oly módon 
kerültek megl'alósításra, hogy azok a lehető legszélesebb kö:::önséget tudják megszólítani. 

Általános tapasztalatként elmondhatjuk, hogy a leadott elméleti ismeretek núndig 
segítséget nyújtanak a 11em ebben a témában képzett szakemberek munkájáho:::., a raktárak 
kialakításához és s::aks:::.erű ke=eléséhez. karbantartásához. 

A Sóstói Múzeumfalu munkatársai últal szervezett múzeumpedagógiai találkozók célja 
egyrés:::t a:: intézmény mzí:::.eumpedagógiai megi{iulásának elősegítése \•olt a workshopok 
tartásával, másrészt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye múzeumaiban fe\•ékenykedő 

múzeumpedagógusokka/ szakmai kapcsolat kialakítása, módszertani előadások tartásával 
szakmai munkájuk segítését szerettük volna elérni. Harmadrészt a pedagógmok minél 
szélesebb körét szeretnénk elérni. 2017-ben az Ó\•odapedagógusokra és a szakgimná::iumuk, 
s::akkö::épiskolák tanárairafókuszálrunk, velük kerestük a kapcsolatfelvételt, az őfigyelmüket 
szerettük volna ráirányítani a múzeumokban rejlő !ehet<5ségekre. oktaró-nevelő munkájukban 
törrénő hasznosítására 

A múzeum által szervezett módszertam rendez,·ények során (legyen az helyi vagy 
megyei találkozó) a mú::eumi szakemberek nem csak új ismeretekkel gazdagodtak, hanem 
először irányítou ''foglalko:::ás" keretében adott módszertani elemet megismerésében 
mélyülhettek el, majd kötetlen formában lehetőség nyílt helyi aklualitások átbeszélésére. A 
problémafelvetések közöli szerepeltek a pedagógusok érdekiődésénekfenntartása. hiszen sok 
pedagógus a kezdeti fellángolást követően el kezdi hanyagolni a mú::eumot. mint 
ismeretátadásai helyszínt utalva az anyagi körülmények nehézségére rngy az utazási 
körülmények szervezésére. Egy másik .felvetés a középiskolás korosztály passzivitásának 
átformálására fókuszált, s keresett válaszokat arra, hogyan válhatnak aktív 
múzewnfogyasztóvá. 

A pedagógusok közül a szakképzésben dolgozókat megszólítva a múzeum, mint 
gyakorlati oktatási helyszín került terítékre. Ennek lehetőségeit boncolgatva közös pontok 
alakultak k1, amik a jövőbeli együllmzTködéseket alapozták meg. lehetséges közös pályázatok 
(tehetséggondozás pályá=ati lehetősége) fogalmazódtak meg. 

A:::. óvodapedagógusok tekintetében nem csak a kapcsolatfelvétel volt a cél, hanem a 
múzeumokban rejlő "tudásközpont" kiaknázásának lehetőségére világítottunk rá. Sok esetben 
az óvodák csak általános vagy a térséghez nem kapcsolódó néprajzi elemeket lzas:::.nálnak a 
nevelési tervek összeállításánál. Ezt szeretnénk spec(fikussá tenni, azaz a helyi hagyományok 
őr:::.ésére és átörökítésére hívtuk fel a .figyelmet nem csak módszertani alaps:::.abályokat 
bemutatva, hanem forrásértékű tanulmányokat átadva. Rendkívül megosztó volt ez a fajta 
felvelés. de sok óvoda jelezte a további konzultációk lehetőségét. 
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A tárgyévben összesen 14 műhelygyakorlat megszervezésére került sor. melyek keretében 
elsődlegesen a múzeumpedagógiai és a közönségkapcsolati témák kerültek előtérbe. 
Megállapítható. hogy valamennyi szakfeladat vonatkozásában szervezett a múzeum 
mühelygyakorlatokat, legkevesebbet restaurálási és műtárgyvédelmi témában. ahol a 
törvényi leg előírt k.ét alkalmat teljesítette. 

Az állomány'·édelmi felelős helyszíni bejárásai a megye egészére kiterjedtek, azok 
eloszlása pedig az év során egyenletes volt. Összesen 38 intézmény bejárására került sor. 
Az állományvédelmi felelős tapasztalatai azt mutatják, hogy a bejárások szükségesek és 
eredményesek: több intézményben is kisebb léptékű, de előremutató fejlesztést 
valósítottak meg a tárgyévben (fény és hővédő fóliák fe lhelyezése, új tárolók besí'crzése. 
stb.). 

3. Kiállítási tevékenység 

A tárgyévben összesen 19 állandó és 27 időszaki tárlat várta a látogatókat saját 
épületekben, ezen felül kettő 2 vándortárlatot rendezett a múzeum és 9 kiállítást fogadott be. 
Annak ellenére, hogy az állandó kiállítások számában visszaesés tapasztalható - a Kállay 
Gyüjtemény zárva ta1tásából következően a feladatellátás eredményesnek értékelhető. A 
látogatottsági adatok tervezése során az álJandó kiállítások esetében az intézmény az elmúlt 
éves eredmények elérését tűzte ki célul , minimális visszaesést prognosztizálva a 2016. évi 
tényadatok viszonylatában. Az időszaki tárlatok ten1czése reális volt, közel valamennyi 
kiállítás esetében sikerült megvalósítani, sőt meghaladni a kitűzött célokat. Kiugró teljesítés 
tapasztalható a ,.Kicsi kocsi. babakocsi.·· - Különleges tárgyak a Sóstói Múzeumfalu Néprajzi 
Gyűjteményéből, valamint a Régi tárgyak üzenete - Kiállítás a 2015-2016-os évek gyiijtéseiből című 
tárlatok esetében. 

Kiállítás címe Tervezett Tényleges Eredmény 
látogatószám látogatószám 

„ Kicsi kocsi. babakocsi. " - Különleges 
tárgyak a Sóstói Múzeumfalu Néprajzi 10 OOO fő 55 OOO fO Ötszörös 
Gyűjteményéből teljesítés 
Restaurátorok műhelytitkai 3000 fö 5304 fő +76% 
Régi tárgyak üzenete - Kiállítás a 3000 fö 64 OOO fő Sokszoros 
2015-2016-os évek !!Vűitésciből teljesítés 
Hideg telemimet az kik s::em/elitek ... -
Krip~ruc, leletek, temetkezések XVII- 8000 fő 6576 fó -28% 

1 
XVIII. századból -

Megállapítható. hogy a kiállítások tematikája sokszínű volt, valamennyi muzeológiai 
szakág bemutatására törekedett, ezek mellett pedig látogató-csalogató, különleges tematikájú 
tárlatok megrendezésére is sor került (például: Hónap műtárgya, LEGO kiállítást). A 
látogatószám növelését átgondolt stratégia megvalósításával tervezte az intézmény, 
melyek sarokpillérei megfelelő irányokat határoztak meg az eredményes feladatellátás 
támogatásához. Nagyon bízunk benne, hogy azok a hívószavak, melyeket meghatározott 
maga előtt és maga számára az intézmény (Érték: Innováció; Kooperáció: Kommunikáció: 
Rugalmasság: Motiváció; Eredetiség) nem csupán a 2017. évben, de az elkövetkezendő 
években is elég alapot fognak adni a megfontolt, átgondolt és eredményes kiállítási 
tevékenység megvalósításához. 

Az összesített látogatószám 5%-al csökkent az elmúlt év viszonylatában. A látogatottsági 
adatokat bemutató táblázat számszerűsített mutatói pontosítást igényelnek: a teljes- és 
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kedvezményes árú belépőt váltó valamint az ingyenesen érkező látogatók számaránya nem 
egyezik meg az összes látogató számával (összes látogató: 89 054 fö; 88 944 fő). 

