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A Völgységi Múzeum 

2019. évi beszámolója 

Bevezető 

„A Völgységi Múzeum 1992 óta Bonyhád Város Önkormányzata fenntartásában működő 

tájmúzeum, gyűjtőköre helytörténet, néprajz-nemzetiségi néprajz Bonyhád város környékére 

vonatkozóan, jelenleg a járás 25 településére kiterjedően. Önálló jogi személy, saját 

költségvetéssel és számlaszámmal. Részben önálló költségvetési szerv, a pénzügyi feladatok 

ellátásában a Gazdasági Ellátó Szervezettel 1999-ben kötött megállapodást. A fenntartó Bonyhád 

Város Önkormányzata 181/ 2009.(XII/17) számú határozatával a Tűzoltó Múzeum (Bonyhád, 

Szabadság tér 13. ) 2010-től a Völgységi Múzeum telephelye, intézményegysége lett.”  

A 2019-es évben a fenntartó a költségvetésünkben a béreket és járulékait, és a működési 

költségeket biztosította, a korábbi 2,75 fős létszámot március 1-től Bonyhádi Járási 

Foglalkoztatási Paktum keretében egy fő múzeumpedagógus állással négy főre emelte a 

szakalkalmazott létszámot, történész múzeumigazgató, néprajzos muzeológus, és 

részfoglalkozású pénztáros-tárlatvezető státusszal 3,75 főre. „Ebben az esztendőben is az 

önkormányzaton keresztül a munkaügyi központ pályázatában egész évben egy-egy 8 órás 

közhasznú takarító és adminisztrátor-gyűjteménykezelő segítőnk volt. A Magyar Nemzeti Múzeum 

2017 tavaszától egy-egy kulturális közfoglakoztatott koordinátor, adminisztrátor és adatrögzítő 

középfokú OKJ-s közhasznú mukatárs létszámra nyújtott lehetőséget. A Forum Hungaricum 

(korábban MANDA) 1 fő archivátora 2014 októbere óta dolgozik intézményünkben.  

 
A Völgységi Tájkutató Alapítványunkat 1993-ben hozta létre az Önkormányzat a Völgységi Múzeum 

támogatására. Az Alapítvány − 2014 júniusáig közhasznú szervezet − működteti az időszaki Tourinform 

irodát Bonyhádon. 2016 februárjától Gáspár Gabriella tárlatvezető látja el az irodavezetői feladatokat és 

viszi az alapítvány pénztárát.” Középiskolás közösségi szolgálatos diákjaink a teremőri és 

könyvértékesítési feladatok ellátásában 2019 nyarán is részt vettek.  

A 2019. évben a fenntartó intézményi felújítási keretében 4,5 millió forintot költött 

főépületünk északi szárnyának ablakcseréjére és külső vakolására és festésére, továbbá 270.000 

forintot a kazán részleges felújítására.  

„Éves programunk; kiállítások, előadások és könyvbemutatók, kerekasztal-beszélgetések, 

2019-ben is a Múzeumok Világnapjához, a Múzeumok Éjszakájához, a Kulturális Örökség 

Napjaihoz, az Őszi Fesztivál rendezvényeihez, szakmai összejöveteleihez kapcsolódtak.” Még 

2016. év május hónap 27. napján Bonyhádon Bonyhádi Helyi Közösség néven Konzorcium 

alakult, amelyben tag lett a Völgységi Múzeum. Ennek keretében az „Élő város” - Helyi 

közösségi és kulturális innovatív programok, együttműködések támogatása ESZA projekt 

lehetőséget adott és ad 2019-20-ban helyi közösségi és kulturális innovatív programok, 

együttműködések támogatására a pályázatban.  

 

Múzeumi gyűjteményi tevékenység  
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A 2019. december 31-i állapot szerint több mint 3000 néprajzi, több mint 2000 történeti 

tárggyal rendelkezünk, több mint 7500 fotó került leltárkönyveinkbe. A tervezett éves gyarapodás 

nagysága mintegy 100 db tárgy, 200 db dokumentum, 300 fotó és 100 könyv. Ebben az évben 

159 fotóval és 95 dokumentummal, 30 történeti és néprajz tárggyal, 32 könyvvel gyarapodtunk. 

