
 
Salgótarján Megyei Jogú Város  

Humánszolgáltatás i  és  Szervezési  Iroda  
 

Szám: 17823-1/2020. 
 

Javaslat 
a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és a Dornyay Béla Múzeum 

működéséhez szükséges dokumentumok jóváhagyására 
 
Tisztelt Bizottság! 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvény (továbbiakban: Kultv.) 50. § (2) bekezdés a) pontja alapján a fenntartó meghatározza 
és jóváhagyja a muzeális intézmény munkatervét és beszámolóját, valamint a Kultv. 68. § (1) 
bekezdés a) és d) pontja alapján meghatározza a könyvtár feladatait, továbbá fejlesztésére 
vonatkozó tervet. 
A Balassi Bálint Megyei Könyvtár (a továbbiakban: Könyvtár), valamint a Dornyay Béla Múzeum 
(a továbbiakban: Múzeum) az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) 
Kultúráért Felelős Államtitkárság Könyvtári és Levéltári, valamint Múzeumi Főosztálya (a 
továbbiakban: Főosztályok) által megadott formában és paraméterek szerint elkészítette 2019. évi 
beszámolóját, valamint a 2020. évi munkatervét. A dokumentumok részletesen tartalmazzák a 
vonatkozó évben – többek között − a szervezeti, személyi változásokat, az intézmények 
működésének, valamint szolgáltatásainak bemutatását, a pályázati, képzési, közművelődési és PR-
tevékenységeket, továbbá a gazdálkodással kapcsolatos főbb adatokat. 
A Könyvtár elkészítette a 2020-2024-ig tartó időszakra szóló stratégiai tervét (a továbbiakban: 
stratégiai terv). A Könyvtár az elmúlt évek társadalmi, gazdasági és technológiai tényezőit 
figyelembe véve fogalmazta meg stratégiájának tartalmát. A terv szükségességét az információs 
társadalom, a mobil- és infokommunikáció fejlődése, a magas szintű szolgáltatás-kínálat bővülése, 
a könyvtári alkalmazottak szerepének megnövekedése és az uniós pályázatokon való részvétel 
együttesen tette indokolttá. A Könyvtár valamennyi területére vonatkozóan olyan stratégiai, 
fejlesztési célokat tűzött ki, amelyben meghatározta a jövőképét, küldetésnyilatkozatát és az ehhez 
szükséges cselekvési terveket, elemzéseket. A stratégiai terv elősegítheti az intézmény 
hatékonyabb működését, tudatos megvalósításával a Könyvtár minden bizonnyal kiemelt kulturális 
centrumként, tudás- és közösségi központként szerepelhet majd Salgótarján kulturális palettáján. 
A Könyvtár és a Múzeum a dokumentumokat benyújtotta a fenntartó Salgótarján Megyei Jogú 
Város Önkormányzatához, amelyek jogi és szakmai kontrollja megtörtént. 
A Kultv. 68.§ (3) bekezdése szerint a megyei hatókörű városi könyvtár szakmai munkatervét, 
szakmai beszámolóját és stratégiai tervét, valamint a 45. § (5) bekezdése értelmében a megyei 
hatókörű városi múzeum szakmai munkatervét és szakmai beszámolóját a fenntartó - annak 
elfogadását megelőzően - véleményezésre megküldi a kultúráért felelős miniszternek (a 
továbbiakban: miniszter). Ha a miniszter a fenntartó javaslatának kézhezvételétől számított 30 
napon belül nem ad véleményt, úgy kell tekinteni, hogy a javaslatban foglaltakkal egyetért. A 
miniszter véleménye a fenntartót nem köti döntése meghozatalában. 

 
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 

Tel.: (32) 422-381, e-mail: human@salgotarjan.hu 

mailto:human@salgotarjan.hu


A határozati javaslat mellékleteit képező dokumentumokat határidőre, 2020. február 28-án 
megküldtük – az EMMI előírásainak megfelelően − a Főosztályoknak. Tekintettel arra, hogy a 
Kultv-ben foglalt határidőn belül a miniszter nem adott véleményt, a benyújtott dokumentumok a 
miniszter részéről elfogadottnak tekintendőek. 
 
A fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

Határozati javaslat 
 

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a 
magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya 
által elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott 
jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a Balassi Bálint 

Megyei Könyvtár 

a) 2019. évi beszámolóját a 1. melléklet szerint, 

b) 2020. évi munkatervét a 2. melléklet szerint, 

c) 2020-2024-ig tartó időszakra szóló stratégiai tervét a 3. melléklet szerint. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 
 

2. A Közgyűlés jóváhagyja a Dornyay Béla Múzeum 

a) 2019. évi beszámolóját a 4. melléklet szerint, 

b) 2020. évi munkatervét az 5. melléklet szerint, 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Zsolt polgármester 
 
Salgótarján, 2020. május 5. 

 

 
Göröcsné Godó Orsolya 

irodavezető 
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Megyei hatókörű városi múzeum 
Teljesítményértékelő lap 

2019. 
 
 

INTÉZMÉNY NEVE: DORNYAY BÉLA MÚZEUM 
VEZETŐJE: SHAH GABRIELLA 
VEZETŐI MEGBÍZÁS: 2018. DECEMBER 1-JÉTŐL 2023. NOVEMBER 30-IG  
 
Kérjük, hogy az adatok rögzítése során törekedjenek a hivatalos kulturális statisztika keretében 
(OSAP) szolgáltatott adatokkal való összhangra! 
 

Intézményi stratégia 
 
1. Az intézmény szakmai stratégiájának 2019. évi kiemelt céljai és ezek megvalósítását szolgáló 

intézkedések (max. 5000 n) 
 

A Dornyay Béla Múzeum kiemelt szakmai célja a Bányászati Kiállítóhely fejlesztésének a 
befejezése volt. A Kubinyi Ágoston Program III. ütemével befejeződött a földfelszíni állandó 
kiállítás korszerűsítése. 2018-ban adtuk át a „Nógrádi szénbányászat története 1848-1992” című 
állandó kiállításunkat. 2019 decemberében pedig egy új állandó kiállítással bővítettük a földfelszíni 
kínálatunkat. Az új állandó bányászattörténeti kiállítás 7. egységeként bemutatjuk a bányamentés 
történetét a Nógrádi szénmedencében, megjelenítve a szénmedence nagyobb 
bányaszerencsétlenségeit, hiszen a földalatti kiállítóhelynek helyet adó József lejtősakna 1955–1982 
között a bányamentők gyakorló tárójaként működött. Különleges élménnyel gazdagodnak a 
látogatók az „Egy sikeres bányamentés 1888-ból” című animációs film megtekintésével és a hozzá 
kapcsolódó interaktív kvízkérdések megoldásával. A film és az interaktív alkalmazás az 1888. 
november 7-i vízbetörés miatt a bányában rekedt 20 bányásznak a mélyben töltött 56 óráját és a 
Gerber Frigyes bányaigazgató által vezetett mentés történetét meséli el. Mindemellett azon látogatók 
számára, akik valamilyen okból nem tudnak, vagy nem akarnak lemenni a földalatti kiállítótérbe, 
(mozgássérültek, klausztrofóbiások stb.) virtuális sétával nyílik lehetőség egy földalatti bányaüzem 
világának megismerésére. 
A fenntartó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával a földalatti rész egy 
szakaszának felújítása is befejeződött 2019-ben. A frontfejtés átépítésére 14 éve nem került sor, csak 
a futósor cseréje történt meg. A támok és süvegek nemcsak kiállítási tárgyak, hanem tartó szerepük 
is van, melyek állapota kritikus volt.  

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bányászati Kiállítóhely feletti utcában 
megvásárolt egy ingatlant egy nagy telekkel, mely a múzeum fenntartásába került, hogy a további 
fejlesztések megvalósíthatóak legyenek. Többek között kiemelt fontosságú a bányából kivezető 
második kijárat, mely a biztonsági célok mellett azt is eredményezi, hogy több látogatót tudunk 
fogadni a Bányászati Kiállítóhely földalatti részében. A parkosítást és a telken álló épület felújítását 
követően létrejöhet majd egy modern fogadóépület büfével és ajándékbolttal. 

A Dornyay Béla Múzeum sikeres EFOP pályázatának köszönhetően a „Múzeumi és levéltári 
intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” keretében a múzeum 
alagsorában lévő képzőművészeti raktár és digitalizációs helyiség infrastrukturális felújítása, 
oktatótérré történő átalakítása megtörtént. Az oktatótér egyrészt olyan digitalizációs műhellyé vált, 
amely interaktívan is használható, azaz a diákokat be tudjuk vonni a gyakorlati munkába, ki tudják 
próbálni a műtárgyfotózást, a filmkészítést, és az utómunkálatok folyamataiba is bekapcsolódhatnak. 

tarnoczine.mate.melinda
Beírt szöveg
            4. melléklet
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A képzőművészeti raktár pedig a műtárgyvédelmi előírásokat betartva egy olyan oktatótérré vált, 
ahol a múzeum legjelentősebb képzőművészeti anyagát be tudjuk mutatni a nagyközönségnek, pl.: 
Mihályfi-gyűjtemény ki nem állított darabjait, Földi Péter Kossuth-díjas festőművész és Balázs János 
festőművész alkotásait. A projekt 2018. december 31-én fejeződött be, 2019 márciusában adtuk át a 
nagyközönségnek, melynek sikere azóta is töretlen, folyamatosan érkeznek az iskolások és óvodások 
különféle foglalkozásokra. A raktárban kialakítottunk egy részt a képzőművészeti témájú könyvtári 
anyagnak is. A projekt legfőbb célja, hogy az érdeklődők megismerjék azt a folyamatot, hogy mi 
történik egy képzőművészeti műtárggyal, amikor bekerül a múzeumba. Megnézhetik a csomagolást, 
a nyilvántartásba vételt, a műtárgyfotózást, stb. A fejlesztés során a három korszerűsített 
raktárhelyiség mellett a közlekedő, a mellékhelyiség (mely régészeti tárgyak mosására kiválóan 
alkalmas lett), a lépcsőház is újjáépítésre került, új nyílászárók kerültek elhelyezésre és a biztonsági 
rendszert is korszerűsítettük. A műtárgykörnyezetet egy nagyteljesítményű légkezelő rendszer 
biztosítja. A képzőművészeti látványraktárban a foglalkozások a Mihályfi-gyűjteményre, a Balázs 
János irodalmi és képzőművészeti anyagára, Gaál István filmrendező életútjára és munkásságára, 
illetve Földi Péter Kossuth-díjas festőművész és a nógrádi művészek bemutatására épülnek. A 
képzőművészeti raktár melletti oktatótér fotókiállítások és filmvetítések megrendezésére kínál 
kényelmes helyet. A médiaszakkörünk is itt kapott helyet, hiszen ebből a helyiségből nyílik a szintén 
most felújított fotóstúdió és digitalizáló helyiség, mely betekintést és gyakorlatot kínál a fotózás és 
filmkészítés világába. 

A filmes műhelyünk alkalmat teremt arra, hogy a nagymennyiségű folyamatos műtárgyfotózás és 
digitalizálás mellett saját kiadványok megjelentetésének alapját is biztosítsa. A gyűjteményi 
katalógusok és múzeumpedagógiai füzetek kiadásán túl reprezentatív albumok kiadása is a célunk. 
2019-ben két nagyszabású kiadványon dolgoztunk. Az egyik a „Középkori templomok Nógrád 
megyében” c. film, melyet múzeumunk készített, illetve A hit és a hatalom házai – Középkori 
templomok és várak Nógrád megyében című hiánypótló reprezentatív album.  

A gyűjteményi raktározás során is nagy lépést tettünk előre. A megnövekedett műtárgyállomány azt 
eredményezte, hogy a múzeumunknak egy jól átgondolt raktározási stratégiát kell követnie. A 
raktárak tömörítését követően a jelenlegi raktárainkban helyek szabadultak fel műtárgyaink 
megfelelő tárolására. Fontosnak tartjuk azonban, hogy e tárgyak műtárgyvédelmileg megfelelően 
legyenek elhelyezve, ugyanakkor könnyen hozzáférhetőek legyenek. Műtárgyvédelmi felelősünkkel 
kialakítottunk egy olyan koncepciót, hogy a már feldolgozott, ugyanakkor nagyon ritkán mozgatott 
tárgyakat az újonnan múzeumhoz kapcsolt raktárbázisba vigyük. 2019-ben sokévnyi tárgyalást 
követően Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a múzeumunk számára átadta raktározás 
céljára az egykori Pénzügyi és Számviteli Főiskola épületének egy részét. Ez hatalmas előrelépést 
jelent múzeumunk számára, hiszen a régészeti gyűjtemény és a tárgyi gyűjtemény bútorai számára 
kiváló helynek bizonyult és az elkövetkezendő évtizedek helyhiányát megoldja. 

A múzeum épületének, kiállítótereinek folyamatos felújítása mellett nagyon fontosnak tartjuk a 
raktárak felújítását is. A Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása pályázatból 2019. 
decemberében elkezdtük a múzeum épületén belül lévő (korábban nem használt), az utóbbi két évben 
régészeti raktárként funkcionáló helyiség felújítását. A belsőépítészeti munkálatok mellett 
polcrendszer vásárlására is módunk nyílt.  

Fontos megemlíteni, hogy elkészült az új, interaktívabb honlapunk is a Járásszékhely múzeumok 
szakmai támogatásának köszönhetően. 
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2. Kultv. 42. § (4) bekezdés b) pont szerinti stratégiai dokumentumok 
 

Dokumentum Rendelkezésre 
áll (igen/nem) Kelt 

Fenntartói 
jóváhagyás 
(igen/nem) 

2020-ra tervezett fel-
adat (stratégia alko-

tás/felülvizsgálat 
stb.) 

Múzeumi küldetés-
nyilatkozat 

igen 2014 igen - 

Stratégiai terv igen 2018   
Állományvédelmi 
terv 

nem 2019 nem elfogadtatás 

Gyűjtemény-gyarapí-
tási és revíziós terv 

igen 2019 nem elfogadtatás 

Múzeumi digitalizá-
lási stratégia 

igen 2017 igen  

 
Szervezeti kérdések 

 
 2017. tény 2018. tény 2019. terv 2019. tény 

Összlétszám (fő, töredék is lehet) 23 24 24 25 
Ebből magasabb vezető vagy ve-
zető  
(fő, töredék is lehet) 

2 2 2 2 

Ebből szakmai munkakörben fog-
lalkoztatottak  
(fő, töredék is lehet) 

15 16 17 17 

Ebből nem szakmai munkakörben 
foglalkoztatottak  
(fő, töredék is lehet) 

6 6 5 5 

 
a) 2019. évi szervezeti átalakítások, személyi változások, az intézményi alapdokumentumokban 

történt változások: alapító okirat vagy szervezeti és működési szabályzat módosításának 
szükségessége, indokai stb. 

Belépő közalkalmazottak: 3 fő régész-muzeológus, 1 fő gazdasági ügyintéző, 1 fő múzeumi kurátor, 
1 fő kulturális menedzser 
Kilépő közalkalmazottak: 2 fő régész-muzeológus, 1 fő gazdasági ügyintéző, 1 fő művészettörté-
nész-muzeológus, 1 fő kulturális menedzser 

 
b) Az intézményben közfoglalkoztatás keretében alkalmazott dolgozók és az általuk elvégzett 

tevékenységek 
1 fő: közönségkapcsolati és múzeumpedagógiai feladatokban való közreműködés 
1 fő: műtárgy-digitalizálási feladatok ellátása (KIGSZ alkalmazásában – Dornyay Béla Múzeum-
ban telephelyen) 
1 fő: takarító (KIGSZ alkalmazásában – Dornyay Béla Múzeumban telephelyen) 
 

c) Az intézmény közzétételi kötelezettségeinek teljesülése (az információs önrendelkezési jog-
ról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) 

 
A nevezett törvény alapján készült intézményi Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatban foglalt 
közzétételi kötelezettségek teljesítése folyamatos. Honlapunkon elérhető a Közérdekű adatok kö-
zött.  
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d) Állami Számvevőszéki ellenőrzés utókövetése: a számvevőszéki javaslatok és az intézkedési 
terv alapján 2019-ben megvalósított feladatok. 

 
A 2016. évi ÁSZ ellenőrzést követő intézkedési terv által meghatározott feladatokat a korábbi évek-
ben a DBM teljesítette. 
 

Szakmai mutatók 
 
I. Gyűjtemények gyarapítása és nyilvántartása 
 

1. Gyarapodás 
A gyűjteménygyarapodás bemutatása szakáganként, a gyarapodás módjának és forrásának 
megjelölésével  

 
Feladat (szerzemény, 

szakág) 
Gyarapodás 
módja és for-

rása 

Felelős Határidő A feladat 
teljesítésének 

státusza 
Történeti tárgyi gyűjtemény: 
 első világháborús emlék-
tárgy, acélgyári munkaruha 
 
életmódtörténet: 
használati és dísztárgyak 
öntöttvas gyerekjátékok 
gyerekruhák 
ipartörténet: acélgyári öntő-
szerszámok 
 
Numizmatikai gyűjtemény 
jelvények, érmek 
 
kitüntetések 
 
Művelődéstörténeti gyűjte-
mény 
református biblia 
gimnáziumi évkönyvek 
Műszaki technikatörténeti 
gyűjtemény 
sínszegek az acélgyári szén-
bunkerből 

vásárlás 
vásárlás 
ajándékozás 
 
 
ajándékozás 
ajándékozás 
 
ajándékozás 
 
 
 
ajándékozás, 
gyűjtés 
vásárlás 
 
 
 
vásárlás 
ajándékozás 
 
 
gyűjtés 

Balogh 
Zoltán 

2019. 12. 
31. 

megvalósult 
 
 
 
megvalósult 
 
 
 
 
 
 
megvalósult 
 
 
megvalósult 
 
 
megvalósult 
 
 
 
megvalósult 

Történeti dokumentációs 
gyűjtemény: 
László Gyula volt Nógrád 
megyei bányamentő pa-
rancsnok fényképanyaga 

 
 
ajándékozás 

Fodor 
Miklós 
Zoltán 

 
 
2019. ok-
tóber 15. 

 
 
megvalósult 
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 Néprajzi gyűjteménye 
2019-ben vásárlással gyara-
podott, 16 darab tárggyal.  
 

vásárlás Steib 
Janka 

2019. 12. 
31. 

teljesült 

Képzőművészeti gyűjte-
mény: Gaál István filmren-
dező fotográfiai anyagának 
bekerülése. Drozsnyik Ist-
ván alkotásai – ajándék.  
2 db vásárlás 

ajándékozás 
 
vásárlás 

Shah 
Gabri-
ella, Bur-
gundi 
Diána 

2019. 12. 
31. 

teljesült 

Régészet: 
Baglyasalja kerámiaanyag, 
fémanyag, patics anyag,  
 
Bronz vas- középkori fé-
müveg 

megelőző feltá-
rásból, régészeti 
megfigyelésből, 
fémkereső hasz-
nálatával 

Horváth 
Tünde 

2019.12.31 teljesült 

 
Kiemelkedő darabok vagy együttesek bekerülése 

 
Feladat Felelős Határidő A feladat teljesíté-

sének státusza 
Történeti tárgyi gyűjtemény 
49 db öntöttvas gyerekjáték az 1950-
es évekből (acélgyári kolónia) 
A Salgótarjáni Acélgyári Olvasó 
egylet fennállásának 15. évforduló-
jára készített tabló (1893) 

Balogh Zoltán 2019. 06. 10. megvalósult 

Történeti dokumentációs gyűjte-
mény: 
László Gyula volt Nógrád megyei 
bányamentő parancsnok fénykép-
anyaga 

Fodor Miklós 
Zoltán 

2019. 10. 15. teljesült 

Gaál István filmrendező fotográfiai 
anyagának bekerülése 7654 db. 
Drozsnyik István alkotásainak beke-
rülése 149 db 

Shah Gabriella, 
Burgundi Diána 

2019. 12. 31. teljesült 

Néprajzi gyűjtemény: 
Két darab női főkötő került be vásár-
lás útján az 1890-es évekből. 

Steib Janka 2019. 12. 31. teljesült 

Régészet: 
Középkori egyházi pecsét Ilinyből, 
Héhalomból bronz korpuszfej, Bu-
jákról középkori zarándokjelvény 

Hortváth Tünde 
Bíró László 

2019.12.31. teljesült 
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 2017. 
tény 

2018. 
tény 

2019. 
terv 

2019. 
tény 

Tárgyévi régészeti és őslénytani feltárások 
alapterületének várható nagysága (m2) 

155 m2 3018 
m2 

nem 
tervez-
hető 

380 

Az éves gyűjteményfejlesztési tervben meg-
határozott egyéb gyűjteménygyarapítási al-
kalmak száma 

31 27 36 33 

A régészeti és őslénytani feltárás nyomán 
feldolgozandó állomány nagysága 

- összesen (db, vagy egyéb jellemző 
mutató) 

- tárgyévben (db, vagy egyéb jellemző 
mutató) 

7747 3862 nem 
tervez-
hető 

15500 
db 

A feldolgozandó egyéb műtárgyállomány 
nagysága  

- összesen (db) 
- tárgyévben (db) 

3549 11026 10 026 15420 

A tárgyévben régészeti és őslénytani feltárás 
nyomán múzeumba került tárgyak száma 
(db, vagy egyéb jellemző mutató) 

43950 1206 nem 
tervez-
hető 

9359 

A tárgyévben ajándékozással bekerült tár-
gyak száma (db) 

1119 11621 600 7867 

A tárgyévben adásvétellel bekerült tárgyak 
száma (db) 

513 60 80 23 

A tárgyévben egyéb, a fentieken kívüli gyűj-
teménygyarapodással bekerült tárgyak 
száma (db) 

1819 189 800 306 

 
2. Nyilvántartás 

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

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

  
Gyűjtemény 
megnevezése 

Gyarapodási 
napló 

N/H/Sz 

Szakleltár-
könyv 
N/H/Sz 

Leíró-kar-
ton 

N/H/Sz 

Szekrény-
kataszter 
N/H/Sz 

Duplum-
napló 

N/H/Sz 
Képzőművé-

szeti 
H H, Sz Sz N N 

Történeti doku-
mentációs 

H H H N N 

Numizmatikai H H N N N 
Történeti tárgyi H H H/Sz N N 
Műszaki tech-
nikatörténeti 

H H N N N 

Művelődéstör-
téneti (zárolt) 

H H H N N 

Irodalomtörté-
neti 

H H N N N 

Régészet H H2 N N N 
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Régészeti állat-
csont 

N H1 N N N 

Néprajzi H H N N N 
 

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

Segédgyűjte-
mény megneve-

zése 

Adattári leltár-
könyv 
N/H/Sz 

Adattári fény-
kép-leltárkönyv 

N/H/Sz 

Kiállítási segéd- és technikai 
eszközök leltárkönyve 

N/H/Sz 
Térképtár H N N 

Régészeti adattár H1 N N 
Történeti adattár H N N 
Fotó-negatívtár N H N 

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

Az őrzésében lévő, de nem saját gyűjteményeihez tartozó kulturális javakról N/H/Sz 
letéti napló H 
kölcsönvett tárgyak naplója H 
bírálati napló N 
restaurálásra átvett anyagok naplója N 
A gyűjteményeiből, illetve a birtokában lévő egyéb anyagból ideiglenesen kike-
rült (kiállításra vagy más célra kölcsönadott, vizsgálatra, restaurálásra átadott 
stb.) kulturális javakról  

N/H/Sz 

mozgatási napló  H 
kölcsönadott tárgyak naplója H 

 
x Törlés a nyilvántartásból 
A tárgyévben kérelmezett törlési engedélyek bemutatása 
 
Az tárgyév során nem került sor törlésre. 

 
 

Ssz. Gyűjte-
mény 

Törlés 
oka 

Törölt kulturális javak 
száma 

Miniszteri engedély száma, 
kelte 

1.     
2.     

 
 

b) Az éves gyarapodással kapcsolatos nyilvántartási feladatok bemutatása, különös tekintettel 
a számítógépes nyilvántartásra 
Feladat Felelős Határidő A feladat teljesítésének 

státusza 
Képzőművészeti 
gyűjtemény: A gya-
rapodási napló és 
leltárkönyv folya-
matos vezetése a 
számítógépes nyil-
vántartás mellett. 
 

Burgundi Diána 
 
 
 
 
 
 

2019.12. 31. 
 
 
 
 
 
 

teljesült 
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Történeti tárgyi 
gyűjtemény 
80 db tárgy beleltá-
rozása 
 

Balogh Zoltán 2019. 12. 31. teljesült 

c) Feldolgozott régészeti és őslénytani anyag becsült mennyisége és a hiányosságok feldolgo-
zása érdekében 2019. évre előirányzott feladatok teljesülése 

Feladat Felelős Határidő A feladat teljesítésének 
státusza 

26.843 db feldolgo-
zott leltározott ré-
gészeti műtárgy-
anyag összesen. 

Horváth Tünde, Bodó 
Balázs, Jászberényi 
Linda 

2019. 12. 31. megvalósult 

 
d) Feldolgozott) egyéb anyag becsült mennyisége és a hiányosságok feldolgozása érdekében 

2019. évre előirányzott feladatok teljesülése 
 

Feladat Felelős Határidő A feladat teljesítésének státusza 
Történeti tárgyi 
gyűjtemény  
100 db tárgy belel-
tározása  

Balogh Zoltán 2019. 12. 31. megvalósult 

 
e) Gyűjteményi rend és raktári helyzet értékelése, raktárrendezéssel kapcsolatos 2019. évi fel-

adatok teljesülése 
 

Feladat Felelős Határidő A feladat teljesí-
tésének státusza 

Átadásra került év elején a képzőmű-
vészeti tanulmányi látványraktár. A 
teljes Mihályfi-gyűjteményt itt került 
elhelyezésre több helyi alkotó mun-
kájával együtt. Az üvegvitrinben 
megtekinthetők Gádor Magda, Földi 
Péter és fia, Földi Gergely, Balázs 
János és Drozsnyik István alkotásai. 
A falon több Balázs János munka is 
látható. Számos Földi Péter fest-
ményt is kiállításra került. A képző-
művészet témakörébe tartozó köny-
vek is helyet kaptak a raktárban.  
Itt végezzük az intézmény által ren-
dezett képzőművészeti kiállítások 
csomagolását, átmeneti raktározását, 
mint pl.: a 35. Tavaszi Tárlat és a IV. 
Országos Rajztrienálé. A tanulmányi 
raktár színtere több múzeumpedagó-
giai foglalkozásnak.  

Burgundi Diána 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019. 12. 31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

megvalósult 
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A Garzon alatti raktárban található 
képzőművészeti alkotások csoporto-
sítása, rendezése elkezdődött, ami-
nek befejezése 2020 végére várható a 
teljes képzőművészeti állomány reví-
ziójával együtt. 
Idén is rendszeres volt a gyűjteményi 
anyag kölcsönzéséből fakadó anyag-
mozgatás. 
 
Történeti tárgyi gyűjtemény: 
Az üveggyűjtemény eddig máshol tá-
rolt részének (mintegy 1000 db) át-
helyezése az öblösüveggyár történeti 
és üvegművészeti tanulmányi rak-
tárba. 
 
Irodalomtörténet: 
A képzőművészeti oktató tér kialakí-
tása miatt az irodalomtörténeti gyűj-
temény áthelyezése a garzonház 
alatti múzeumi raktárbázisba. 
 
Régészet: 
Az új régészeti raktár átalakításának 
megkezdése, a régészeti gyűjteményi 
anyag áthelyezése ideiglenes helyre. 
 
A DBM megkapta a korábbi Számvi-
teli Főiskola egy emeletét a régészeti 
anyag elhelyezésére. Régészeti 
anyag  egy részének elhelyezése az 
új raktárbázisban. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Balogh Zoltán, 
Lőrinczné So-
moskői Mónika 
 
 
 
 
Fodor Andrea, K. 
Peák Ildikó 
 
 
 
 
Bodó Balázs, 
Jászberényi 
Linda 
 
 
Horváth Tünde, 
Jászberényi 
Linda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019. 04. 30. 
 
 
 
 
 
 
2019. 01. 31. 
 
 
 
 
 
2019. 12. 31. 
 
 
 
2019. 09. 30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
megvalósult 
 
 
 
 
 
 
megvalósult 
 
 
 
 
 
megvalósult  
 
 
 
megvalósult 

 
f) Az intézmény 2019. évi revíziós tervének megvalósulása, bemutatása és a végrehajtás érdek-

ében megtett lépések részletezése gyűjteményenként, jelezve a legutolsó revízió időpontját is 
 

Feladat Felelős Határidő A feladat teljesítésének 
státusza 

Néprajzi gyűjte-
mény: A gyűjte-
ményben 2017-ben 
volt utoljára reví-
zió. 

Steib Janka 2019. 12. 31. teljesült 
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Képzőművészeti 
gyűjtemény: A 
Garzon alatti rak-
tárban található 
képzőművészeti al-
kotások csoportosí-
tása, rendezése el-
kezdődött, amely 
2020 -ban fejeződik 
be a teljes képző-
művészeti állo-
mány revíziójával 
együtt. 