Válas:=: 

~utatók j 2016. tény 1 2017. t 2017. 
terv tény 

Osszes látogatószám 
1 

93.037 90.000 89. 054 
ebből : teljes árat fizető 14.272. 13 .500 11 .977 
látogató 

kedvezményes 19.031 17.000 20.277 
árat fizető 
ingyenes 59.734 59.500 56.850 

ebből diák látogatók 27.713 26.000 26.353 
ebből külföldi látogatók 4% 4% 45% 
(becsült százalék) 1 

A látogatók legnagyobb hányadát (63%) az ingyenesen érkező látogatók adták, 22% 
kedve.lménycs árú, 13% pedig teljes árú jegyet váltó látogató volt. Az arányeltolódások 
ellenére is - meglehetősen magas az ingyenesen érkezők látogatók aránya - a jegyeladásból 
származó saját bevételek aránya 33%-al emelkedett az elmúlt éves eredményekhez 
képest. 

4. Gyűjtemények gyarapítása és nyilvántartása 

A gyűjteménygondozási feladatok bemutatása részletes, mind a nyilvántartás, mind a 
gyarapodás mind pedig a feldolgozás tekintetében kellő alapossággal tájékoztat az elért 
eredményekről. A 2017. évben a szerzeményezés változatos volt: adás-vétel útján (5%), 
ajándékozás (93%) és egyéb módon (1 %) egyaránt gyarapodott a gyűjtemény. összesen 1866 
darabbal. A.z ajándékozás ilyen kiugró aránya a gyűjteményezési munka esetlegességét 
vonhatja maga után a jövőben, ezért javasoljuk, hogy a későbbiekben a célzott 
szerzeményezés, ten1szerű gyarapítás megvalósítására törekedjen az intézmény. A 
bekerült műtárgyak között jellemzően a kisebb jelentőségű gyűjtések voltak többségben 
(ágyútöredék, vegyes néprajzi anyag, játék mackó, stb.). A régészeti feltárások nyomán 
bekerült leletanyag nagysága az előzetesen tervezetteknek megfelelően alakult. 

Válasz: A Jósa András Múzeum 2018-2022. évekre készítelt gyűjtemény gyarapítási és 
revíziós stratégiája annak szellemében készült, hogy a gyarapítás az anyagi lehetőségekhez 
képest ten1s=.eríi legyen azokban a gyiíjteményeinkben, ahol célzott szer=eményezésről 

beszélhetünk. 

A feldolgozás folyamatos volt a tárgyévben, sikerült (túl) teljesíteni az előzetes terveket. 
Mégis azt állapíthatjuk meg, hogy a feldolgozás nem bírja nyomon követni a nagyarányú -
elsősorban régészeti - gyarapodást. A 2017-os gyarapodásokat csak részben sikerült 
belcltározni azzal párhuzamosan pedig folytatódott a korábban felgyűlt leltározatlan 
tárgyak szisztematikus feldolgozása. Kiemelten fontosnak tartjuk az állami tulajdonú 
műtárgyak naprakész nyilvántartását a vagyonvédelem szempon0ából , ezért a következő 
években még hangsúlyosabban kelJ kezelni a tervszerű retrospektív feldolgozást, akár 
külső erőforrás bevonásával. 
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Válasz: A régés:::eti leletanyag .feldolgozásához jelen körülmények s:::erint külső erőforrást 
anyagi .forrás hiányában bevonni nem tudunk, de mindenképp arra törekszünk, hogy minél 
inkább csökkentsük a korábban felgyüll és a:: aktuális évi feldolgozott le/tározott leletanyag 
számát. 

A Jósa András Múzeum digitalizálási stratégiája kiemelten kezeli a közgyűjteményben 
található kulturális javak mind szélesebb körű digitalizálását és online közzétételét. A 
tárgyévben 23 500 tétel digitalizálására került sor (több mint kétszeres teljesítés az előzetesen 
tervezettekhez képest) melynek eredményeképpen az összes digitalizált tételszám 
számaránya közel 50% a teljes műtárgyállomány viszonylatában, az eredmény jónak 
értékelhető. Kevésbé po7itív ug) anakkor, hogy a digitalizált tartalmak közzététele és a 
keresőrendszer működtetése egyáltalán nem megoldott, az összes digitalizált tételnek 
mindössze 1 %-a érhető el a látogatók számára. Fontos megjegyeznünk, hogy a digitalizált 
tartalmak esetében feltétlen szükséges az adatbázisokban illetve az oktatásban történő 

hasznosítás elősegítésének kidolgozása és erősítése. Az intézményi honlap vonatkozásában 
megállapítható. hogy az információ átadást segítő és támogató funkciók (adatbázis 
működtetés, online kiadványok elérhetősége, múzeumpedagógiai tartalmak. stb.) hiányoznak 
a weboldalról. A 21. századi kihí\ ásoknak és látogatói elvárásoknak megfelelő honlap 
kialakítása érdekében annak fejlesztését javasoljuk a jövőben. Mind az intézmény vezetésének 
mind pedig a fen11tartó11ak kiemelt figyelemmel kell kezelnie a digitális tartalom 
fe/11asv1álás lehetőségeinek meghatározását és az annak megvalósítása érdekében elérendő 
rövid- és hosszú távú célokat és feladatokat, különös tekintettel az elektronikus felületek 
fejlesztési programjára. 

Válasz: Kiemelt célunk, ho&_ry az intézmény digitali:::ált tartalmai - megfelelő s:::iírők és 
keresőrends:::erek használatával - minél szélesebb körben elérhetőek legyenek, és hogy a 
kiilönbö:::ő felhasználói csoportok igényei/ kielégítő turlalomszolgáltatási csomagokat hozzunk 
létre. A weblapunk ezen ;rányú fejlesztése érdekében pályá:::a1; lehetőségeket kihasználva 
;gyekszünk ktfeje:::ef/en kutatók s::ámára létesitetl, s:::ürőkkel ellátott keresőrends:::ert 

kialakítani, ahová a digitalizált tartalmakfelkerülhetnek. 

A múzeum 2017. évi revíziós terve az egyes gyűjteményi osztályokon meghatározott revíziós 
feladatok meghatáro1ása mentén került kialakításra. A tárgyévi tervezés során a múzeum 
5000 tételes revízió végrehajtását irányozta elő, ezzel szemben a tényleges teljesítés 
számszerűsített mutatója több mint háromszorosára emelkedett. Folyamatos volt a revízió a 
Kálla) Gyűjteményben , a helytörténeti gyűjteményben és sor került a múzeum első 

leltárkönyvében szereplőrégészeti tárgyak revíziójára is. A megkezdett munka a naprakész 
nyilvántartási mutatók vezetése érdekében elengedhetetlen, annak feltétlen folytatását 
javasoljuk a jövőben. 
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5. Tudományos kutatás 

A tudományos kutató munka középpontjában egyértelműen a 2018. évben esedékes 
jubileumi évforduló előkészítése állt. A kutatási témák száma szembeszökően emelkedett 
(+76%). Ezzel szemben a tudományos tevékenységet bemutató táblázat egyéb adatsorai -
kisebb mértékű - visszaesésről tanúskodnak. A múzeum tudományos munkatársai által 
jegyzett publikációk száma 18%-al, a tudományos kiadványok száma pedig 34%-al csökkent. 

A tudományos munkatársak kutatónapjainak engedélyezési rendje szabályozott. A 
kutatási kérelmeket a Múzeumi Tudományos Tanács bírálja, fogadja el és véleményezi annak 
teljesülését. A tudományos produktum (publikáció leadása, beszámoló elkészítése, stb.) 
leadásának hiánya vagy a beszámolási kötelezettség elmulasztása a későbbi kutatási engedély 
megvonását vonhatja maga után, mely szankcionálás előremutató. 