A leltározás a két muzeológus feladata, a könyvek szakozásában eddig is a Solymár Imre Városi 

Könyvtár segítségére támaszkodtunk.  

„A múzeum főépületének telkén álló külső raktárunk 42 m
2
-éből 14 m

2 
előkészítő raktár, 28 

m
2
-e történeti és néprajzi gyűjteményraktár, csak szelektív raktározási feltételeket biztosít. 

Korábban „Muzeális örökségünk jövőjéért” Állományvédelmi Alprogramhoz csatlakozásunkkal a 

modul-rendszerű műtárgytároló blokk kialakításával egy olyan 24 m
2 

-es zárt rendszerű 

szervetlen – elsősorban fémtárgyak, illetve nem festett fatárgyak korszerű tárolására olyan 

padlástéri raktárt alakítottunk ki, amelyben megfelelő elhelyezést nyer a történeti és néprajzi 

tárgyi gyűjtemény egy része.” 2019-ban restaurálásra nem került sor, viszont ruharaktárunk és 

pincetárlatunk kártevő-mentesítésére, hosszú idő után szükségessé vált, erre mintegy 400.000 

forintot költöttünk. 

A gyűjteményi raktárak 153 m
2
-éből 30 m

2 
néprajzi raktárunk az önkormányzat garázsa. Év 

végén lehetőséget kaptunk ennek kiváltásra egy 84 m
2
-es új raktárbázis kialakítására, erre 

bevételi többletünkből 150.000 Ft-ot költöttünk. Itt majd a néprajzi-ruházati, mellett egy 10 m
2
-es 

előkészítő raktár, és az. 5 m
2
-es történeti raktárunk (a plakát és zászló, illetve képzőművészeti 

tárgyak) anyaga is elférhet, de kiváltható idővel a 2015-ben a helyi önkormányzattól kapott 50 

m
2
-es külső bútorraktár is. Valamennyi ingyenes használatra átvett a fenntartónktól. A 

fennmaradó mintegy 60 m
2
 raktározási felület a főépület padlásának 2 méternél nem alacsonyabb 

része, zománctábla-gyűjteményünk és a kovácsműhely nagyobb darabjainak raktározására 

szolgál. 

„A gyűjteményezésben továbbra is a meglévő raktárak és gyűjtemények szakrendszerű 

profilírozása, a modul rendszerű padlásraktár kitöltése, a korábbi prioritások szerint a 

törzsgyűjtemény gyarapítása volt a célkitűzés. Hivatalosan megmaradunk a papíralapú 

nyilvántartási rendszer mellett, először a fotótár digitalizálásával számolhatunk. Fotótárunk a 

kismúzeumi kereteket messze meghaladó szerepet játszhat, mert igen értékes fotóanyaggal 

rendelkezik. Ebben előrelépést hozott az együttműködés a Forum Hungaricummal (korábban 

Magyar Nemzeti Digitális Fotóarchívum (MANDA), egy fő közhasznú számítógépes szakember 

alkalmazása, fotótárunk digitalizálásának megvalósítására.” Ennek keretében 2019-re a 

digitalizált fotók, dokumentumok és könyvek száma meghaladta a 9000 tételt. A meta adatok, a 

fotók-dokumentumok előkészítése, a fényképanyag szkennelése mellett a leltárkönyvi és adattári 

adatok bevitele is folyamatos napi szintű munkát igényel a muzeológusoktól. 