Burgundi Diána 2019. 12. 31. folyamatban 

Numizmatikai 
gyűjtemény 
500 db tárgy revízi-
ója 

Balogh Zoltán 2019. 12. 31. teljesült 

Plakát-röplap tár 
revíziójának befeje-
zése, 1686 db 

Fodor Miklós Zoltán 2019. 12. 31. teljesült 

 
 2017. 

tény 
2018. tény 2019. terv 2019. tény 

Tárgyévben gyarapodási nap-
lóba vett kulturális javak száma 
(tétel és db) 

551/1819 13076 350/2240 608/12867 

Tárgyévben szakleltárkönyvbe 
vett kulturális javak száma (té-
tel és db) 

551/3090 4305/5680 1500/2635 399/5785 
 

Tárgyévben szekrénykataszteri 
nyilvántartásba vett kulturális 
javak száma (tétel)  

- - - - 
 

Tárgyévben revízió alá vont 
kulturális javak száma (tétel és 
db) 

3064 db 3237 db 2500 db 1618/2238 

A tárgyév végén feldolgozott 
(szakleltárkönyvben, szekrény-
kataszteri nyilvántartásban sze-
replő) 

- teljes állomány száma 
(tétel) 

- ebből régészet (tétel)  
a teljes műtárgyállomány és 
a fentiek értelmében feldol-
gozott műtárgyállomány ará-
nya (%) 

Összesen: 
215 319 
db 
 
 
 
 
Régészet: 
18096 
Arány: 
96% 

Összesen: 
220999 db 
 
 
 
 
 
Régészet: 
21958 db 
78,7% 

 Összesen: 
223 634 
db 
 
 
 
 
Régészet: 
22958 db 
80% 

Összesen: 
226784 db 
 
 
 
 
 
Régészet: 
26843 db 
77% 
 

 
3. Hozzáférés 

 
Az intézmény 2019. évi digitalizálási tervének megvalósulása, szöveges bemutatása, illeszkedése az 
intézmény középtávú digitalizálási stratégiájához  
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Az év során a NKA támogatásával került sor a fotó negatívtári gyűjtemény részét képező Gábler 
Vilmos, egykori acélgyári mérnök 863 db-ot számláló, üvegnegatívokból és negatív fotóiból álló 
hagyatékának digitalizálására. Az RMSV Rt. salgótarjáni acélgyárának egykori tisztviselője amatőr 
fotós volt, 1903-1928 között készítette fényképeit. A fotókon az acélgyári műszaki tisztviselői kar 
családi élete elevenedik meg, melynek színtere az acélgyári telep, valamint a vállalat bányatelepe, 
Salgóbánya. Emellett számos fénykép örökíti meg a korszakbeli Salgótarjánt és környékét, valamint 
Gábler Vilmos utazásainak magyarországi és Monarchiabeli helyszíneit. 
2017 óta az üvegnegatív fotók digitalizálásának tesztelése zajlott különböző fényképezőgépekkel, 
objektívekkel, valamint fénybeállításokkal. (LED hidegfényt alkalmazva.) Több szakembert is fel-
kerestünk országosan. Szkennelőgépek alkalmazását is kipróbáltuk. Az üvegnegatívok felső két ré-
tege sérült volt, de ezeket sikerült kiküszöbölni a digitalizálás során. A képjavítás szoftveren keresz-
tül történt. 
A digitalizálási eljárásnak köszönhetően a negatívokból készült pozitív fotók kimagasló minőségűek 
lettek, melyekből igen nagy felbontású pozitív fotók készülhetnek. A digitalizált pozitív képeket két 
db 500 GB-os winchesteren tároljuk. 2020 év elején a digitalizált fotókból kiállítás készül. 
 
Digitalizásásra került az egykori salgótarjáni hivatásos fotós Krúdy Pál 12 db, Salgótarjánt megörö-
kítő fényképének üvegnegatívja. 
 
A DBM csatlakozott a KDS projekthez, melynek során 2019-ben 204 műtárgy került a lebonyolítók 
általi befotózásra, míg az előzetes megállapodás szerint 200 db leírásokkal ellátott műtárgyfotót a a 
múzeum bocsájtott rendelkezésre. A megadott tematika az utazás volt, mely kritériumnak a közre-
bocsátott műtárgyfotók mintegy 40%-a felelt meg. A múzeum valamennyi gyűjteménye képviseltette 
magát a közrebocsátott fotókon. 
 
Szkennelési eljárással digitalizálásra került a történeti dokumentációs gyűjtemény plakát-röplap 
gyűjteménye, mintegy 1200 db. 
 
A 2019-ben megrendezett kiállításaink rendezése céljából több mint száz, saját gyűjteménybe tartozó 
fénykép digitalizálására került sor. A kiállítások, melyekhez új fényképek digitalizálására került sor: 
A Nógrádi szénbányászat története. 1848-1992. A Nógrád megyei bányamentés története.; A „Rimai 
birodalom” salgótarjáni acélgyára; „Harc árán is” Honvédő harcok Salgótarján térségében, 1919. 
 

 
 2017. tény 2018. tény 2019. tény 

A tárgyévben digitalizált kulturális javak száma 
összesen (tétel/db) és aránya a teljes műtárgyállo-
mányhoz képest (%) 

7402 db 
arány: 
3,32% 

1275 db  
arány: 
3,63% 

2467 db 
1,09% 
 

Összes digitalizált kulturális javak száma (db) és 
aránya a teljes műtárgyállományhoz képest (%) 

37032 
18,34% 

38307 
17,3% 

40974 
15,3% 

Adatbázisban kereshető kulturális javak száma (db) 
és aránya a teljes műtárgyállományhoz képest (%) 

17375 
8,3% 

18451 
8,33% 

19402 
8,6% 

Az adatbázis használóinak száma, a használatok 
száma (fő | alkalom) 

3140 2980 3618 

Honlapon hozzáférhető tárgyak száma összesen 
(db) és aránya a teljes műtárgyállományhoz képest 
(%) 

13937 
6,6% 

14673 
6,62% 

15764 
6,95% 

Nemzetközi adatbázisban kereshető tárgyak száma 
(db) és aránya a  teljes műtárgyállományhoz képest 
(%) 

- 4776 
2,16% 

5727 db 
2,5% 
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II. Tudományos kutatás 
 
a) A 2019. évi tudományos munka fő irányának szöveges bemutatása, ennek illeszkedése az 

intézmény tudományos stratégiájához (célok, feladatok, eredmények bemutatása) 
 
Történelem:  
Az intézmény tudományos stratégiájának egyik pillére a nógrádi iparmedence gazdaság- és 
társadalomtörténetének kutatása, a helyi és szélesebb közönséggel való megismertetése. 
2019-ben folytatódott, illetve lezárult a bányászattörténeti felszíni történeti kiállítás felújítása, miután 
megvalósult a Nógrád megyei bányamentést bemutató rész. Ennek megfelelően a történészi szakág 
muzeológusainak elsődleges kutatási feladata a kiállítási feladathoz illeszkedett. Megvalósult az 
1888-as salgótarjáni József-aknai vízbetörés animációs feldolgozása. Az animációs film 
elkészítésében meghatározó szerepe volt külsős geológus szaktudásának. A saját, és az év során 
lakossági felhívás nyomán bekerülő fénykép- és dokumentumanyag feldolgozása megtörtént, 
melyhez egykori aktív bányamentők nyújtottak segítséget. 
 
Folytatódott az ipartörténeti kutató munka más területen is, hiszen júniusban rendeztük a tavaly év 
során alapításának150 éves évfordulóját „ünneplő” salgótarjáni acélgyár történetét feldolgozó 
kiállításunkat. A gyűjteményeinkben őrzött, valamint a magánszemélyektől kapott műtárgyanyag, 
illetve a gyár gazdaság- és társadalomtörténeti jelentőségét bemutató adatanyag feldolgozása várt az 
év első felében a történész muzeológusokra. 
  
2019-ben volt a Tanácsköztársaság kikiáltásának 100. évfordulója. Salgótarján és környékén 
ekkoriban meghatározó jelentőségű harctevékenység folyt, ami bevezetője volt a sikeres Északi 
Hadjáratnak, illetve befolyásolta az 1920-as trianoni országhatárok kedvezőbb alakulását. Célunk 
egy jellegében inkább hadtörténeti témájú emlékkiállítás megrendezése volt, amely hűen mutatta be 
a száz évvel ezelőtti helyi harcok jelentőségét.  
Májusban intézményünk egy emlékkonferenciát szervezett, amelyen a téma országos tekintélyű és 
helyi kutatói vettek részt. Az előadások a következők voltak: Salgótarján általános politikai és 
társadalmi helyzete 1918-1919-ben (Cs. Sebestyén Kálmán); Az északi hadjárat (Suba János); 
Harcok a Karancson – harctéri régészeti összefoglaló az 1919 májusi Karancs-hegyi 
harctevékenységről (Négyesi Lajos), A páncélvonatok harcászati jelentősége a korszakban (Illés 
András).  
A DBM munkatársai közül Balogh Zoltán tartott előadást A salgótarjáni páncélvonat krónikája 
legendája címmel. A konferencia levezető elnöke és az összegző előadás megtartója Fodor Miklós 
Zoltán volt. 
 
Gábler Vilmos egykori acélgyári mérnök, amatőr fotós 1903-1928 között készült fényképeinek 
üvegnegatívjainak és fotó negatívjainak digitalizálására került sor az év során. A 2020-ban 
megrendezendő kiállításhoz és könyvhöz megkezdődött az adatgyűjtés, adatfeldolgozás. 
 
 
Képzőművészet: 
Az év kutatási tevékenységének középpontjában a Nógrád megyei középkori templomok 
történetének és falképeinek kutatása volt. Egyrészt A középkori templomok Nógrád megyében c. 
filmhez, másrészt  A hit és a hatalom házai  - Középkori templomok és várak Nógrád megyében c. 
könyvhöz készültek tanulmányok. A múzeumi évkönyvben is középkori templomokról szóló 
tanulmány jelent meg. A másik fontos kutatási irány 2019-ben Bobály Attila szobrászművész 
életművének feldolgozása volt, illetve folytatódott Vajda Lajos, Uitz Béla és az orosz avantgárd 
alkotók művészettörténeti kutatása doktori disszertációhoz. A kortárs magyar művészetkutatásra 
szintén központi figyelem hárult 2019-ben a Tavaszi Tárlat és az Országos Rajztriennálé miatt is.  
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Néprajz:  
Kutatási témák az év során: A Salgótarján környéki népviseletek változása az iparosodás hatására. 
Bányász életmód és identitás a nógrádi szénmedencében. A szénmedence településeinek életmód-
kutatása.  
 
Régészet: 
A Baglyaskő-projekt megvalósítása 2019.01.15-05.31. között, a projektben vállaltak alapján. A 
badeni- és makói kultúra leletanyagának, valamint a helyi vár középkori leletanyagának 
feldolgozása. 
 

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) 

 
A múzeumban a kutatónap a muzeológusoknak munkaköri leírások alapján heti egy nap. A 
kutatónapot abban az esetben lehet kivenni, amennyiben az adott napon a kollégának nincs más, csak 
azon a napon elvégezhető halaszthatatlan dolga. A kutatónapokban részesülő tudományos 
munkatársak száma jelenleg öt fő. A kutatónapokat kiállításhoz, publikációhoz, előadásokhoz 
szükséges adatgyűjtésre, adatfeldolgozásra, publikáció megírására lehet felhasználni 
 
Shah Gabriella: 
 
Publikáció: 
A hit és a hatalom házai. – Középkori templomok és várak Nógrád megyében c. könyv több 
temploma (Maconka, Szécsény, Terény, Zabar) és annak szerkesztése. 
Bobály Attila köztéri alkotásai Palócföldön. Évkönyvcikk a DBM Évkönyvébe. 
Élet és halál Bobály Attila köztéri alkotásai Palócföldön. Magánkiadás, 2019.  
IV. Országos Rajztriennálé katalógus előszó. Magyar Grafikusművészek Szövetsége, 2019 
Dornyay Béla Museum  Mining Exhibition Venue, Salgótarján - In: International Mining 
Conference, Wieliczka 2019 
 
Előadások, szakmai kiállítás megnyitók: 
Földi Gergely kiállításának nyitása (Karancslapujtő - Mocsáry Antal Általános Iskola) 
Balázs János művészetéről (Balassagyarmat - Artéria Galéria) 
Gaál István Kossuth-díjas filmrendező szellemi hagyatékának őrzése Nógrád 
megyében  (Budapest, Bartók Béla emlékház) 
Kulturális/ Szellemi/ Műszaki Örökség - A salgótarjáni Bányászati Kiállítóhely - Nyíregyháza VIII. 
Országos és IV. Nemzetközi Múzeumandragógiai Konferencia 
Találkozások - Néprajz és a 20. századi Nógrád megyei képzőművészet c. kiállítás nyitása 
(Dornyay Béla Múzeum) 
Csontváry Kosztka Tivadar művészete. Előadás médiaszakkörösöknek. 
175 éve született Benczúr Gyula. Előadás médiaszakkörösöknek. 
„Jó palócok Brüsszelben” belgiumi rendezvényen Nógrád megye festészetének története c. kiállítás 
szövegének megírása. 
 
Zsűrizések: 
Madách Imre Gimnázium: média szakkör diákjainak fotókiállításához 
Salgótarjáni Tavaszi Tárlat válogató zsűrijében 
IV. Országos Rajztriennálé válogató zsűrijében 
Középiskolások Megyei Rajzversenyének zsűrijén 
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Adatgyűjtés: 
Szlovákia képzőművészete – Kiemelt helyen Losonc művészeire a 2020 elején megrendezésre ke-
rülő Salgótarjáni Nemzetiségi Önkormányzat által rendezendő előadáshoz. 
 
Részt vett a Cselekvő Közösségek által szervezett tanulmányúton Észtországban.  
 
Dr. Fodor Miklós Zoltán: 
 
Adatgyűjtés:  
A „Rimai birodalom” salgótarjáni acélgyára c. kiállításhoz 
„Harc árán is” Honvédő harcok Salgótarján térségében,1919 c. kiállításhoz 
A nógrádi szénbányászat története 1849-1992. A bányamentés története a Nógrádi szénmedencé-
ben c, kiállítás részhez 
A Gábler Vilmos egykori acélgyári mérnök, amatőr fotós hagyatékéhoz kapcsolódó, 2020-ban ki-
adandó könyvhöz. 
Szlovákia története 1918-1945  témához, a 2020 elején megrendezésre kerülő, a Salgótarjáni Szlo-
vák Nemzetiségi Önkormányzat által rendezendő előadáshoz.  
 
Előadások, szakmai kiállítás megnyitó: 
Salgótarján központjának átépítése címmel a DBM Baráti Köre, valamint a Baglyasaljai Baráti Kör 
rendezvényein, két alkalommal. 
A Szlovák Nemzeti Felkelés-75 című, a Besztercebányai Szlovák Nemzeti Felkelés Múzeuma 
magyar nyelvű vándorkiállításának megnyitóján szakmai megnyitó. 
Összegző előadás megtartása a „Harc árán is” Honvédő harok Salgótarjánban c. konferencián. 
 
Balogh Zoltán: 
 
A DBM 2019.évi évkönyvébe: A salgótarjáni páncélvonat legendája és krónikája c. évkönyvcikk 
megírása. 
A DBM 2019. évi évkönyvének szerkesztési munkálatai 
 
Adatgyűjtés:  
A Rimai birodalom salgótarjáni acélgyára c. kiállításhoz. 
A salgótarjáni páncélvonat (Hadtörténelmi Levéltár) témához. 
Honvédő harcok Salgótarján térségében,1919 c. kiállításhoz. 
A bányamentés története a Nógrádi szénmedencében c. kiállításhoz 
 
Előadások: 
A salgótarjáni páncélvonat (Hadtörténelmi Levéltár) c. előadás megtartásához a „Harc árán is” 
Honvédő harok Salgótarjánban c. konferencián. 
Az acélgyári olvasóegylet relikviái címmel előadás megtartása a Múzeumok Őszi Fesztiválja 
keretében. 
 
Steib Janka: 
 
Adatgyűjtés: 
2019 január végén a művészettörténész kolléganővel együtt időszaki kiállítás rendezése 
„Találkozások – Néprajz és a 20. század Nógrád megyei képzőművészete” címmel részben a múzeum 
gyűjteményeire, másrészt kölcsönzött tárgyakra alapozva. 
 
Előadás: 
Október 25-26-án előadóként részvétel a Balassagyarmaton, Szécsényben, Csábon megrendezett, 
Ünnepi konferencia és kulturális napok a magyar néprajzi leírás, nyelvjárás és népcsoportkutatás 
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születésének 200. évfordulója című konferencián. Az előadás címe: „A bányászat hatása a nógrádi 
szénmedence palócainak életmódjára. A változások elemzése a 19. század közepétől a 20. század 
első feléig” volt. 
 
Publikáció: 
December 16-án a múzeum évkönyvébe tanulmány leadása „A ceredi nyári konyhák” címmel. 
 
Burgundi Diána: 
 
Publikáció: 
A 2019. évi tudományos munka alapvető célkitűzése a Szent László legenda freskó ábrázolások ku-
tatása, kiemelkedő figyelmet szentelve a tereskei templom freskójára. Ebből írt tanulmány a 2020-
ban megjelenő évkönyvben lesz közölve „Szent László-legenda a középkori falfestészetben - a te-
reskei apátsági templom freskó ábrázolása” - címmel.  
Kiemelkedő művek a 35. Tavaszi Tárlaton. In: Városlakó Magazin, 2019/3. 
 
PhD. Horváth Tünde: 
 
Publikációk: 
Strázsa-dombi mesék. Főnöki rezidencia a bronzkori Hatvan területén. Opitz Archaeologica 13. 
Budapest, 2019 
Kelta szarvasáldozatok Balatonőszöd-Temetői dűlő (M7/S-10 lelőhely) La Tene D településen. In: 
Mikroszkóppal, feltárásokkal, mintavételezéssel, kutatásokkal az archeometria, a geoarcheológia és 
a régészet szolgálatában. Tanulmányok Ilon Gábor régész 60 éves születésnapi köszöntésére. Sze-
ged, 2019 
Páros szarvasmarha temetkezések a késő rézkorban. Életünk LVII évfolyam, 2019:4 
 
Előadások: 
A Baglyaskő projekt régészeti feladatainak ütemezése c. előadás a Baglyaskő vár látogatóközpont-
ban.  
Salgótarján-Baglyaskő Árpádkori vár és őskori település feltárása 2019. tavaszán c. előadás Füle-
ken.  
 
Bodó Balázs: 
 
Publikáció: 
„Még a'kapu felett lévő, bizonyos régi nagy Famíliának volt tzímerét is feljegyeztem…” Gondolatok 
és kérdések egy somoskői címeres kőfaragvány kapcsán. című évkönyvcikk megírása. 
 
A DBM könyvkiadványai 2019-ben:  

x Shah Timor - Shah Gabriella - Feld István – Mag Hella: A hit és hatalom házai. Középkori 
templomok és várak Nógrád megyében.  
Könyvbemutató a múzeumban a szerzőkkel 2019. december 9-én. 

x Neograd 2019. A DBM évkönyve, XLII. Szerkesztette: Balogh Zoltán 
x Praznovszky Mihály: Küzdelmek és csetepaték.  

Könyvbemutató a múzeumban a szerzővel 2019. márciusában. 
 
További könyvbemutató a múzeumban: 
Horváth Tünde: Ózd csodálatos földje, 2019. január  
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Kiadott, eladott és raktáron lévő saját múzeumi kiadványok száma, a remittenda nagysága, 
kezelése és raktározási kérdései, a megoldásra vonatkozó intézkedési terv megvalósulása 
 

Feladat Felelős Határidő A feladat teljesítésének 
státusza 

Kiadványok ke-
zelése 

Forgács Terézia egész évben fo-
lyamatos 

megvalósult.  

 
    

Megnevezés Eladási ár 12. havi zá-
rókészlet 

/db 

Csökkentett záró értéke 

2013 évkönyv 1250 54 67500 
2006 évkönyv 500 26 13000 
2005 évkönyv 500 76 38000 
2010 évkönyv 500 64 32000 
2017 évkönyv 2500 271 677500 
2011 évkönyv 500 65 32500 
2016 évkönyv 2500 207 517500 

1996/97 évkönyv 250 83 20750 
1998 évkönyv 250 127 31750 
2000 évkönyv 250 14 3500 
2001 évkönyv 500 75 37500 
2008 évkönyv 500 2 1000 
2009 évkönyv 500 5 2500 
1999 évkönyv 250 25 6250 

Virágszirmok madárszárnyak 2990 131 391690 
Üvegváros 6000 503 3018000 

2012 évkönyv 500 15 7500 
Rákóczi állama Európában 500 32 16000 

Uradalmak kora 500 1 500 
2014/15 évkönyv 2500 323 807500 

Palóc pásztor öröksége 2500 4 10000 
2018 évkönyv 2500 200 500000 

Csohány Galéria katalógus 250 19 4750 
Nógrád Megye Népművészete 6850 10 68500 

Mihályfi katalógus 6500 208 1352000 
Középkori várak templomok 

Nógrádmegyében 
6800 797 

 
5419600 

Logózott bányász pohár 400 1 400 
Küzdelmek és csetepaték… 3000 348 1044000 
Balázs János versek vallomá-

sok látomások.. 
3500 571 1998500 

Képeslap sima 100 65 6500 
Húsvéti képeslap 100 4 400 
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Forrongó xx. század 100 145 14500 
Értékek és Konfliktusok 600 40 24000 

Középkori várak templomok 
DVD 

1500 51 76500 

Humoros képeslap 100 2 200 
Hazaszeretet, magyarságtudat 

a népéletben 
1000 104 104000 

Bányászati kiállítás vezető 500 24 12000 
Czinke Ferenc  200 90 18000 

Eszmék eszmények magatartá-
sok 

250 26 6500 

DVD 750 92 69000 
Bányászati foglalkoztató füzet 500 24 12000 
Zenthe Ferenc és Salgótarján 1600 298 476800 

Balázs János kifestő 300 541 162300 
Vár a város felett Salgó várá-

nak évszázadai 
1600 630 

 
1008000 

Bóna Kovács 1500 1 1500 
Játssz velem a múzeumban! 500 2075 1037500 

Barangolás Nógrádmegye ré-
gészeti múltjában DVD 

2500 1 2500 

Karácsonyi képeslap 100 106 10600 
Id. Szabó István szobrászmű-

vész 
250 222 55500 

összesen:  8798 db 19.218.490 Ft 
Megnevezés ingyenes kiadvá-

nyaink 
   

Sétálófüzet 0 250  
Salgótarján diákoknak 0 10  

Életrevaló 0 70  
ÖSSZESEN:  330  

 
A fenti táblázat az intézmény saját készlet db számban és értékben, a 2019.12.31. leltárral megegyező 
zárással történt. Raktározás: A kiadványainkat az elmúlt évhez hasonlóan jól megközelíthető, 
áttekinthető biztonságos helyen tároljuk.  
2019 évben kiadásra került  
-Középkori várak templomok Nógrádmegyében, 1000db példányban a szerzői és tiszteletpéldányok 
valamint értékesítések után 797 db-bal  gyarapodott a saját készlet. 
-Középkori várak és templomok DVD 100 db kiadott példányból értékesítések köteles és 
tiszteletpéldányok után 51 db gyarapítja a saját készletet. 
Az ingyenes kiadványainkkal 2019 évben (például  Sétáló füzet, Életrevaló, Salgótarján diákoknak 
c. kiadvány) is segítjük a civil szervezetek, iskolák, óvodák lehetőségeit, hogy kedvet kapjanak, 
ösztönzést a múzeumunk látogatására.   
A régi, több tízéves kiadványainkat továbbra is jelképesösszegért áruljuk csökkentve ezáltal is az 
állományt. Kiadványainkból tiszteletpéldányként adunk a helyi iskoláknak, intézményeknek. 
Különböző rendezvényekre és versenyekre is adunk a kiadványainkból, ezzel segítve munkájukat.  
A remittenda csökkentésére 2019. év végén kidolgoztunk egy stratégiát, melyet 2020-ban 
próbaképpen bevezetünk. 
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c) A múzeumi tudományos munka nemzetközi feladatai, kapcsolatai 
 

Feladat Felelős Határidő A feladat teljesítésének 
státusza 

Salgótarján - Bag-
lyaskő régészeti 
kutatása. A témá-
ból előadás a szlo-
vákaiai Füleken. 

PhD. Horváth Tünde 2019. 09. 30. megvalósult 

 

 2017. 
tény 

2018. 
tény 

2019. terv 2019. 
tény 

Kutatási témák száma 16 19 11 15 
Hazai és nemzetközi kutatási programokban 
történő részvételek és a résztvevők száma 

1/1 4/4 1/1 4/3 

A múzeum által megrendezett tudományos 
konferenciák száma 

1 2 1 1 

Konferencián tartott előadások száma 2 21 5 5 
A múzeum dolgozói által jegyzett, magyar 
és idegen nyelvű (külön feltüntetve a  nem-
zetiségi nyelveket) tudományos kiadványok 
száma (múzeumi kiadványban és külső kiad-
ványban egyaránt) 

1 2 2 2 

A múzeum dolgozói által jegyzett, magyar 
és idegen nyelvű (külön feltüntetve a  nem-
zetiségi nyelveket) publikációk száma (mú-
zeumi kiadványban és külső kiadványban 
egyaránt) 

8 10 9 11 

Kiállítási forgatókönyvek száma 1 1 - - 
 

III. Műtárgyvédelem 
 

Megelőző műtárgyvédelemmel kapcsolatos 2019. évi feladatok, valamint a tárgyévi raktár-
fejlesztési feladatok megvalósulása (utóbbi esetében forrásmegjelöléssel) 

Feladat Felelős Határidő A feladat teljesítésének 
státusza 

A Salgótarjáni Öblösüveggyár 
területéről begyűjtött tárgyi 
emlékek és a gyártáshoz 
szükséges papíralapú 
dokumentumok raktározása a 
Tanulmányi raktár 
polcrendszerében. 

Gulyás Gábor 
restaurátor 

2019. 06. 30. Megvalósult 

A Garzonház alatti 
gyűjteményi raktárbázis 
területén őrzött öntöttvas 
kályhák elhelyezése a Dexion-
Salgó polcrendszeren 

Gulyás Gábor 
restaurátor 

2019.06.30. Megvalósult 
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A salgótarjáni PSZF 
irodaépületének bejárása 
gyűjteményi raktárak 
kialakításának szempontjából. 
Műtárgykörnyezet 
monitorozása 

Gulyás Gábor 
restaurátor 

2019.06.30. Megvalósult 

„Járásszékhely múzeumok 
szakmai támogatása” pályázat-
hoz alátámasztó szakmai doku-
mentumok elkészítése. 

Gulyás Gábor 
restaurátor 

2019.06.30. Megvalósult 

Gyűjteményi raktárak és kiállí-
tóterek műtárgyvédelmi szem-
pontú ellenőrzése. A telepített 
és mobil mérőeszközök értéke-
inek rögzítése. 

Gulyás Gábor 
restaurátor 

2019. 12. 30. Megvalósult 

 
Tisztítással, konzerválással, restaurálással kapcsolatos 2019. évi feladatok megvalósulása 
 

Feladat Felelős Határidő A feladat teljesítésének 
státusza 

Kiállításokon bemutatásra ke-
rülő papíralapú műtárgyak 
tisztítása, konzerválása, resta-
urálása  

Gulyás Gábor 2019. 12. 31. Megvalósult 

A Látványtárban őrzött grafi-
kai lapok mikrokörnyezetének 
kialakítása 

Gulyás Gábor 2019. 12. 31. Megvalósult 

Az Állandó történeti kiállítás 
vitrinrendszerében bemutatott 
műtárgyak tisztítása, konzer-
válása, restaurálása. 

Gulyás Gábor 2019. 12. 31. Megvalósult 

 
 2017. tény 2018. 

tény 
2019. 
terv 

2019. 
tény 

Restaurálásra, tisztításra, konzerválásra szoruló 
összes műtárgy becsült száma 

448 679 500 535 

Tárgyévben állományvédelmi kezelésbe (resta-
urálás, konzerválás, tisztítás) vont összes mű-
tárgy száma 

448 679 500 535 

 
IV.  Kiállítási tevékenység 
 

 2017. 
tény 

2018. 
tény 

2019. 
terv 

2019. 
tény 

Állandó kiállítások száma és látogató-
száma  

-  (db | fő)  

5/6841 5/24398 5/25 000 4/8649 
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Időszaki kiállítások száma és látogató-
száma  

- saját épületben (db | fő)  
- más intézményben ( db|fő)  
- külföldön megrendezett 

(db | fő) 

18/11644 16/10276 13/10000 saját 
épület-
ben: 
8/6221 

Vándorkiállítások száma és látogató-
száma  

- hazai (db | fő)  
- külföldön megrendezett 

(db | fő) 

1/962 - - - 

Befogadott kiállítások száma és láto-
gatószáma (db | fő)  

8/4924 9/5383 3/1800 6/3978  

A nemzetiségek anyaországában meg-
rendezett kiállítások száma és látoga-
tószáma (db | fő) 

- - - - 

Virtuális kiállítások száma és látoga-
tószáma (db | fő) 

1 1 1 2 

A hozzáférhető műtárgyállomány mu-
tatói: 

- teljes műtárgyállomány száma 
(db) 

- kiállításban, látványtárban, ta-
nulmányi raktárban bemutatott 
tárgyak száma (db) 

-  interneten hozzáférhető tár-
gyak száma (db) 

- a teljes műtárgyállomány és  a 
fentiek értelmében hozzáfér-
hető műtárgyállomány aránya 
(%) 

215 321 
db 
 
16850 
 
14 080 
 
14,73% 

221449 
db 
 
17 884 
 
14826 
 
14,76% 

223634 
db 
 
17000 db 
 
15000 db 
 
15% 

226 784 
db 
 
17485 

 db 
 
15764 
db 
14,65% 
 

A tárgyévben megjelent tárgykataló-
gusok és kiállítási vezetők száma (ma-
gyar és idegen nyelven), példány-
száma és a  hasznosított 
példányok száma (db | db | db) 

1/320/300 1/800/100 2/1500 2/600 

Múzeumpedagógiai foglalkozással ki-
egészített kiállítások száma 

16 14 15 20 

 
a) Az intézmény 2019. évi kiállítási tervének megvalósulása, szöveges bemutatása, illeszkedése az 

intézmény küldetésnyilatkozatához és középtávú kiállítási stratégiájához. 
 