Az intézmény nagyszámú remittenda állománnyal rendelkezik, több mint 17 OOO példányt 
raktároz. A 2017. évben a kiadványoknak csupán töredékét, mindössze 8%-át sikerült 
kiadni, annak is csupán 22%-át értékesítés keretében. A múzeum bevételteremtő 

képességének növelése, valamint a remittenda állomány csökkentése érdekében az 
alternatív hasznosítási lehetőségek feltérképezését javasoljuk az i11tézmény számára. 

Válasz: A remittenda csökkentése ügyében az alábbi hasznosítási lehetőségeket látjuk: 2018-
ban több külső rendezvényre is htelepülve igyekszünk árusftani kiadványainkat, valamint 
egyes helyi versenyek (történelmi középiskolás versenyek, helyti)rténeti pályázatok, sib.) 
díjazásához átadunk példányokat a kérelmező szerve=eteknek. 

6. Műtárgyvédelem 

A műtárgyvédelemme] kapcsolatos feladatok ellátása folyamatos volt a tárgyévben, a 
szakterület munkatársainak tevékenysége elismerést érdemel. A restaurálásra és 
konzerválásra szoruló összes műtárgy becsült száma a tárgyévben 3000 darabbal, 
körülbelül 4 %-al csökkent. A restaurálási feladatok több gyűjtemény anyagára is kiterjedtek 
(iparművészet, helytörténet. numizmatika, néprajz. régészet. egyéb) melyből arra 
következtethetünk, hogy valame1myi gyűjteményi egységben a legsürgetőbb feladatok 
ellátására került sor. 

Elismerést érdemel, hogy a restaurátor munkatársak aktív résztvevői és együttműködő 
partnerei voltak a múzeumpedagógiai feladatellátásnak és bekapcsolódtak a kiállítási 
tevékenységbe is. Ahogyan arra a beszámoló korábbi pontjában is utaltunk, a .. Restaurátorok 
mühelytitkai" című kiállítás látogatottsága kiugró volt, a teljesítmény elismerést érdemel. 

Fontos megjegyeznünk, hogy a régészeti raktárak telítettsége elérte maximumát. Kiemelt 
feladatnak kell lennie a jövőben a megfelelő raktári kapacitás feltárásának és 
biztosításának, mely feladatban - az intézmény vezetése mellett - a fenntartónak is aktív 
támogatást kell nyújtania a múzeum számára. 

Válasz: Kiemelten .fontosnak tartjuk, hogy 2018-ban megnyugtató választ tudjunk adni a 
raktári kapacitások kimerülésének problémájára, hogy a 2018-2019-ben várható nagyméretü 
beruházások. infrastrukturális fejlesztések során jelentkező régés=eti leleranyag 
raktározásának kérdése rendeződjön. 

7. P3lyázati tevékenység 
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A Jósa András Múzeum pályázati tevékenysége kezdeményező és eredményes volt a 
2017. évben. A támogatási összegek felhasmálásával műtárgyvédelmi, beruházási. kiállítás
illetve programszervezési feladatok ellátása valósult meg. Ezek mellett hosszú távú 
kötelezettségvállalást jelent az intézmény számára a már elnyert és a még elbírálás alatt álló 
EFOP pályázatok eredményes megvalósítása. 

8. Kommunikációs tevékenység 

Megállapítható. hogy a múzeum kiemelt figyelmet fordított 2017-ben a.l mtézményi 
kommunikáció erősítésére és a megújult programkínálat népszerűsítésére. 

A JÓSA ANDRÁS MÚZEUM 2018. ÉVI MUNKATERVÉNEK ÉRTÉKELÉSE 

A Jósa András Múzeum munkatervének szerkesztettsége a formai követelményeknek 
megfelelő, részletes képet tár elénk az intézmény tárgyévre lenezett feladat ellátásáról. 

Az intézményi stratégia kiemelt szakpolitikai céljai között - az elmúlt években is ellátott és 
áthagyományozódó feladatok mellett - a múzeumpedagógiai szolgáltatások erősítését, a 
jubileumi év előkészítését az azt megalapozó tudományos tevékenység mutatóinak 
javítását határozza meg. A kitűzött célok egyértelmű utat határoznak meg a múzeumi 
működés tekintetében. jelentőségükkel egyetértve bízunk azok teljes köríí 
megvalósulásában. 

1. SZERVEZETIKÉRDÉSEK 

A múzeum rendelkezik valamennyi, a Kulttv. 42.§ (4) bekezdés b) pontja szerinti 
valamennyi stratégiai dokumentummal. Kettö fenntartói jóváhagyása (Állomány,édelmi 
terv; Gyűjteménygyarapítási ér revíziós terv) felülvizsgálata folyamatban van, annak 
fcnnta1tói jóváhagyása a tárgyév során várható. Figyelemmel arra, hogy minkét dokumentum 
komolyan befolyásolja majd a jövöben az intézmény szakmai feladatainak ellátását, kérjük, 
hogy kiemelt figyelemmel kezeljék a felek annak átgondolt és megalapozott módosítását. 

A 2018. évben - az elmúlt éves vezetőváltással és a megreformált szervezeti működés 
kereteinek meghatározása érdekében - szükségessé válik a fentiek mellett több, a múzeumi 
működést meghatározó dokumentum módosítása is (Alapító okirat, SzMSz, 
küldetésnyilatkozat, stratégiai terv, stb.). A dokumentum sem ütemtervet sem felelősöket 
nem rendel a feladat mellé, javasoljuk a munkaterv kiegészítését. 

A táblázatot 2018. 04. 12-én kiegészítésekkel lá1tuk el. 

Rendel Fenntartó 2018-ra tervezett 
Dokumentum Kelt 

1 kezésre i feladat (stratégia 
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1 1 áll jóváhagyá alkotás/felülvizsgálat Felelős 

(igen/n s stb.) 

cm) (igen/nem 

) 
-

Múzeumi igen 2013.01.02. igen aktualizál ás 
1 

küldetésnyilatkozat 2013.01.0 Dr. Rémiás 

2. Tibor 

· Stratégiai terv igen 2017.01.20. igen aktualizál ás 

2017.04.2 Dr. Rémiás 

5. Tibor 
1 

Allományvédelmi igen 2017. 12.19. nem felülvizsgálat, Havasi 

terv aktualizálás Dóra 

Gyíijtemény igen 2017.12.19. nem felülvizsgálat, Jakab Attila 

gyarapítási és aktualizálás Mohácsi 

revíziós terv Endre 

Dr. Szabó 

Sarolta 

Múzeumi igen 2017.03.20. igen aktualizálás Dr. Rémiás 

digitalizálási 201 7.04.2 Tibor 

stratégia 5. 

A múzeumi szervezte az előző évnek megfelelő létszámmal működik majd 2018-ban is, és a 
tárgyévben is élni kíván a közfoglalkoztatási programok adta lehetőségekkel. Folyamatos 
feladatot jelent a tárgyévben a korábban lezajlott ÁSZ ellenőrzés utánkövetése, melynek 
érdekében folytatni kívánja a múzeum vezetése a 201 7-ben bevezetett szabályzó 
tevékenységét. 

II. SZAKMAI MUTATÓK 

Közművelődési tevékenység 

A múzeum közművelődési tevékenységének tervezése a „Nyitott Múzeum" jelmondatra 
folfüzött, valamennyi látogatói kört megszólító programkínálat kialakítását célozza meg. A 
már ismert és kedvelt programok megvalósítása mellett aktív részvételt tervez az intézmény 
vezetése a város által szervezett rendezvényeken, emellett kiemelt figyelemmel kíséri a 
jeles napokhoz kapcsolódó programok megvalósítását és a jubileumi évforduló 
megünneplését is. A Sóstói Múzeumfalu felújítás előtt áll, melynek következtében csak 
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korlátozottan lesz látogatható. Mivel időszakosan lesz nyitva az intézmény, az egész év 
folyamán nagyon fontos a látogatók pontos tájékoztatása. 

