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BESZÁMOLÓ 

A GÖDÖLLŐI VÁROSI MÚZEUM ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSAINAK FELÚJÍTÁSÁRÓL 

KUBINYI ÁGOSTON PROGRAM 

1. ÜTEM 

 EMMI 24910-2/2015/KOZGYUJT pályázat, Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 

szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 7. c pontjában meghatározott, a települési 

önkormányzatok által fenntartott vagy támogatott muzeális intézmények szakmai támogatására 

fordítható központosított előirányzat 

I.) AZ ÚJ ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOK FŐBB JELLEMZŐI 

A Gödöllői Városi Múzeumban a fejlesztés első ütemében az állandó kiállítások alaprajzában 

1-4. számmal jelölt termekben megtekinthető állandó helytörténeti kiállítások felújítására 

került sor, erre a 2015-ös évben nyert pályázat adott lehetőséget intézményünknek. Alapvető 

fontosságú volt a felújítás során a pályázattal együtt beadott marketingkommunikációs terv 

szerint meghatározott célcsoportok (iskolás csoportok, nyugdíjas csoportok és családi 

látogatók) igényeinek figyelembevétele. Ez elég sokrétű feladatot adott, hiszen alapvetően 

mások az igényei a mai fiataloknak, és mások az idősebbeknek. Úgy döntöttünk, hogy az IT 

eszközök számának emelésével a családoknak és fiataloknak kedvezünk, míg a hagyományos 

kiállításvezető megjelentetésével, illetve a teremőreink megfelelő felkészítésével a nyugdíjas 

látogatók kedvét keressük. 

Az első legfontosabb változtatás a kiállítások körüljárhatóságának megváltoztatása és a 

kiállítások jobb tagolása volt. A kiállítások eddig a folyosón kezdődtek, így balra indultak a 

látogatók, ez mindig egy kis idegenszerűséget okozott. Most rögtön jobbra a termekben 

kezdődnek a tárlatok, és a folyosón tér vissza a látogató. 

A kiállítások gipszkarton falak segítségével tagoltabbak lettek: ezekkel egyrészt az egyes 

tematikai egységeket jobban elkülönítettük egymástól, másrészt a beugró falrészekkel plusz 

falfelületeket nyertünk, amelyekre nagy szükségünk volt: mivel a kiállítások alapterülete nem 

nőtt, de a bemutatandó időtartam viszont igen (1930 helyett 1989-ig kellett elvinni a 

helytörténeti kiállítást), és növelni szerettük volna a művésztelep kiállításban megjelenítendő 
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alkotások számát, valamint a 2. ütemben a folyosóról nyílva 2 kis fülkét is be kellett tervezni 2 

magángyűjteménynek (Mária-gyűjtemény és Csupor Zoltán Mihály gyűjteménye), amelyeket 

eddig állandó kiállításon nem láthatott a nagyközönség, és az adományozók jogos elvárásának 

teszünk eleget megjelenítésükkel. Így tehát nem volt könnyű feladatunk.  

Egyedül a 3. teremben (festett barokk terem) nem került sor gipszkarton falak építésére és 

tárlók beépítésére. Itt a műemlékvédelemmel egyeztetve csak a freskók által nem érintett 

területen végeztünk tisztasági festést. 

A kivitelezéskor a saját, már meglévő tárlóink felújítására került sor: új béleletet kaptak a 

meglévő helyett, és megtörtént a világítás-korszerüsítésük, természetesen mindez restaurátori 

egyeztetéssel. A világítást a tárlókban LED-es szalaggal oldottuk meg, amelyek fényereje a 

benne lévő műtárgyak típusától függően lett szabályozva. A tárlók bekerültek a gipszkarton 

falak szintjébe, ezzel modernebb és látványosabb hatást értünk el, mint az eddigi, a falból kiálló 

hagyományos vitrinekkel, valamint balesetveszélyességüket is (kiálló sarkok, amelyekbe a 

kisebb gyerekek könnyen beverhették fejüket) sikerült megszüntetni ezzel a megoldással. 

Ugyanakkor pedig jelentősen sikerült a kivitelezés költségeit lecsökkentenünk a régi tárlók 

felhasználásával. 

A kiállításban az egyes tematikai egységeket a falak erős színezése is elkülöníti, célunk az volt, 

hogy az egyes korszakok hangulatát a falak színe megfelelően visszaadja, felerősítse. 