Időszaki kiállítások: 

Néprajz: 
Saját intézményben egy néprajzi témájú időszaki kiállítás valósult meg: „Találkozások – Néprajz és 
a 20. század Nógrád megyei képzőművészete” címmel a múzeum Képzőművészeti gyűjteményével 
közösen.  
Egyfelől két terület, a képzőművészet és a népművészet, másrészt alkotások kapcsolódását is jelöli 
a cím. A kiállítás 20. századi Nógrád megyei műveket állított egymás mellé, illetve előzményeket is 
megjelenített. Bemutatott olyan megyei kötődésű alkotásokat, melyeken megjelennek népi motívu-
mok, témák. A képek és szobrok mellett néprajzi tárgyakat is láthattak az érdeklődők, amelyek sok 
esetben magyarázták, segítették az értelmezést, esetleg elgondolkodásra késztették a látogatót.  
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Célunk volt újszerű megközelítésben bemutatni két, első pillantásra különbözőnek tűnő terület, a 
modern képzőművészet és a hagyományos népművészet egymásra reflektálását. 
A kiállítás egy utazásra invitálta a látogatót a képek, tárgyak segítségével, amelyek önmagukban is 
tartalmat hordoznak, egymás mellett azonban új jelentést kaphatnak.  
 

Képzőművészet:  
2018 novemberétől 2019 áprilisáig volt megtekinthető a „Fények festője- Iványi Ödön” címet 
viselő kiállítás, mely Salgótarján egykori jeles képzőművészének, művésztanárának állított emléket 
születésének 100. évfordulója alkalmából.  
2019. év folyamán két országos kortárs kiállítást szerveztünk. Az egyik a május 25-én megnyílt 35. 
Tavaszi Tárlat, melyet kétévenként rendez meg múzeumunk. A szakmai zsűri 135 darab kortárs 
művészeti műalkotást festményeket, grafikákat és kisplasztikákat  válogatott be a tárlatra. A kiállítás 
augusztus 24-ig volt látogatható. 2019. szeptember 13-án nyílt meg Bobály Attila szobrászművész 
életműkiállítása és november 5-ig volt látogatható. Bobály Attila a kortárs szobrászművészet 
kiemelkedő alkotója volt, 2017-ben bekövetkezett halálával óriási űr keletkezett mind a nógrádi mind 
az országos képzőművészeti életben. A kiállításon két fiának, Bobály Ádámnak és a szintén 2017-
ben fiatalon elhunyt Bobály Dávidnak a munkái is megtekinthetők voltak. A kiállítás anyagát a 
múzeumi gyűjteményből és a Bobály családtól kölcsönöztük. A család anyagi finanszírozásával 
kiállítási katalógus is készült a tárlathoz. A másik országos jelentőségű kortárs képzőművészeti tárlat, 
a IV. Országos Rajztriennálé megnyitójára 2019. november 23-án került sor. 242 db alkotás három 
nagy teremben kapott helyet. A kiállítása 2020. február 1-ig volt megtekinthető a múzeumba. A 
képtárban található Mihályfi-gyűjteményből rendezett, „Művésznek gyönyörűség a látás” címet 
viselő állandó kiállítás augusztusban frissült, 41db alkotás tekinthetnek meg a látogatók.  
A látványraktár megnyitásával lehetőségünk nyílt a Balázs János anyagunk egy részének 
bemutatására. A festmények és grafikák mellett megtekinthetők vázlatfüzetei és fafaragásai is. 
Nagyon sok múzeumpedagógiai foglalkozás témája Balázs János művészete a múzeumunkban már 
évek óta, s így lehetőségünk van szemlélteni e remek anyagot.  
2019-ben első ízben rendeztük meg a helyi képzőművész Földi Gergellyel kezdeményezésére az I. 
Nemzeti Gyermektárlatot. A programra 7-14 éves kor között lehetett nevezni. A kiállított alkotások 
zsűrizésre kerültek. 

 
Fotóművészet: 

Az új oktatótér kialakításával  fotókiállítások és filmvetések rendezésére alkalmas helyiség jött létre. 
2019-ben már a múzeum saját anyagából Gaál István fotókiállításával indítottuk a kiállítások sorát. 
Múzeumunkban többször rendeztünk már a salgótarjáni születésű, Kossuth-díjas filmrendező római 
fotóiból kiállítást, de mindig új anyagot tudunk bemutatni az érdeklődő közönségnek és a múzeumi 
médiaszakkörös diákoknak. A Múzeumok Éjszakájának tematikája a salgótarjáni acélgyár 150 éves 
múltja volt, s ehhez kapcsolódott Brunczel Tibor fotóművész emlékkiállítása is, aki az acélgyár 
egykori jeles fotósa volt. A 2019-es évet a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum anyagából 
kölcsönzött Bozóky Dezső fotográfiai anyagával zártuk. Bozóky Dezső hajóorvos számtalan 
országba eljutott és fotográfiákat készített útja során. Bozóky egyébként leszerelését követően a 
Rimamurány-Salgótarján Vasmű orvosa volt.  
 

Történelem, helytörténet: 
„Harc árán is” Honvédő harcok Salgótarján térségében, 1919  című kiállításunkat március végén 
nyitottuk és két hónapig állt. 1918. végén a megalakulóban lévő Csehszlovák Köztársaság területi 
igényt formált Észak-Magyarországra. 1918 novemberétől 1919. februárig a cseh katonaság lényeg-
ében harc nélkül megszállta szinte az egész felső-magyarországi területet. Az ezt követő honvédő 
harcok történetét mutatta be kiállításunk sok dokumentumot és fotót felsorakoztatva.  
„Nagyon sokat köszönhetek szülőföldemnek” című kamarakiállításunk a Salgótarjánból elszárma-
zott Komlóssy Erzsébet operaénekesnek állított emléket. A kiállítást Clementis Tamás operanagy-
követ nyitotta meg. Számos érdekes múzeumpedagógiai programot tudtunk e kiállításra ráépíteni 
vendégelőadókkal.  
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A Múzeumok Éjszakáján nyitottuk meg A „Rimai birodalom” salgótarjáni acélgyára.” című 
történeti kiállításunkat, mely nemcsak helytörténeti, de országos jelentőségűnek is volt mondható. 
Kiállításunk elsősorban a vállalat közösségszervező tevékenységére fókuszált. Ennek megfelelően 
elsősorban a gyár kulturális és szociális viszonyaira irányítottuk figyelmünket. A kiállítás 
készültekor felhívás nyomán számos egykori acélgyári dolgozó valamint családtagok bocsátottak 
rendelkezésünkre tárgyi-, fénykép-, és dokumentumanyagot. Ehhez a kiállításhoz kapcsolódott helyi 
gyűjtőknek a lemezjátékait bemutató Retró játékaink c. kamarakiállítás.  
A Salgótarjáni Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködve fogadtuk a „Szlovák 
Nemzeti Felkelés-75” című, a besztercebányai Szlovák Nemzeti Felkelés Múzeumának magyar 
nyelvű kiállítási anyagát. 
 
Az év legjelentősebb eseménye a Bányászati Kiállítóhelyünkön a Kubinyi Ágoston Program keretén 
belül megvalósult Bányamentés története a nógrádi szénmedencében c. állandó kiállításunk. 
2018-ban átadtuk az új állandó felszíni bányászattörténeti kiállítás fogadóterét, valamint 1-6. 
egységét. A 2019-ben nyílt  új állandó bányászattörténeti kiállítás  7. egységeként bemutatjuk a 
bányamentés történetét a Nógrádi szénmedencében, megjelenítve a szénmedence nagyobb 
bányaszerencsétlenségeit, hiszen a föld alatti kiállítóhelynek helyet adó  József lejtősakna 1955 – 
1982 között a bányamentők gyakorló tárójaként működött. Különleges élménnyel gazdagodnak a 
látogatók az Egy sikeres bányamentés 1888-ból című animációs film megtekintésével és a 
hozzákapcsolódó interaktív kvízkérdések megoldásával. A film és az interaktív alkalmazás az 1888. 
november 7-i vízbetörés miatt a bányában rekedt 20 bányásznak a mélyben töltött 56 óráját és a 
Gerber Frigyes bányaigazgató által vezetett mentés történetét meséli el. Mindemellett azon látogatók 
számára, akik valamilyen okból nem tudnak, nem akarnak lemenni a föld alatti kiállítótérbe, 
(mozgássérültek, klausztrofóbiások stb.) virtuális sétára nyílik lehetőség egy föld alatti bányaüzem 
világának megismerésére. Az új állandó kiállítási egységbe több olyan műtárgy, illetve képi és 
szöveges dokumentáció került, mely korábban nem volt látható a nagyközönség számára. A 
bányamentők által a szerencsétlenségek megelőzésére használt mérőműszerek és a mentés során 
általuk alkalmazott mentőkészülékek, bábun látható bányamentő felszerelés jeleníti meg a 
bányamentők életmentő munkáját.  Újdonság a nagyobb bányaszerencsétlenségek képi 
dokumentációja, mert a múzeumi gyűjteményekből, MTI-archívumból és magánszemélyektől 
származó fényképek ez idáig nem kaptak helyet a kiállításban.  
  

Irodalomtörténet: 
2018. évről áthúzódó kiállításunk volt a Móra mesebirodalma c. tárlat, melyet a szegedi Móra 
Ferenc Múzeumból kölcsönöztünk és a névadó író munkásságát mutatta be gyerekeknek, 
felnőtteknek. A közkedvelt tárlat 2019. február végéig volt látogatható Salgótarjánban.  
 
b) Kiállítások:  

 
Állandó kiállítások felsorolása látogatószámmal (saját épületben): 
 

Kiállítás címe 2017. tény 2018. tény 2019. terv 2019. tény 
Nógrád az Újkorban 
2019. jan1- dec31 

1907 2230 2300 2267 

Üvegváros. Öblösüveggyár történeti és 
üveg művészeti tanulmány raktára 

2019.01.01-dec 31 

2160 2210 2500 2429 

„A művésznek gyönyörűség a látás” A 
Dornyay Béla Múzeum Képtára (Válo-

gatás a Mihályfi gyűjteményből 
2019.01.01-05.18. 
2019.09.01.-12.31. 

253 675 1000 1405 
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A21-052-es tolatómozdony Salgótarján 
Főtéri Vasútállomásán  

2019.01.01.-12.31. 

2511 3168 3000 2548 

Bányászati Kiállítóhely földalatti és 
felszíni kiállítása, közte az újonnan át-
adott „A nógrádi szénbányászat törté-
nete 1848-1992 c. új felszíni, állandó 
történeti kiállításból „A bányamentés 
története a Nógrádi szénmedencében” 

c. kiállításrész 
 

16822 16115 18000 11 348 

 
Áthúzódó saját időszakos kiállítások felsorolása látogatószámmal (saját épületben): 
 

Kiállítás címe 2017. 
tény 

2018. tény 2019. terv 2019. tény Felelős 

Móra mesebirodalom 
2018.9.14.-2019.02.23. 

- 742 - 146 Shah 
Gabriella 

Iványi Ödön emlékkiállítás 
2018.11.16.-2019.03.30 

- 473 200 279 K. Peák 
Ildikó 

 
Új saját időszakos kiállítások felsorolása látogatószámmal (saját épületben): 
 

Kiállítás címe 2017. tény 2018. 
tény 

2019. terv 2019. tény Felelős 

Találkozások: Néprajz és a 
20. századi Nógrád képzőmű-

vészete 
2019. 01.31. – 04.19. 

 

- - 800 532 Steib 
Janka, 

K. Peák 
Ildikó 

„Harc árán is” Honvédő har-
cok Salgótarján térségében, 

1919 
2019.3.29.-5.31. 

- - 1500 484 Balogh 
Zoltán, 
Fodor 
Miklós 
Zoltán 

„Nagyon sokat köszönhetek 
szülőföldemnek” Komlóssy 

Erzsébet emlékkiállítás 
2019.5.3.-6.15. 

- - 500 271 Steib 
Janka 

Retró gyermekjátékok 
2019.6.22.-8.22. 

- - 1500 754 Kaszás 
Géza 

Gaal István: „Változatok Ró-
mára” Fotó kiállítás 

2019.3.12-5.31. 

- - 500 564 Shah 
Gabri-

ella 
A „Rimai birodalom” salgó-

tarjáni acélgyára. 
2019.6.22.-10.31 

- - 2000 1277 Balogh 
Zoltán, 
Fodor 
Miklós 
Zoltán 
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Országos és nemzetközi kiállítási programok keretében megvalósult kiállítások látogató-
számmal (saját épületben): 
 

Kiállítás címe 2017. tény 2018. tény 2019. terv 2019. tény Felelős 
35. Salgótarjáni Tavaszi Tárlat 

2019.05.25.-08.24. 
- - 1000 1558 Shah 

Gabriella, 
Burgundi 

Diána 
Országos Rajztriennálé 
(áthúzódó) 

- - 1000 781 Shah 
Gabriella, 
Burgundi 

Diána 
  

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

Kiállítás címe Helyszín 2017. 
tény 

2018. 
tény 

2019. 
terv 

2019. 
tény 

Felelős 

       
       

 
Befogadott időszaki kiállítások felsorolása látogatószámmal 
 

Kiállítás címe 2017. 
tény 

2018. 
tény 

2019. 
terv 

2019. 
tény 

Felelős 

Karancs eszpresszó emlékére ka-
mara kiállítás „Kerámia Fal” 

2019.04.06-06.13. 

- - - 318 Kaszás 
Géza 

Brunczel Tibor fotó kiállítás 
2019.06.22.-08.31. 

- - - 814 Shah 
Gabriella 

A Szlovák Nemzeti Felkelés-75-
A Besztercebányai Szlovák Nem-
zeti Felkelés Múzeumának ma-

gyar nyelvű kiállítása 

- - 500 444 Fodor 
Miklós 
Zoltán 

I. Nemzeti Gyermek tárlat 
2019.09.11.-11.05. 

- - - 371 Shah 
Gabriella 

Bobály. Bobály Attila szobrász-
művész és fiainak kiállítása 

2019.09.13.-11.5. 

- - 1000 810 Shah 
Gabriella 

Bozóky Dezső emlékkiállítás ok-
tató tér 2019.09.20-12.31. 

- - 800 1221 Shah 
Gabriella 

 
c) Látogatottság:  

 

Mutatók 2017. 
tény 

2018. 
tény 

2019. 
terv 

2019. 
tény 

Összes látogatószám 35 307 34 674 23000 30621 
ebből: teljes árat fizető látogató 2000 2133 1500 1896 

kedvezményes árat fizető 5476 13 910 9500 4495 
ingyenes 27 831 18 631 12000 24230 

ebből diák látogatók 13 252 6485 6000 9531 
ebből külföldi látogatók (becsült százalék) 0,5% 2,5% 2% 0,5% 
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Az adatokat kérjük a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 
194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet alapján nyilvántartani. 
 
Az elmúlt évekhez képest alacsonyabb látogatószám, az év első felében, februártól májusig a 
Bányászati Kiállítóhely földalatti kiállítóhelyének frontfejtési szakaszán végrehajtott 
felújítási munkálatokkal magyarázható. Emiatt az adott időszakban igen korlátozott számban 
tudtunk csak látogatókat fogadni a földalatti kiállítóhelyen. 
  

d) A muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI.24.) Korm. 
rendelet 2. § (2) bekezdésében foglaltak alapján nyújtandó kedvezménynek a muzeális intéz-
mény által  
meghatározott napjai, havi bontásban. 

 
Január: utolsó szombat 
Február: február 14. Valentin nap kedvezményes nap, utolsó szombat 
Március: március 8. kedvezményes nap, március 15. ingyenes, utolsó szombat 
Április: utolsó szombat 
Május: Múzeumok Világnapja kedvezményes nap, utolsó szombat 
Június: Múzeumok Éjszakája kedvezményes nap, utolsó szombat 
Július: utolsó szombat 
Augusztus: augusztus 20. ingyenes, utolsó szombat 
Szeptember: utolsó szombat 
Október: október 23. ingyenes, Őszi Fesztivál idején két nap ingyenes, utolsó szombat 
November: utolsó szombat 
December: utolsó szombat 
Hónap utolsó szombatján ingyen látogathatja az intézményt minden 18 év alatti, diákigazol-

vánnyal rendelkező személy és egy kísérője. 
 
e) Nyitva tartás: 344. nap/év. (az ünnepi nyitva tartás jellemzői, különös tekintettel a nemzeti ün-

nepekre)  
 
A Múzeum hétfőn 9 és 16 óra között, kedd-péntek 9 és 17 óra között tart nyitva. Szombati napokon 
április 1. és szeptember 30. között 9 és 16 óra között, október 1. és március 31. között 10 és 15 óra 
között tart nyitva. Állami és nemzeti ünnepeken a múzeum nyitva tart. Az ünnepi nyitva tartás 
szabályai megegyeznek a szombati nyitva tartás szabályaival. Legalább 2 főnek kell nyitva tartás 
alatt a múzeumban tartózkodnia. Igény szerint a múzeum ebben az évben is nyitva tarthat 
vasárnaponként a nagyobb közérdeklődést kiváltó kiállítások időtartama alatt. A Bányászati 
Kiállítóhelyen a nyitvatartási idő április 1. és szeptember 30. között 9 – 15 óra, október 1. és március 
31. között 10 – 14 óra. A Kiállítóhelyen általános a vasárnapi nyitva tartás, szünnap a hétfő. 
 
f) Látogatói kedvezmények 
 

A 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet szerint. A muzeális intézmények látogatóit megillető 
kedvezményekről szóló 194/2000. (XI.24.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében foglaltak alapján 
nyújtjuk a kedvezményeket. Ingyenesen látogatható a múzeum 70 év felettieknek, 6 év alattiaknak, 
kísérő pedagógusnak, pedagógusigazolvánnyal rendelkező személynek, minisztérium által kiadott 
igazolvánnyal rendelkező személynek, speciális neveltetés igényűeknek és fogyatékkal élőknek. 
Folytattuk a Múzeumra és a Bányászati Kiállítóhelyre vonatkozó kedvezményre jogosító kombinált 
jegy programunkat. 
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g) A látogatószám növekedését és a múzeumi szolgáltatások minőségét elősegítő új kezdeménye-
zések, szolgáltatáscsomagok és készpénzkímélő eszközök  
 

2019-ben változatos tematikájú kiállításokat rendeztünk, illetve fogadtunk múzeumunkba. A 
látogatószám emelésének hagyományos, egyben bevált eszköze az iskolai csoportok aktív jelenléte 
mind a kiállításokon, mind a közművelődési rendezvényeken, mind a múzeumpedagógiai 
foglalkozásokon. E tekintetben a kulcs a helyi oktatási intézményekkel való aktív és eredményes 
kapcsolattartás.  
 
h) Látogatószám növelésének tervezett stratégiája 
 

A látogatószám növelésének meghatározó eszköze a megfelelő kommunikációs csatornák 
igénybevétele: TV, rádió, írott sajtó és e-sajtó. Honlapunk folyamatos megújuláson megy keresztül, 
közösségi oldalunk is naprakész. 
 
i) Az épületen belüli információs eszközök 
 

Egy TIOP beruházásnak köszönhetően helyeztünk el összesen öt információs pultot, melyeken az 
üveggyűjtemény feldolgozott állapotban elérhető a látogatók számára. Az információs pultok közül 
az egyik a fogadótérben érhető el. A fogadótér nagyképernyős monitorán folyamatosan sugárzunk 
az aktuális kiállításainkról és rendezvényeinkről mozgóképes információkat. Az információk 
folyamatosan frissülnek. A hagyományos információs eszközök közül a bejárat közelében 
információs feliratokat helyeztünk el, melyek ismertetik a nyitva tartási rendet. Az aktuális kiállítási 
plakátokat cseréljük. A jelentősebb kiállításokat a Múzeum déli homlokzatára kihelyezett 
óriásmolinók hirdetik a város felé. 
 
j) Múzeumi bolt, büfé, kávézó 
 

A jegypénztárnál, a portánál kaphatóak saját, ill. más kiadású bizományos könyvek, kiadványok, 
ajándéktárgyak. A Bányászati Kiállítóhelyen keresettek a bányászattal kapcsolatos ajándék- és em-
léktárgyak. A kiadványok és ajándéktárgyak itt is a jegypénztárnál vásárolhatók meg. 
 
k) Az akadálymentesítés helyzete 

 
 A Múzeum akadálymentesített. A kerekes székesek a földszintről az emeletre a teherlifttel juthatnak 
fel. A földszinten mozgáskorlátozottak számára kialakított mellékhelyiség található. A Bányászati 
Kiállítóhelyen is van akadálymentesített mellékhelyiség és a földfelszíni kiállítóhely is akadálymen-
tesített. 
 
l) Fogyatékkal élők (látás- és hallássérültek) fogadása a múzeumban 

 
Múzeumunkat több éve rendszeresen látogatják az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális 
Szakiskola diákjai. A speciális oktatási intézményből idén is eljöttek csoportok kiállításainkra, ren-
dezvényeinkre. Kiemelt hangsúlyt fektettünk e diákok fogadására.  
 

 
V. Szolgáltatási feladatok 
 

1.Közönségkapcsolatok: 
 

Az intézmény 2019. évi közművelődési tevékenységének szöveges bemutatása: 
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A 2019-es évben a Dornyay Béla Múzeum rendkívül sok rendezvényt, újonnan megnyílt kiállítást és 
változatos tematikájú programot kínált látogatói számára. Mint az ezt megelőző években, úgy 2019-
ben is igyekeztünk összehangolni rendezvényeinket mind országos, mind nemzetközi vonatkozású 
programokkal, illetve megőrizve a korábbi évek gyakorlatát, az év jeles napjait, évfordulóit, valamint 
állandó és időszaki kiállításaink témáit figyelembe véve alakítottuk programkínálatunkat.  
 
Kiállítások 
A 2018-as évről áthúzódó kiállításunk, a „Móra mesebirodalma – Kalandozások Panka és Vad-
ember útján” című vándorkiállításunkat február 23-ig tekinthették meg a látogatók.  
Január 31-én nyílt meg a néprajz és a képzőművészet találkozási pontjait bemutató „Találkozások” 
című kiállítás, mely néprajzi tárgyak és Nógrád megyei alkotók műalkotásait mutatta be. Hozzá kap-
csolódó tárlatvezetésekkel színesítettük a programjainkat.  
Március 29-én „Harc árán is – Honvédő harcok Salgótarján térségében, 1919” címmel nyílt meg 
kiállításunk, mely az 1919-es események speciálisan városunkhoz köthető eseményeit mutatta be. A 
kiállítás iránt mélyebben érdeklődők számára szakmai tárlatvezetéseket hirdettünk meg, melyet tör-
ténész kollégáink tartottak.  
Május 3-án nyílt meg „Nagyon sokat köszönhetek szülőföldemnek” címmel Komlóssy Erzsébet, 
salgóbányai származású Kossuth-díjas operaénekesnő emlékkiállítása halálának ötödik évfordulója 
alkalmából.  
Szintén májusban nyílt meg a kétévente megrendezésre kerülő 35. Tavaszi Tárlat, melyen festmé-
nyek, grafikák és plasztikák egyaránt megtekinthetők voltak. Az országos begyűjtésű tárlaton 135 
alkotás szerepelt. A tárlatvezetéseket képzőművész kolléganőnk tartotta, így a szakma iránt mélyeb-
ben érdeklődők speciális ismeretekre is szert tehettek a kortárs művészet vonatkozásában. 
A Múzeumok Éjszakája programsorozatán belül nyílt meg a „Rimai Birodalom salgótarjáni acél-
gyára” című kiállítás, mely a város történetének meghatározó jelentőségű iparkomplexumát mutatta 
be. A kiállítás június 22. és október 31. között várta a látogatókat. 
Az 1944-es Szlovák Nemzeti Felkelés 75. évfordulója alkalmából augusztus 21. és október 4. között 
emlékkiállítás volt látogatható. A kiállítás erősítette a salgótarjáni Szlovák Nemzetiségi Önkormány-
zattal a kapcsolatot, a kiállítás általuk került a múzeumunkba.  
Szeptemberben két igen jelentős kiállításnak adott otthont a múzeum: 13-án Bobály Attila szob-
rászművész életmű-kiállítása nyitotta meg kapuit, 20-ától pedig a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti 
Múzeum jóvoltából a „Látogatás az Oszmán Birodalomban” című fotókiállítást tekinthették meg 
a látogatók Dr. Bozóky Dezső sorhajóorvos korabeli fotográfiájából. 
Szintén országos begyűjtésű a több mint 240 művet bemutató IV. Országos Rajztriennálé, mely 
november 23-tól 2020. február 1-ig volt megtekinthető a múzeumban. A kortárs művészet szerelme-
seit 2019-ben a Dornyay Béla Múzeumban valóban feltöltődés várta.  
Az év utolsó napjaiban, december 13-án nyílt meg „A nógrádi szénbányászat története (1848-
1992) - A bányamentés története a Nógrádi szénmedencében” címmel a Dornyay Béla Múzeum 
Bányászati Kiállítóhelyének újabb kiállítóterme, mely a bányamentés történetét mutatja be nógrádi 
szénmedencében. 
 
Programok 
A jeles napokat, évfordulókat érintő közművelődési programjaink között említjük meg a Magyar 
Rejtvényfejtők Napján megtartott programot, melynek keretén belül a látogatók a múzeumhoz kap-
csolódó kérdésekből álló rejtvényt fejthettek meg, megfejtéseiket pedig apró ajándékokkal jutalmaz-
tuk.  
Áthúzódó kiállításunkhoz kapcsolódóan a Móra mesebirodalma című kiállításunkra óvodáscsopor-
tok és kisiskolások jöttek a foglalkozásainkra. 
Márciustól rendszeresen tartottunk középiskolás korosztály számára média órát, melyen középisko-
lás csoportok vettek részt. A szakkör tematikája rendkívül változatos volt, a vizuális kultúra több 
területét felölte olyan átfogó témák feldolgozásával, mint a fény és árnyék, a biztonságos internet-
használat. A szakkörön művészettörténeti előadásokat is meghallgathattak a tanulók, így került sor 
Benczúr Gyula és Csontváry Kosztka Tivadar művészetének elemzésére is.  
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Március 21-én a POFOSZ Nógrád Megyei Szervezetének adott otthont a múzeum, mely alapításának 
30 éves évfordulóját ünnepelte egy megemlékezés keretén belül. Középiskolás diákok számára 
rendhagyó történelemóra keretében előadások hangzottak el Salgótarján múltjával kapcsolatosan.  
2019. márciusában adtuk át az EFOP pályázat keretében  a múzeum alagsorában található oktatóteret 
és látványraktárt. Az átadási ünnepséget Gaál István „Változatok Rómára” című fotókiállításának 
megnyitásával színesítettük. Ehhez a kiállításhoz több médiafoglalkozás kapcsolódott, többek között 
a Dornyay Béla Múzeum és a Madách Imre Gimnázium közös szervezésében szervezett 
médiaszakkörösök számára.  
Áprilisban Kele-Szabó Ágnes, a Madách Imre Gimnázium pedagógusa tartott szakmai napot a 
múzeum dolgozói számára az internet veszélyeiről. 
„Harc árán is” című kiállításunkhoz kapcsolódóan került sor május 23-án a Honvédő Konferenciára, 
melyen e témával kapcsolatos előadásokat hallgathattak meg az érdeklődők. 
Szintén májusban került sor Shah Timor „Középkori templomok Nógrád megyében” című filmjének 
bemutatójára, melyet a nagy érdeklődésre való tekintettel az év folyamán többször, június 22-én, 
október 5-én és 22-én is megtekinthettek az érdeklődők. 
Szeptember 12-én a salgótarjáni holokauszt áldozatok emlékére botlatóköveket helyeztek el a város 
különböző pontjain. Az esemény után egy dokumentumfilm vetítésére került sor a múzeumban, 
melyben egy holokauszt túlélő, Szegő Zsuzsa történetéről szóló filmet láthattak az érdeklődők.  
 