Múzeumi kiállítási tevékenység 

Az évi kötelező 2 kiállítás 2019-ben is háromra bővült az átfutó előző évi saját 

rendezésben megvalósított „Ókértől Ozoráig − A tolnai nemzetőrség megszervezése 1848-

ban.” (90. időszaki) tárlattal. 2019. június 4.-én a Bonyhádi Német Önkormányzat 
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támogatásával Ambach Mónika a Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ és 

Könyvtár (Zentrum) igazgatója nyitotta a „Festett mesék − Ament Éva babaházai” kiállításunkat, 

ami kiegészült Till Jánosné német viseletes babáival augusztus 11-én a Sommerfest alkalmával, 

majd Köhlerné Koch Ilona menyasszonyi koszorúival. 2019. október 17-én a Bonyhádi Székely 

Kör Kórusa közreműködése, Fuksz Márta néprajzkutató szakavatott megnyitója − Lőrincz 

Aladárné és a Vörösmarty Mihály Művelődési Központ szövő szakkörének tárlata ( 91. 

időszaki ) − szomorú aktualitását adta a népművészet mesterének halála.  

Vándorkiállítások: 

2019-ben a  „Lebet wohl im Ehebunde – Sok boldogságot!” (A kelengyétől a 

menyasszonyi koszorúig) vándortárlatunkat a Wunderland Kindergarten, a Német Nemzetiségi 

Önkormányzat Óvodája konferenciájára adtuk letétbe Szekszárdra az egyetem aulájába. A 

„Székely sorsok „ kiállítást pedig László Mihály életútja kötetének bemutatójával  Aparhant 

község művelődési házában tájoltuk.   

Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység  

Kutatótermünk a múzeumi szakkönyvtár, helyisége nagysága: 20 m
2
. A tudományosan 

minősítettek száma 1 fő. Völgységi Múzeum 2018-ban pályázatot nyújtott be az Agrárminisztériumhoz 

(HUNG-2018/5043) egy millió forintot nyert a Völgység látnivalóinak, nemzeti értékeinek 

fényképezésére, az ehhez kapcsolódó leporelló nyomdai előállítása, utóbbi cél megvalósítása áthúzódott a 

2019-es esztendőre 2019. április 10-én a programot bemutattuk a Völgységi Értéktár Bizottság ülésén. 

Az „Élő város” projekt a 2019-20-as múzeumi programjainkról egy másik színes szórólap  

készítését tette lehetővé. 

Tóth István Zsolt - Steib György - Chlebovics Miklós: " A BONYHÁDI PERCZEL 

KASTÉLY PARKJÁNAK BOTANIKAI ÉS TÖRTÉNETI ÉRDEKESSÉGEI" kézirat kiadására 

Bonyhád Város Önkormányzata 337.000 forintot helyezett költségvetésünkbe, a négy színre 

bontás terjedelmének növekedése miatt további 70.000 forintba került, ezt a Völgységi Tájkutató 

Alapítványunk megfinanszírozta.  
 A kutatószolgálati tevékenységet nyitvatartási időben biztosítjuk külső kutatók számára. 

2019-ben a két muzeológus és az irodavezető együtt 13 konferencianapon, 7 terepen töltött napon 

gyarapította szakmai tudását.  

 

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység  

A múzeumi foglalkoztató terek nagysága 1332 ami 2016-17-ben, újrastrukturálódott  a 

Kubinyi pályázattal. A megszólítani kívánt közönség nagysága akkor főépületünkben és 

telephelyünkön évi 5700 fő volt, a programok és résztvevőik éves számát 2200 főre tettük, a 

2019-ben realizált létszámok 5198 fő illetve  2575 fő, 150 gyermek-diák csoport. (3.sz- 

Melléklet) Bizonyos átrendeződés figyelhető meg. Binder Borbála néprajzos muzeológus „Tű, 

cérna, olló”című kézműves foglalkozásai, kihelyezett múzeumi órái, a „Múzeum a bőrőndben,” 

sikere hatására. megnövekedett az óvodai, és az általános iskolai osztályos csoportok száma, a 8-