Az építés során az is általánosan elfogadott elvünk volt, hogy nem teszünk a vitrinekbe 

feliratokat az egyes tárgyak mellé: hosszú szakmai vitákat folytattak erről a kollégáink, de sok 

esetben a kis tárgyakat elnyomó nagy feliratok, az évek során megsárguló papír, vagy a túl 

költséges üveg/plexi maratás nem volt járható út számunkra. A leginkább célravezető, modern, 

és bármikor változtatható megoldásnak az kínálkozott, ha tableteket helyezünk el a tárlók és 

enteriőrök mellett, amelyekre az egyes tárgyakról bővebb ismertetőt töltünk fel. A tableteken 

nyitó képként az adott tárló vagy enteriőr fényképe jelenik meg, ahol a látogató rá tud kattintani 

az őt érdeklő tárgyra. Ehhez a rendszerhez a szoftvert és az eszközöket is sikerült pályázati 

pénzből beszerezni. A rendszer nagy előnye, hogy házilag bármikor frissíthető. 
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Termenként egy összefoglaló felirat készült az adott korszakról, ezek magyar és angol nyelven 

olvashatóak az adott terem bejáratánál. Minden szöveg (felirat, tablet, érintőképernyős 

számítógép) kétnyelvű. 

A tabletekre kerülő ismertető tartalmazza: 

A tárgy megnevezését 

A tárgy méreteit 

A tárgy részletes leírását 

A tárgy korának meghatározását 

A tárgy tulajdonosát (ha ez múzeum, akkor leltári számát is) 

Így a látogató kedvére válogathat az őt érdeklő tárgyak közt és megtekintheti a róluk 

megtalálható információkat. Mivel a múzeumunk még nem rendelkezik online elérhető 

adatbázissal, ez a rendszer fogja jelenteni annak alapját, mert a honlapunkon is elérhetővé 

fogjuk tenni a közeljövőben. 

Minden teremben érintőképernyős számítógép áll a látogatók rendelkezésére, amelyen az 

adott kiállítási részről találhat bővebb információkat. Minden teremben a az érintőképernyő 

kezdő képe az adott tematikai egységeket tartalmazza, majd ezekbe belépve 3 menüpontból 

lehet választani az érintett korszakon (temitakán) belül: 1.) részletes ismertető, 2.) archív 

fényképek, képeslapok, dokumentumok 3.) rekonstrukciók, animációs filmek, ismertető 

rövidfilmek.  

A kialakított tematikai egységek a termeken végighaladva: 

1. terem 

Régészeti feltárások Gödöllőn az őskortól a középkorral bezárólag 

Világi emlékek a 17-18. századból 

Egyházi emlékek a 16-17. századból 

2. terem 

A gödöllői uradalom működése 

1848/49 

A királyi család Gödöllőn 
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Éltmód Gödöllőn a 19-20. században 

Nyaralók Gödöllőn 

Iskolatörténet 

Gödöllő néprajza 

Első világháború 

3. terem 

A gödöllői kisiparosok a két világháború között 

A második világháború és következményei 

A szocializmus időszaka 

1989 

előtér: 

válogatás a MANDA filmarchívumából 

A kiállításhoz elkészült a kiállításvezető szövege, amelyet a hivatalos megnyitóra (szeptember 

9.) tervezünk kiadni, a 2. ütem lépéseként. 

II.) MŰTÁRGYVÉDELEM AZ ÚJ ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSOKBAN 

2015-ben az állandó kiállítások felújítások előkészítéseként az EMMI-től (Magyarország 

központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. tv. 3. számú mellékletének II.7.b. pontja alapján) 

MÚZEUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSA keretében kapott 7 Mill. forint támogatást már 

részben a kiállítási (részben a raktár-) helyek korszerüsítésére fordítottuk. Fényvédő fóliát 

kaptak a múzeum ablakai, illetve kiépült a korszerű ERCO világítástechnika alapja, amelyhez 

sikerült az 1-4. terembe beszerezni lámpatesteket is. A 2. ütem terhére folytatjuk ezt a 

fejlesztést: további lámpatesteket vásárolunk az 5. terembe és a folyosóra. 

A művésztelep kiállításrészbe elhelyeztünk egy Defensor Ph-15 típusú mobil légnedvesítő 

készüléket, amely a textil anyagok folyamatos karbantartása, megóvása miatt szükséges, ezt a 

gépet NKA támogatásból sikerült megvennünk. 