Könyvbemutatók 
Ebben az évben múzeumunk három könyvbemutatónak adott otthont. Január 22-én dr. Horváth 
Tünde, a múzeum régészének könyvét mutattuk be „Ózd csodálatos földje” címmel. Június 17-én 
került sor Praznovszky Mihály Küzdelmek és csetepaték című művének a bemutatására. December 
16-án Shah Timor „A hit és hatalom házai – Középkori templomok és várak Nógrád megyében” 
című reprezentatív albumát ismerhette meg a közönség. 
 
Múzeumok Majálisa 
Múzeumunk ebben az évben is részt vett a Múzeumok Majálisán, ahol a múzeum Bányászati Kiállí-
tóhelye mutatkozott be. A Majálison kiadványainkkal, kézbe vehető kiállítási tárgyakkal, fotókkal 
és filmekkel szemléltetve ismertettük meg a látogatókat a 2018. decemberében megnyílt „A nógrádi 
szénbányászat története (1844 – 1992) című új állandó kiállításunkkal. Főként azokat a jellegzetes-
ségeket mutattuk be, amelyek a bányavállalatok kulturális és szociális szerepvállalásáról, a hagyo-
mányok tovább örökítéséről és közösségformáló, közösségmegtartó szerepéről szólnak.  
Standunknál a gyermekek bányamanóképzésen vehettek részt, mely foglalkozáson ügyességükről, 
elméleti tudásukról, kreativitásukról adhattak számot, s minderről oklevelet vehettek át. 
 
Múzeumok Éjszakája 
Változatos programokkal várta a látogatókat múzeumunk a Múzeumok Éjszakáján. A rendezvény 
mottója az „acél” volt, e köré szerveződtek kiállításaink és programjaink. A program keretén belül 
két kiállítás nyílt meg: „A Rimai Birodalom salgótarjáni acélgyára” című kiállításunk, valamint 
Brunczel Tibor salgótarjáni fotográfus emlékkiállítása az újonnan felújított oktatótérben. A Retró 
játékkiállításon a nosztalgiázni vágyó látogatók a 70-es, 80-as évek játékaiból készült kiállítást 
tekinthették meg, sőt diavetítéssel szórakoztattuk a kicsiket és nagyokat. Az „acél” tematikához 
kapcsolódóan hallgathatták meg a vendégek a Bányász-Kohász Fúvószenekarok bemutatóját, majd 
21 órától a Helldiver nevű heavy metál zenekar koncertjét. Buda László „Kalandok a Nagy Fehéren” 
című vetített képes előadásában a Mont Blanc-on tett túráit elevenítette fel. Ezenkívül is számtalan 
program várta a látogatókat: csapatversenyre jelentkezhettek a vállalkozó szelleműek „Harc a 
Kucord hegyért” (az egykori acélgyári telep gyerekei játékának színtere) címmel rendezett 
játékunkra, volt tombola és zsákbamacska. Az acél tematikájához kapcsolódott Adame Károly 
kovácsmester szakmai bemutatója, és további kézműves foglalkozások várták a gyerekeket. A 
Bányászati Kiállítóhelyen táncház és Szentiván-éji tűzugrás várta a látogatókat a Nógrád 
Néptáncegyüttes tagjaival. Különlegessége volt az éjszakának, hogy programjainkról a múzeumba 
kitelepült Tarján Rádió egyenes adásban közvetített.  
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Múzeumok Őszi Fesztiválja 
Idén kiemelkedően sok és színes programkínálatot nyújtott múzeumunk a Múzeumok Őszi Feszti-
válja keretein belül. Tíz témakörbe szervezve az alábbi programok valósultak meg: 
 
Múzeumpedagógiai Tanévnyitó (szeptember 25.)  
A kifejezetten pedagógusok számára meghirdetett programnak már hagyománya van a Dornyay Béla 
Múzeumban is. A hangulatos kerekasztal-beszélgetés formájában megtartott ismertetőt szakmai 
tapasztalatcsere és programegyeztetés követte. Sok esetben már ilyenkor bejelentkeznek a tanárok, 
óvodapedagógusok a számukra érdekes programokra. Városunkban kiváló az iskolák és a múzeum 
kapcsolata, minden iskolában és óvodában van múzeumi kapcsolattartó, akikkel a 
múzeumpedagógus és a művelődésszervező kollégák napi kapcsolatban vannak. 
 
Pincétől a padlásig (szeptember 26., október 2.) 
A látogatóknak lehetőségük nyílt megtekinteni a múzeum épületének minden szintjét, kiállítótereit, 
raktárhelyiségeit, gyűjteményi raktárakat, irodai helyiségeket. A látogatókat múzeumi szakemberek 
kalauzolták valamennyi helyiségben, minden területnek a szakértőjét, felelősét kértük fel 
tárlatvezetésre. A múzeumi séta során a csoportok a pince szintjén kezdték a látogatást, 
megtekinthették az új képzőművészeti és a régészeti raktárt muzeológus és gyűjteménykezelő 
kollégák vezetésével. Majd a tárlatvezető és a múzeumpedagógus vezetésével körbejárják az 
időszaki és állandó kiállításokat. Legnagyobb érdeklődésre természetesen az eddig nem látogatható 
raktárak tartottak számot. 
 
Pincétől a padlásig a bányamúzeumban (október 1.) 
A látogatóknak lehetőségük nyílt megtekinteni a múzeum épületét, raktárhelyiségeit, irodai 
helyiségeket, és természetesen a bánya mélyét múzeumi szakemberek vezetésével.  
 
Tanáregyéniségek a salgótarjáni acélgyári kolónián című előadás (szeptember 30.) 
Előadásunk A Rimai birodalom salgótarjáni acélgyára c. kiállításhoz kapcsolódott, az acélgyári 
társulati iskolában, későbbi nevén a Petőfi Sándor Általános Iskolában folyó pedagógiai munkát, 
annak kiemelkedő személyiségeit helyezte előtérbe. Az előadó, Bódi Györgyné Dr. a Dornyay Béla 
Múzeum Baráti Körének elnöke, maga is ennek az intézménynek volt egykor történelem szakos 
tanára, jelenleg pedig helytörténeti kutatóként foglalkozik az iskola történetével. Bódi Györgyné a 
kezdetektől mutatta be az acélgyári iskola működését, az épület nagyszerűségét, hajdani 
modernségét, valamint az iskolában folyó magas szintű pedagógiai munkát. A program nagy 
érdeklődésnek örvendett, egykori és jelenleg is aktívan dolgozó pedagógusok is megjelentek az 
előadáson. 
 
Építészeti csodáink című előadás (október 1.) 
Múzeumunk évek óta jó együttműködésben szervezi meg a Nógrád Megyei Építész Kamarával 
együtt az  Építészet hónapja keretében a programokat. Ez alkalommal Vass Attila, Nógrád Megye 
főépítésze a fenntartható turizmus fejlesztésének lehetőségeiről, majd Drexler Szilárd, a Novohrad-
Nógrád Geopark képviselője tartottak vetített képes előadást. 
A program célja az volt, hogy hangsúlyt helyezzünk megyénk építészetének gazdagságára, építészeti 
környezetünk sokszínűségére. Az előadók hangsúlyozták, hogy fontosnak tartják, hogy értékeinket 
elérhetővé és vonzóvá tegyük a nagyközönség számára is. Ennek módszereiről lehetőségeiről szóltak 
az előadások praktikus ötletekkel, kreatív és innovatív fejlesztési lehetőségekkel. Múzeumunk szin-
tén részt vállal ezekből a programokból, hiszen folyamatosan szervezünk olyan programokat, melyek 
tágabb környezetünk értékeit helyezi előtérbe. Sétákat, várlátogatásokat, erdőjárásokat szervezünk 
szakemberekkel. 
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A nógrádi szénbányászok bányamérnökei című előadás (október 2.) 
Az előadást Domonkos Imre, a bányászati kiállítóhely bányamérnök alkalmazottja tartotta. Előadása 
során kitért a nógrádi szénbányászat kialakulására, működésére, majd a legnagyobb jelentőségű bá-
nyamérnököket, főként az igazgatókat mutatta be. Az előadáson a Táncsics Mihály Szakgimnázium 
két osztálya vett részt. 
 
Csodáink a fémszobrászatban (október 3.) séta és szaktárlatvezetés 
Bobály Attila szobrászművész kiállítása szeptember 13-án nyílt a Dornyay Béla Múzeumban. Ehhez 
kapcsolódott a Csodáink a fémszobrászatban című program, melynek keretében az érdeklődők egy 
Salgótarján városában tett kellemes séta keretén belül ismerkedhettek meg a szobrász műveivel. 
Bobály Attila salgótarjáni kötődésű nemzetközileg is elismert szobrászművész csodálatos kiállítása 
egész életének művészetét felölelte, sőt a kiállításon a fiainak a munkáit is megtekinthették a látoga-
tók. Bobály Dávid tehetséges szobrászművészként indult, sajnos korai halála miatt művészete nem 
bontakozhatott ki a maga teljességében. Bobály Ádám, a művész másik fia pedig szobrász-restaurá-
tor. A kiállítást óvodás kortól ajánlhattuk bármilyen csoportnak, hiszen minden korosztály felfedez-
heti benne maga számára a mondanivalót. Ezért gondoltuk, hogy a városi séta hasonlóan jó program 
lehet, és ennek az időjárás is kedvezett, hiszen nagyon kellemes őszünk volt. A csoportok jó hangu-
latú sétát tettek a városban, és felfedezhették, illetve rácsodálkozhattak a művész talán minden nap 
látott alkotásaira, melyekről esetleg nem is tudták, hogy ki az alkotója. Ugyanezen a napon Szabó 
Noémi szobrászművész, Bobály Attila kollégája és jó barátja tartott a kiállításban érdekes tárlatve-
zetést több iskoláscsoport számára. Külön speciális óra keretében foglalkozott az érettségi előtt álló 
diákokkal, akikkel a szobrászati tételsort vették át, szemléltetve Bobály Attila alkotásain a szobrászat 
sokszínűségét.  
 
A magasban és a mélyben című vetített képes előadás (október 8.) 
Buda László barlangász, hegymászó, a múzeum egykori fotósa élményeiről mindig nagyszámú 
közönség előtt tart vetített képes előadásokat, hiszen előadói stílusa, személyisége garantálja a jó 
hangulatot. Buda László ez alkalommal a Vecsembükki-zsomboly expedíciójáról tartott 
lebilincselően érdekes előadást. Célunk volt, hogy tágabb környezetünk természeti adottságait is 
megismertessük az érdeklődőkkel, és kedvet csináljunk megyénk kincseinek a felfedezéséhez. Ebben 
partnerünk az előadó. A programon javarészt felnőttek vettek részt, akik maguk is természetjárók. A 
Vecsembükki-zsomboly rendkívül érdekes természeti képződményéről azonban még nem sokan 
hallottak, így az előadás mindenki számára izgalmas, új információkkal teli élmény volt. Fotósként 
pedig azt is garantálta az előadó, hogy az érdekes kalandokat ne csak elképzeljük, hanem lássuk is 
magunk előtt az expedícióról és a tájakról készült lenyűgöző képeket. 
 
A világ csodái Balázs János szemével című előadás (október 9.) 
Balázs János cigány származású festőművész és költő művészetét mutatta be Birkás Babett, a 
múzeum munkatársa. Balázs János Salgótarjánban élt és alkotott, rendkívül szerény körülmények 
között. Iskoláit korán befejezte, mégis nagy tudású, művelt emberré képezte magát. Háza az 
úgynevezett  egykori Cigány-dombon állt. Művészete egyedi, sajátos, rendkívül gazdag és sokszínű. 
Múzeumunk egyik legfontosabb küldetésének érzi, hogy Balázs János művészetét megismertesse az 
érdeklődőkkel. Ezért dolgozták ki múzeumunk kollégái a „Mítikus lényeim” című foglalkozást, 
melynek keretein belül a gyerekek megismerkedhetnek a művész képeivel, verseivel A múzeum 
felújított képzőművészeti raktárában több művét is megtekinthetjük állandó kiállítás formájában.  
 
Csodák gyerekszemmel – 1. Nógrád Megyei Gyermek Tárlat (október 11.) 
Az I. Nógrád Megyei Gyermek Tárlat a Hibó Tamás Alapfokú Művészeti Iskola és a Váczi Gyula 
Alapfokú Művészeti Iskola közös szervezésében került megrendezésre. Célunk az volt, hogy a 
fiatalokat minél nagyobb számban csábítsuk be a múzeumba, hogy minél fiatalabb korban életük 
részévé váljon a múzeumi látogatás során megszerzett tapasztalat. A gyerekek kreativitását, 
alkotókészségét szem előtt tartó pedagógusokkal együttműködve valósítottuk meg ezt a kiállítást, 
ahol 14 iskola tanulóinak alkotásait tekinthették meg az érdeklődők.  



 31 

Sportélet az acélgyári kolónián című előadás (október 14.) 
Szabó János a salgótarjáni sportélet, sporttörténelem legnagyobb szakértője a „Rimai birodalom” 
című kiállításhoz kapcsolódó előadással készült. Bemutatta az acélgyári kolónián megalakuló és mű-
ködő sportegyleteket, klubokat, sportolókat, olimpikonokat. Gazdag tárgyi gyűjteménye, mely egy 
jövőbeni helyi sporttörténeti múzeum anyagát gazdagíthatja, beszédesen illusztrálta az előadáson 
hallottakat. A programon a Petőfi Sándor Tagiskola tanulói és pedagógusai is részt vettek, akiket 
közelről érint jelenlegi iskolájuk történelme. A fiatalok számára újdonságként hatott az acélgyári 
kolónia egykori unkáséletének sokszínűsége, és az előadás által a gyerekek felfedezhették a szűkebb 
környezetük gazdag történeti múltját. Az előadás után egy rögtönzött tárlatvezetés keretén belül te-
kinthették meg a látogatók az acélgyári sportklubok ereklyéit és relikviáit. 
 
Rejtett értékeink - emléktárgyak a salgótarjáni acélgyári Dalárda történetéből című előadás 
(október 17.) 
A „Rimai birodalom” salgótarjáni acélgyára c. időszaki kiállításunk anyagát egészítette ki a Dalárda 
történetét feldolgozó előadás, melyet Balogh Zoltán, történész főmuzeológus tartott múzeumi 
műtárgyak és fotók bemutatásával, vetítésével. Az egykori „rimai birodalom”, mely a jelenlegi 
Acélgyári és Salgó úton helyezkedett el rendkívül gazdag tárgyi és történeti anyaggal rendelkezik 
többek között az ott zajló kulturális élet tekintetében is. A vetített képes előadás betekintést engedett 
a régmúlt történetébe, így könnyebben el lehetett képzelni az acélgyári kolónián zajló mindennapi, 
kulturális és közösségi életet. 
 
Munkásdinasztiák az acélgyári kolónián című előadás (október 18.) 
Dr. Várkonyi-Nickel Réka történész, néprajzos előadásában hallgathattunk meg egy előadást, mely 
a „Rimai birodalom salgótarjáni acélgyára” című kiállításhoz kapcsolódott. Az előadó doktori 
disszertációjának írása révén fedezte fel Salgótarján történetének ezt a speciális szegmensét, és 
kutatómunkájának köszönhetően ma már sokkal alaposabb ismeretekkel rendelkezünk az 
ipartörténet ezen különleges területéről. Minden, az acélgyári kolóniához kapcsolódó előadásunk 
célja, hogy a látogatók betekintést kapjanak Salgótarján múltjának ezen részébe, ez az előadás pedig 
igazán sokat segített ebben. Várkonyi-Nickel Réka korabeli fotókkal illusztrált előadásával 
életszerűen megidézte a múltat, szinte láttuk magunk előtt az acélgyári úton zajló életet, és 
kapcsolatot fedezhettünk fel a mával is, hiszem múltunk szereplői közül sokan ma is köztünk élnek. 
 
Borbély Lajos, a fejlesztő című előadás (október 18.) 
Dr. Várkonyi-Nickel Réka előadása után került sor Liptay Péter, aranydiplomás kohómérnök 
előadására, Borbély Lajos vaskohászatban alkalmazott újító eljárásairól. A programon a Borbély 
Lajosról elnevezett középiskola tanulói, valamint kifejezetten a téma és Borbély Lajos iránt egyéni 
érdeklődők is csatlakoztak a közönséghez. Borbély Lajos, bár egy iskola viseli a nevét, kevésbé 
közismert szereplője városunk történetének. Ezen szerettünk volna változtatni ezzel az előadással, és 
szerettük volna reflektorfénybe állítani ezt a nagyszerű feltalálót, aki újító eljárások kidolgozásával 
hozzájárult Salgótarján iparának fejlődéséhez. Az előadás szervesen kapcsolódott Várkonyi-Nickel 
Réka előadásához, ezért láttuk indokoltnak a két programot egy napra tenni. Az előadás után a 
látogatók megtekintették a „Rimai birodalom salgótarjáni acélgyára”című kiállítást tovább 
gazdagítva az előadás alkalmával kialakult vizuális képet. 
 
Az acélgyári dalkör relikviái: 
A Balogh Zoltán muzeológus által tartott előadás, mely a Múzeumok Őszi Fesztiváljába illeszkedett, 
az egykori acélgyári dalkör 1892-1945 közötti történetét mutatva be a DBM történeti tárgyi gyűjte-
ményében őrzött több egykori dalosversenyen megszerzett díjat bemutatva. 
 
Bányamanó képzés a csodák világában (október 29.) 
Az őszi szünetben Bányamanó-képzés című múzeumpedagógiai programunkon a gyermekek bejár-
ták a József lejtősaknát, számot adtak megszerzett tudásukról és ügyességükről, majd oklevelet kap-
tak kézhez a résztvevők. 
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Nagy Iván Honismereti Pályázat díjátadó ünnepsége (október 30.) 
2019-ben is meghirdettük a Nagy Iván Honismereti Pályázatot. A választható témakörben született 
munkák három kategóriában kerültek elbírálásra: történelemtudomány, művelődéstörténet, valamint 
ipar- és településtörténet kategóriában. Az igényes pályamunkákat szakértő zsűri bírálta el. A pályá-
zók Nógrád megyéhez és Salgótarjánhoz kapcsolódó témákat dolgoztak fel, melyeket a későbbiek-
ben tudományos forrásmunkaként is fel lehet használni. A honismereti pályázat célja, hogy szűkebb 
hazánk történelmét, értékeit megismerjük, és megismertessük; ennek népszerűsítésében nagyon nagy 
szerepet játszik ez a már hagyománnyá vált pályázat.  
 
Shah Timor Középkori templomok Nógrád megyében című filmjének vetítése - A Nógrád Me-
gyei Építész Kamara programja (október 31.) 
Shah Timor a Dornyay Béla Múzeum fotósaként szívügyének tekinti megyénk kincseinek a felkuta-
tását. A rendező húsz Nógrád megyei templomot mutat be filmjében, melyek különleges értéket kép-
viselnek az építészet történetében. A rendkívül gazdag és informatív narráció mellett a szemet gyö-
nyörködtető képeket, képsorokat láthatunk, a különleges hangulat pedig magával ragadja a nézőt. A 
film után a Nógrád Megyei Építész kamara elnöke, Fülöp Zsolt beszélgetett az alkotóval a forgatás 
nehézségeiről és szépségeiről, majd kötetlen beszélgetés alakult ki a nézők és a film rendezője, Shah 
Timor között. A film nagy érdeklődésnek örvend nem csak az építésztársadalom körében, így a nagy 
sikerre való tekintettel több vetítést kellett szervezünk.  
 
Fedezzük fel városunkat! – vetélkedő (november 5. és 6.) 
2019-ben is megrendezésre került a várostörténeti vetélkedő. November 5-én általános iskolások, 
november 6-án középiskolások számára rendeztük meg a versenyt. Az idei év témája az 1960-as 
évek salgótarjáni építészete volt, különös tekintettel a Főtér kialakulására. Ez egy rendkívül izgalmas 
időszak városunk történetében, hiszen a 60-as évek elején egy pár év alatt egy falusias jellegű kisvá-
rosból modern város formálódott. Ebben nagyon nagy szerepe volt annak a néhány építésznek, akik 
a városközpont épületeit, valamint a városrendezési tervet készítették. A fiatalok számára nagyon 
fontos, hogy megismerjék városuk történetét, hiszen, ahogy múzeumunk névadója, Dornyay Béla is 
mondta, a hazaszeretet a haza megismeréséből alakul ki. A játékos formában megrendezett vetélkedő 
egyszerre volt informatív és szórakoztató, így gyerekek élvezték a versenyt. A vetélkedőn a múzeum 
muzeológusai zsűrizték a gyerekek munkáját, majd értékes ajándékokkal jutalmaztuk a részt vevő-
ket.  
 
A DBM Baráti Körének rendezvényei:  
Február 25. Megemlékezés Benczúr Gyuláról (Közreműködött Bódi Györgyné és Lőrincz Gézáné) 
Március 25: Varga Ottó a Nógrád Megyei Hírlap főszerkesztőjének előadása: „A nyomtatott sajtó 
jelene és jövője”. 
Április 29: Fodor Miklós Zoltán vetített képes előadása a „Salgótarján központjának átépítése „ cím-
mel 
Május 27: Nagy Árpád Tátra kutató vetített képes előadása: „A Magas-Tátra turisztikai feltárása”. 
Szeptember 30: Bódi Györgyné előadása „Tanáregyéniségek a salgótarjáni acélgyári kolónián” cím-
mel (A Múzeumok Őszi Fesztiváljának is része.) 
Október 28: Dr. Fancsik János vetített képes beszámolója a szeptemberi Dr. Förster Kálmán és Dor-
nyay Béla kegyeleti emléktúráról. 
November 25: Az 1956. december 8-i salgótarjáni sortűz közeledtének kapcsán Kovács Istvánné: 
„1956. december 8., Salgótarján” című digiporámájának bemutatója, valamint állítólagos 1956. dec-
emberi sortűzkor készült fényképek eredetiségének megvitatása. 
December 9: A hit és hatalom házai. Középkori templomok és várak Nógrád megyében” című kötet 
bemutatása a könyv készítőivel. 
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Feladat Felelős Határidő A feladat 
teljesítésének 

státusza 
Állandó és időszaki kiállításaink-
hoz kapcsolódó programok 

Igazgató, igazgatóhe-
lyettes, szakmuzeoló-
gusok, Horváth Ta-
másné, Fürth Vera 

folyamatos megvalósult 

Országos múzeumi rendezvé-
nyekhez történő csatlakozás: 
-Múzeumok Majálisa 
-Múzeumok Éjszakája 
-Múzeumok Őszi Fesztiválja 
 

Igazgató, igazgatóhe-
lyettes, szakmuzeoló-
gusok, Horváth Ta-
másné, Fürth Vera 

május 18. 
június 22. 
szeptember 
25-november 
10. 

megvalósultak 

Jeles napok, évfordulók 
-Magyar rejtvényfejtők napja 
-Roma kultúra napja 
-Esélyegyenlőség napja 
-POFOSZ alapításának 30 éves 
évfordulója  
-Építészet hónapja 
-Gyermekek jogainak a hete 

Igazgató, igazgatóhe-
lyettes, szakmuzeoló-
gusok, Horváth Ta-
másné, Fürth Vera  

február 1. 
április 2. 
február 28. 
március 21. 
 
október 1-31. 
november 18. 

megvalósultak 

Nagy Iván Honismereti Pályázat 
meghirdetése, díjátadó ünnepsége 

Fodor Miklós Zoltán, 
Balogh Zoltán, szak-
muzeológusok 
Horváth Tamásné, 
Fürth Vera 

február 15- 
október 30. 

megvalósult 

Könyv- és filmbemutatók 
-Dr. Horváth Tünde: Ózd csodá-
latos földje 
-Shah Timor: Középkori templo-
mok Nógrád megyében 
-Praznovszky Mihály: Küzdel-
mek és csetepaték 
-Feld István, Mag Hella, Shah 
Gabriella, Shah Timor: A hit és 
hatalom házai – Középkori temp-
lomok és várak Nógrád megyé-
ben 

Horváth Tünde, Shah 
Gabriella, Shah Ti-
mor, Fürth Vera, Ba-
logh Zoltán 

 
január 22. 
 
május 30. 
 
június 17. 
 
december 9. 

megvalósultak 

Salgótarjánról diákoknak – hely-
ismereti vetélkedő 
két forduló 

Shah Gabriella, Dr, 
Fodor Miklós Zoltán, 
Balogh Zoltán, Hor-
váth Tamásné, Fürth 
Vera 

2019. 11.06-
07 

megvalósult 

DBM Baráti Körének rendezvé-
nyei 

Fodor Miklós Zoltán Minden hó-
nap utolsó 
hétfője 

megvalósult 

Szakmai nap 
-Kele Szabó Ágnes: Az internet 
veszélyei 
-Múzeumi és könyvtári fejleszté-
sek 

Shah Gabriella,  
 
 
Kis-Simon Éva, Fürth 
Vera, 
 
 

 
2019.04.10. 
 
2019.12.06. 
 
 
2019.05.25. 

megvalósultak 
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- Shah Timor a műtárgyfotózás-
ról – Nógrád Megyei Fotóklub 
számára 
- Balázs János művészetéről és 
Salgótarján építészetéről az Art-
magazin szervezésében  
 

Shah Timor 
 
Shah Gabriella, Birkás 
Babett 

 
 
2019.05.18. 

MOKK megyei koordinátori fel-
adatok ellátása 

K. Kis-Simon Éva 2019. 12. 31. teljesült 

 
 

 2017. 
tény 

2018. 
tény 

2019. terv 2019. tény 

Közművelődési rendezvények és 
a rendezvények résztvevőinek 
száma (db | fő) 

 
50/7469 

57/7772 55/7800 79/11030 

A hátrányos helyzetűeket (ki-
emelten a  romákat), valamint 
a  fogyatékkal élőket célzó, 
a  társadalmi együttélést és a fel-
zárkózást elősegítő programok és 
a programok résztvevőinek 
száma (db | fő) 

7/211 14/600 15/600 26/1216 

Nemzetiségi közösségi identitást 
erősítő programok és a progra-
mok résztvevőinek száma 
(db | fő) 

2/221 2/150 3/250 2/356 

Ismeretterjesztő előadások és 
a résztvevők száma (db | fő) 

62/1809 22/1060 30/1200 15/999 

Ismeretterjesztő kiadványok 
száma, példányszáma és a hasz-
nosított példányok száma 
(db | db) 

- 1/500 1/500 - 

Önkéntesek és az általuk ledolgo-
zott munkaórák száma (fő | óra) 

5/200 16/460 16/460 18/462 

 
Ismeretterjesztő kiadvány nem jelent meg a múzeum kiadásában. Tudományos kiadványaink 
viszont három, és kiállítási katalógus kettő. 
 
 

 2017. tény 2018. tény 2019. terv 2019. tény 
Közművelődési programok 
bevétele 

Kiállításokra, 
illetve bizo-
nyos múzeum-
pedagógiai 
programokra 
értékesítettünk 
belépőjegye-
ket. 

Kiállításokra, 
illetve bizo-
nyos múzeum-
pedagógiai 
programokra 
értékesítettünk 
belépőjegye-
ket. 

Kiállításokra, 
illetve bizo-
nyos múzeum-
pedagógiai 
programokra 
értékesítettünk 
belépőjegye-
ket. 

Kiállításokra, 
illetve bizo-
nyos múzeum-
pedagógiai 
programokra 
értékesítettünk 
belépőjegye-
ket. 
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2.Köznevelési hasznosítás: 
 
Az intézmény 2019. évi múzeumpedagógiai tervének szöveges bemutatása 
 
A Dornyay Béla Múzeum küldetésnyilatkozatába foglaltuk, hogy múzeumunk a tanulásnak, az 
ismeretátadásnak és a szabadidő eltöltésének magas színvonalú kínálatot nyújtó színtere kíván 
lenni. Foglalkozásainkat is e cél érdekében kínáljuk és vezetjük le az érdeklődők számára. Meg-
felelő eszköznek tartjuk ezeket a foglalkozásokat ahhoz, hogy intézményünk, mint megyei ható-
körű városi múzeum a Salgótarján és Nógrád megye tudományos, kulturális és művészeti öröksé-
gének közvetítője legyen.  Múzeumpedagógiai programjainkat elsősorban a helyi általános és kö-
zépiskolák diákjai, valamint a helyi óvodák gyermekcsoportjai látogatják. Az iskolákkal, oktatási 
intézményekkel való szorosabb kapcsolattartásunkat számos intézménnyel megkötött együttmű-
ködési megállapodás biztosítja. Az iskolák által megjelölt kapcsolattartó személyeken keresztül 
tájékoztatjuk az oktatási intézményeket.  
  