A közművelődési programok számában nagyon komoly visszaesést prognosztizál az 
intézmény, az elmúlt év viszonylatában csupán 49%. Figyelemmel arra. hogy a múzeum az 
elmúlt évtől kezdődően készül már a múzeumalapítás é\'fordulójának megünneplésére, a 
ter\'szám (és a látogatottsági adatok is) megalapozatlannak tűnnek. Annak .felülvizsgálatát, 
szükség szerinti módosítását javasoljuk. 

Vál as::.: 

A közmiívelődési programok rerw::.ett csökkenésé1•e/ kapcsolatban kiegé!dlve 20 J 8. 04.12-én: 

A Jósa András Múzeum 2018 évi közművelődési programjainak ten·e::.ett csökkenése a:z::.al 

magyarázható. hogy tagintézményünkben a Sóstói Múzewnfaluhan 2018 áprilisától a 

Nyiregyhá::.a Megyei Jogú Város pályázaton elnyert 680 milliós öss::.egíi generális felújítása 

::.ajlik. A Jósa András Múzeum három intézményében ::.ajló közmű,·elödés1 tevékenység 50%-át 

a Sóstói Mú::.ewnfalu honyo/ítja. Ennek ellenére a Jósa András Mú::.eumban vég::.ett 

kö=mi7velödési munka 2018-ban növehö látogatószámot Hi::.ött ki célul maga elé. Bízunk 

benne, hogy az országban körüljáró Seuso-kincs kiá!lftás és a Munkácsy Mihály tárlat 

néps=erűsé~e városunkban is töretlenül nagy szamu látogatottságot eredményez 

i n tézm ényiinkhen. 

Köznevelési és oktatási has:::nositás 

Megállapítható, hogy az új intézményvezetés a múzeum irányítása során prioritásként kezeli 
a múzeumpedagógiai és értékközvetítő feladatainak teljesítését. Ennek megfelelően színes 
múzeumpedagógiai kínálattal, újításokkal tervezi a dokumentum a 2018. évi feladatellátást, 
melynek eredményeképpen 19%-os emelkedést prognosztizál a dokumentum a 
foglalkozások számában és a látogatók számában is. Bízunk benne, hogy a tervek 
tarthatóak lesznek. A köznevelési feladatellátás további mutatói az elmúlt év jó 
eredményeinek megtartását tervezik. 

A múzeumi könyvtár és kutatószolgálat feladatellátásának tervezése megfelelő, a 
szolgáltatás fenntartását, valamint a beérkező kutatók maximális kiszolgálását tekinti 
elsődleges feladatának. 

A módszertani szolgáltatások tekintetében az elmúlt évben elvégzett feladatok szinten 
tartását határozza meg a dokumentum. A tárgyévben negyven módszertani műhely 
megszervezésére illetve teljes megyei bejárásra és szaktanácsadásra kerül majd sor. 

Kiállítási tevékenység 

A látogatottsági mutatószámokat nagyon óvatos tervezés jellemzi, komoly visszaesést 
prognosztizál a munkaterv a 2018. évre vonatkozóan: az elmúlt éves eredményeknek 
mindössze felét tervezi a dokumentum. Az időszaki tárlatok száma emelkedik, több kiállítás 
kapcsolódik a 150 éves jubileum programjaihoz. A munkaterv tartalmazza ugyan a 
látogatószám növelésének stratégiáját, a múzeum oktatási szerepének erősítésére vonatkozó 
elképzeléseket, mindez azonban nincsen összhangban a tervezett mutatókkal. Figyelemmel 
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arra, hogy a múzeum több, a látogatószám növelését elősegítő stratégiai elemet is 
megfogalmaz a dokumentumban, a tervszámok felülvizsgálatát, az okok feltárását és az 
adatok szükség szerinti módosítását javasoljuk. A dokumentum hiányosságaként értékelhető, 

hogy nem tájékoztat a Kállay Gyűjtemény helyzetéről, a meg11yitás várható üteméről és a 
munkálatok előrehaladásáról sem. Fontosnak tartjuk a 1mmkaten' kiegészítését. 

Válasz: 

A látogatószám tervezell csökkenésének okairól. Kiegészítve 2018.04.12-én. 

A Jósa András Múzeum 2018. évi munkatervben szereplő iátogatós::ám csökkenése nagyban 

magyarázható a::.zal. hogy a múzeum két másik tagintézménye a Kállay Gyűjtemény és a 

Sóstói Muzeumfalu infrastrukturális fejlesztése foZvik egés::. évben, tehát zárva tart. A Jósa 

András Múzeum 150 éves jubileumára készülő kiállítások és rendezvények tompítanak a 

látogatószámbeli különbségen. 

A Kállay Gyűjtemény he(yzetére vonatko::.ó kiegészítések: 

A Kállay Gyiijtemény Bessenyei téren található ~i épületének .felújítása már 2017-ben 

megkezdődött és annak az első ütemét elvégezték. A második ütem jelenlegi munkálatai miatt 

az épületben kiállításokat rendezni nem tudunk. 

Gyűjteménvezési tevékenység 

A gyüjteménygyarapítási tervek reálisak, adás-vétel, ajándékozás útján és egyéb módon is 
tervezi a szerzeményezést a múzeum. Fontos megjegyeznünk, hogy az ajándékozás - a 
beszámolóhoz hasonlóan - kiemelt hangsúllyal szerepel a tárgyévi szerzeményezésben is, ami 
a szerzeményezés esetlegességét eredményezheti. Annak jövőbeni felülvizsgálatát, a 
rendelkezésre álló források áttekintését és tervszerű gyűjteményezést javaslunk. Ennek első 
lépése lehet a jelenleg kidolgozás alatt álló gyűjteményezési stratégia megalkotása. A 
feldolgozandó műtárgyállomány vonatkozásában a táblázat hiányos, annak kiegészítését 
javasoljuk, nem derül ki a dokumentumból, milyen nagyságrendű, feldolgozatlan állománnyal 
rendelkezik az intézmény. A nyilvántartási feladatok ellátása esetében ugyancsak alultervez 
a dokumentum az elmúlt éves eredmények vonatkozásában, ezért a vállalások átgondolását 
javasoljuk. 

Az elmúlt években megkezdett revízió folytatódik, a revízió alá vont műtárgyak számában 
azonban drasztikus csökkenés figyelhető meg. Ennek okairól nem tájékoztat a munkaterv, 
annak kiegészítését javasoljuk. 

Válasz: 

A Jósa András Múzeum revíziós munkálataival kapcsolatban kiegészítve: 

A Jósa András Múzeum 150 éves jubileumának alkalmából több programsorozat indul, 

kiállítás nyílik meg és több kiadványunk is jelenik meg a 2018. évben. A programok, 

12 



Ad. 15510/2018/KOZGYUJT 

kiállítások és kiadványok magas száma miatt a múzeum revbóért felelős kollégái is 

hekapcsolódnak az ünnepi sorozat rendezvényeinek megs:.:en•ezésébe és lebonyolításába, 

ame~v .feladatok elvégzése a revízió csökkenését jelentheti. }:,'mellett a drasztikus csökkenés 

oka a 2017-ben a Kállay Gyűjteményhen végzett te(jes reví::iós munka eredménye. Mivel a 

Kállay Gyűjtemény 2017-ben :árva mit, megtörténhetett a gy1íjtemény teljes revbója. A 2018 

frre tervezett revi:::iós mutató a korábbi é1•ek gyakorlatából kiindulva mutat kevesebbet. 