Sor került restuarálásokra is: sérült, koszos, eddig még kiállítatlan tárgyak restaurálására volt 

szükség. Igyekeztük a műtárgyakat úgy összeválogatni, hogy azok jellemezzék az adott 

korszakot, és minden korszakban legyen egy olyan tárgy, amely kiemelkedően teljesíti ezt a 
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szempontot, és így például a kiállításvezetőben is központi szerepet kaphat. A kiállított 

tárgyaknak kb. 30%-a olyan, ami nem szerepelt az előző állandó kiállításon, sőt olyan is van, 

amit az elmúlt két évben tudatosan a mostani kiállításra szereztünk meg. Ilyen báró Splényi 

Ödön tiszti díszkardja. Báró Splényi Ödön Blaha Lujza harmadik férje volt, ő vásárolt Gödöllőn 

telket és házat, amelyet a helyiek is számon tartottak, a Blahai városrész innen kapta a nevét. 

Ugyanakkor az is fontos szempont, hogy az eddig a “tárgyakat elnyelő” és azokat elnyomó tárlók 

helyett a felújított tárlók hagyják élni és megszólalni a tárgyakat, és sok műtárgy, amely szinte 

nem is látszott az előzőekben, most “élni kezdett” az új, modern megoldásoknak, 

látványelemeknek köszönhetően. 

III. MEGÚJULÓ MÚZEUMPEDAGÓGIA 

A 2016/17. tanévra elkészül a múzeum új múzeumpedagógiai kínálata is, amely az új állandó 

kiállításokon fog alapulni. Továbbra is fontos szempont a tananyagba illeszthető foglalkozások 

rendszere. Irodalom, történelem és művészettörténet órákra, 5-12. osztályig kínálunk 

foglalkozásokat Az új állandó kiállítással a honismeret oktatásba is nagyobb esélyekkel 

kapcsolódunk be. Őszre, a Múzeumok Őszi Fesztiválján tervezzük bemutatni a 

pedagógusoknak az új kínálatunkat, valamint az eddig bejáratott kapcsolatrendszerünket is 

használva, már az augusztusi iskolai értekezleteken jelen leszünk. 

Már most nagy sikert aratott az a néhány múzeumpedagógiai újítás, játék, amelyet bemutattunk 

a Múzeumok Éjszakáján, de állandó használatban majd az új kiállításokon lesznek. Olyan, 

puzzle-szerűen egymáshoz kapcsolódó elemeket dolgoztunk ki, amelyek lehetővé teszik a 

játszva tanulást mind a csoportosan, mind a családdal érkező gyerekek számára. 

IV.) MEGNYITÓ 

Az 1. és 2. ütem (5. terem és folyosó) együttes megnyitását szeptember 9-re tervezzük, amely 

a GödöllŐsz fesztivál nyitó napja.  

A kiállításnak már volt egy előzetes bemutatója a Múzeumok Éjszakáján, amikor 

tárlatvezetéseket tartottunk 3 alkalommal az érdeklődőknek. (Összesen 96 látogató tekintette 

meg, nagy sikere volt.) 
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V.) SAJTÓMEGJELENÉS 

A Gödöllői Szolgálat és a Gödöllői Hírek, a két legfontosabb nyomtatott helyi sajtó, valamint a 

Gödöllő NetTV és a godollo.hu internetes portál folyamatosan, több alkalommal is beszámolt 

a pályázatunkról és a felújítási folyamatról. Minden alkalommal kiemeltük az Emberi 

Erőforrások Minisztériumát, mint a fő támogatót.  

 

A teljesség igénye nélkül egy válogatás 

 

http://szolgalat.com/gszolga151201.pdf (1. és 6. oldal) 

http://szolgalat.com/gszolga160705.pdf (6. oldal) 

http://www.godollonettv.hu/?p=5233 

http://www.godollo.hu/hirek/hirek/?newswf2_id=52340&newswf2_action= 

http://godolloimuzeum.hu/2016/04/01/folytatodnak-a-felujitasok/ 

VI.) A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 

1. A mellékelt számlabizonylatokból nyomon követhető a támogatás felhasználása.1.) A 

kiállításhoz szükséges méretpontos gyártmányterveket Láng Nóra egy fiatal építész készítette. 

Az installációs tervek részletes kidolgozása Mayer Róbert kiállításrendező és Fábián Balázs 

(néprajzkutató-muzeológus, saját munkatársunk) munkái. 