 
Feladat Felelős Határidő A feladat 

teljesítésének 
státusza 

Állandó kiállításhoz kapcsolódó 
foglalkozások 

   

Üvegváros-tanulmányi raktár kiál-
lításban többféle tematika alapján 
tartott foglalkozás 
 
 
 

Balogh Zoltán 
Fodor Miklós 
Kaposvári-Bodrogi 
Szabina 

egész évben folyamatos 

Nógrád az Újkorban-állandó kiállí-
táshoz kapcsolódóan, többféle te-
matika alapján tartott foglalkozá-
sok 

Balogh Zoltán 
Fodor Miklós 
Kaposvári-Bodrogi 
Szabina 

egész évben folyamatos 
 

A Mihályfi-gyűjteményre alapo-
zott, többféle tematika alapján tar-
tott foglalkozások, szaktárlatveze-
tések 

Birkás Babett 
Burgundi Diána 
Shah Gabriella 

egész évben folyamatos 

A Bányászati kiállítóhelyen meg-
valósuló múzeumpedagógiai fog-
lalkozások, különböző tematika 
alapján 

Kaposvári-Bodrogi 
Szabina 
Kis-Simon Éva 

egész évben folyamatos 

Időszakos kiállításhoz kapcso-
lódó foglakozások 

   

Móra mesebirodalma- Kalandozá-
sok Panka és a Vadember útján 
 

Birkás Babett 
Kaposvári-Bodrogi 
Szabina 

2019.01.01-02.23 áthúzódó 

Találkozások – Néprajz és 20. szá-
zad Nógrád megyei képzőművé-
szete 
 

Kaposvári-Bodrogi 
Szabina 
Steib Janka 

2019.01.31. – 
04.19. 

teljesült 

„Harc árán is” Honvédő harcok 
Salgótarján térségében,1919 
 

Balogh Zoltán 
Fodor Miklós 
Kaposvári-Bodrogi 
Szabina 

2019.03.29-05.31 teljesült 
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„A rimai birodalom”- 150 éve ala-
pították a salgótarjáni acélgyárat 

Balogh Zoltán 
Birkás Babett 
Fodor Miklós 
Kaposvári-Bodrogi 
Szabina 

2019.06.22-10.31 teljesült 

Bobály Attila szobrászművész 
élet-mű kiállítás 

Fürth Vera 
Kaposvári-Bodrogi 
Szabina 
 

2019.09.13-11.05 teljesült 

Országos és nemzetközi 
múzeumi napokhoz kötődő 
foglalkozás 

   

Múzeumok Majálisa 
 
 

Horváth Tamásné 2019.05.18.-
2019.05.19 

teljesült 
 

Múzeumok Éjszakájához kötődő 
múzeumpedagógiai foglalkozások 
 

Horváth Tamásné 2019.06.22 teljesült 

Múzeumok Őszi Fesztiváljának 
múzeumpedagógiai programsoro-
zatai 
 

Fürth Vera 
 
 
 

2019.09.25-
2019.11.10 

teljesült 

Gyermekek jogainak hete 
 

Fürth Vera 
Kaposvári-Bodrogi 
Szabina 
 

2019.11.18 teljesült 

Évfordulókhoz, ünnep-és 
világnapokhoz kapcsolódó 
foglalkozások 

   

A Magyar Kultúra Napja Horváth Tamásné 2019.01.22 teljesült 
 

Magyar rejtvényfejtők napja 
 
 

Horváth Tamásné 2019.02.01 teljesült 

1848-49-es forradalom és szabad-
ságharc eseményei 
 

Birkás Babett 
Kaposvári-Bodrogi 
Szabina 
 

2019.03.15 teljesült 

A roma kultúra napja alkalmából 
rendezett múzeumpedagógiai fog-
lalkozások 
 

Birkás Babett 
Kaposvári-Bodrogi 
Szabina 
 

2019.04.02 teljesült 

Húsvéti családi nap 
 

Birkás Babett 
Kaposvári-Bodrogi 
Szabina 
 

2019.04.13 teljesült 

Anyák napja 
 

Birkás Babett 
Kaposvári-Bodrogi 
Szabina 

2019.05.04 teljesült 

Föld Napja  
 

 
Kis-Simon Éva 
 

2019.04.20 teljesült 
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Advent családi nap 
 

Fürth Vera 
Kaposvári-Bodrogi 
Szabina 
 

2019.12.14 teljesült 

Nyári foglalkoztató táborok 
 

 
 

  

Kismesterek 2. Horváth Tamásné 
Jászberényi Linda 
Kaposvári-Bodrogi 
Szabina 
Lőrinczné Somos-
kői Mónika 
 

2019.07.22-26 teljesült 

Vártúra 
 
 
 
 

Horváth Tamásné 
Jászberényi Linda 
Kaposvári-Bodrogi 
Szabina 
Lőrinczné Somos-
kői Mónika 
 

2019.07.29- 08.02 teljesült 
 

Kismesterek 3. Horváth Tamásné 
Jászberényi Linda 
Kaposvári-Bodrogi 
Szabina 
Lőrinczné Somos-
kői Mónika 
 

2019.08.05-09 teljesült 
 

Salgótarjáni Gyermektábor által 
szervezett foglalkozások a múze-
umban – Üvegváros tanulmányi 
raktár bemutatása foglalkozással – 
egy nap több foglalkozás. 

Kaposvári-Bodrogi 
Szabina, Birkás Ba-
bett 

2019. 04. 23.  
05. 31. 
06. 04.  
06. 05.  
06. 06.  
 

teljesült 

Erzsébet tábor  – Üvegváros tanul-
mányi raktár bemutatása foglalko-
zással-üvegfestés 

Kis-Simon Éva 2019. 06. 26. 

2019. 08. 13. 

 

teljesült 

Régészeti ásatás megtekintése, 
foglalkozással – Baglyaskő látoga-
tóközpont  

Horváth Tamásné 
Jászberényi Linda 
Kaposvári-Bodrogi 
Szabina 
Lőrinczné Somos-
kői Mónika 
 

2019.08.12-16 teljesült 
 

Utazó múzeum 
 
Bányamanó SÁI Gárdonyi Géza 
Tagiskolája (Mátraszele) 
 
Bányamanó  SÁI Beszterce-lakóte-
lepi Tagiskolája 
 

Birkás Babett 
Kovácsné Kis-Si-
mon Éva 

2019. 10.10.  

2019. 10.15.  

 

2019. 10.22.  

 

teljesült 
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Utazz Topival! családi foglalkozá-
sok 

Fürth Vera, Kapos-
vári-Bodrogi Sza-
bina, Kis-Simon 
Éva 

2019. 11. teljesült 

KultúrBónusz program 
 
Üvegcipellő 
 
Bányamanó 
 
Mitikus lényeim 
 
 

Kis-Simon Éva 2019. 04.16.  
2019. 05. 29.  
2019. 05.29. (há-
rom alkalommal) 
2019. 06. 12. 
2019.10.10. 
2019.10.11. (há-
rom alkalommal) 
2019. 10. 15.  
2019. 10.22.  
2019. 10. 18.  
2019. 11. 18 

 

 
x A tárgyév kiemelt feladatainak teljesülése, ennek illeszkedése az intézmény múzeumpedagó-

giai küldetéséhez. 
 

A múzeumpedagógiai foglalkozásaink célja, hogy a gyermekeknek élményszerűen bemutassuk a 
múzeumi anyagot illetve a kiállítási és gyűjteményi anyag sokoldalúságát. A résztvevő gyermekek 
így mélyebb képet kaphatnak a múzeum életéről, az itt történő munkáról, a múlt tárgyainak és 
dokumentumainak megismerésével. Minden kiállításunkhoz legalább kétféle programot dolgozunk 
ki korosztályonként, általában egy képzőművészeti jellegűt és egy drámapedagógiai jellegűt. Új 
kollégánk, a szeptembertől a múzeumban dolgozó Fürth Vera a drámapedagógiai vonalat erősíti, míg 
képzőművész múzeumi animátorunk a vizuális művészeti vonalat képviseli. A médiaszakkör 2019-
ben is nagy népszerűségnek örvendett, melyet a Dornyay Béla Múzeum és a Madách Imre 
Gimnázium közösen szervezett és bonyolított le a múzeum részéről Shah Timor közreműködésével. 
Újdonság volt, hogy bekapcsolódtunk az Utazz Topival! - Turisztika, Oktatás, Program, Információ 
c. utazásszervező csapat munkájába és családi foglalkozásokat dolgozunk ki számukra.  

 
Az egyes állandó és időszaki kiállításokhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai programok bemutatása. 
 
A Múzeum az állandó kiállításaihoz az alábbi foglalkozásokat ajánlja a gyerekek számára: 

 
Nógrád az újkorban – kiállítás 7 képben c. kiállításban 
Ipartörténet Nógrádban (általános iskola felső tagozata  és középiskolások számára, Történelem, 
társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgy – feladatlap). A foglalkozás során megismerkednek a 
gyerekek Nógrád megye, kiemelten Salgótarján ipari múltjával, a bányászattal, az üveggyártással, az 
acélgyártással, a tűzhelygyártással. Megismerkedhetnek a salgótarjáni vasúttörténettel is, mely az 
első vasútvonal volt az országban 

x Mi sül ki ebből? – Tűzhelygyári séta (óvodás, iskolás korosztály, Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek tantárgy – hamis ólomüveg, zsugorkafólia készítés) Tűzhelygyári 
séta, a helytörténeti gyűjtemény anyagából című óra keretében a salgótarjáni tűzhelygyártás 
történetével és annak termékeivel ismerkedhettek meg a gyerekek. 

x A salgótarjáni sortűz 1956-ban (középiskolás korosztály, történelem – feladatlap) 
x Nyomozás Mikszáth novellákkal (középiskolás korosztály, Magyar nyelv és Irodalom tan-

tárgy – feladatlap, kvízjáték) 
x Iskolatörténet (kisiskolások számára – a 20. század elejének iskolája Móra Ferenc novellái 

alapján) 
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x Madách Imre élete és művei (középiskolás korosztály, Magyar nyelv és Irodalom tantárgy 
– sétálólap) 

x Régi játékaink (óvodások, kisiskolások számára ajánlott). Régi játékokat ismerhetnek meg 
a gyerekek, s hasonlíthatnak össze a sajátjaikkal. A foglalkozás segíti az anyagok, színek, 
formák felismerését, beazonosítását, a csoportos tevékenységeket és a kommunikációs ké-
pességek fejlődését is, azaz a közös tanulást, a közös játékot. 

 
Üvegváros – Öblösüveggyár történeti és üvegművészeti tanulmányi raktárban az üveggyártás és a 
salgótarjáni Öblösüveggyár történetét, termékeit ismerhetik meg. Elsődleges célcsoport az általános 
és középiskolás korosztály. A foglalkozás során a diákok megismerkedhetnek az üveggyártás 
folyamatával az üveggyártás történetével és az üvegtárgyakat készítő mesterek munkájával, 
életmódjával. A legkisebbek az óvodás korosztály számára is kínálunk lehetőséget,életkoruknak 
megfelelő tevékenységi formákon keresztül, érdeklődésüket felkeltve, hogy így ismerkedjenek meg 
az üveggel mint anyaggal, annak felhasználási lehetőségeivel, az üveggyártás fortélyaival. A 
foglalkozás során megtanulják az üvegfestést is. 

x Hogyan készül az üveg? (általános és középiskolás iskolás korosztály, Történelem, 
társadalmi és állampolgári ismeretek, Vizuális kultúra tantárgy – üvegfestés) 

x Üvegcipellő (óvodás és általános iskola alsó tagozatos korosztálya számára) Játékosan 
ismerkedünk meg az üveggyártással, mesékben, legendákban hol és hogyan jelenik meg az 
üveg. A foglalkozáson üveget festünk, üvegterveket készítünk. 

 
A művésznek gyönyörűség a látás – Válogatás a Dornyay Béla Múzeum Mihályfi – 
gyűjteményéből: 
A képzőművészeti gyűjtemény legjelentősebb egysége a Mihályfi-gyűjtemény. Mihályfi Ernő 
elsősorban a 20.század első fele avantgárd irányzati képviselőinek alkotásait gyűjtötte. A teljes 
Három csoport (óvodások, általános iskola alsó és felső tagozatos diákok) számára ajánlunk 
foglalkozásokat, amelyek a Mihályfi-gyűjteményre fókuszálnak. A múzeumi órák módszertanához 
hozzátartozik, hogy minden órának (korosztálytól függetlenül) legalább három részből kell állnia: 
ráhangolódás, bemutatkozás, bevezetés, melyet követ egy interaktív, beszélgetéses rávezetés és rövid 
információközléssel járó rész. Ezt aktív tevékenységek, csoportmunka, egyéni feladatok, 
projektmunka, vita vagy verseny generálása követi, kutatómunkával és felfedezésekkel, amelyet 
visszacsatolásként prezentálnak a diákok, illetve alkotó munkával, kreatív tevékenységekkel rögzítik 
a tapasztalatokat, a megszerzett ismereteiket és átélt érzéseiket. A visszacsatolás és visszajelzések 
azért is hasznosak, mert a későbbi foglalkozások szempontjából megfogalmazhatnak egy minősítést, 
valamint további fejlesztésekre adhatnak ötletet. A közös munka (intézményekkel, pedagógusokkal, 
valamint a legfőbb célcsoporttal: a gyerekekkel) minden esetben hasznos és tanulságos mindkét fél 
számára. Foglalkozásink legfőbb célja, hogy a gyerekeket eljutassuk az önálló gondolatok 
kifejezéséig, illetve, hogy elérjük azt, hogy bátran merjenek és önállóan is képesek legyenek 
műalkotásokat értelmezni 

x Három művész – négy alkotás (7-12. évfolyam, Vizuális kultúra tantárgy – festés, grafikai 
eljárások) Az éppen aktuális ünnep vagy jeles naphoz köthető alkotásokat választunk a gyűj-
teményből, ezt dolgozzuk fel különböző grafikai technikákkal. 

x Reggelizzünk a múzeumban! (óvodás korosztály, színek – formák – gyümölcsök – rajzolás) 
Csendéletek feldolgozása játékosan. 

x Gyümölcsök képkeretben című foglalkozáson a gyermekek a Mihályfi-gyűjteményből ki-
válogatott képek reprodukcióinak alapján összegezhetik a gyümölcsökről szerzett ismeretei-
ket, amelyet vagy főzött gyurma segítségével közös gyümölcskosár megalkotásával örökít-
hetnek meg vagy kollázst készítettek. (óvodásoknak ajánljuk) 

x Kapd el a hamisítót! – (minden korosztály számára) A Mihályfi-gyűjtemény anyagára 
épülve megismerkedhettek a gyerekek a hamisítás fogalmával, indítékaival, történetével, s 
azzal, hogy a szakértők mi módon ismerik fel az eredeti vagy éppen a hamis műalkotásokat. 
Az órát kreatív foglalkozás zárta. 
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Balázs János anyagunkhoz 
x Mitikus lényeim – minden korosztály számára ajánljuk. Szabad formaalkotás Balázs János 

alkotásai nyomán, mely Balázs János festőművész alkotásait ismerteti meg a gyerekekkel. 
Kiemelten azokat a képeket mutatják be a múzeumpedagógusok, melyeken állatfigurák 
találhatók. Balázs János költői világával szintén az állatos versein keresztül ismerkedhetnek 
meg. A foglalkozáson a diákok az egyetemes kultúrtörténetben fellelhető mitikus lényeket is 
megismerték, s elkészíthették a saját védelmező figurájukat is. 

x A Képvers-verskép (középiskolás korosztály számára) Balázs János verseinek segítségével 
c. foglalkozás Balázs János életének és műveinek megismerését tűzte ki célul. A  képvers 
fogalmának elsajátítása után a diákok saját képversüket alkothatták meg.  Balázs János 
verseinek illusztrálása volt a feladat, de volt olyan diák, aki a festményekhez készített prózai 
szöveget. 

 
Bányászati Kiállítóhely: 

x Bányamanó képzés (minden korosztály számára) – A Dornyay Béla Múzeum Bányászati 
Kiállítóhelyének anyagára épült foglalkozáson a részt vevők a földalatti tárlatvezetés után a 
bányász életének és legendáinak megismerését követően játékos feladatokban bizonyíthatják 
bányamanóságukat. 

x Fekete gyémántunk - A szénről szakszerűen, komplex foglalkozás keretében. A Bányászati 
kiállítóhely anyagából (Tantárgyi kapcsolódás: Kémia, Magyar nyelv és Irodalom, 
Természettudományi gyakorlatok, Hon- és népismeret, Természetismeret, Földrajz, Fizika). 

x Bányászmúltunk – Salgótarján és a bányászat kapcsolata. A bányászok életmódja. Identitást 
kifejező jelképek. Babonás hit. Komplex foglalkozás. a Bányászati kiállítóhely anyagából 
(Tantárgyi kapcsolódás: Technika, életvitel és gyakorlat, Természettudományi gyakorlatok, 
Testnevelés és sport, Hon- és népismeret). 

 
Időszaki kiállításokhoz az alábbi foglalkozásokat kínáltuk: 
A Móra mesebirodalma- Kalandozások Panka és Vadember útján című kiállítása egy igazi 
interaktív gyermekbirodalom ahol a vidám színek, a faodúba rejtett társasjátékok, az olvasósarok és 
a „betűtészta-paradicsomleves” nem csak a legkisebbeknek, hanem a felnőtteknek is izgalmas 
kalandokat ígért. A tárlat célja volt, hogy Móra Ferenc megmosolyogtató, ugyanakkor sokszor 
elgondolkodtató idézetein keresztül, játékosan ismertesse meg a gyermekekkel a legendás író, költő, 
utánozhatatlan személyiségét és műveit. A gyermekek újra feleleveníthették például a cinege cipőjét, 
megismerkedhettek kis Bicebócával vagy nyakkendőt köthettek a gavallér zsiráfra. A látogatók régi 
iskolapadban vagy kemence padkáján ülve írhattak régi palatáblákra, felidézhették Gergő és a kis 
Bice-bóca harcát az égbelátóért és megtudhatták azt is, hogy az osztálytársai milyen ebéddel lepték 
meg újdonsült társukat. A résztvevők olyan szavakkal kifejezésekkel ismerkedhettek meg a 
különleges installációkba rejtve, amelyeket kevésbé vagy már egyáltalán nem használunk. 

Találkozások – Néprajz és 20. század Nógrád megyei képzőművészete című időszaki kiállítás, 
olyan megyei kötődésű műveket sorakoztatott fel, melyeken népi motívumokat, néprajzi tárgyakat 
jelenítettek meg az alkotóik. A festmények, grafikák megmutatják, hogyan látták a századforduló 
művészei a paraszti világot. Czinke Ferenc, Prónay Róza, id. Szabó István, Csohány Kálmán, Mustó 
János, L. Presits Lujza, Somoskői Ödön népi ihletésű műveivel találkozhattunk a kiállításban, ame-
lyekhez népi tárgyakat helyeztünk el a tárgyi és néprajzi gyűjteményünkből, pásztorbotokat, ácsolt 
ládát, és egyéb használati eszközöket. A kiállításban hangsúlyos szerepet kaptak Czinke Ferenc gra-
fikái. A tárlathoz kapcsolódó múzeumpedagógiai foglakozások célközönsége az óvodás, általános 
iskola alsó és felső tagozatos és középiskolai korosztály volt. A foglalkozáson különböző feladatok 
közül választhattak a gyerekek. Az óvodások és az általános iskola alsó tagozatos gyermekei faka-
nálbábot készíthettek, amelyeket női és férfi népviseletbe öltöztethettek papír és textil anyagok, sza-
lagok, díszek felhasználásával. Az általános iskola felső tagozatos tanulói számára, gipszedényeket 
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biztosítottunk, amelyeket néprajzi elemek segítségével dekorálhattak, illetve népi ihletettségű falvé-
dőt tervezhettek. A középiskolások részére a kiállításban szereplő népi eszközökhöz kötődő tanul-
mányrajzot majd absztrakt kompozíciót hozhattak létre.  

„Harc árán is” Honvédő harcok Salgótarján térségében,1919 című időszaki kiállításhoz intéz-
ményünk várta az érdeklődőket. A foglalkozás keretében a diákok páncélvonatot tervezhettek az 
1919-es salgótarjáni 9-es számú modell alapján. A foglalkozásra az általános iskola felső tagozatos 
tanulóit illetve a középiskolás diákjait vártuk.  

2019. március 15-én, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeire  emlékezve a 
Dornyay Béla Múzeum ünnepi múzeumpedagógiai foglalkozásra várta az érdeklődőket. Készíthettek 
fakanál huszárbábot, tavaszi papírvirágokat, gipszpoharakat dekorálhattak illetve ünnepi sablonokat 
színezhettek..  

A Roma kultúra napja alkalmából 2019. április 2-án Balázs János művészetét bemutató 
múzeumpedagógiai foglalkozáson vettek részt középiskolás csoportok. A diákok megismerkedtek a 
múzeumban őrzött Balázs János festményekkel, majd a képek tanulmányozása után szabad 
formaalkotás keretében elkészíthették saját mitikus lényeiket. 

A Dornyay Béla Múzeum Húsvéti készülődés jegyében többféle foglalkozással várta az 
érdeklődőket, a családokat. Bárányfigurákat készíthettek különböző méretben hungarocell gömbök, 
vatta, dekorgumi és zseníliadrótok felhasználásával, nyuszi–csibe fakanalakat alkothattak, húsvéti 
állatokat hozhattak létre agyagedények, hungarocell golyók, szalagok, tollak és dekorgumik 
segítségével, illetve ünnepi asztali díszeket kreálhattak tojástartóból és egyéb anyagok használatával. 
Mindeközben megismerkedhettek a húsvéti népszokásokkal. 

Anyák napi kézműves foglalkozásra nagy szeretettel várta a Dornyay Béla múzeum 2019. május 4-
én a gyerekeket, apukákat és a nagyszüleiket, hogy együtt készítsék el egyedi ajándékukat az 
édesanyák ünnepére az Üvegváros tanulmányi raktárunkban. 

A nyár kiemelt programja a múzeumban meghirdetett nyári táborok voltak. A múzeumi tábor 
feladatának tekinti, hogy a gyermekkel az ismeretátadás mellett megszerettessük a múzeum világát, 
a gyerekek megismerkedhessenek a kiállításinkkal és betekintést kapjanak gyűjteményeinkbe, a 
múzeumban folyó munkába. 
Idén először óvódás korosztályú gyermekek részére is szerveztünk több tematikus hetet. Az 
óvodások számára meghirdetett táborokban a különböző kézműves technikák elsajátítására különös 
hangsúlyt fektettünk. A gyermekek megismerkedhettek különböző szakmákkal, mesterségekkel, 
testközelből láthatták a tűzoltók, és bányászok, régészek hétköznapjait, nehéz munkáit. A 
programokat a Baglyaskő-Vár Természetvédelmi Látogatóközpontba, Eresztvénybe és a Somoskői 
Vadasparkba tett kirándulások színesítették. A hét záró rendezvényének a Bányamúzeum adott 
helyet ahol közös főzéssel, ének-és tánctanulással vált még emlékezetesebbé a közösön töltött idő. 
Az általános iskolás korosztály számára kétféle tematikus hetet hirdettünk meg. „Vártúrák” és 
„Ásatás” című tábort, ahol a gyermekek betekintést nyerhettek egy régész munkájába, a régészeti 
feltárásba, ásatásba, terepbejáráson vehettek részt, majd kézműves foglalkozások segítségével 
bővíthették ismereteiket. 
A „rimai birodalom”- 150 éve alapították a salgótarjáni acélgyárat című időszaki elsődleges 
célközönsége az általános iskolai és középiskolai korosztály.  Ez a korcsoport az informális oktatás 
keretében is jól elérhető, a diákok szervezett módon, alternatív oktatási-tanulási módszerekkel 
tudnak a programjainkon részt venni. Az óra első része az ismeretközlés, valamint beszélgetéseket 
foglalta magában. A további részben a megkapott ismeretek alapján, egyéni vagy csoportos 
formában, különböző feladatokon vagy kézműves tevékenységen keresztül dolgozták fel a diákok a 
hallottakat. Az elméleti ismeretek megszerzése után a tanulók két csoportban folytatták a kiállítás 
anyaga ismereteinek elmélyítését. Az egyik csoport a vas és acél anyagának gyakorlati felhasználását 
gyakorlati-ügyességi feladatokkal tapasztalhatta meg: deszkába szögbeverés időre, csavarozás időre 
és különböző ügyességi feladatok csavarokkal és egyéb fémtárgyakkal. A másik csoport egyfajta 
nyomozós játékot kapott: a tárlatban elrejtett információk után kellett nyomozniuk, mely által 
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sikerült a kiállítás elméleti tudnivalóit elmélyíteniük. A résztvevők élményszerű tudásra tehettek 
szert, amely arra serkenti őket, hogy az adott témában mélyebben is elmerüljenek, ezzel a 
célkitűzésünkkel is eleget téve a múzeum küldetésnyilatkozatában megfogalmazottaknak.  
 
Bobály Attila szobrászművész kiállításához egy óvodások és kisiskolások számára vonzó 
foglalkozást szerveztünk. Mivel a művész alkotásaira nagyon jellemzőek a magyar mondavilág 
szimbólumai, szereplői, így a mondavilágból ismert Fehérlófia mese feldolgozását valósítottuk 
meg a kiállítótérben, illetve a Múzeum téren, ahol szintén egy Bobály szobor áll. A mesét a 
mesemondó kolléga narrációjával párhuzamosan a gyerekek adták elő, minden szereplőt egy-egy 
gyerek testesített meg, akiket a szerepükre jellemző jelképes ruhadarabbal, tárggyal láttunk el. A 
gyerekek képzeletének segítségéül igyekeztünk olyan enteriőrt kialakítani, melyeknek 
köszönhetően a csoport tagjai még inkább bele tudták élni magukat a történetbe. A foglalkozás 
során kihasználtuk a múzeumi tereket, így a különböző helyszíneken zajló jelenteket  más-más 
helyszínem adtuk elő. Ezeknek köszönhetően a gyerekek végül teljesen belefeledkeztek a 
történetbe, átélték szerepüket, és élvezték a foglalkozást. Mindehhez a Bobály Attila jellegzetes, 
erőteljes alkotásai nyújtottak teljes és tökéletes hátteret. 
 
Múzeumunk ebben az évben is csatlakozott országos kezdeményezésű jeles napokhoz, így a 
Gyermekek Jogainak Hete alkalmából két foglalkozással vártuk az iskolai csoportokat.  
Mitikus lényeim című foglalkozásunk arra világított rá, hogy milyen nagy szüksége van 
mindenkinek  arra, hogy biztonságban érezhesse magát a világban. A gyerekekre pedig még inkább 
vonatkozik ez. Sokszor a játékaikban is az a figura kapja a legnagyobb szerepet, mely egyfajta 
védelmező figuraként jelenik meg számára. Még erőteljesebb mágikus hatalommal bírhat ez a 
védelmező, ha a gyermek saját maga alkotja meg, hiszen ő az, aki a leginkább tudja, hogy mivel 
szemben van szüksége védelemre. Balázs János művészetében számtalan ilyen mágikus lényt 
fedezhetünk fel.  
Foglalkozásunkat minden korosztály számára ajánljuk. Szabad formaalkotás Balázs János 
alkotásai nyomán, mely a festőművész alkotásait ismerteti meg a gyerekekkel. Kiemelten azokat a 
képeket mutattuk be, melyeken állatfigurák találhatók. Balázs János költői világával szintén az 
állatos versein keresztül ismerkedhetnek meg a gyerekek. A foglalkozáson a diákok az egyetemes 
kultúrtörténetben fellelhető mítikus lényeket is megismerhetik, s elkészíthetik a saját védelmező 
figurájukat is. 

 
x A programok eredményessége érdekében tett intézkedések bemutatása 

Intézményünk a látogatószám emelése érdekében, ebben az évben is, az idei iskolai tanév elején 
megkereste a helyi óvodák és oktatási intézmények vezetőit, hogy az eddig meglévő együttműködési 
megállapodásokat megújítsa, illetve újabb oktatási intézményeket kerestünk meg, amelynek 
eredményeként sikerült újabb iskolákat bevonni a múzeummal történő szorosabb együttműködésbe, 
kedvezményeket biztosítva számukra is.  
Sokszor kapunk olyan visszajelzéseket az iskolák részéről, hogy a programok látogatása azért marad 
el, mert az anyagi okok nagyban szerepet játszanak, ezért 2019-ben kiemelkedően sok olyan 
programot szerveztünk, melyet nagyon kedvezményesen vagy díjmentesen tudtak igénybe venni az 
oktatási intézmények diákjai.  
 

x Oktatási-nevelési intézményekkel történő együttműködés tényadatai. 
2014-től együttműködési megállapodással rendelkezik: Salgótarján Összevont Óvoda 
Tagintézményei, SÁI Központi Iskola, Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium, Salgótarján 
Általános Iskola Petőfi Sándor Tagiskolája, Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium, Salgótarjáni 
Bólyai János Gimnázium, Salgótarjáni Szakképzési Centrum Kanizsai Dorottya Egészségügyi 
Szakközépiskolája és Szakiskolája, Salgótarjáni Szakképzési Centrum Stromfeld Aurél Gépipari, 
Építőipari és Informatikai Szakközépiskolája, Tarjáni gyermektábor. 
Három középiskolával (Bolyai János Gimnázium, Salgótarjáni Szakképzési Centrum Táncsics Mi-
hály Szakközépiskolája és Szakiskolája, Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium) ezen felül továbbra 
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is él az Üvegváros – tanulmányi raktár pályázatához kapcsolódó együttműködési megállapodás, 
amelynek keretében ingyenesen érkeznek ezen iskolákból az Üvegvároshoz kötődő múzeumpedagó-
giai foglalkozásokra, múzeumi órákra. 
2019-től az EFOP pályázat keretében a képzőművészeti látványraktárban és az oktatótérben ingyenes 
foglalkozásokat biztosítunk Balázs János művészetének megismerésére, illetve fotó és digitalizálás 
témakörében az érdeklődő gyerekeknek.  
 

x Iskolai közösségi szolgálat működésének szöveges bemutatása 
Az iskolai közösségi szolgálatra különböző iskolákból érkeztek tanulók, összesen 13 fő. 
A diákok feladatukat a Múzeumok Éjszakája és a múzeumi nyári táborok keretében látták el. 
 