12 éves korosztályok múzumlátógatóvá nevelése. Az év második felében Gábor Zsolt 

múzeumpedagógus bővitette reál jellegű óráival az órakínálatot, korábbi műszaki muzeológus 
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szakmai tapasztalatait az informatika oktatás keretében kamatoztatta, amely során saját tulajdonú 

berendezéseivel interaktív órákat tartott, belépése is hozzájárult a csoportszám bővüléséhez, 

illetve az iskolai kapcsolttartás konszolidálódott. A tárlatvezetések, tolerancia órák megtartása 

mellett állandó műszaki segítséget nyújt a különböző rendezvények során (vetítés, hangosítás 

stb.), valamint a rendezvények és a műtárgyak fotózásában is derekasan kivette a részét. 

Hagyományainknak megfelelően továbbra is folytatjuk a múzeumi órákat és tárlatvezetéseket. 

Az 2018-19-ben kihelyezett óraajánlattal is bővített program csomag keretében szerveztük meg a 

Tolerancia órákat. A bonyhádi zsidó örökség legértékesebbje a piactéren található Ózsinagóga, amely 

műemléki szempontból ez az ország egyik legjelentősebb zsinagógája. Lényegében ma is őrzi 18.századi 

állapotát, de sajnos eléggé elhanyagolt állapotban van, felújításra szorul. Állandó kiállítás tekinthető meg 

benne „Elfeledett arcok” címmel. 2019. tavaszán és októberében 10-illetve 9 csoportos tárlatvezetést 

tartottunk. A budapesti Mensch Nemzetközi Alapítvány fizette a tárlatvezetések költségeit. Az 

alapítvány különleges programot szervezett  „Látogatás a Bonyhádi Tolerancia Központba” 

címmel 2019. október 16-án Mártírok téri, ózsinagógába. Közreműködött stábunk (Gáspár 

Gabriella, Gábor Zsolt József, Máthé Tiborné, Szikra Zoltánné) a 2 nagykövetet 3 

nagykövethelyettest megmozgató rendezvény szervezésében és megvalósításában.(1.sz. 

Melléklet) 

„Az éves közművelődési programunk részét képezi  a Múzeumbaráti kör. Ismeretterjesztő 

előadások és könyvismertetők hangzanak el januártól decemberig, 6 alkalom, egy 3 hónapos 

szünet beiktatásával.Közösségszolgálat, kapcsolattartás, kommunikáció területén a 

sajtókapcsolatok fenntartása a Völgységi Múzeum és az infopultok honlapjának szerkesztése, 

karbantartása, folyamatos frissítése, a szórólapok, plakátok, meghívók készítése a szerkesztés az 

egyik kulturális közfoglakoztatott, a tartalomszolgáltatás a múzeológusok feladata.” 

Hatodszor rendeztük nyári foglalkoztató tábort kulcsos gyerekeknek júliusban, most Binder 

Borbála szervezésében a stábunk részvételével, Egy turnusra való gyerek jelentkezett, 15 

fővel,jóhangulatú a résztvevő gyermekek és a szülők tetészését is elnyerő programot 

valósítottunk meg. 

A Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás EFOP-1.3.1-15-2016-00001 

felhívására 2019-ben is beneveztünk május 9.-én toborzót hirdettünk a Múzeumbaráti körben 

„Újabb eredmények az I. Béla király alapította apátság kutatásában” Dr. Vizi Márta régész 

vetítettképes előadásával. 

A 2019. június 22-i Múzeumok Éjszakáján dr.Töttős Gábor borkóstolással egybekötött 

nagy ívű másfél órás előadása  „Hogyan, mikor és miért lett a magyarság jelképe a 

vörösbor?” címmel meghatározónak bizonyult, sajnos a délutáni-esti vihar elmosta a program 

szabadtéri részét. Ezen az estén debütált a Múzeumi Mozi Muzsikával Mindenkinek a MÜPÁ-

ból” vetítés „Szakcsi Lakatos Béla és az ifjú tehetségek” koncertfilmjével. A „Múzeum 

Bonyhádért!” projekt rövid bemutatása: 