 

 

 

 

 

Számla 
dátuma Számla száma Kiállító neve / jogcíme 

Számla 
összértéke 

Pályázatban 
elszámolt 
értéke 

Egyéb részben 
elszámolt érték 

2016.03.20. NQ9SB8501503 
Láng Nóra / Látványterv, 
gyártmányterv 200000 200000 0 

2016.03.25. WH1SA6657523 
Common Art Kft. / Installációs 
terv 200000 200000 0 

http://szolgalat.com/gszolga151201.pdf
http://szolgalat.com/gszolga160705.pdf
http://www.godollonettv.hu/?p=5233
http://www.godollo.hu/hirek/hirek/?newswf2_id=52340&newswf2_action
http://godolloimuzeum.hu/2016/04/01/folytatodnak-a-felujitasok/
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2. A kiállítási installációk (gipszkarton falak készítése, színre festése) a falak javítása és festése, 

a tárlók felújítása, új dobogók, vitrinek készítése, kivitelezése, helyszínre szállítása a TóArt 

Medic Kft. cég segítségével történt. 

A táblázatból is jól látszik, hogy ebben a részben került sor az önkormányzati önrész, a 

pályázáskor vállalt 3.500.000,- Ft támogatás felhasználására. Ugyanakkor itt a múzeum is 

sokat vállalt a saját költségvetése terhére, összesen: 1.593.750,- Ft-ot. 

 

3. Több olyan műtárgy került kiállításra, amely jelentős restaurálásra szorult. 

3.1. Bútorrestaurálások: 

Kovács András farestaurátor művész vállalta több fa bútor restaurálását. Így  

- a 18. századi barokk írókomód 

- a 19. század életmód bemutatásánal fontos diófa szoba WC (egy jelentős gödöllői helyi család 

tulajdonából), teljes helyreállítása, amely a raktárból most először kerül a nagyközönség 

szeme elé, 

- Ady Endre volt kedvesének, Brüll Adélnak a gödöllői nyaralójából származó étkezőgarnitúra  

egyes darabjainak a felújítása. Az étkezőgarnitúra ki volt állítva eddig is a múzeum állandó 

Számla 
dátuma Számla száma Kiállító neve / jogcíme 

Számla 
összértéke 

Pályázatban 
elszámolt 
értéke 

Egyéb részben 
elszámolt érték 

2016.03.07. 000005/2016 
Tóart/ gipszkarton falak ép., 
színre festés 4508500 4336000 

172500/ 
múzeum 

2016.03.25. 000006/2016 

Tó-Art Medic Kft. / 
Installációs elemek készítése, 
felújítása 3746500  

2484000/ 
önkormányzati 
önrész 
 
1262500/ 
múzeum 

2016.05.03. 000010/2016 

Tó-Art Medic Kft. / 
Installációs elemek készítése, 
felújítása 1174750  

1016000/ 
önkormányzati 
önrész 
 
158750/ 
múzeum 

2016. 06. 13. 000016/2016 
Tóart/ kiállítási tablók 
nyomtatása 762000 762000 0 

2016. 06. 13. 000017/2016 
Tóart/ installációk helyszíni 
beépítése 635000 635000 0 
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kiállításában, de megvétele óta  (2001) nem volt restauráltatva, tisztíttatva. Komód, asztal, 

üveges vitrin: tisztítás, kisebb javítások. 

3.2. Egyéb restaurálás: 

Jébert Katalin 

- Ámon József: gróf Grassalkovich I. Antal arcképének restauráltatása. A művészettörténetileg 

és történetileg egyaránt fontos kép (Grassalkovich I. Antalról csak kevés ábrázolás maradt 

fenn) szintén látható volt eddig is a kiállításunkon, de teljesen elsötétedett az idők folyamán, 

és már nem volt élvezhető. A szakszerű munkának köszönhetően ismét eredeti színeiben 

látható. 

- kisebb fémtárgyak, fa-és textilképek restaurálása 

Füzesi Andrea textilrestaurátor 

- művésztelephez tartozó, de helytörténeti vonatkozású szőnyegek restaurálása 

A restauráltatások összes értéke 1.331.000,- Ft volt, amelyből 601.000,- Ft-ot fizettünk 

pályázati pénzből, a költségek nagyobb részét a múzeum a saját költségvetéséből gazdálkodta 

ki (730.000,- Ft). 

Az árnyékolt mezőhöz tartozó számlákat nem mellékeltük a pályázathoz, mivel azok sem az önkormányzati 
önrész, sem a támogatás tekintetében nem relevánsak. 
 