 
 2017. tény 2018. tény 2019. terv 2019. tény 

A gyűjteményre és a  kiállítá-
sokra alapozott múzeumpeda-
gógiai foglalkozások és 
a  foglalkozások résztvevői-
nek száma (db/fő) 

59/2021 
 

70/2823 70/3000 77/2045 

A honlapon elérhető múzeum-
pedagógiai foglalkozások 
száma (kiemelten a kerettan-
tervhez illeszkedő foglalkozá-
sokra) (db) 

12 18 20 19 

A tárgyévben kiadott múze-
umpedagógiai kiadványok 
száma, példányszáma és 
a hasznosított példányok 
száma (db|db|db) 

4/3050/988 3/2000/1000 1/500/500 1/600/350 
 

Iskolai tehetséggondozást se-
gítő programok és a progra-
mok résztvevőinek száma 
(db|fő) 

16/288 22/383 10/250 12/240 

A korai iskolaelhagyás csök-
kentését segítő programok és 
a programok résztvevőinek 
száma (db|fő) 

6/111 10/450 12/500 20/607 

Iskolai közösségi szolgálat 
kapcsán köznevelési intézmé-
nyekkel kötött megállapodá-
sok száma a tárgyévben, vala-
mint összesen (db|db), illetve 
az iskolai közösségi szolgála-
ton résztvevő diákok és az ál-
taluk a múzeumban eltöltött 
órák száma (fő | óra) 

1/12/295 3/14/262 3/15/300 5/13/285 

 
 2017. tény 2018. tény 2019. terv 2019. tény 

Múzeumpedagógiai programok bevétele 210 150,- 516 470,- 520 000,- 1.168.300,- 
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3. Oktatási tevékenység: 
Felsőoktatási intézményekkel létrejött együttműködés, különös tekintettel a tehetséggondozásra, 
illetve korai iskolaelhagyás csökkentésére az elmaradott térségekben  
 

 2017. 
tény 

2018. tény 2019. 
terv 

2019. 
tény 

Felsőoktatási tevékenységben oktatóként 
résztvevő munkatársak száma (fő) 

- - - - 

Felnőttoktatásban oktatóként résztvevő mun-
katársak száma (fő) 

- - - - 

A múzeum által akkreditált képzések és 
a képzések résztvevőinek száma (db | fő) 

- - - - 

 
4.Hozzáférés: 
 

Kutatószolgálat tevékenységének bemutatása 
Feladat Felelős Határidő A feladat teljesítésének 

státusza 
A könyvtári gyűjteményben 
lévő információs tartalom 
iránti külső kutatási igény ki-
elégítése. Kutathatóság, fo-
lyamatos biztosítása. 
 
 A Corvina elektronikus kata-
lógus bővítése  

K. Kis-Simon 
Éva 
 
 
 
 
Kis-Simon Éva 

2019. 12. 31. 
 
 
 
 
 
2019. 12. 31. 

teljesült 
 
 
 
 
 
teljesült 

Történeti dokumentációs 
gyűjteményben, ill. az adat-
tárban: 
Kazár története, nógrádi 
szénbányászat, bányász hie-
delmek és szokások, SKB Rt. 
története, a DBM és elődei-
nek története. A hangtárból a 
doni veteránokkal készített 
interjúk kutatása. Fénykép-
tárban salgótarjáni orvosok 
1950-1980 között. Nógrád 
megyei vívósport. A Karancs 
Szálloda építése. A Chorin 
Ferenc Reálgimnázium törté-
nete. 
A salgótarjáni vasöntödében 
gyártott mérlegek. A Hiesz-
hagyaték kutatása. 

Fodor Miklós 
Zoltán, Fodor 
Andrea 

2019. 12. 31. teljesült 

 
Múzeumi könyvtár tevékenységének bemutatása 

Feladat Felelős Határidő A feladat teljesítésének 
státusza 

A könyvtári segédgyűjte-
mény biztosítása az intéz-
mény dolgozóinak munkájá-
hoz, valamint külső kutatók 

K. Kis-Simon 
Éva 

2019. 12. 31. teljesült 
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számára. Kutathatóság, kata-
logizálás folyamatossága  

 

 2017. 
tény 

2018. 
tény 

2019. 
terv 

2019. 
tény 

Kutatószolgálatot igénybe vevő kutatók és 
a kutatási alkalmak száma (fő | db) 

105/130 64/70 80/120 87/119 

Múzeumi könyvtár használóinak száma és 
a múzeumi könyvtárlátogatások száma 
(fő | db) 

32/mú-
zeumi 
dolgo-
zók fo-
lyama-
tosan 

36/mú-
zeumi 
dolgo-
zók fo-
lyama-
tosan 

Külső 
és 
belső 
igény 
szerint 

34/mú-
zeumi 
dolgo-
zók fo-
lyama-
tosan 

Honlap-látogatások száma 3715 28936 35000 28736 
 

5.Módszertani szolgáltatások: 
 

 2017. tény 2018. tény 2019. 
terv 

2019. 
tény 

Szaktanácsadások száma (műtárgyvédelmi és 
állományvédelmi, gyűjteménykezelési, digitali-
zálási, valamint múzeumpedagógiai és közön-
ségkapcsolati tevékenység körében) 

52 51 50 58 

Módszertani műhelygyakorlatok száma (mű-
tárgyvédelmi és állományvédelmi, gyűjtemény-
kezelési, digitalizálási, valamint múzeumpeda-
gógiai és közönségkapcsolati tevékenység kör-
ében) 

7 6 6 7 

 
a) Módszertani műhelygyakorlat/módszertani műhely bemutatása 

 
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 közigazgatási területén működő muzeális intézmények munkatársai számára: 

x restaurálási és műtárgyvédelmi tevékenység körében gyakorlati bemutatóval egybekötve, 
x gyűjteménykezelési, nyilvántartási, gyűjteményfeldolgozási és digitalizálási tevékenység kö-

rében, 
x múzeumpedagógia területén óvodapedagógusok és pedagógusok, továbbá a muzeális intéz-

mények közművelődési szakemberei számára, 
 

 Időpont Helyszín, intézmény Téma Szervező, működ-
tető neve, beosztása 

1 2019. 01. 
18. 

Baglyaskő Vár Természetvédelmi 
Látogatóközpontban (Salgótarján) 

 

Baglyaskő-pro-
jekt régészeti fel-
adatainak terve-
zése, ütemezése. 
Leletek feldolgo-
zásának munkafo-
lyamata. 

Gulyás Gábor 
restaurátor 

2 2019.09.11. Dornyay Béla Múzeum restauráto-
rműhelye 

Papíralapú doku-
mentumok száraz 

Gulyás Gábor 
restaurátor 
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tisztítása. Papír-
alapú műtárgyak 
optimális mikro-
környezetének ki-
alakítása. 

3 2019. 04. 
29. 

DBM oktatótér Salgótarjáni vá-
rosképek beazo-
nosítása idősebb 
korosztály bevo-
násával 

Fodor Miklós Zoltán 

4 2019. 11. 
25. 

DBM tanácsterem Az 1956-os salgó-
tarjáni sortűzhöz 
kapcsolódó fény-
képek eredetisé-
gének megvita-
tása, beazonosí-
tása. 

Fodor Miklós Zoltán 

5 2019. 09.16. DBM oktatótér Épületfotózás, 
drónfotó a Közép-
kori templomok c. 
film kapcsán 

Shah Timor 

6.6 2019.11.27. DBM oktatótér Gábler Vilmos 
üvegnegatívjainak 
digitalizálásáról I. 

Shah Timor 

7.1 2019.10.18. DBM oktatótér Földi Péter port-
réfilm készítésé-
ről 

Shah Timor 

 
b) Állományvédelmi felelős helyszíni bejárásai 

 
Kultv. 45/A §. (2) bekezdés j) pont alapján a megyei hatókörű városi múzeum legalább egy fő, 
szakirányú közép- vagy felsőfokú végzettségű állományvédelmi felelőst foglalkoztat, aki közép-
távú intézkedési terv alapján évente legalább egyszer helyszíni bejárás keretében felméri a megye 
területén lévő muzeális intézmények állományvédelmi helyzetét: 

 
Állományvé-
delmi felelős 

neve 

Elérhetősége 
(telefon, e-mail) 

Végzett-
sége 

Múzeumi Állomány-
védelmi Bizottság to-

vábbképzése 
(igen/nem) 

Munkakör 

Gulyás Gábor +36 30 476-73-34 
palocgulyas@gmail.com 

szakres-
taurátor 

igen restaurátor 

 
Időpont Helyszín, intéz-

mény 
Téma A feladatot 

elvégző neve, 
beosztása 

Megállapítások 

2019.02.12. Pásztó, Pásztói Mú-
zeum 
TeM/34863/2013 

A műtárgykörnye-
zetet figyelő eszköz 
begyűjtése (Klima-
logg Pro) 

Gulyás Gá-
bor 
restaurátor 

A telepített mobil 
mérőeszközt a MÁB 
egy éves időtar-
tamra kölcsönözte 
az intézménynek. A 
rögzített értékeket a 
MÁB letöltötte és 
kiértékelte. 
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2019.02.12. Pásztó, Oskolames-
ter Ház 
MK/34864/2013 

A kiállítóterekben 
bemutatott kompo-
zit műtárgyak szá-
raz tisztítása. 

Gulyás Gá-
bor 
restaurátor 

A száraz tisztításhoz 
használt anyagok, 
eszközök, berende-
zések bemutatása. A 
munkavégzéshez 
szükséges egyéni 
védőfelszerelések 
használata. 

2019.02.13. Szécsény, Kubinyi 
Ferenc Múzeum 
TerM/16841/2015 

A műtárgykörnye-
zetet figyelő eszköz 
begyűjtése ( Klima-
logg Pro) 

Gulyás Gá-
bor 
restaurátor 

A telepített mobil 
mérőeszközt a MÁB 
egy éves időtar-
tamra kölcsönözte 
az intézménynek. A 
rögzített értékeket a 
MÁB letöltötte és 
kiértékelte 

2019.02.13. Balassagyarmat, Pa-
lóc Múzeum 
TerM/51490/2012 

A műtárgykörnye-
zetet figyelő eszköz 
begyűjtése ( Klima-
logg Pro) 

Gulyás Gá-
bor 
restaurátor 

A telepített mobil 
mérőeszközt a MÁB 
egy éves időtar-
tamra kölcsönözte 
az intézménynek. A 
rögzített értékeket a 
MÁB letöltötte és 
kiértékelte 

2019.03.26. Szécsény, Kubinyi 
Ferenc Múzeum 
TerM/16841/2015 

A műtárgykörnye-
zetet figyelő eszköz 
kihelyezése ( Kli-
malogg Pro) 
Régészeti gyűjte-
mény költöztetése. 

 A telepített mobil 
mérőeszközt a MÁB 
egy éves időtar-
tamra kölcsönözte 
az intézménynek. A 
mérőműszert a mú-
zeum földszinti mű-
tárgyraktárában he-
lyeztük el. 
A Nemzeti Kastély-
program támogatá-
sával a múzeum 
épületének föld-
szinti területe új 
funkcióval bővül. 
Jelenleg ezen a terü-
leten a régészeti 
gyűjtemény talál-
ható, amit ki kell 
költöztetni olyan 
raktári területre, 
amely megfelel a 
múzeumi gyűjtemé-
nyi raktár feltételei-
nek, előírásainak. 

2019.03.26. Balassagyarmat, Pa-
lóc Múzeum 
TerM/51490/2012 

A műtárgykörnye-
zetet figyelő eszköz 
kihelyezése ( Kli-
malogg Pro) 

 A telepített mobil 
mérőeszközt a MÁB 
egy éves időtar-
tamra kölcsönözte 
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A volt Vármegye-
háza területén elhe-
lyezett történeti bú-
toranyag műtárgy-
környezetének vizs-
gálata. 

az intézménynek. A 
mérőműszert a mú-
zeum földszinti mű-
tárgyraktárában he-
lyeztük el. 
A magas légnedves-
ségű terek gyakori, 
délelőtti órákban 
szükséges szellőzte-
tése megakadá-
lyozza a penész-
gomba telepek ki-
alakulását. 

2019.03.27. Salgótarján, Dor-
nyay Béla Múzeum 
MM/37949/2013 

A műtárgykörnye-
zetet figyelő eszkö-
zök kihelyezése 
(Klimalogg Pro) 

Gulyás Gá-
bor 
restaurátor 

A telepített mobil 
mérőeszközöket a 
MÁB egy éves idő-
tartamra kölcsö-
nözte az intézmény-
nek. Az egyik esz-
közt a Galéria terü-
letére, a másik esz-
közt a salgótarjáni 
volt PSZF épületé-
nek emeleti részébe 
helyeztük el. A terü-
let környezetét mű-
tárgyvédelmi szem-
pontból folyamato-
san monitorozzuk, 
mert a  kijelölt épü-
letrészben az intéz-
mény műtárgyak őr-
zését tervezi.    

2019.03.27. Pásztó, Pásztói Mú-
zeum 
TeM/34863/2013 

A műtárgykörnye-
zetet figyelő eszköz 
kihelyezése ( Kli-
malogg Pro) 
Grafikai lapok szak-
szerű tárolásának 
feltételei: fémszek-
rény, csomagoló-
anyagok. 

Gulyás Gá-
bor 
restaurátor 

A telepített mobil 
mérőeszközt a MÁB 
egy éves időtar-
tamra kölcsönözte 
az intézménynek. A 
mérőműszert a mú-
zeum földszinti mű-
tárgyraktárában he-
lyeztük el. 
A grafikai lapok 
mikrokörnyezetének 
kialakításához szük-
séges csomagoló-
anyagok fajtái. Fém-
szekrény méretének 
meghatározása, 
költsége. 

2019.04.25. Horpács, Mikszáth 
Kálmán Emlékház 
MK/35433/2013 

A kiállítóterek és a 
bemutatott műtár-

Gulyás Gá-
bor 
restaurátor 

Az Emlékházban 
bemutatott műtár-
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gyak műtárgyvé-
delmi szempontú 
felmérése. 

gyakat és környeze-
tüket a tárgyakat 
kölcsönadó intézmé-
nyek kijelölt mun-
katársaival monito-
roztuk. Javasoltuk a 
magas relatív pára-
tartalom csökkenté-
sére a múzeumi te-
rületen használható 
párátlanító berende-
zések beszerzését. 
Azontúl az időjárás-
tól függően rendsze-
resen szellőztetni 
kell tereket.  

2019.09.19. Salgótarján, Dor-
nyay Béla Múzeum 
MM/37949/2013 

A fenntartó Salgó-
tarján Megyei Jogú 
Város Önkormány-
zata a volt salgótar-
jáni PSZF épületé-
ben mintegy ezer 
nm alapterületű te-
rületet biztosított 
műtárgyak őrzésére. 

Gulyás Gá-
bor 
restaurátor 

A gyűjteményekben 
őrzött műtárgyak ál-
lapotának megőrzé-
séért felelős munka-
társakkal több alka-
lommal bejártuk a 
területet. Javaslatot 
tettünk a műtárgy-
biztonság, műtárgy-
környezet javítására. 
A terület riasztóval, 
alkalmanként élő-
erővel védett. A he-
tente több alkalom-
mal ellenőrzött terü-
leten mobil, adat-
rögzítővel rendel-
kező műtárgykör-
nyezetet figyelő esz-
közt is telepítettünk. 

2019.09.19. Salgótarján, Bányá-
szati Kiállítóhely 
MK/4771/2015 

A Kiállítóhely meg-
újításának II. és III. 
üteméhez kapcso-
lódó műtárgyvé-
delmi, konzerválási 
tevékenységhez 
szakmai ajánlások, 
javaslatok készítése. 

Gulyás Gá-
bor 
restaurátor 

A földalatti bemuta-
tóterekben bemuta-
tott kompozit műtár-
gyak-az egész évben 
jellemzően magas 
relatív páratartalom 
miatt- a felületén 
mikrobiológiai fer-
tőzés alakulhat ki. A 
gyakori, nagy telje-
sítményű gépi szel-
lőztetéssel meg le-
het előzni a penész-
gomba fertőzés ki-
alakulását, terjedé-
sét. 
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2019.09.24. Sóshartyán, Adorján 
János Emlékház 
MK/15183/2013 

Az Emlékház külső, 
belső állapotának 
felmérése. 

Gulyás Gá-
bor 
restaurátor 

Az Emlékház kör-
nyezetében össze-
gyűlő torlóvíz gyen-
gíti az épület alapo-
zását és a falazatát. 
A kapillárisokon 
felszívódó víz miatt 
a falazat külső és 
belső vakolata mál-
lik, erodálódik. 
Drén csövezéssel 
megszüntethető a 
vizesedés miatti ál-
lapot. 

2019.09.24. Bátonyterenye, 
Gyürky-Solymosssy 
kastély Mk/c/12 

A Salgótarjáni Ko-
hászati Üzemek 
Gyártörténeti Gyűj-
teményének bejá-
rása. 

Gulyás Gá-
bor 
restaurátor 

A fenntartó nyilat-
kozata szerint a kiál-
lítás nem látogat-
ható, a bemutatott 
tárgyak nem találha-
tók 

2019.09.25. Kisbágyon, Afrika-
Magyar Vadászkiál-
lítás MK/6052/2008 

A természetes és 
mesterséges fény 
károsító hatása a 
bemutatott prepará-
tumokon. 

Gulyás Gá-
bor 
restaurátor 

A bemutatóterek be-
járata előtti féltető 
védi a gereznákat a 
természetes fény ká-
rosító hatásától. A 
mesterséges fény 
mért fénymennyi-
sége terek külön-
böző pontjain 20-
220lux. A mestersé-
ges fény mennyi-
sége nem káros a 
tárgyakra, viszont a 
mért UV sugárzás 
értéke 10-50 mikro-
watt/lum, ami káro-
sítja tárgyakat. UV 
–stoppos fogyasztók 
használatával lehet 
megszüntetni a fény 
károkozását. 

2019.09.25. Hollókő, Hollókői 
Tájház 
MK/16779/2015 

A tájház és a szom-
szédos épület tető-
szerkezetéről lefo-
lyó csapadékvíz el-
vezetése az utca-
front felé.  

Gulyás Gá-
bor 
restaurátor 

A két épület közötti 
betonozott „vályú” 
helyett bordázott 
dréncsövet szüksé-
ges telepíteni. A tö-
redezett beton „vá-
lyú” repedésein ke-
resztül befolyik a 
csapadékvíz az épü-
let alapjába és a fa-
lazatba. 
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2019.10.04. Csesztve, Madách 
Imre Emlékház 
MK/22271/2013 

A kiállítóterek rela-
tív páratartalom 
csökkentésének le-
hetősége. 

Gulyás Gá-
bor 
restaurátor 

A meglévő párátla-
nító berendezések-
hez újabbak vásár-
lása szükséges. Az 
időjárástól függően 
gyakori szellőztetés-
sel lehet csökken-
teni a terek légned-
vességét. 

2019.10.04. Bánk, Bánki Szlovák 
Nemzetiségi Kiállí-
tás MK/30674/2013 

A tájház külső és 
belső rekonstrukci-
ójának tervezése. A 
bemutatott műtár-
gyak tisztítása, kon-
zerválása. 

Gulyás Gá-
bor 
restaurátor 

A fenntartó Bánk 
község Önkormány-
zata saját forrásból 
tervezi az épület fel-
újítását. A munka 
tervezéséhez és üte-
mezéséhez műtárgy-
védelmi ajánlás, elő-
írás készült. 

 
VI.  Kommunikációs tevékenység 
 

Az intézmény 2019. évi kommunikációs stratégiájának szöveges bemutatása. 
 

A tárgyév kiemelt feladatának bemutatása, ennek illeszkedése az intézmény küldetéséhez. 
A 2017-ben elkészült kommunikációs tervünknek megfelelően arra törekszünk, hogy minél több 
kommunikációs csatornán megjelenjen a múzeum kínálata. A honlapunkat és facebook oldalunkat 
folyamatosan frissítjük. A Bányászati Kiállítóhelyünk és a Régészeti gyűjteményünk számára külön 
facebook profilt működtetünk, hogy még célirányosabban érjük el az érdeklődőket. Ezekre a 
kommunikációs formákra nagy szükség is van, hiszen ezek ingyenesek, és ezzel tehermentesítik a 
múzeum éves költségvetését. Mivel a nagy múzeumokkal ellentétben nincs Kommunikációs és 
Marketing Osztályunk, így a kulturális menedzserre és a múzeumpedagógusra hárul a leginkább a 
kommunikációs feladatok ellátása és a sajtófigyelés. Más területen dolgozó kollégáink azonban a 
közösségi hálókon szívesen terjesztik programjainkat, kiállításainkat. A megyei médiumokkal kiváló 
kapcsolatot ápolunk, ezért nagyon sok televíziós, rádiós és írott sajtós megjelenésünk van.  
Írott sajtó: A Nógrád Megyei Hírlap, a Városlakó Magazin folyamatosan tájékoztatja az olvasókat a 
programjainkról és kiállításainkról, hosszabb cikkeket jelentet meg a múzeumban folyó munkákról. 
A Salgótarján Ma című havilap, mely Salgótarján Megyei Jogú Város kiadványa szintén 
folyamatosan közöl képes beszámolókat elmúlt programjainkról és hirdeti következő eseményeinket. 
Ez az ingyenes kiadvány minden salgótarjáni lakoshoz eljut, csakúgy, mint a különböző 
reklámújságok, melyek sok esetben biztosítanak számunkra ingyenes hirdetési felületet nagyobb 
szabású kiállításainkhoz.  A Városlakó magazin egy igényes kulturális lap, mely negyedévenként 
jelenik meg. Több lapszámban szerepel a múzeumról egy hosszabb írás.   
E-sajtó: Állandó kapcsolatban állunk országos ismertségű internetes folyóiratokkal, hírportálokkal. 
Programjainkról folyamatosan tájékoztatnak, beszámolnak. Legkiemelkedőbb helyi partnerünk a 
3100.hu, mely minden rendezvényünket folyamatosan követi.  
Televízió: Nógrád megyében négy televízió működik, mi kiemelten kettővel állunk kapcsolatban a 
Salgótarjáni Városi Televízióval és a balassagyarmati Ipoly Televízióval, amelyek folyamatosan 
beszámolnak rendezvényeinkről, híreket, riportokat, stúdióbeszélgetéseket készítenek a múzeumi 
tevékenységről. A Magyar Televízió Híradója több ízben beszámolt programjainkról (Tavaszi Tárlat, 
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Országos Rajztriennálé, újabb gyűjtemények ajándékozása a múzeum számára, régészeti feltárások, 
stb)  A Bányászati Kiállítóhelyünkön is több tévés stáb forgatott 2019-ben, többek között 
gyermekműsor is készült. 
Rádió: A salgótarjáni Fókusz Rádióval és a balassagyarmati Megafon Rádióval állandó kapcsolatban 
állunk. 2019-ben felvettük a kapcsolatot a Tarján Rádióval is. A Múzeumok Éjszakáján élő adásban 
közvetítették rendezvényünket. Minden rendezvényünkről, kiállításunkról folyamatosan 
tájékoztatják a hallgatókat. A reggeli beszélgetős műsorok vendégei vagyunk több ízben is. A 
Kossuth Rádió öt nagyműsort készített a múzeumunkról. Nagy figyelmet fordítunk a köznevelési 
intézmények elérése; a salgótarjáni településrészeken élőkkel, az ott kialakult közösségek vezetőivel, 
a lokálpatrióta aktív lakosokkal, a civil szervezetekkel való személyes párbeszéd kialakítására, 
véleményük kikérésére, informálására, tekintettel arra, hogy nem mindenki számára elérhetőek az 
infokommunikációs eszközök. 
Az év legkiemelkedőbb kommunikációs feladata az év végén megnyílt bányászati kiállítás 
megjelenítése és közismertté tétele volt. A kiállítás látványvilága egységes arculati terven alapszik, 
amibe beleértendők a nyomtatott kommunikációs eszközök: plakát, meghívó. A kiállítás propagálása 
során külön hangsúlyt fektettünk a Salgótarján és környéki bányász-kohász szervezetek, 
egyesületekhez való eljutásra, annál is inkább, hiszen e szervezetek képviselői aktívan részt vettek a 
kiállítás megvalósításában. Emellett nagy hangsúlyt fektettünk és fektetünk a környék köznevelési 
intézményeinek elérésére, az új kiállítás ottani propagálására, hiszen az a helyi identitástudat 
megerősítését is szolgálja az ismeretátadáson keresztül.  
 

x  Az új média eszközeinek alkalmazása érdekében megvalósult intézkedések  
 

Múzeumunk saját filmkészítő műhellyel rendelkezik egy kollégánk révén. Minden kiállításunkat 
megörökítjük, videófelvételeket, fotókat, hangfelvételeket készítünk, mert tudjuk, az utókor számára 
ez rendkívül jelentős lesz majd. A múzeum saját youtube csatornát működtet, ezeken igyekszünk 
folyamatosan közzétenni a felvett anyagokat. Mivel manapság a statikus kiállítások már nem 
elegendőek, minden kiállításunkban van mozgóképes anyag, slide show, stb.  Az új 
bányászattörténeti, bányamentés történetét bemutató kiállításunk is nagyon gazdag filmanyagban. 
Azon látogatóink számára, akik valamilyen oknál fogva nem tudnak vagy nem akarnak lemenni a 
bánya mélyére a Bányászati Kiállítóhelyünkön részt vehetnek egy virtuális bányajáráson, mely 
elkalauzolja őket a bánya mélyének látnivalóiban. Különleges élménnyel gazdagodnak a látogatók - 
a Monguz Kft munkájának köszönhetően - Egy sikeres bányamentés 1888-ból című animációs film 
megtekintésével és a hozzákapcsolódó interaktív kvízkérdések megoldásával. A film és az interaktív 
alkalmazás az 1888. november 7-i vízbetörés miatt a bányában rekedt 20 bányásznak a mélyben 
töltött 56 óráját és a Gerber Frigyes bányaigazgató által vezetett mentés történetét meséli el.  
A filmkészítő műhelyünk kiemelkedő eredménye, hogy 2019-ben elkészült Shah Timor által a 
Középkori templomok Nógrád megyében című 68 perces dokumentumfilm. címmel, szintén Shah 
Timor alkotásaként.   
 

x  Arculatépítés megvalósult lépései 
 
A Bányászati Kiállítóhely felújítása kapcsán egy új, mai kornak megfelelő arculat kialakítására került 
sor. Az átadott kiállítás új arculatot kapott, új logóval, modern, stílusos megjelenéssel. Az egységes 
arculat érvényesül a nyomtatási felületeken, az IKT alkalmazásokon, valamint a reklámcélú kiadvá-
nyokon is. 
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Az új látványraktárunk és oktatóterünk is új külsőt kapott, mely azonban szervesen illeszkedik a 
múzeum arculatához, de mindenképpen modernséget sugároz.  
 

x A honlap fejlesztése érdekében megtett lépések 
 
2018-ban Salgótarján Megyei Jogú Várossal beadtunk az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé 
egy pályázatot a Járásszékhely Múzeumok Szakmai Támogatására honlapunk megújítására, melyet 
sikeresen megnyertünk és 2019-ben egy megújult, mai kornak megfelelő honlappal várjuk majd a 
látogatókat. Fontos volt ez, mivel az internet általános kommunikációban betöltött, egyre növekvő 
szerepének, jelentőségének megfelelően – a múzeum külső és belső kommunikációjának kiemelten 
fontos eszköze. Számos látogatói és kollégáktól jövő visszajelzéséből tudható, hogy folyamatosan 
figyelik a weboldalt, látogatóink kiindulópontként használják az ott megjelent információkat. A hon-
lap megújításának legfontosabb célja a múzeum szakmai tevékenységének minél szélesebb körű be-
mutatása, imázsának növelése; a szakmai munkájában rejlő értékek megjelenítése; valamint a 2011. 
évi CXII. törvény előírásainak való megfeleltetése volt. Fontosnak tartottuk, hogy egy letisztult, ele-
gáns, jól strukturált, könnyen átlátható, dinamikus, felhasználóbarát weboldalt készíttessünk, amely 
képekkel, videókkal változatosan illusztrálja és egészíti ki a szöveges tartalmakat. A múzeum web-
oldala az alábbi linken érhető el: https://dornyaymuzeum.hu/ A honlap megújításával, korszerűsíté-
sével Szikói Richárd egyéni vállalkozót bíztuk meg a referenciamunkái és a precíz, megbízható mun-
kavégzése miatt. 
Elsődleges szempontunk a fejlesztésnél az volt, hogy új arculatot kapjon a weboldalunk, mely jól 
illeszkedik a múzeumunkhoz is és a Bányászati kiállítóhelyhez. Színvilága vonzó lett, tartalma ál-
landóan frissül, pontos és naprakész, de mindenekelőtt felhasználóbarát és könnyen kezelhető.  Fon-
tosnak tartottuk, hogy minden eszközön (desktop, laptop, tablet, okostelefon) könnyedén használható 
legyen, s mindenhonnan el tudja érni a felhasználó az általa szükségesnek ítélt fontos információt. 
Megoldottuk azt, ha útvonaltervezést szeretnének a múzeumhoz, akkor az okostelefon egy gomb-
nyomással navigálja oda a látogatót, ehhez a legfontosabb, hogy okostelefonokon is tökéletesen mű-
ködjön a weboldal, így egy „reszponzív” kialakítással rögtön 3 weboldalt kap a múzeum, mert nem 
kell külön-külön minden eszközre kifejleszteni, hanem az eszközök felbontásához alkalmazkodik. 
A weboldalon a látogatóknak szóló rész mellett a szakmai részre is kiemelt figyelmet fordítottunk, 
így összekapcsoltuk a múzeumhoz kötődő országos adatbázisokkal, meglévő virtuális terek hozzá-
adásával, hogy ne csak a látogatók, de a múzeumi szakemberek is könnyen elérhessenek minden 
számukra fontos információt. 