A projekt célja: „Közösségi és kulturális innovatív programok együttműködések 

megvalósítása, a helyi közösségek részvételének, és tudatosságának fokozása, a helyi társadalom 

megújítás, közösségépítés. Fontosnak tartjuk, hogy a múzeum fokozottabban bekerüljön a 
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bonyhádi közösségek életébe, kihasználják annak lehetőségeit. Egyrészt a kulturális tartalmak 

minél szélesebb ismertetése, másrészt a játszva tanulás a célunk. A célunk mind a civil 

szervezetek, szerveződések, mind pedig a „klasszikus” értelemben vett múzeum szempontjából 

peremterületre szoruló aktív korosztályok beintegrálása a múzeumi közösség életébe. A pezsgő 

kulturális életben nagyobb helyet kapjon a történelem, a múlt emlékei, hagyományai és egy 

interaktív tevékenységeket kínáló múzeum.” A koncertekkel juttassuk zenei élményhez a 

lakosságot, amely a múlt korok hangszereit, stílusait idézi.” 2019. augusztus 9-én Ring István a 

„Kackiás verklis” a Szabadság  téren a Völgységi Múzeum 300 éves kincsét, a Völgységi 

Értéktárban is szereplő, a közelmúltban restaurált verklit is megszólaltatta, 11 perforált fémlemez 

segítségével. A muzeális értékű verkli hangján először hallhatta a polkákat, mazurkákat, és 

indulókat a bonyhádi lakosság. A „Múzeumi Mozi !” összesen 3 alkalommal 2019 októbertől 

2019 decemberig a Völgységi Múzeum megvalósításában egészítette ki a múzeumbaráti kör 

rendezvényeit. 

2019. évi vetítések:  

10.17. Duna Művészegyüttes: Szerelmünk, Kalotaszeg/Lőrincz Aladárné és a Vörösmarty Mihály 

Művelődési Központ szövő szakkörének tárlata 

11. 07 Elzenélt tánc, eltáncolt zene/Köhlerné Koch Ilona Búcsúszokások a Tolna és Baranya 

megyei protestáns németeknél előadása 

12. 12. Muzsikás Együttes és barátaik (karácsonyi koncertfilm)/Gábor Zsolt: Határjelek Mórágy és  

környékén. előadása 

Konferenciák-továbbképzés 

Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás EFOP-1.3.1-15-2016-00001 2019.03.26-

29. Brno, Prága, Gábor Zsolt József 

Múzeumpedagógiai évnyitó WMMM Szekszárd 2019. szeptember 25. Gábor Zsolt József 

Elképzelések a 21. századi múzeumpedagógiáról. Konferencia 2019. 03.12. Budapest, Ludwig 

Múzeum Binder Borbála 

Turizmus konferencia I. 2019.05-15-16. Budapest, Gáspár Gabriella 

Turizmus Study Tour és training, Ráckeve 2019.10.29.-30.. Gáspár Gabriella 

XI. Országos Múzeumpedagógiai Konferencia, Székesfehérvár Szent István Király Múzeum 

Hetedhét Játékmúzeum Binder Borbála 

Turizmus konferencia II. 2019.11.21. Budapest, Gáspár Gabriella 

Borturizmus Továbbképzés 2019.12.03.Pécs, Gáspár Gabriella 
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Vissza- és kitekintés 

 Az elmúlt 33 esztendő mérlege röviden:  

Kulcsszavakban: kiállítóhely, tájmúzeum, gyűjtemények, tájkutatás, kiadványok, tudatformálás, 

kiállítások, turisztika, pályázatok, iskolabarátság, látogatóbarátság 

Számokban: 33 év, 2 új állandó tárlat, 92 időszaki kiállítás, 18 Völgységi Füzet 1079 oldal, 6 

Völgységi konferencia 3979 oldal, 8 sorozaton kívüli kötet 1640 oldal, összesen 6698 nyomtatott 

könyvoldal, 185.365 látogató (3.sz. Melléklet) 

A Völgységi Múzeum küldetésnyilatkozata (Részlet) 

„A Völgységi Múzeum Bonyhád Város Önkormányzata fenntartásában működő tájmúzeum. Fő 

feladatunknak tekintjük a magyar, az egyetemes és a táji kultúra kincseinek megismertetését, az 

önművelés, a szabadidő értékes eltöltésének segítését sajátos múzeumi eszközökkel. 