Számla 
dátuma Számla száma Kiállító neve / jogcíme 

Számla 
összértéke 

Pályázatban 
elszámolt 
értéke 

Egyéb részben 
elszámolt érték 

2016.04.14. WH1SA9016351 Kovács András / restaurálás 440000 440000  

2016. 06. 15. HC4SA5055396 
Giornata Bt. Füzesi Andrea/ 
Restaurálás 161000 161000  

2016.02.18. LJ9SA0922935 

Jébert Katalin 
Ámon József: I. 
Grassalkovich Antal kép 
restaurálása, 1. részlet 400000  

400000/ 
múzeum 

2016.05.10 LJ9SA0922942 

Jébert Katalin 
Fémtárgyak restaurálása, 1. 
részlet 100000  

100000/ 
múzeum 

2016.06.01. LJ9SA0922943 

Jébert Katalin 
Ámon József: I. 
Grassalkovich Antal kép 
restaurálása, 2. részlet 130000  

130000/ 
múzeum 

2016.02.18. LJ9SA0922945 

Jébert Katalin 
Fémtárgyak restaurálása, 1. 
részlet 100000  

100000/ 
múzeum 
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4. Rekonstrukciók, animációk készítése 

A kiállításban több helyen mutatunk be olyan, mára már eltűnt városképi részleteket, amelyek 

nagy része a szocializmus időszakának estek áldozatul (több műemléki védettségű épület is). 

Ezeket filmeken jelenítjük meg. 

Rajzfilmes animáció készült a barokk terem freskóihoz a látvány jobb befogadása érdekében). 

Rekonstrukciót készítettünk arról a török kori kislány koponyáról, amely a valamikori 

református temetőből került elő (ma a kastélytemplom területe), a sírlelet mellékleteként 

előkerült párta szintén elkészült rekonstrukcióban. 

Mindezek a Gödöllői Városi Múzeum költségvetéséből készültek el. (Animációk: 875.000,- Ft; 

rajzfilmes animáció: 290.000,- Ft; 3D-s fejrekonstrukció: 754.200,- Ft, összesen: 1.919.200,- Ft) 

(Ezeket a számlákat nem mellékeltük, mivel az önkormányzati önrész és a támogatás 

tekintetében nem relevánsak.) 

5. IT eszközök és softverek 

 

A kiállítás egyik alappillére lett, hogy feliratok helyett tableteken lesznek a magyarázó szövegek, 

valamint gazdag információforrást találnak a látogatók az érintőképernyős számítógépeken, 

amelyekből termenként egyet helyeztünk el. 

Az eszközökből a legjobb ár/érték arányút igyekeztünk választani, és olyanokat, amelyek 

múzeumi környezetben már beváltak. Erre a center.hu cég volt a garancia, akik dolgoztak több 

múzeumnak is: MTTM, Hatvan, Terror Háza. 

Számla 
dátuma Számla száma Kiállító neve / jogcíme 

Számla 
összértéke 

Pályázatban 
elszámolt 
értéke 

Egyéb részben 
elszámolt érték 

2016.03.04. 2016/73 Filesystem/számítógép 146750 146750 0 

2016.05.05. VSZ-2016/00279 
Center.hu / AV, IT 
elemek  5377282 5377282 0 

2016.06.08. VSZ-2016/00340 
Center.hu / AV, IT 
elemek  884682 848829 

35853/ 
múzeum 

2016.03.17. SZN-000016 
Szabó Norbert / 
számítógépes alkalmazás 96000 96000 0 

 
2016.06.22. SZN-000026 

Szabó Norbert / 
számítógépes alkalmazás 945000 897140 

47860/ 
múzeum 

http://center.hu/
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A saját igényeinkre szabott szoftver lehetővé teszi azt, hogy minden változás azonnal javítva 

legyen a múzeum dolgozói által.  

 

6. Archív filmhíradók 

A Magyar Nemzeti Digitális Filmarchívum anyagából sikerült összesen 19 db 1925 és 1948 közötti 

filmhíradó-részletet 10 évre vetítésre megvennünk (20 perc 52 másodperc anyag). Ezt egy LED  

Tv-n tesszük elérhetővé, amelyen választhatnak a látogatók a menüből, hogy melyiket  

szeretnék megtekinteni. 

 

 

A Gödöllői Városi Múzeum az állandó kiállítások megújításának 1. ütemében 

 

15.000.000,- Ft EMMI támogatás mellett felhasznált 

3.5000.000,- Ft önrészt, azaz önkormányzati támogatást, valamint 

4.326.663,- Ft-ot a saját költségvetéséből. 

 

 

A Gödöllői Városi Múzeum ezúton is köszöni az Emberi Erőforrások Minisztériumának 

támogatását az állandó kiállítások megújítására. 

 

 

 

Kerényiné Bakonyi Eszter 

igazgató 

Számla 
dátuma Számla száma Kiállító neve / jogcíme 

Számla 
összértéke 

Pályázatban 
elszámolt 
értéke 

Egyéb részben 
elszámolt érték 

2016.06.20. V10956-00413 Manda 899999 899999 0 