A fejlesztés során kiemelt cél volt az is, hogy elindítsunk külön blogot a múzeum, a múzeumpe-
dagógia és a régészet területeire. (https://dornyaymuzeum.hu/blog/muzeumi-blog/   https://dor-
nyaymuzeum.hu/blog/regeszeti-tevekenysegek/  és https://dornyaymuzeum.hu/blog/muzeumpeda-
gogiai-blog/)  Ezáltal az érdeklődők alaposabb betekintést nyernek a múzeum életébe, a fejleszté-
sekbe, a programok és kiállítások szervezésének munkájába. Bemutatjuk a múzeumpedagógiai fog-
lalkozásainkat, a gyermekek élményeit, a szakköreinket és módunk van arra is többek között, hogy 
például beszámoljuk, a nálunk szakköri foglalkozáson részt vett gyerekek országos versenyeken elért 
sikereiről is. Az olvasóink elsőként értesülhetnek legújabb régészeti újdonságainkról, a feltárásokról, 
stb. A honlap blogján a hozzászólásokat a sok spam elkerülése miatt a facebook-oldalunkra irányí-
tottuk.  
Helyet kapott a honlapunkon a virtuális kiállítás is, mely jelenleg két fő területre koncentrál, a nagyon 
nívós üveggyűjteményünkre és a Balázs János képzőművészeti és irodalmi anyagunkra. Ehhez le-
tölthető színezők, album és hangoskönyv is kapcsolódik. (https://dornyaymuzeum.hu/kiallitasok/vir-
tualis-kiallitasok/) 

https://dornyaymuzeum.hu/
https://dornyaymuzeum.hu/blog/muzeumi-blog/
https://dornyaymuzeum.hu/blog/regeszeti-tevekenysegek/
https://dornyaymuzeum.hu/blog/regeszeti-tevekenysegek/
https://dornyaymuzeum.hu/blog/muzeumpedagogiai-blog/
https://dornyaymuzeum.hu/blog/muzeumpedagogiai-blog/
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Az átalakított weboldalon megújítottuk az aktuális programok és események részt is, összekapcsol-
tuk a facebook oldal eseményeivel, hogy még több látogató jöjjön át a honlapunkra és megismerje 
múzeumunk és megyeszékhelyünk értékeit, remélve, hogy hamarosan felkeresik városunkat. A fia-
talabb generációt is bekapcsoljuk a múzeumi életbe egy youtube csatornán keresztül, mely folyama-
tosan beszámol kiállításainkról, programjainkról. Beindítottunk egy Instagram csatornát, amely a fi-
atalság körében népszerű. Itt játékokkal, feladványokkal tesszük színesebbé az oldalt.  
 

x  A külső kapcsolati háló fejlesztése érdekében megtett lépések 
 
A Múzeum 2019-ben is nagy hangsúlyt fektetett a közönségkapcsolatra. A kiállításainkról, rendez-
vényeinkről, egyéb eseményeinkről folyamatosan hírt adtunk a nagyközönségnek az írott sajtóban 
(országos, megyei és városi újságokban), honlapunkon, közösségi portálunkon, Youtube csatornán-
kon át, illetve a helyi televízióban. A Salgótarjáni Városi TV, a Rádió 1, a Megafon Rádió és az Ipoly 
TV folyamatosan tájékoztatja programjainkról a rádióhallgatókat és TV nézőket. 
A facebookon folyamatosan jelen vagyunk, a honlapot folyamatosan frissítjük. Figyeltünk arra, hogy 
a honlap és a facebook össze legyen kötve, vagyis a facebookon a honlapon közzétett információt 
megosszuk. Új kommunikációs csatornaként használjuk az Instagramot is.  
Intézményünket és annak szolgáltatásait, programjait igyekszünk több rendezvényen (pl. megyenap) 
és internetes fórumon is népszerűsíteni pl. artkalauz.hu, kulturpontok.hu, museum.hu, 3100.hu. Min-
den kiállításunkról, tudományos és ismeretterjesztő rendezvényünkről kollégánk videofelvételt ké-
szített, melyet a honlapunkon, a saját youtube-csatornánkon és a városi televízióban folyamatosan 
látni lehetett. A fogadótérben elhelyezett képernyőn (amely a múzeumon kívül is jól látható) folya-
matosan mennek a múzeum programajánlói, gyűjteményeket bemutató slideshow-k, egyéb közér-
dekű információk. A kiemelt kiállításainkhoz óriásmolinókat készíttettünk, melyeket a múzeum 
homlokzatán helyeztünk el.   
Az intézményi kommunikáció és marketing az a terület, amely mindig új kihívásokat tartogat, folya-
matosan erősítjük a múzeum hírnevét, és törekszünk arra, hogy a múzeum pozitív megítélés alatt 
álljon. A közönségkapcsolati és frontszemélyzetünk kiválóan teljesíti feladatát, látogatóbarát szem-
léletük, extroveltált személyiségük garancia arra, hogy a látogatók kellemes környezetbe lépnek. 
2019-ben több rendezvényünkről is hírt adott a Kossuth Rádió és az országos televíziók is megke-
restek bennünket: pl.: Kalandozó  - Rtl Klub: Bányászati Kiállítóhelyünkről és az Üvegváros tanul-
mányi raktárunkról forgatott, illetve a M2 Matricák c. gyerekeknek szóló műsorban szintén a Bányá-
szati Kiállítóhelyünké volt a főszerep. Több ízben megjelentek az M5 programjában rendezvényeink. 
(Tavaszi Tárlat, Országos Rajztriennálé) 
 

 
 2017. tény 2018. tény 2019. terv 2019. tény 

TV megjelenés (fizetett hirdetések 
nélkül) 

30 48 50 123 

Rádió megjelenés (fizetett hirdeté-
sek nélkül) 

8 51 50 55 

Írott sajtó megjelenés (fizetett hirde-
tések nélkül) 

77 75 75 84 

E-sajtó  187 372 370 358 
Fizetett hirdetések száma (médium-
tól függetlenül, becsült érték) 

- 132 150 - 
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VII. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztései forrásmegjelöléssel, a fenntart-
hatósági hatások bemutatásával (max. 5000 n) 

 
Dornyay Béla Múzeum: 
A képzőművészeti raktár, a fotólabor digitalizáló tér, alagsori folyosó és vizesblokk teljes körű 
felújítása. Álmennyezet készítése, elektromos hálózat és világítás korszerűsítése, szellőztető 
berendezés beépítése. Járólapok cseréje, belső és külső nyílászárók cseréje, festés-mázolás. Hátsó 
rakodótér és hátsó bejárat kamerarendszerének kiépítése.  
 
A múzeum utcafrontján négy db biztonsági kamera elhelyezése. 
 
Kisgaléria mennyezeti lámpatestek cseréje. 
 
Két dolgozói irodában új laminált parketta lerakása, festés. 
 
Régészeti raktár teljes körű felújítása. Álmennyezet készítése, lámpatestek cseréje, elektromos há-
lózat felújítása, festés. 
 
Bányászati Kiállítóhely: 
Egykori bányagondnoki épület felújítása. Elektromos hálózat és lámpatestek cseréje. Fűtéskorsze-
rűsítés (radiátorcsere). 
 
 

VIII. Pályázati tevékenység  
 

Hazai pályázatok megnevezése (új és 
folyamatban lévő) 

Pályázott ösz-
szeg 

Elnyert összeg 
(Ft-ban) 

Felelős 

Dornyay Béla Múzeum régészeti anya-
gának restaurálása 
NKA204111/04097 

714.610,- 
Áthúzódó 

500 000,- Bodó Balázs 

Kubinyi Ágoston Program- A Dornyay 
Béla Múzeum bányászattörténeti kiállí-
tásának felújítása III. ütem 

33.500.000,- 12.500.000,- Fodor Miklós 
Zoltán 

EMMI – Járásszékhely Múzeumok 
Szakmai Támogatása Dornyay Béla 
Múzeum új honlap létrehozása oktatási, 
kulturális és tudományos tartalom kiala-
kításával 

4.000.000,- 
 

3.000.000,- Shah Gabriella 

EMMI - Járásszékhely Múzeumok 
Szakmai Támogatása - A Dornyay Béla 
Múzeum régészeti raktári egységének 
állományvédelmi fejlesztése a kulturális 
örökség megóvása érdekében 

 1.600.000,- Gulyás Gábor 

A IV- Országos Rajztriennálé megren-
dezésére - NKA105106/07699 

1.660.000,- 1.660.000,- Shah Gabriella, 
Burgundi Diána 

A ’Rimai birodalom’ salgótarjáni acél-
gyára című kiállítás megrendezésére 
NKA204106/02321 

1.312.510,- 700.000,- Fodor Miklós 
Zoltán 

Gábler Vilmos üvegnegatívjainak digi-
talizálására és ebből kiállítás megrende-
zésére - NKA103106/02287 

2.315.000,- 
Áthúzódó 

1.000.000,- Shah Gabriella 
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Neograd 2019. a Dornyay Béla Mú-
zeum évkönyve XLII. kötetének 

550.000,- 
Áthúzódó 

320.000,- Balogh Zoltán 

A néprajzi gyűjtemény tárgyainak resta-
urálása - NKA204111/04163 

1.000.000,- 
Áthúzódó 

600.000,- Steib Janka 

 
Széchenyi 2020 programhoz kapcsolódó 
pályázatok megnevezése (EFOP, TOP, 
stb.) 
(új és folyamatban lévő) 

Pályázott ösz-
szeg 

Elnyert összeg 
(Ft-ban) 

Felelős 

    
    

 
Egyéb, nem hazai forrásokra épülő pá-
lyázatok megnevezése (új és folyamat-
ban lévő) 

Pályázott ösz-
szeg 

Elnyert összeg 
(Ft-ban) 

Felelős 

    
    

 
 

Salgótarján, 2020. február 24. 
 
 

Shah Gabriella s.k. 
igazgató 



1
1.1 1 120 411 196 511

1 Személyi juttatások 73 501 78 329

2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 183 14 390

3 Dologi kiadások 32 727 92 497

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 Elvonások és befizetések 11 295

7 Működési célú támogatások államháztartáson belülre

9 Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

1.2 25 069 19 092

4 Beruházások 21 009 17 742

5 Felújítások 4 060 1 350

1.3

15

145 480 215 603

2 Bevételek
2.1 21 406 72 357

4 Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 5 260

5 Működési célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről 570

7 Intézményi működési bevételek 21 406 66 527

2.2 0 152

8 152

18

19

2.3

20 40 820 53 907

Saját bevételek összesen 62 226 126 416
3 Központi, irányítószervi támogatás 83 254 93 038

Bevételek mindösszesen 145 480 219 454

Teljesítés

Kiadások
Működési kiadások

Felhalmozási kiadás

Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

Dornyai Béla Múzeum pénzforgalmi adatai 2019.
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Kiemelt előirányzat név 2019. évi teljesítés (e Ft)

Kiadások összesen

Finanszírozási, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Előző évi maradvány igénybevétele

2019. évi terv (e Ft)

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről
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Előir
.cso

p
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.ei.sz

.

Al-
cím 
név

Előir
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p.

Kiemelt előirányzat név Előirányzat
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Megyei hatókörű városi múzeum 
Teljesítményalapú munkaterv 

2020. 
 
 

INTÉZMÉNY NEVE: DORNYAY BÉLA MÚZEUM 
VEZETŐJE: SHAH GABRIELLA 
VEZETŐI MEGBÍZÁS (-TÓL – IG): 2018. DECEMBER 1-TŐL 2023. NOVEMBER 30-IG 
 
Kérjük, hogy az adatok rögzítése során törekedjenek a hivatalos kulturális statisztika 
keretében (OSAP) szolgáltatott adatokkal való összhangra! 

 
Intézményi stratégia 

 
1. Az intézmény szakmai stratégiájának 2020. évi kiemelt céljai és ezek megvalósítását 

szolgáló intézkedések (max. 5000 n) 
 

A Dornyay Béla Múzeumban a 2020. évben elsősorban a művészeteké lesz a főszerep. A 
képzőművészeti, plakátművészeti, fotó- és filmművészeti, a színművészeti és 
iparművészeti kiállítások szervezésével. Legnagyobb kiállításunk a salgóbányai születésű, 
Kossuth-díjas színművészünk, Zenthe Ferenc kiállítás lesz. Születésének 100. 
évfordulójára nagyszabású emlékkiállítást rendezünk tiszteletére. Salgótarján Megyei Jogú 
Város Önkormányzata és minden intézménye bekapcsolódik a Zenthe 100 programba és 
egész évben a Nemzet színészére emlékezünk. A Múzeumok Éjszakáján nyitjuk meg a 
kiállítást, és ezen az éjszakán minden a színházról és a filmről fog szólni. A hagyományos, 
Salgótarjánról diákoknak vetélkedő központi témája is a színháztörténet Salgótarjánban és 
Zenthe Ferenc életútja lesz. Ugyancsak filmes rendezvényünk lesz, hogy Gaál István 
Kossuth-díjas filmrendező római fotóit bemutatjuk időszaki kiállítás keretében a győri 
Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeumban.  
Intézményünk másik nagy terve idén a raktárrendezés. 2019-ben berendeztük az új 
képzőművészeti raktárunkat, 2020-ban a további raktárak rendezése, gyűjteményeink 
tömörítése és rendszerezése történik meg. Több gyűjteményünket érinti 2020-ban revízió 
is. A régészeti raktárunk megújult a „Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása” 
pályázat keretében, ennek berendezése is éveleji terveink közé tartozik.  
Mivel a Bányászati Kiállítóhelyünk az utóbbi évben szinte teljesen megújult, ezért ott a 
marketing- és reklámtevékenység képezi a legnagyobb feladatot. 
2022-ben ünnepli Salgótarján várossá alapításának 100. évfordulóját. A múzeum az 
állandó kiállítás megújításával készül e jeles alakalomra. A kiállítás előkészítése fontos 
feladatunk a 2020-as évre.  
Már ehhez kapcsolódik az a nagy projekt, melyet 2019-ben kezdtünk el, az ún. Gábler 
üvegnegatívok digitalizálása és 2020. évben egy nagy kiállítás megrendezése ebből az 
unikális anyagból. A múzeum közel 700 darab Gábler Vilmos által készített üvegnegatívot 
őriz, mely Salgótarjánt és környékét, neves mérnököket és családjaikat, rendezvényeket és 
ünnepeket ábrázol az 1903 és 1928 közötti időszakból.  
A fenntartó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának nehéz pénzügyi helyzete a 
múzeum gazdálkodására is kihat, ezért a 2020-as évben olyan programokat, 
rendezvényeket tudunk vállalni, melyek a költségvetést nem terhelik meg. Ebből 
kifolyólag nagy vágyunkat, hogy két könyvet adjunk ki (Gábler Vilmos fotográfiáiból és 

tarnoczine.mate.melinda
Beírt szöveg
5. melléklet
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Salgótarján átépítéséről) későbbre kell halasztanunk. A múzeumunk azonban mindent 
megtesz annak érdekében, hogy a kultúrabarát nagyközönség e visszafogott pénzügyi 
gazdálkodásból ne érezzen semmit.  

 
 

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

Dokumentum Rendelkezésre 
áll (igen/nem) Kelt 

Fenntartói 
jóváhagyás 
(igen/nem) 

2020-ra tervezett 
feladat (stratégia 
alkotás/felülvizsg

álat stb.) 
Múzeumi 
küldetés-
nyilatkozat 

igen 2014 igen - 

Stratégiai terv igen 2018 igen - 
Állományvédelmi 
terv 

igen 2019 nem elfogadtatás 

Gyűjtemény-
gyarapítási és 
revíziós terv 

igen 2019 nem elfogadtatás 

Múzeumi 
digitalizálási 
stratégia 

igen 2017 igen - 

 
Szervezeti kérdések 

 
 2018. tény 2019. tény 2020. terv 

Összlétszám (fő, töredék is 
lehet) 24 25 25 

Ebből magasabb vezető vagy 
vezető (fő, töredék is lehet) 2 2 2 

Ebből szakmai munkakörben 
foglalkoztatottak (fő, töredék is 
lehet) 

16 17 17 

Ebből nem szakmai 
munkakörben foglalkoztatottak  
(fő, töredék is lehet) 

6 5 5 

 
a) 2020. évi tervezett szervezeti átalakítások, személyi változások, az intézményi 

alapdokumentumokban tervezett változások: alapító okirat vagy szervezeti és 
működési szabályzat módosításának szükségessége, indokai stb. 

 
Egy teremőr 2020. április 1-től nyugdíjba vonul. 
 

b) Az intézményben közfoglalkoztatás keretében alkalmazandó dolgozók és az általuk 
elvégezni tervezett tevékenységek 

 
A múzeum az év során 1, vagy maximum 2 személyt kíván alkalmazni 
közfoglalkoztatottként. 
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c) Az intézmény közzétételi kötelezettségeinek teljesülése (az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) 
 

A nevezett törvény alapján készült intézményi Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatban 
foglalt közzétételi kötelezettségek teljesítése folyamatos. Honlapunkon elérhető a Közérdekű 
adatok között.  

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

intézkedési terv alapján 2020-ra tervezett feladatok 
 
A 2016-os ÁSZ ellenőrzést követő intézkedési terv által meghatározott feladatokat a korábbi 
években a DBM teljesítette. 
 

 
Szakmai mutatók 

 
I. Gyűjtemények gyarapítása és nyilvántartása 
 

1. Gyarapodás 
A gyűjteménygyarapodás tervezése szakáganként, a gyarapodás módjának és 
lehetséges forrásának megjelölésével  
 

Feladat (szerzemény, szakág) Gyarapodás 
módja és forrása 

Felelős Határidő 

Képzőművészeti gyűjtemény: 
A törzsanyagba bekerülő 
alkotásokat továbbra is 
elsősorban ajándékozás révén 
kívánjuk megszerezni, 
elsődlegesen helyi alkotók 
munkáiból. 
 
Történeti tárgyi gyűjtemény: 
Folytatjuk a salgótarjáni 
iparvidék iparágaihoz 
kapcsolódó emlékanyag 
gyűjtését. Életmód történeti 
emlékek felkutatása. 
Gyűjteménygyarapítási 
terveinkben figyelmet 
fordítunk 4 jelentős történelmi 
esemény közeli évfordulója 
kapcsán még meglévő anyagok 
összegyűjtésére is. 2020-ban a 
trianoni békeszerződés 100. 
évfordulója kapcsán.  2021-
ben emlékezünk meg 
Magyarország 2. világháborús 
hadba lépésének 

 
ajándék és 
vásárlás 
 
 
 
 
 
ajándék, vásárlás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Shah Gabriella 
Burgundi 
Diána 
 
 
 
 
Balogh Zoltán 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2020. 12. 31. 
 
 
 
 
 
2020. 12. 31. 
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80.évfordulójáról, és 2023-ban 
a 2. magyar hadsereg doni 
tragédiájának 80. 
évfordulójáról. 2022-ben 
Salgótarján várossá válásának 
centenáriumát ünnepeljük. 
 
Történeti dokumentációs: 
Folytatjuk a salgótarjáni 
iparvidék iparágaihoz 
kapcsolódó emlékanyag 
gyűjtését. 
P. Tóth László fotóművész 

 
 
 
 
 
 
 
ajándék, vásárlás, 
gyűjtés 

 
 
 
 
 
 
 
Fodor Miklós 
Zoltán 

 
 
 
 
 
 
2020. 12. 31. 
 
 

 
Kiemelkedő darabok vagy együttesek bekerülése 
 

Feladat Felelős Határidő 
Történeti tárgyi gyűjtemény: 
„Lepke” asztali tűzhely (ZIM terméke 
az 1960-as évekből) gyűjtése 
 
Történeti dokumentációs gyűjtemény: 
P. Tóth László fotós további fényképei 

Balogh Zoltán 
 
 
 
Fodor Miklós 

2020. 06. 30. 
 
 
 
2020. 06. 30. 

 
 2018. tény 2019. tény 2020. terv 

Tárgyévi régészeti és őslénytani 
feltárások alapterületének várható 
nagysága (m2) 

3018 m2 380 nem 
tervezhető 

Az éves gyűjteményfejlesztési 
tervben meghatározott egyéb 
gyűjteménygyarapítási alkalmak 
száma 

27 33 30 

A régészeti és őslénytani feltárás 
nyomán feldolgozandó állomány 
nagysága 

- összesen (db, vagy egyéb 
jellemző mutató) 

- tárgyévben (db, vagy egyéb 
jellemző mutató) 

3862 52515 
összesen 
 
 
15500 
 

52515 
összesen, 
2019-ig 
 
nem 
tervezhető 

A feldolgozandó egyéb 
műtárgyállomány nagysága  

- összesen (db) 
- tárgyévben (db) 

11026 15420 15420 a 
2020-as 
gyarapodással 
bekerült 
műtárgyakkal 

A tárgyévben régészeti és őslénytani 
feltárás nyomán múzeumba került 
tárgyak száma (db, vagy egyéb 
jellemző mutató) 

1206 9359 nem 
tervezhető 
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A tárgyévben ajándékozással bekerült 
tárgyak száma (db) 

11621 7867 2000 

A tárgyévben adásvétellel bekerült 
tárgyak száma (db) 

60 23 10 

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

189 306 300 

 
2. Nyilvántartás 

 
a) Az éves gyarapodással kapcsolatos nyilvántartási feladatok tervezése, különös 

tekintettel a számítógépes nyilvántartásra 
 

Feladat Felelős Határidő 
Folyamatos leltározás a hagyományos 
leltárkönybe, illetve számítógépes 
nyilvántartás. 
 
Történeti tárgyi gyűjtemény 
150 db tárgy beleltározása 
 
A Néprajzi gyűjteményben a folyamatos 
nyilvántartás vezetésére való törekvés 
van tervben 2020-ban is. A gyűjtemény 
szakszerű nyilvántartásának folyamatos 
vezetése, a beleltározott néprajzi 
tárgyak fotózása, a leírókartonok 
folyamatos gyártása, és a digitalizálás 
folyamatosan előttünk álló feladat. 
 
Történeti dokumentációs gyűjtemény: 
Éves gyarapodás gyarapodási naplóba 
vezetése. Minél több műtárgy 
beleltározása 

 

Burgundi Diána 
 
 
 
Balogh Zoltán 
 
 
Steib Janka 
 
 
 
 
 
 
 
Fodor Miklós Zoltán 

2020. 12. 31. 
 
 
 
2020. 12. 31. 
 
 
2020. 12. 31. 
 
 
 
 
 
 
 
2020. 12. 31. 

 
b) Feldolgozásra váró (visszamenőleg felhalmozódott) régészeti és őslénytani anyag 

becsült mennyisége és a hiányosságok feldolgozása érdekében 2020. évben előirányzott 
feladatok  

 
Feladat Felelős Határidő 
52515 db felhalmozódott régészeti 
anyagból 2000 db beleltározása 

Bodó Balázs, Tóth 
Krisztián 

2020. 12. 31. 

 
Feladat Felelős Határidő A teljesítés 

státusza 
    
 



 6 

c) Feldolgozásra váró (visszamenőleg felhalmozódott) egyéb anyag becsült mennyisége és 
a hiányosságok feldolgozása érdekében 2020. évben előirányzott feladatok teljesülése 

 
Feladat Felelős Határidő 
Képzőművészeti gyűjtemény: A 7654 
darabból álló Gaál István fotográfiai 
anyag beleltározása. 
 
Történeti tárgyi gyűjtemény: 
A visszamenőleg felhalmozódott 
anyagból legalább 150 db tárgy 
beleltározása 
 
Történeti dokumentációs gyűjtemény: 
A visszamenőleg felhalmozódott 
anyagból legalább 500 db beleltározása 
 
Néprajzi gyűjtemény: 
Nincs felhalmozódott anyag 

Shah Gabriella, 
Burgundi Diána 
 
 
 
Balogh Zoltán 
 
 
 
 
Fodor Miklós Zoltán 
 
 
 
Steib Janka 

2020. 12. 31. 
 
 
 
 
2020. 12. 31. 
 
 
 
 
2020. 12. 31. 
 
 
 
 

 
d) Gyűjteményi rend és raktári helyzet értékelése, raktárrendezéssel kapcsolatos 2020. évi 

feladatok  
 

Feladat Felelős Határidő 
Képzőművészeti gyűjtemény: 
A képzőművészeti raktári rend 
fenntartása.  A Garzon alatti raktárban 
található képzőművészeti alkotások 
csoportosítása, rendezése a teljes 
képzőművészeti állomány revíziójával 
együtt. 
Továbbra is a képzőművészeti raktárban 
kerül elhelyezésre az időszakos 
képzőművészeti kiállítások anyagai. Itt 
folyik az alkotások ki- és 
becsomagolása, listázása. 
 
Régészeti gyűjtemény: 
EMMI - Járásszékhely Múzeumok 
Szakmai Támogatása - A Dornyay Béla 
Múzeum régészeti raktári egységének 
állományvédelmi fejlesztése a kulturális 
örökség megóvása érdekében pályázat 
keretében a raktárhelyiség 

Shah Gabriella 
Burgund Diána 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bodó Balázs, 
Tóth Krisztián, 
Jászberényi Linda 
 
 
 

2020. 12. 31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020. 06. 30. 
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polcrendszerének telepítése, 
műtárgyanyag elhelyezése 
 
Történeti tárgyi gyűjtemény: 
Az év első felében teljes körű 
raktárrendezés az I-II. sz. raktárban 
 
A Néprajzi gyűjteményben a 
gyűjteményi rend folyamatos 
megtartása 2020-ban is. 
 
Történeti dokumentációs gyűjtemény: 
A beleltározásra kerülő műtárgyak 
elhelyezése. A különböző okból kivett 
műtárgyak visszasorolása 

 
 
 
 
Balogh Zoltán, Lőrinczné 
Somoskői Mónika 
 
Steib Janka 
 
 
 
Fodor Miklós, 
Fodor Andrea, 
Jászberényi Linda 

 
 
 
 
2020. 04. 30. 
 
 
2020. 12. 31. 
 
 
 
2020. 12. 31. 

 
e) Az intézmény revíziós tervének 2020. évi bemutatása és a végrehajtás érdekében 

tervezett lépések részletezése gyűjteményenként, jelezve a legutolsó revízió időpontját is 
 

Feladat Felelős Határidő 
A képzőművészeti gyűjtemény teljes revíziója (6064 
db) 

Shah Gabriella, 
Burgundi Diána 

2020. 
december 31. 

Történeti dokumentációs gyűjtemény: 
A fényképtár és a dokumentumtár revíziójának 
megkezdése, 3000 db fénykép, 2000 db dokumentum 
revíziója 
 
Történeti tárgyi gyűjtemény: 
Acél- és tűzhelygyári műtárgyanyag revíziója, 
mintegy 300 db műtárgy 
 
Képzőművészeti gyűjtemény: 
A gyűjtemény revíziójának folytatása és befejezése 
az év során. 

dr. Fodor 
Miklós Zoltán 
 
 
 
 
Balogh Zoltán 
 
 
 
Shah Gabriella, 
Burgundi Diána 

2020. 
december 31. 
 
 
 
 
2020. 12. 31. 
 
 
 
2020. 12. 31. 

 
 

 2018. tény 2019. tény 2020. terv 
Tárgyévben gyarapodási naplóba vett 
kulturális javak száma (tétel és db) 

13076 608/12867 1000/6000 

Tárgyévben szakleltárkönyvbe vett 
kulturális javak száma (tétel és db) 

4305/5680 399/5785 
 

2000/10000 

Tárgyévben szekrénykataszteri 
nyilvántartásba vett kulturális javak 
száma (tétel)  

- - - 

Tárgyévben revízió alá vont kulturális 
javak száma (tétel és db) 

3237 db 1618/2238 11000 db 

A tárgyév végén feldolgozott 
(szakleltárkönyvben, szekrény-
kataszteri nyilvántartásban szereplő) 

Összesen: 
220999 db 
 

Összesen: 
226784 db 
 

Összesen: 
236784 db 
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- teljes állomány száma (tétel) 
- ebből régészet (tétel)  

a teljes műtárgyállomány és a fentiek 
értelmében feldolgozott 
műtárgyállomány aránya (%) 

 
Régészet: 
21958 db  
 
78,7% 
 

 
Régészet: 
26843 db 
 
77% 
 
 

 
Régészet: 
28843 db 
 
80% 

 
3. Hozzáférés 

 
Az intézmény 2020. évi digitalizálási tervének szöveges bemutatása, illeszkedése az intézmény 
középtávú digitalizálási stratégiájához  
 
Berendi Ferenc, a salgótarjáni születésű egykori fotóriporter-fotóművész hagyatékához 
tartozó, ezres nagyságrendű fényképnegatív digitalizálása, a fotók digitális javítása. A fotó- és 
festőművész a magyar történelem számos momentumát örökítette meg, változatos témájú 
fotói közt számos helytörténeti jelentőséggel bír. 
 