Közgyűjteményi mivoltunkból fakadóan feladatunk Bonyhád és környéke (a Völgység) történeti – 

néprajzi anyagának folyamatos gyűjtése, nyilvántartása, megőrzése, restaurálása, tudományos 

feldolgozása és publikálása, valamint kiállításokon és más módon történő bemutatása. 

Szorgalmazzuk, hogy a vidék lakói, a látogatók számára biztosíthassuk a kulturális értékekhez, 

dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférést. Ennek érdekében legfontosabb 

törekvésünk az, hogy megteremtsük szolgáltatásaink kínálatában a korszerű, barátságos, 

kényelmes környezetet és a szükséges technikai feltételeket.” 
 

Részlet a monográfia tartalmi koncepciójából 

„Bonyhád, a Völgység szíve. Ma város a Mecsek hegységre támaszkodó medence-kistáj központja, észak-

déli futású völgyben fekszik, házsorai a környező dombhátakra is felérnek. Barokk városmagjában 

üzletsorok, középületek és zöldterületek, amihez kertes családi házas lakónegyedek, lakótelepek 

illeszkednek. A 6-os főúthoz kapcsolódnak elkerülő útjai, hídjai és bevásárló központjai, termálfürdője és 

részben a hozzá csatlakozott települések, amelyek ma településrészei, amely objektumok  napjaink 

igényeit elégítik ki, a tegnap és a ma építményeit örökítik át a holnapnak.” 

 

 

 

        …………………………………. 

         Dr. Szőts Zoltán 

megbízott múzeumigazgató  

Bonyhád, 2020. október 15. 
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1.sz. Melléklet 

A Mensch Nemzetközi Alapítvány 

„Látogatás a Bonyhádi Tolerancia Központba” 

programja 

Időpont: 2019. október 16. szerda 10.15 

Helyszín: Bonyhád, Mártírok tere, Neológ zsinagóga 

Program: 

10.15-30. Regisztráció, büfé 

Beer György elnökhelyettes úr Mensch Alapítvány házigazda  

Dr. Strasser Tibor elnök úr Mensch Alapítvány házigazda 

10.30 Köszöntések:  

Beer György elnökhelyettes úr Mensch Alapítvány, moderátor 

Dr. Strasser Tibor elnök úr Mensch Alapítvány  

Beer György elnökhelyettes úr, Mensch Alapítvány 

Rene van-Hell, nagykövet úr, Hollandia beszél Anna Frankról és a tolerancia tanításának 

fontosságáról 

Katarina Szécsi Åsbrink nagykövet-helyettes asszony, Svédország szól Raoul Wallenbergről és 

annak fontosságáról, hogy ne tűrd el a bántalmazást 

11.00-45  

Tolerancia óra helyi tanulócsoportnak: dr. Szőts Zoltán múzeumigazgató:  

11.45 Zenei program Sabbath Song Klezmer Band énekesei: Masa Anita &Masa Tamás CD 

12.00-13.00 Szukkoti ebéd 

Beer György elnökhelyettes beszél a szukkotról 

13.00 Zárszó Dr. Strasser Tibor elnök úr Mensch Alapítvány 

Nagykövetségek résztvevői: 

Elisabeth Ellison-Kramer, nagykövet asszony, Ausztria 

Rene van-Hell, nagykövet úr, Hollandia 

Siegfried Peinen, nagykövet úr, Belgium 

Katarina Szécsi Åsbrink Svédország Deputy Head of Mission/ I. osztályú titkár - nagykövet-

helyettes asszony 

Håvard Austad, Deputy Head of Mission, nagykövet helyettes úr, Norvégia 
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2.sz. Melléklet 