Digitalizálás. hozzáférés 

A digitalizálás hangsúllyal szerepel az intézményi munkaten ben. egyértelmű javuló 
tendenciát. elkötelezett feladatvállalást figyelhetünk meg a digitalizált kulturális javak 
számában. Nagyon fontos feladat a jövőben e digitális tartalmak hasznosítási (az oktatásban, 
ismeretterjesztésben. stb.) stratégiájának a kidolgozása, a helyi igényeknek megfelelő 

kialakítása. A munkaten• éri11tőlegese11 tájékoztat a felhasználás lehetőségeiről, így a1111ak 
kiegészítését kéJjük. 

Vál as:::: 

A digitali:::ált tartalmak a mú:::eum könyvtárának kutmójáhan számítógépen elérhetők. A 

múzeum tárgyainak digitális \•áltozatait mind a:: iskolai tanárok és a tanulók is 

.felhasználhatják térítésmentesen a megadott forrás megjelölésével. A tartalmakat 

szakdolgo:::ók és doktori dolgo:::atukat készítők is térítésmentesen használhatják. emelelt 

termés:::etesen bánnilyen kutatási célra felhasznállzatók. 

Tudománvos kutatás 

A tudományos kutató tevékenység tervezése a már megkezdett munkát irányozza elő, 

annak fő irányát - az elmúlt évhez hasonlóan - a jubileumi év és a múzeumi gyűjtemények 
történetének feldolgozása jelenti. Valamennyi mutató esetében emelkedést irányoz elő a 
dokumentum: a kutatási témák száma 5%-al, a konferencián tartott előadások száma 9%-al a 
múzeum munkatársai által jegyzett publikációk száma pedig 25%-al emelkedik majd. 
Megállapítható ugyanakkor, hogy az idegennyelvű publikációk száma meglehetősen 

alacsony (2 darab) mely arány javítását javasoljuk a jövőben az intézmény nemzetközi 
kapcsolatainak szélesítésén és - lehetőség szerinti - nemzetközi kutatási projektekbe való 
bekapcsolódáson keresztül. 

A munkaterv hiányossága, hogy semmilyen formában nem tájékoztat a remittenda 
állomány hasznosításának terveiről. A dokumentum kiegészítését és a hasznosítás 
lehetőségeinek számbavételét javasoljuk. 

Válasz: 
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A Jósa András Múzeum remittenda állományának hasznosításának te1Teiről. Kiegés:::ítve 

2018. április 12-én. 

A múzeumi remittenda állomány kezelésére több megoldást is alkalmazunk 2018-ban. 

Múzeumunk élénk kapcsolatot ápol az ország múzeumaival. ezen felül a környező országok 

közgyűjteményeivel is van kapcsolata. A remittenda egyik fontos felhasználási mócfja a 

kiadványcsere. Emel/el! minden évben részt vesz intézményünk a Móricz Zsigmond Megyei és 

Városi Könyvtár által szervezett ünnepi könyvhét rendezvényein, ahol munkatársaink 

kiadványainkkal képviselik a Jósa András Múzeumot. A múzeum weblapján ralálható 

webshop, amely jelenleg fejles::tés alatt áll alkalmas arra, hogy a kiadványainkat az 

érdeklődők megvásárolhassák. És végül nem utolsó sorban a mú::eum szerződés mellett más 

könyvesboltban is értékesíti kiadványait. 

Műtárgvvédelem 

Az állományvédelemmel összefüggő feladatok ellátásában emelkedő tendenciát figyelhetünk 
meg. A tervezett feladatok ellátása nyomán biztosítottnak látszik a műtárgyak szakszerű 
kezelése és megőrzése. 

Pálvázati tevékenvség 

Az intézmény pályázati tevékenysége kezdeményező és aktív vállalásokat tükröz. Több 
NKA pályázata illetve kettő komoly EFOP forrásra épülő pályázat van jelenleg is az elbírálás 
fázisában. Mindezeken felül, fontos hangsúlyoznunk ugyanakkor azt is. hogy kiemelt 
feladatot jelent az intézmény számára a 2018. évben a korábban elnyert EFOP -
Múzeumi és leFéltári intézmények tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései, valamint az 
EFOP - ., Gondoltad volna? - Múzeumpedagógiai foglalkozások kicsit másképp·· című 
pályázatokkal elnyert 84 millió forint összegű támogatás szabályszerű és értékteremtő 
felhasználása. 

Nyíregyháza, 2018. 04. 17. 
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A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 2017. évi beszán1olójának és 
2018. évi munkatervének értékelése 

1. Á ltalános megállapítások a beszámo ló egészéről 
A nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei könyvtári ellátás 
meghatározó kulturális intézménye és a régió szakmai képzőközpontja. y itott a fejlődésre, aktív pályázati 
tevékenységet folytat, érzékenyen reagál a használói igényekre, működésében meghatározó szerepet játszik a 
111 inőségirányítás. 

Ki•szönjük a p<)zitív értékelést. Kiemelten figyeljük a pályázatokat és a fdha:.'ználói igényáet. A régió szakmai 
kép1ókö/fXmtjaként a jö\ őben még töbh képzést indítunk több célcsopo11nak i~. 

2. Szakpolitika i célok megjelenése, teljesülése, ezzel kapcsolatos megállapítások. 
A kulturális alapellátás érdekében több kistelepülésen és bokortanyán biztosítja a könyvtári szolgáltatásokat. A 2017-es 
évben a Digitális Jólét Programmal összhangban nagy hangsúlyt fektetett az informatikai eszközfejlesztésre, a 
digitalizálásra, a dokumentumok távoli elérésére, az eMagyarország pontok működtetésére és az esél) egyenlőség 
megteremtésére az elektronikus ügyintézés területén. Felnőttképzés i intézményként a könyvtár csatlakozott a GINOP-
6. 1.2-15 Digitál is szakadék csökkentése című projekthez, amelynek keretében két képzési program lebonyolításával 
törekednek majd a felzárkóztatásra. 

Egy nye11es infrastrukturalis pál~ á/atnak köszönhetöen Digitális Jc)lét Program Pontként még jobban fil,!0 cl link a 
digmílis kompetcnciafejlcsztésre. mtnckn kl>rcsopo11ot mcg:szólít\'a, J...iilönösen a 65 é\' fl'lettiek fclz:írkóztatására. 

3. Szervezeti helyzet - kritikus pontok. 
201 7-ben megújult a szervezeti struktúra, ezzel együtt módosult az intézmény SZMSZ-e is. A do lgozó i létszám 2 fővel 
emelkedett, amelyet a megnövekedett feladatellátás indokol. A megyében dolgozó közfoglalkoztatottak száma 55-ről 
79-re emelkedett. 

Jelenleg 59 fö kün~ \ túrunk dl)lgtvói létsLáma. Kritikth pontot jeknt. bog:- a KSLR-bcn C\ r<'.)l-é\TC egyre több 
kistelepülést kell ellátnunk. 201 7-hen 1 77. 201 S-han 187, 2019-hen \árhatóan még 10 település csatlakozik. akik nem 
tudják a i\)ih ános Köny' tárak Jegyzékére \'alo folkeriiléshez viik-.éges jogszabályok.at teljesíteni ( l'bÖsorban a 
szakképzdt köny\ táro::- hián) a okoz gondot a megyében, dc a íl) ih fmos kön)Y!árak többségi.! infrastrukturális 
fejlesztésre is szorul). Lz az oka a nagyarányú közfoglalko7.tatásnak is, a könyvtár fenntattója így tud biztosítani 
hu1mínerőf<m[1st a tclcplilésen. Jelenleg 7 KSZR referens látja cl a 187 településsel kapcsolatos föladatokat, ez 
dolgozónk~nt átlagosan 26 !elepülést .1elent. 1 ma 41 ny ih ános küny\ tár múd::-1.ertani felelöse. 

4 . Alapfeladatok teljesülése, szolgáltatás kínálat, kritikus pontok. 
A heti nyitvatartási órák száma 45, amely kevesebb, mint az ajánlott 50 óra, azonban a tárgyévben készített 
elégedettségmérés alapján a használók ezzel elégedettek . Változás történt azonban a nyári zárvatartás tekintetében: a 
korábbi megszokott 15 nap helyett a központi könyvtár csupán 5 napig nem volt nyitva, ez idő alatt a fiókkönyvtárak 
azonban e lérhetőek voltak a használók számára. 
A beiratkozott olvasók száma 9227. amely minimá lis növekedést jelent az előző évhez képest, és a város lakosságának 
8%-át sem éri el. A jövőben a könyvtárnak nagy energiákat kell mozgósítania annak érdekében, hogy új célcsoportokat 
szólítson meg, és a nyíregyházi polgárok legalább 15%-át elérje. 

Folyamatosan m~rjük aL olvasói igenyekct 20 l S-ban a 4 kdtösfunkciójú tiókkün~ \titral-.: nyit\ atartásá\ a! és 
swlgáltatásai\ al kapcsolathan is kés1itünk igén) felrnérö és elégedettségi kérdöí\ ekct. S/ükség e..,etén n(h eljiik a/Ok 
nyári nyit\ atartását is. 
2017-ben módositottuk küny\ tárhasználati szabályzatunkat. mely leheto\~ tes:ti a 365 napos beiratkozást. mitr most a 
neg) edé\l.~S statis/tikai adatoknál mérhető a nihekedés. J'ermes.1etescn még. nag) obb cröt fektetünk arra. hog) a 
lakosság legalább 15%-át elójük. A fenntartó is támogl"tja pl. a Köny,tár Pontok nyitását azokon a városrci:;zek.en, ahol 
nincsen kön) \tári el látá-,,. jelentős emelkedést e1en állampolgárok elérésé\ el tudunJ... elérni 

5. Intézményi terek és fejlesztések- kritikus pontok 
Már 2017-ben is több korszerűsítés i terv valósult meg, például a bejárati lépcső felújítása és láthatóságot segítő 
csíkokkal való ellátása, de a szükséges előkészü letek megkezdődtek decemberben (árajánlatkérés és szerződéskötés), de 



a megvalósítás áthúzódik 2018-ra. Ilyen például a fűtés korszerűsítése. az épü let külső. üvegfelületének mosatása. 
valamint egy mobilszínpad építése. 

Egy 13. én: telújltott épülctbc..·n és a még régebbi liókkön_:. \tárakban mindig akad fejksztcni \'aló. korszcribítés. ;\ 
fcnnta11ó által biztosított költség\ eté~böl a felsornltah.at eh égcztiik (ki\ é\ e a mobi 1 szmpad) Tm ábbi fejlc:-.ztésre lesz 
lehetöségünk a l l S milliós u111ós forrásból. 

6. Gyűjtemény 

A gyűj teményfej l esztésre fordítható összeg 38%-kal emelkedett, így összesen 13 276 dokumentum került beszerzésre. 
A megszokott évi 8-10 ezer dokumentum helyett ez alkalommal 21 302 kötet került apasztásra. Erre azért volt szükség, 
mert az elmúlt években a beszerzés mértéke jóval meghaladta a selejtezését. A kötelespéldányként érkezett 
dokumentumok száma csökkent, ennek okait szükséges megvizsgálni. 

Kiemeltl.'11 kezeljük a gyi~jtcmén:- fejlöztésl. ezért hmtunk 11'.-tre egy 0núlló osztályt, ami ezeket a munkafolyamatoknt 
\'C~p1 \z oh asó1 és fölhasználói igényeket vess7ük figyelembe szerzeményezésnél. A nagyarányú selejtezésre 
hclyhiúny miatt is szlikség van. ml\ cl évek óta felhalmozódott dokumentumokról \ an szó. Egy közel .501.000 
doh.umentumállománn: al rencklkezo kön~ 'tár 6etén C/ óriási feladat. melyet a bcszer .téssel eg: idóben kell n:gczni. 
hogy az olvasók minél gyorsabban jussanak az új dokumentumokhoz. 
,\ kiadóktól. nyomdáktól nem cg: :-/erű a h.ütelcspéldán: likat behajtani. fdsLolító lc\'ekkkc'., tör\'ényi hi\'atkod1ssal 
próbálunk rájuk hatni. l ltánanéziink. más megyei hatókörlí 'áro:-.i köny\ tár. hl>g~an oldja meg ezt a feladatnt. 

7. Elektronikus könyvtár tevékenységi megállapítások 
A könyvtár hosszú és rövidtávú digitalizálási stratégiai tervvel is rendelkezik. Kérjük az intézményt, hogy vizsgálja 
felül a dokumentumait, hogy azok összhangba kerüljenek az országos szintű digitalizálási törekvésekkel. A digitalizáló 
eszközök fejlesztése regionális digitalizálási feladatvállalásra is alkalmassá teheti a könyvtárat. 
A tárgyévben digitalizált dokumentumok száma 2148, amely 10%-os emelkedést jelent. A fájlok nagy része online 
szabadon hozzáférhető. 

J:kktro111kus adatbázisainkat. katalógusunkat is fejlesztjük ebben az é\·bcn. melyhez honátartozik a digitalizálási 
stratégiánk felül\ i.zsgálata és a megyei közös katalógusba bl..'\'ont nyih ános köny\ tárak módsz~rtam segítése. 
könyvtárosok képzése ezen a téren. Mindenképpen ig:awdunk az országos digitalizálási stratégiához. Szeretnénk ebhen 
élen járni. és részt \'enni országos projektben is. 

8. Innovatív elemekről terv - értékelés 
Negyedik alkalommal került megrendezésre az Idézők Könyvtára című rendezvény, ahol az o lvasók az online méd ia és 
a számítógépes játékok világával is megismerkedhettek. A rendezvényen ez alkalommal 110 fiatal vett részt. A 
beszámoló más innovációs kezdeményezést nem említ, amely egy megyei könyvtár esetében problémát jelent, mivel 
ezen a területen is példamutatónak kellene lennie a többi intézmény számára. Kérjük a könyvtárat, hogy kövesse 
nyomon a hazai és a nemzetközi jó gyakorlatokat, és építsen be több újítást a szolgáltatásaiba, amellyel az aktív olvasók 
számát növelni tudja. 

·1 ~irehámk az inno,·atÍ\ megoldásokra. hazai és nemzetközi jó gyakorlatok át\'étel~re, a hozzá kapcsolódó fomisok 
kikutatására. 

9. Infrastruktúra - kritikus pontok, megállapítások 
Hét darab új számítógép került beszerzésre, amelyek közül valamennyi a kollégák munkaállomása lett az elavult gépek 
cseréje miatt. A beszámoló nem tesz említést arról, hogy szükség lett vol na olvasói számítógépek vagy egyéb 
infomrntikai eszköz cseréjére, így nem azonosíthatóak a kritikus pontok. 

Llsódlcges 'olt a kollégák munkaállomásának. fejle::iztése. mivel néhán~ esetben 10 éws gépch.kel dolgoztak. ezjelcntös 
nehézséget okozott a feldolgozó munkában. hiszen a precíz, gyors munka csak J...orszeru eszközökkel , ·alósithatóak meg. 
,\1 olva-.ói számítógépeket a 118 milliós pá!~ ázatnak köszönhctöcn ebben azé\ bcn cseréljük. 

10. Proj ektek 
Nem csak a pá lyázatok kimagasló száma érdemel dicséretet, de az is, hogy az intézmény megpróbált élni a l ehető 

legtöbb lehetőségge l, és nem csak a Nemzeti Kulturális Alapnál pályázott támogatásra. Bíztatjuk az intézményt, hogy 
pályázati tevékenységét továbbra is az eddigi elvek szerint szervezze. 

Kiemelten fi~')·eljlik a pál~ázatoh.at. igyeks/ünk minden lehetúséget megragadni. 