A „Bonyhád, a Völgység szíve”c. monográfia  

kutatási  programja (részlet) 

I. A monográfia korszakolása, fejezetei és szerzői 

Előszó (0,5 ív) Szerző:  Szőts Zoltán PhD, szerkesztő, László János régész, szerkesztő 

1. fejezet  A város természeti, gazdasági és településszerkezeti környezete, feltételei (1 ív) Szerző: Aubert 

Antal CSc egyetemi tanár, PTE Földrajzi Intézet  Lektor:  Majdánné dr. Mohos Mária PhD geográfus, 

egyetemi oktató,  PTE Földtudományi Doktoriskola 

2. fejezet Élet Bonyhád területén és környékén az államalapítás előtt (1 ív) Szerző: Czövek Attila 

osztályvezető, régész, főmuzeológus – K.Tóth Gábor régész muzeológus WMMM Lektor: Ódor János 

igazgató, régész főmuzeológus 

3. fejezet Az államalapítástól a török hódításig (1000-1543) (1 ív) Szerző: K. Németh András PhD régész, 

muzeológus WMMM Lektor: Sümegi József igazgató, történész 

4. fejezet Élet a török uralom alatt (1543‒1687) (1 ív) Szerző: Hadnagy Szabolcs PhD, Lektor:  Dávid Géza 

DSc egyetemi tanár ELTE Orientalisztikai Intézet Török Filológiai Tanszék 

5. fejezet A feudalizmus utolsó másfél évszázada (1687‒1848) (5 ív) Lektor:  

Szerző: Várady Zoltán CSc igazgató főlevéltáros (1687-1711) (0,5 ív)MNL TML 

Szerző: Maul-Link Dóra főlevéltáros (1711-1782) (1,5-2 ív) MNL TML 

Szerző: dr. Balázs Kovács Sándor néprajzkutató, történész  (1782-1848) (1,5-2 ív) 

6. fejezet Az önkényuralom és a dualizmus kora (1849‒1918) (3‒3,5 ív) Szerző: dr. Gaál Zsuzsanna PhD 

igazgatóhelyettes, osztályvezető, történész, főmuzeológus WMMM Lektor: dr. Dobos Gyula történés, 

címzetes főiskolai docens, ny. főlevéltáros, levéltárigazgató 

8. fejezet  A két világháború között (1919‒1944) (3 ív) Szerző: Lektor: dr. Dobos Gyula 

9. fejezet A második világháború végétől a rendszerváltásig (1945‒1989)(3‒3,5 ív) Szerző: Szőts Zoltán 

Lektor: dr. V. Kápolnás Mária történész  

10. fejezet A rendszerváltástól 1990- )(0,5 ív) Szerző: Szőts Zoltán Lektor: dr. V. Kápolnás Mária 

11. fejezet: Felhasznált szakirodalom mutatók és a rövidítések jegyzéke  (0,5 ív)   
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Magyar, angol, német nyelvű összefoglalók. Vágyi Vata, Bocz András 

Képszerkesztő: Dombi Viktória 

3.sz. Melléklet 

Éves látogatók száma 1987-2019. 
Év Összes látogató száma Év Összes látogató száma 

1987. 8486   2004. 7550 

1988. 9846 2005. 6404 

1989. 8105 2006. 8830  

1990. 5760    2007. 6684    

1991. 6740  2008. 2778 

1992. 4832 2009. 4389 

1993. 3527 2010. 6859   

1994. 4030     2011. 8880   

1995. 3462   2012. 6894 

1996. 4240 2013. 5866 

1997. 3654 2014. 5701 

1998. 4878    2015. 5735  

1999. 3694  2016. 6220 

2000. 3467 2017. 6984 

2001. 3311 2018. 6014 

2002. 4856      2019. 5198 

2003. 4291   Összesen: 185.365 

 

 