11. Képzés - kommunikáció 
Az intézmény nagy múlttal rendelkezik a segédkönyvtáros képzés területén, hiszen a tárgyévben indult a 8. évfolyama. 
A használóképzésekkel kapcsolatban komoly fellendülés látható, valamennyi mutató jelentősen emelkedett. Míg a 
beszámoló 2016-ról mindössze 15 képzésről számol be. addig ez a szám 2017-ben 295, amelynek nagyrésze a nyugdíjas 
korosztályt célzó program. Ehhez hasonló arányban nőtt a résztvevők száma is: 423-ról 6542-re. A könyvtár ezen 
területen nagy előrelépést ért el. 
A munkatársak összesen 7 továbbképzésen vettek részt az év folyamán, amelyeken elhangzott j ó gyakorlatok átvétele és 
továbbadása folyamatosan megjelenik a napi munkában. 

·\rra törekszünk. hog:- a regio szakmai képzökö.1:pontja legyünk. infrastn1kturálisan és humancroforrással egyaránt jól 
felsz~relvc, toYábbá a;: állampolgárok formális és infonnális k.ompetcnciafejlesztését is végezzük. kiemelt a nyugdíjas 
h.orns,rtál) d igitálb l~lzárh.óztatása. dc a hátrán) os hcl:- ,rctiích.. munkanélküliek. fog) até·kkal élók felzárkóztatása is 
~élunk. AjöYÖben a középiskolás kom,ztályt megcél,ró képzé::.cket is indítunk. 

12. Minőségirán) ítás 
Megkezdődött az átállás az ISO 9001 minőségirányítási rendszerről a TQM rendszerre. amely a jö\őben valamennyi 
szervezeti egységre ki fog terjedni. A munkatársak közül hárman vettek részt a Minőségirányítás a könyvtárban című 
120 órás képzésen. decemberben pedig megalakult a Minőségirányítási Tanács. 
A tárgyévben készült egy elégedettségmérés 254 fő rész\'ételével , de a beszámoló csak a nyitvatartással kapcsolatos 
eredményeket közli, a többi kérdésre adott választ nem mutatja be. 

fi. kmclten foglalkot.Unk a TQ!\1 m inöségirán) ítása rendszerrel. tm a I~ folállt a \ffL mel) \ égzi munldját. pál) ázatot is 
n) újtottunk be kép;:0sek. szcn·czésérc . .iógyakorlatok átvétckn:. 201 X-ban m0g több munkatárs \CS/ részt klHönböző 
szakmai todbbképzésckcn. konfcrcnc1ákon. szakmai napokon. ahonnan a jógyakorlatokat beültetjük 
tevékenységeinkbe. 

13. Rendezvények 
A rendezvények kínálata a tárgyévben is rendkívül színes volt, törekedett a lehető legtöbb réteg megszólítására. 
Összesen 835 program került lebonyolításra, amelyen 30 887 személy vett részt. Különösen örvendetes, hogy amíg ez a 
rendezvények számának esetében csak 20°10-os emelkedést jelent. addig a résztvevők között ez 89%-os növekedés, 
vagyis nem csak több program volt, de a korábbinál sokkal sikeresebbek is. A városi eseményekbe való bekapcsolódás 
is pozitívan hathat a könyvtár ismertségére. 

Rendcz\·ényeinkkel minden réteget megszólítunk. és egyre többen vesznek részt programjainkon. Köny'\1ám·1k 
mcgítdése a városban egyre jl>bb. 1-..mcrctsége egyre nagyobb, ezt mutatja a folyamatos látogató szóm emelkedése és 
fae~book oldalunk kö\ etöinek a száma is. mc-1~ é\ röl-é\ re emelkedik. 

14. Szakmai-módszertani munka 
Örvendetes, hogy a munkatársak számos szakmai rendezvényen vettek részt, illetve többen közülük be is mutatták a 
munkafolyamatokat, speciális adottságokat. Fontosnak tartjuk, hogy a könyvtár az országos szakmai tevékenységekben 
is kellő súllya l képvise ltesse magát, valamint kérjük, hogy az EFOP-3.3.3 országos módszertani projekt eredményeit 
kellő hatékonysággal adja tovább a megye települési könyvtárai számára. 

Örömmel veszünk részt minden szakmai rendezvényen. to\ ábbképzéscn és ors;:ágos szakmai programokban. projektben 
is vállalunk szerepet. Az f~n köny'\táram projektben is aktívan részt ,·eszfr·k.. szerveztünk és még szer\'ezünk több 
rendezvényt a megyei települési könyvtárosainak számára, ahol átadjuk a projcktcrcdményckct. 

15. PR 
Az intézmény komoly összeget fordított reklámra az év során, amelyet fő leg programajánlókban való megjelenésre 
költött. Ezen túl is rendszeresek vol tak a sajtómegjelenések, összesen 355 alkalommal szerepelt a médiában, amelynek 
nagy része a rendezvényekrő l közö lt tudósítás volt. A hagyományos könyvtári szolgáltatások, az o lvasáskultúra és 
információkeresés népszerűsítése is kiemelt feladat. 

A jól müködö. ki\áló marketing és PR munkánknak.. a jó -;ajtómegjelcrn:..,iinknck. a közösségi médiában betöltött 

szerepünknek k6szönhetóen többféle célcsoportot is ~!érünk (a g:yerekektöl ke;clve, az aktír munkaképe~ korúa~on át a 
nyugdijasokig), al1ol nemcsak rcndez\ényeinket. dc szolgáltatásainkat. állományunkat, adatbázi<;ainkat 1s 

népszerűsítjíik. É\\~11tc több sajtótájékoztatót tartunk. ahol mindig kiemeljük. hogy minden könyvLári rendezvényünket 



a;; oh asás népsLcrüsítésc érdekében rcndczzük. A jö\ őbcn még nag) obb hangsúl) t e:, média mcgjclcnési lchctöségct 
keresünk, ahol cé!Zt>ttan erre hhjuk fel a figydmct. 

16. Területi ellátás 
Újabb 15 település csatlakozott a KSZR-hez, így az ellátott települések száma 177-re nőtt, ame lybő l 27-et látogat 
rendszeresen könyvtárbusz. 4 szolgá ltatóhely belső tere teljesen megújult, ezek közül 3 telepü lésen volt hivatalos 
könyvtárátadó. 
A KSZR-en túl az intézmény komoly módszertani támogató munkát végez a megye nyilvános könyvtárainak körében. 
132 szakmai kérdésben való megkeresést és azt követő egyeztetést regisztráltak, Yalamint megkezdődött az intézmények 
tervszerű látogatása, amellyel a jogszabály szerinti működés kereteit próbálják rendezni. 

A KSZR-ben évröl-évrc egyre több kistelepülést kell ellátnunk, 2017-ben 177. 2018-ban 187. 2019-ben v:írható:m még 
10 település csatlakozik. Jelenleg 7 KSZR rdcrcns látja cl a 1 S7 településsel kapcsolatos feladatokat. ez dolgozónként 
átlagosan ~6 tekpülést_ielcnt. 1 fö a -11 11) ih anos kön) \ t<Ír móds1ertani felell'.hc. 

17. Gazdálkodás kritikus pontok, megállapítások 
A fenntartói támogatás közel háromszorosára emelkedett, amelynek köszönhetően az intézmény költségvetése jelentős 
mértékben megnőtt. és stabilabb lett. A többlet a személyi, a dologi és az egyéb jellegű kiadások között is többletet 
jelenthetett. A beszámolóban azonban rosszul vannak kiszámolva a növekedési százalékok, ezek felülvizsgálatát kérjük. 

A 1;:nntartó támogatása elengedhetetlen a stabilabb működéshez. l~lsö~0rban a minimálberek. garantált bénninimumok 
emelkedése jelenik meg a nöYekedésbcn, dc a dokumcntumbcszcrzést is fenntanótól kapott magasabb támogatásból 
tudtuk teljesíteni. a.-: é' cs karbantaitási munkálatol-.at (festés. fííté:-. ih egtisLtítá:-. lépcsöfelújítás. :-tb.) is cbböl oldjuk 
meg. Tcnnészdcsen nagyon hatékonyan, átgondoltan ga/.dálkodunk a rcnddk..:z(:::-.ünkrc állo Miami és fcnntaitói 
támogatással. Sajn:1latos. hogy az állami támogatás kis mértékben, 5, 1 millió forinttal emelkedett. A számolási hibát 
ja' ítjuk a beszámolónkban. 

18. Partnerség, önkéntesség 
A nyíregyházi kulturális intézmények szoros kapcsolatban állnak egymással, ezt bizonyítja, hogy az év során többször 
szerveztek közös rendezvényt. Üdvözl endő, hogy a Jósa András Múzeum és a könyvtár között megállapodás született 
egy közös integrált közgyűjtemény i rendszer kialakításról. 
Újabb 7 oktatási intézménnyel született együttműködési megállapodás az iskolai közösségi szolgálatról, amelynek 
keretében 20 17-ben 250 fö élt a l ehetőségge l , hogy a könyvtárban munkálkodhasson. Az intézmény munkáját ebben az 
évben egyetlen önkéntes sem segítette. 

1-:crcs:.iik az egy Uttmüködési lchcröségckct a 'áros más intéLmén) CÍ\cl. 2017-ben egy önkéntesünk volt. ezt jaYítjuk a 
beszámolóban. Egy fö önkéntes tart Baba-angol foglalkozasokat minden szombaton, a Csiriptanyán. l.:g) egy szerű 
eg) üttműködesi megállapodás keretéhen látja el ezt a feladatot. Dolgozunk önkénti::sck bevonásán. dc nehézségbe 
ütközünk, általában díj ellenében hajlandóak bi70nyos feladatokat vúllalni. 

19. Mutató táblák értékelése - kritikus pontok, megállapítások 
Emelkedés tapasztaU1atÓ az aktív használók (+2,12%), a könyvtári látogatások (+26,5%), a kölcsönzött (+8,45%) és a 
helyben használt dokumentumok (+ 3,67%) számában. A távhasználatban azonban 15%-os visszaesés tapasztalható. A 
könyvtárköziben küldött dokumentumok meghaladták az 1 OOO darabot, amely jelentős növekedést jelent. Az ilyen 
módon kapott dokumentumok száma csökkent, ez utalhat arra is, hogy az intézmény felkészü ltebb az olvasók 
igényeinek kielégítésére, mint korábban. 

2017-ben a személyes hasznúlatra fektettünk nagyobb hangsúlyt, miYcl az elmúlt ~,·ekbl.!n nem mutatott emelkedést. 
\'agy néhol még csökkenés kö\"etkezctt bl!. így ezen az úton haladYa folytatjuk tcYékcn~ ségünket, a fejlesztéseknek 
köszö11hctöe11 a tá\ ha~711álat is emelkedni fog. A kön)'\ rárkö7i kölcsönzésnél 'a lóban felkeszültebbck lettünk az olvasói 
igények kielégitésere. mint korábban. hiszen az igéH:ekct szem el~)tt tartva' égeuük a dokumentumbeszerlést. 



20. Honlap 
A honlap megjelenése korszerű, az információk három nyelven érhetőek el. Az ango l nyelvű tartalom azonban 
fejlesztésre szorul. A katalógus lassan tö l tődik be, de megjelenése esztétikus és sokrétű keresést tesz lehetővé. 

Honlapunkon folyamatosan dolgoLLmk, de elég jó \'tsszhangja van más könyvtárak között is. hogy a honlapunkról 
tájékozódnak. ahhn/ hasonlóan szeretnék saját intézmén)iik adatait megjelenítt·ni. KatalógusLnka• ~jle~ztjük. 

Összegző megállapítások, fej lesztési célok, melyek megvalósítására 2018-ben törekedni kell: 
> Új célcsoportok bevonása a beiratkozott olvasók arányának emeléséhez. 
> A kollégák országos szakmai-módszertani munkájának erősítése. 
> Digitalizálási stratégia felülvizsgálata a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia tükrében. 
> Az intézmény innovációs tevékenységének fellendítése. 
> A honlap fejlesztése. 

A 2018. évi munkater v értékelése 
A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár az elkö\etkezendő évben a könyvtári minőség jegyében kívánja 
folytatni tevékenységét. A 2018-as tervek számadataiban nagyrészt a 2017-es tények kerekítései szerepelnek. Ez alól 
kivételnek tűn i k a tudományos kutatások területe, ahol az intézmény láthatóan szeretne előre l épést elérni. A használói 
adatokka l kapcsolatban azonban a könyvtár csupán minimális emelkedéssel számol. 
A tá rgyé\'tő l újabb 10 település csatlakozott a KSZR-hez, így a könyvtárnak már 187 település ellátásáról kell 
gondoskodnia. Az EFOP-4.1.8.-16 kódszámú pályázat keretében elnyert összegnek köszönhetően az intézményi 
terekben komoly infrastrukturális fejlesztések várhatóak, amelyre a könyvtárnak nagy figyelmet kel l majd fordítania. 
Továbbra is nagy hangsúly lesz a rendezvényeken és a pályázati tevékenységen, va lamint a minőségirányítási 

feladatokon. Örömteli. hogy az intézmény tervezett inno\ációinak listája hat elemből áll. amely a megelőző évhez 
képest je lentős újító szándékot takar. A költségvetés továbbra is stabil, a fenntartói támogatás és a pályázati források 
növekedése pedig tovább erősíti a könyvtárat. 
Összességében elmondhatjuk, hogy bár a számadatokon nem látszik a bizakodás, de ha a könyvtár tud élni a 
lehetőségeivel. akkor a 2018-as év a megújulás éve lehet számára. 

A könyvtár \Ctellísége bLrakodó. még akkor is. ha a kerekítést dla-.ztotta a ter•ezdt számadatokhan. hiszen elfütíink áll 
eg) eg) edülálh) fejle:-.zté:.. melynek kös7önhctően az inté7mén) i terc"ben. eg) tiókkön) \tárban komol) 
infrastrukturális fejlesztések várhatóak (útépítés miatt néhány hónapra a fiókköny\tár zán J tart. ott czé11 ,·árható némi 
csökkenés is). Erre nagy hangsúlyt fektetünk, mintahog:yan köny\'lári rendez\ ényeinkrc. szolgáltatásainkra, pályázati 
te\ ékcnységeinkre é<> m inóségirán) ít:ísi feladatainkra is. 
201 S-ban több innovatív dolgot tcn ezünk. több jógyakorlat át\·ételét szcrdné1·k megvalósítani. ilyen a Köny\ tár Pontok 
projekt is, mely úgy gondolom. nag:) clörclépé-. lenne a dro-.i köny\ tár i ellátás területén. a mutatúszámok ugrá-.s:terlí 
eme lkedését érhetnénk cl. ha a városi liókkön) \'tári háló1at bÖ\'Ül C:s a . .fehér foltokat„ nemcsak a megyében. dc a 
drosban is ft:b/.ámoljuk. 

Köszönjük a minisztérium értékelését. 
Össze~ségében elmondható. hogy "Ön)\ tárunk 2 é\ alatt is nag) lejlödésen <'.·s poLitív vúltodtson ment keresztül. 
természetesen a _iö\ őbcn meg több feladattal. még több kihívással kell sz~mbené7ni. de folytatni kí\ ánjuk ezt a 
megkezdett utat a minőscgidn) ítás jcg) ében. 

Nyíregyháza. 2018. május 7. 

Tomasovszki Anita 
igazgató 