Lakossági felhívás során meghirdetjük, hogy akiknek a birtokában bármilyen témájú 
üvegnegatívok vannak, azokat a Múzeum egy elektronikus másolat fejében szakszerűen 
digitalizálja, javítja.  
 
Az esedékes kiállításokhoz szükséges fényképanyagok digitalizálása. 
 
A MúzeumDigitáron folytatjuk a műtárgyaink közzétételét. 
 
 

 2018. tény 2019. tény 2020. terv 
A tárgyévben digitalizált kulturális javak 
száma összesen (tétel/db) és aránya 
a teljes műtárgyállományhoz képest (%) 

1275 db 
3,63% 

2467 db 
1,09% 

 

2000 db 
0,9% 

Összes digitalizált kulturális javak száma 
(db) és aránya a teljes 
műtárgyállományhoz képest (%) 

38307 
17,3% 

40974 
15,3% 

42974 
18,75% 

Adatbázisban kereshető kulturális javak 
száma (db) és aránya a teljes 
műtárgyállományhoz képest (%) 

18451 
8,33% 

19402 
8,6% 

21000 
9,16% 

Az adatbázis használóinak száma, 
a használatok száma (fő | alkalom) 

2980 3618 3500 

Honlapon hozzáférhető tárgyak száma 
összesen (db) és aránya a teljes 
műtárgyállományhoz képest (%) 

14673 
6,62% 

15764 
6,95% 

16500 
7,2% 

Nemzetközi adatbázisban kereshető 
tárgyak száma (db) és aránya a  teljes 
műtárgyállományhoz képest (%) 

4776 
2,16% 

5727 db 
2,5% 

6727 
2,9% 
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II. Tudományos kutatás 
 
a) A 2020. évi tudományos munka fő irányának szöveges meghatározása, ennek 

illeszkedése az intézmény tudományos stratégiájához (célok, feladatok, várható 
eredmények meghatározása)  

 
Történelem: 
Az év során megkezdjük a hamarosan esedékes új állandó történeti kiállításunk 
megvalósításához szükséges koncepció kidolgozását, az adat- és anyaggyűjtést, illetve 
műtárgyanyag rendezést. 
Az év elején megrendezett, Gábler Vilmos acélgyári mérnök, fotós fényképanyagából 
rendezett kiállítás kapcsán további adatgyűjtést végzünk a közeljövőben kiadni szándékozott 
könyv megírásához. A kiállítás és a megjelentetni kívánt könyv a digitalizált fotóanyaggal az 
egykori acélgyári telep és Salgóbánya-telep társadalomtörténetéhez, életmódtörténetéhez 
nyújt minden eddiginél átfogóbb és szemléletesebb képet. 
Adat- és anyaggyűjtés végzünk az idén 100 éve született, salgótarjáni származású Zenthe 
Ferenc színművész emlékére rendezett kiállítás megrendezéséhez, a kapcsolódó 
közművelődési programokhoz. 
Adat- és anyaggyűjtés végzünk az idén 100 éve megkötött Párizs környéki békeszerződéshez, 
a Trianon 100 munkacímű kiállításunk megrendezéséhez. 
 
Képzőművészet: 
Középkori falfestészet Nógrád megyében, mint kutatási téma. 
A Múzeum Mihályfi-gyűjteményében található képzőművészeti alkotásokra alapozott Az 
ikon deszakralizációja című doktori disszertáció. 
 
Régészet: 
Nógrád megye középkori építészeti emlékeinek kutatása.  
A szécsényi középkori ferences templom sekrestyéjének kutatása. 
Adatgyűjtés Nógrád megye középkori topográfiájához.  
Várkutatás Somoskő várában. 
 
Észak-Pest és Nógrád megye római kori és kora népvándorlás kori germán lelőhelyei. 
Dejtár-Patak települések régészeti topográfiája 
 
Néprajz: 
A nógrádi bányavidék életmódjának, tárgyi világa változásának kutatása, illetve minél 
szélesebb körű bemutatása. 
 
 

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) 

 
A Múzeumban a kutatónap a muzeológusoknak munkaköri leírások alapján heti egy nap. A 
kutatónapot abban az esetben lehet kivenni, amennyiben az adott napon a kollégának nincs 
más, csak azon a napon elvégezhető halaszthatatlan dolga. A kutatónapokban részesülő 
tudományos munkatársak száma jelenleg öt fő. A kutatónapokat kiállításhoz, publikációhoz, 
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előadásokhoz szükséges adatgyűjtésre, adatfeldolgozásra, publikáció megírására lehet 
felhasználni 
 
Shah Gabriella: 
 
¾ Az ikon deszakralizációja. Uitz Béla, Vajda Lajos és az orosz avantgárd. Doktori 

disszertáció. 
¾ A szlovákiai magyar művészek, különös tekintettel Losonc képzőművészeire. Előadás 

megtartása a Salgótarjáni Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködve. 
¾ Antal András Ferenczy Noémi díjas keramikusművész életművének feldolgozása, 

kiállításának rendezése.  
¾ Filó plakátművészete.  

 
Dr. Fodor Miklós Zoltán: 
 
¾ Részvétel a Gábler Vilmos fényképeit megjelenítő kiállításban, a Zenthe Ferenc 

születésének 100. évfordulójára rendezendő kiállításban valamint a Trianon 100 
kiállításban 

¾ A DBM Évkönyvébe a Vásártéri lakótelep építése c. évkönyvcikk 
¾ Adat- és anyaggyűjtés a fenti témákhoz. 
¾ Adat- és anyaggyűjtés az új állandó történeti kiállításhoz. 
¾ A Gábler Vilmos acélgyári mérnök, amatőr fotós fényképanyagát bemutató könyvhöz 

adatgyűjtés. 
¾ Szlovákia története 1918-1945 között témához adatgyűjtés, előadások megtartása a 

témában a megyei szlovák nemzetiségi önkormányzattal együttműködésben. 
 
Balogh Zoltán: 
 
¾ Részvétel a Gábler Vilmos fényképeit megjelenítő kiállításban, a Zenthe Ferenc 

születésének 100. évfordulójára rendezendő kiállításban valamint a Trianon 100 
kiállításban 

¾ Múzeumi Évkönyvbe évkönyvcikk: Nógrádi bányászzászlók 
¾ Adat- és anyaggyűjtés a fenti témákhoz 
¾ Adat- és anyaggyűjtés az új állandó történeti kiállításhoz. 
¾ Részvétel a 2020.évi múzeumi évkönyv szerkesztési munkálataiban 

 
Burgundi Diána:  
 
¾ A kutatás folytatása a középkori művészetek témakörében. Kiemelkedően az építészet, 

illetve a falfestészet témájában Nógrád megye vonatkoztatásában.  
 
Steib Janka: 
¾ A múzeum gyűjtőterülete a történeti Nógrád megye, a gyűjtőkör alapvetően a nógrádi 

iparvidék 19-20. századi, félig urbanizált környezetében használt néprajzi emlékeire 
terjed ki. Továbbra is tervben van a nógrádi bányavidék életmódjának, tárgyi világa 
változásának kutatása, illetve minél szélesebb körű bemutatása. 

¾ Szakmai konferenciákon, továbbképzéseken való részvétel. 
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Bodó Balázs: 
 
¾ Nógrád megye középkori építészeti emlékeinek kutatása. 
¾ Adatgyűjtés Nógrád megye középkori topográfiájához. 
¾ Szécsény középkori ferences templom sekrestyéjének kutatása. 
¾ Somoskői vár építészettörténete 
¾ Évkönyvcikk a szécsényi ferences sekrestye ásatásához Tóth Krisztiánnal közösen. 
¾ Előadás a Húsvét régészete témájában. 

 
Tóth Krisztián: 
 
¾ Az Európai Régész Szövetség Éves Konferenciája részvétel: Szekció társszervezője 

Neolitikumi kutak régészete témában. Budapest 
¾ Norvégia, Trondheim, Drónfotós római kori germán lelőhelyek. Előadás 
¾ Kiel X. német régészeti kongresszus Észak-Magyarország római kori lelőhelyei. 
¾ Kutatási témák: Észak Pest és Nógrád megye római kori és kora népvándorlás kori 

régészeti lelőhelyei. 
¾ Dejtár-Patak települések régészeti topográfiája. 
¾ Évkönyvcikk: Szécsény ferences sekrestye ásatásáról Bodó Balázzsal közösen. 

 
Kiadott, eladott és raktáron lévő saját múzeumi kiadványok száma, a remittenda 
nagysága, kezelése és raktározási kérdései, a megoldásra vonatkozó intézkedési terv 
 

Feladat Felelős Határidő 
Az eladásra alkalmatlan könyveket 
leselejtezzük Az eladásra alkalmatlan 
kiadványokat leselejtezzük. A selejtezés 
után a még használható kiadványokat 
felajánljuk a helyi könyvtárnak, civil 
szervezeteknek, iskoláknak. 
A régi, nem fogyó könyveinket leárazzuk 
az eladhatóság kedvéért. 

Forgács Terézia 2020. 12. 31. 

 
c) A múzeumi tudományos munka nemzetközi feladatai, kapcsolatai 
d)  
Feladat Felelős Határidő 
Az Európai Régész Szövetség Éves 
Konferenciája részvétel: Szekció 
társszervezője Neolitikumi kutak 
régészete témában. Budapest 
 

Tóth Krisztián 2020. augusztus 

Norvégia, Trondheim, Drónfotós római 
kori germán lelőhelyek Magyarországon 
Előadás megtartása. 

Tóth Krisztián 2020. április 

A kieli X. Német Régészeti 
Kongresszuon Észak-Magyarország 
római kori lelőhelyei témában előadás 

Tóth Krisztián 2020. június 
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 2018. tény 2019. tény 2020. terv 
Kutatási témák száma 19 15 19 
Hazai és nemzetközi kutatási 
programokban történő részvételek és 
a résztvevők száma 

4/4 4/3 4/4 

A múzeum által megrendezett 
tudományos konferenciák száma 

2 1 - 

Konferencián tartott előadások száma 21 5 5 
A múzeum dolgozói által jegyzett, 
magyar és idegen nyelvű (külön 
feltüntetve a  nemzetiségi nyelveket) 
tudományos kiadványok száma 
(múzeumi kiadványban és külső 
kiadványban egyaránt) 

2 2 1 

A múzeum dolgozói által jegyzett, 
magyar és idegen nyelvű (külön 
feltüntetve a  nemzetiségi nyelveket) 
publikációk száma (múzeumi 
kiadványban és külső kiadványban 
egyaránt) 

10 11 11 

Kiállítási forgatókönyvek száma 1 - - 
 
III. Műtárgyvédelem 
 

Megelőző műtárgyvédelemmel kapcsolatos 2020. évi feladatok, valamint a tárgyévi 
raktárfejlesztési feladatok (utóbbi esetében forrásmegjelöléssel) 

 
Feladat Felelős Határidő 
Gyűjteményi raktárak és kiállítóterek 
műtárgyvédelmi szempontú ellenőrzése. A 
telepített és mobil mérőeszközök értékeinek 
rögzítése. 

Gulyás Gábor 
restaurátor 

2020.12.31. 

Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása” 
pályázat beszámolójának elkészítése. 

Gulyás Gábor 
restaurátor 

2020.12.31. 

Üvegnegatívok (Gábler-hagyaték) optimális 
mikrokörnyezetének kialakítása, csomagolása. 
(850db) 

Gulyás Gábor 
restaurátor 

2020.12.31. 

A NKA műtárgykörnyezetet javító 
pályázataihoz szakmai anyag, terv elkészítése. 

Gulyás Gábor 
restaurátor 

2020.12.31. 

 
Tisztítással, konzerválással, restaurálással kapcsolatos 2020. évi feladatok 
 

Feladat Felelős Határidő 
Kiállításokon bemutatásra kerülő papíralapú 
műtárgyak tisztítása, konzerválása, 
restaurálása. 
 

Gulyás Gábor 
restaurátor 

2020.12.31. 
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Az Állandó történeti kiállítás 
vitrinrendszerében bemutatott műtárgyak 
tisztítása, konzerválása, restaurálása. 

Gulyás Gábor 
restaurátor 

2020.12.31. 

Az „Üvegváros” tanulmányi raktárban őrzött 
és bemutatott műtárgyak tisztítása. 

Gulyás Gábor 
restaurátor 

2020.12.31. 

 
 2018. tény 2019. tény 2020. terv 

Restaurálásra, tisztításra, 
konzerválásra szoruló összes műtárgy 
becsült száma 

679 535 500 

Tárgyévben állományvédelmi 
kezelésbe (restaurálás, konzerválás, 
tisztítás) vont összes műtárgy száma 

679 535 500 

 
IV.  Kiállítási tevékenység 
 

 2018. tény 2019. tény 2020. terv 
Állandó kiállítások száma és 
látogatószáma  

-  (db | fő)  

5/24398 5/19997 5/23000 

Időszaki kiállítások száma és 
látogatószáma  

- saját épületben (db | fő)  
- más intézményben ( db|fő)  
- külföldön megrendezett (db | fő) 

16/10276 saját 
épületben: 
8/6221 

6/8000 
1/1000 

Vándorkiállítások száma és 
látogatószáma  

- hazai (db | fő)  
- külföldön megrendezett (db | fő) 

- - - 

Befogadott kiállítások száma és 
látogatószáma (db | fő)  

9/5383 6/3978 7/5000 

A nemzetiségek anyaországában 
megrendezett kiállítások száma és 
látogatószáma (db | fő) 

- - - 

Virtuális kiállítások száma és 
látogatószáma (db | fő) 

1 1 1 

A hozzáférhető műtárgyállomány 
mutatói: 

- teljes műtárgyállomány száma 
(db) 

- kiállításban, látványtárban, 
tanulmányi raktárban bemutatott 
tárgyak száma (db) 

-  interneten hozzáférhető tárgyak 
száma (db) 

- a teljes műtárgyállomány és a 
fentiek értelmében hozzáférhető 
műtárgyállomány aránya (%) 

221449 db 
 

17 884 
 
 

14826 
 
 

 
14,76% 
 

226 784 db 
 

17485 
db 

 
15764 db 

 
 
 

14,65% 
 

 236784 db 
 
18000 db 
 
 
16500 db 
 
 
 
14,6% 
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A tárgyévben megjelent 
tárgykatalógusok és kiállítási vezetők 
száma (magyar és idegen nyelven), 
példányszáma és a  hasznosított 

példányok száma (db | db | db) 

1/800/100 2/600 - 

Múzeumpedagógiai foglalkozással 
kiegészített kiállítások száma 

14 20 18 

 
a) Az intézmény 2020. évi kiállítási tervének szöveges bemutatása, illeszkedése az intézmény 

küldetésnyilatkozatához és középtávú kiállítási stratégiájához. 
 
2020-ban a Múzeum fő kiállítási tematikája a színház és a film. Ennek égisze alatt készítünk 
kiállítást a 100 éve Salgótarjánban (Salgóbánya telepen) született Zenthe Ferenc színművész 
munkásságáról. A műtárgyanyag egy részét az MTVA biztosítja. A kiállítás a Múzeumok 
Éjszakáján nyílik, ehhez rendelünk hozzá témába illő programokat. 
A film témájához kapcsolódik, és egyben a magyar animáció és bábfilmgyártásról a DBM-
ban évekkel ezelőtt megkezdett életmű kiállítások sorába illeszkedik A lúdas, a fürge, a 
macskás és a kapitány című Dargay Attila emlékkiállítás. 
2018-ban a helyi fotóművész P. Tóth Lászlótól megkaptuk fotós életműve jelentős részét. 
2020-ban további fényképanyag várható tőle. A műveiből rendezett kiállításunk tematikája a 
helyi színházi életet örökíti meg. 
Kiállítás szervezünk Komka Péter az MTI fotóriporterének anyagából is. Fénykép, illetve 
foto-negatívtári gyűjteményünk egyik legfigyelemreméltóbb egysége az ún. Gábler-hagyaték. 
Az egykori acélgyári mérnök, amatőr fotós 1903-1928 között készítette helytörténeti fotóit, 
melyek nagyobb része üvegnegatívokon maradtak fenn. A szakszerű digitalizációs 
munkáknak köszönhetően a fényképanyagból egy nagyon szép válogatás lesz látható 
februártól júniusig a kiállításunkon. 
 
A trianoni békeszerződés 100. évfordulóján rendezünk a történeti eseményről kiállítást, 
melyben gyűjteményi és magángyűjtői anyagra épül. 
 
2020-ban tervben van a szolnoki Damjanich János Múzeum néprajzi időszaki kiállításának 
Salgótarjánban való bemutatása. A „Szép menyecskék varrták fejér patyolatból. A 
magyarországi fehérhímzések típusai” című kiállítás által a látogatók megismerkedhetnek a 
fehérhímzés-típusok készítésének változataival.  
 
A képzőművészeti gyűjteményünkre, pontosabban a Mihályfi –gyűjteményre épül két 
kiállításunk is az évben. Szalay Lajos és Picasso címen láthatunk válogatást a magyar és 
spanyol művész gyűjteményünkben őrzött műveiből. A Filó plakátjai címmel Mihályfi 
Ernőné, Filó művészplakátjait mutatjuk be a Mihályfi család magángyűjteményéből. 
 
Nagytermes kiállítást rendezünk a Kossuth-díjas Péreli Zsuzsa textilművész alkotásaiból. 
További képzőművészeti kiállításainkon Kun Péter és Lisányi Endre műveit, Antal András 
Ferenczy Noémi díjas keramikusművész iparművészeti alkotásait, valamint Bánkúti Gergely 
műveit tekinthetik meg látogatóink. 

 
Feladat Felelős Határidő 

IV. Országos Rajztriennálé Shah Gabriella, 
Burgundi Diana 
 

február 2. 



 15 

Pillanatképek a múltból – Gábler 
Vilmos fotográfiái 

Shah Gabriella, Dr. 
Fodor Miklós, Shah 
Timor, Balogh 
Zoltán 

február 19. - június 5. 

A lúdas, a fürge, a macskás és a 
kapitány – Dargay Attila 
emlékkiállítás 

Shah Gabriella február 21 – június 5. 

P. Tóth László fotókiállítása Shah Gabriella március 
Kun Péter és Lisányi Endre kiállítása Burgundi Diána  
Péreli Zsuzsa textilművész kiállítása Shah Gabriella – 

Burgundi Diána 
június - október 

Emlékkiállítás Zenthe Ferenc 
születésének 100. évfordulója 
alkalmából 

Shah Gabriella – 
Dr. Fodor Miklós – 
Balogh Zoltán 

június – október 

Antal András Ferenczy Noémi –díjas 
keramikusművész kiállítása 

Shah Gabriella – 
Burgundi Diána 

október – 2021. január 
31. 

Trianon 100 Dr. Fodor Miklós – 
Balogh Zoltán 

június 

Komka Péter fotóművész kiállítása Shah Gabriella – 
Burgundi Diána 

szeptember 

Fehérhímzések Magyarországon Steib Janka november 
Bánkúti Gergely képzőművész 
kiállítása 

Burgundi Diána egyeztetés alatt 

Filo plakátjai és a Mihályfi 
gyűjtemény 

Shah Gabriella június 

Szalay és Picasso – Válogatás a 
Dornyay Béla Múzeum 
képzőművészeti gyűjteményéből 

Shah Gabriella október 

 
 

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

Kiállítás címe 2018. tény 2019. tény 2020. terv 
Nógrád az Újkorban 

 
2230 2267 3000 

Üvegváros. Öblösüveggyár 
történeti és üveg művészeti 

tanulmány raktára 

2210 2429 3000 

„Művésznek gyönyörűség a látás” 
A Dornyay Béla Múzeum Képtára 

(Válogatás a Mihályfi 
gyűjteményből 

675 1405 1500 

A21-052-es tolatómozdony 
Salgótarján Főtéri Vasútállomásán  

3168 2548 2550 

Bányászati Kiállítóhely földalatti 
és felszíni kiállítása 

16115 11 348 16000 
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Áthúzódó saját időszakos kiállítások felsorolása látogatószámmal (saját épületben): 
 

Kiállítás címe 2018. tény 2019. tény 2020. terv Felelős 
IV. Országos Rajztriennálé - 781 200 Shah 

Gabriella, 
Burgundi 

Diána 
„Látogatás az Oszmán 

Birodalomban” Bozóky 
Dezső emlékkiállítás 

- 1221 200 Shah 
Gabriella 

 
Új saját időszakos kiállítások felsorolása látogatószámmal (saját épületben): 
 

Kiállítás címe 2019. tény 2020. terv Felelős 
Pillanatképek a múltból –  
Gábler Vilmos fotográfiái 

- 1500 Shah Gabriella, 
Dr. Fodor 
Miklós, 

Shah Timor, 
Balogh Zoltán 

P. Tóth László fotókiállítása - 1000 Shah Gabriella 
Emlékkiállítás Zenthe Ferenc 
születésének 100. évfordulója 

alkalmából 

- 4000 Shah Gabriella 
– Dr. Fodor 

Miklós – 
Balogh Zoltán 

Trianon 100 - 1500 Balogh Zoltán, 
Fodor Miklós 

Zoltán 
Filo plakátjai és a Mihályfi 

gyűjtemény 
- 1000 Shah Gabriella 

Szalay és Picasso – Válogatás a 
Dornyay Béla Múzeum 

képzőművészeti gyűjteményéből 

- 3000 Shah Gabriella 

 
Országos és nemzetközi kiállítási programok keretében megvalósuló kiállítások 
előirányzott látogatószámmal (saját épületben): 
 

Kiállítás címe 2018. tény 2019. tény 2020. terv Felelős 
     
     

 
Országos és nemzetközi kiállítási programok, vándorkiállítások, intézményközi 
kapcsolatok keretében megvalósuló kiállítások előirányzott látogatószámmal (külső 
helyszínen): 
 
Kiállítás címe Helyszín 2018. 

tény 
2019. 
tény 

2020. 
terv 

Felelős 

Változatok Rómára – 
Gaál István 

fotókiállítása 

Győr, Rómer 
Flóris Művészeti 

és Történeti 
Múzeum 

- - 1000 Shah 
Gabriella 



 17 

Befogadott időszaki kiállítások felsorolása látogatószámmal 
 

Kiállítás címe 2018. tény 2019. tény 2020. terv Felelős 
A lúdas, a fürge, a macskás 

és a kapitány – Dargay 
Attila emlékkiállítás 

- - 2500 Shah 
Gabriella 

Kun Péter és Lisányi Endre 
kiállítása 

- - 1000 Burgundi 
Diana 

Péreli Zsuzsa textilművész 
kiállítása 

- - 1000 Shah 
Gabriella, 
Burgundi 

Diana 
Antal András Ferenczy 

Noémi –díjas 
keramikusművész kiállítása 

- - 1000 Shah 
Gabriella, 
Burgundi 

Diana 
Komka Péter fotóművész 

kiállítása 
- - 1000 Shah 

Gabriella, 
Burgundi 

Diana 
Fehérhímzések 

Magyarországon 
- - 1300 Burgundi 

Diana 
Bánkúti Gergely 

képzőművész kiállítása 
- - 1000 Burgundi 

Diana 
 

c) Látogatottság:  
 

Az adatokat kérjük a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. 
(XI. 24.) Korm. rendelet alapján nyilvántartani. 

 
d) A muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI.24.) 

Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében foglaltak alapján nyújtandó kedvezménynek a 
muzeális intézmény által meghatározott napjai, havi bontásban. 

 
Január: utolsó szombat 
Február: február 14. Valentin nap kedvezményes nap, utolsó szombat 
Március: március 8. kedvezményes nap, március 15. ingyenes, utolsó szombat 
Április: utolsó szombat 
Május: Múzeumok Világnapja kedvezményes nap, utolsó szombat 
Június: Múzeumok Éjszakája kedvezményes nap, utolsó szombat 
Július: utolsó szombat 

Mutatók 2018. tény 2019. tény 2020. terv 
Összes látogatószám 34 674 30621 34000 
ebből: teljes árat fizető látogató 2133 1896 2300 

kedvezményes árat fizető 13910 4495 12000 
ingyenes 18 631 24185 19700 

ebből diák látogatók 6485 9531 12000 
ebből külföldi látogatók (becsült százalék) 2,5% 0,5% 1% 
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Augusztus: augusztus 20. ingyenes, utolsó szombat 
Szeptember: utolsó szombat 
Október: október 23. ingyenes, Őszi Fesztivál idején két nap ingyenes, utolsó 
szombat 
November: utolsó szombat 
December: utolsó szombat 

Minden hónap utolsó szombatján ingyen látogathatja az intézményt minden 18 év alatti, 
diákigazolvánnyal rendelkező személy és egy kísérője. 
 
e) Nyitva tartás: 344. nap/év. (az ünnepi nyitva tartás jellemzői, különös tekintettel a 

nemzeti ünnepekre)  
 
A Múzeum hétfőn 9 és 16 óra között, kedd-péntek 9 és 17 óra között tart nyitva. Szombati 
napokon április 1. és szeptember 30. között 9 és 16 óra között, október 1. és március 31. 
között 10 és 15 óra között tart nyitva. Állami és nemzeti ünnepeken a múzeum nyitva tart. Az 
ünnepi nyitva tartás szabályai megegyeznek a szombati nyitva tartás szabályaival. Legalább 2 
főnek kell nyitva tartás alatt a múzeumban tartózkodnia. Igény szerint a múzeum ebben az 
évben is nyitva tarthat vasárnaponként a nagyobb közérdeklődést kiváltó kiállítások 
időtartama alatt. A Bányászati Kiállítóhelyen a nyitvatartási idő április 1. és szeptember 30. 
között 9 – 15 óra, október 1. és március 31. között 10 – 14 óra. A Bányászati Kiállítóhelyen 
általános a vasárnapi nyitva tartás, szünnap a hétfő. Március 31-ig a felújítási munkák miatt a 
földalatti rész zárva tart.  
 
f) Látogatói kedvezmények 

 
A 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet szerint. 
A muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI.24.) Korm. 
rendelet 2. § (2) bekezdésében foglaltak alapján nyújtjuk a kedvezményeket. Ingyenesen 
látogatható a múzeum 70 év felettieknek, 6 év alattiaknak, kísérő pedagógusnak, 
pedagógusigazolvánnyal rendelkező személynek, minisztérium által kiadott igazolvánnyal 
rendelkező személynek, speciális neveltetés igényűeknek és fogyatékkal élőknek. Folytattuk a 
Múzeumra és a Bányászati Kiállítóhelyre vonatkozó kedvezményre jogosító kombinált jegy 
programunkat. 
 
g) A látogatószám növekedését és a múzeumi szolgáltatások minőségét elősegítő új 

kezdeményezések, szolgáltatáscsomagok és készpénzkímélő eszközök  
 
A Novohrad-Nógrád Geoparkkal és a Pegazus Élményközponttal közösen tervezünk 
kombinált jegy kiadását, erősítve ezzel Salgótarján turizmusát is. A kidolgozás folyamatban 
van, 2020. második félévétől kerül bevezetésre.  
 
h) Látogatószám növelésének tervezett stratégiája 

 
A fentebb említett együttműködések hozzájárulhatnak a látogatószám növekedéséhez. A 
Bányászati Kiállítóhelyünk új kínálata, új kiállításai szintén nagyobb érdeklődést 
eredményezhet.  
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i) Az épületen belüli információs eszközök 
 
Egy TIOP beruházásnak köszönhetően helyeztünk el összesen öt információs pultot, 
melyeken az üveggyűjtemény feldolgozott állapotban elérhető a látogatók számára. Az 
információs pultok közül az egyik a fogadótérben érhető el. A fogadótér nagyképernyős 
monitorán folyamatosan sugárzunk az aktuális kiállításainkról és rendezvényeinkről 
mozgóképes információkat. Az információk folyamatosan frissülnek. A hagyományos 
információs eszközök közül a bejárat közelében információs feliratok vannak elhelyezve, 
melyek ismertetik a nyitva tartási rendet. Ugyanott cserélődő plakátok vannak kihelyezve, 
melyek ismertetik a múzeum kiállításait, programjait. A jelentősebb kiállításokat a Múzeum 
déli homlokzatára kihelyezett óriásmolinók hirdetik a város felé. 
 
j) Múzeumi bolt, büfé, kávézó 

 
A jegypénztárnál, a portánál kaphatóak saját, ill. más kiadású bizományos könyvek, 
kiadványok, ajándéktárgyak. A Bányászati Kiállítóhelyen keresettek a bányászattal 
kapcsolatos ajándék- és emléktárgyak. A kiadványok és ajándéktárgyak itt is a jegypénztárnál 
vásárolhatók meg.  
 
k) Az akadálymentesítés helyzete  

 
A Múzeum akadálymentesített. A mozgáskorlátozottak a földszintről az emeletre a teherlifttel 
juthatnak fel. A földszinten mozgáskorlátozottak számára kialakított mellékhelyiség található. 
A Bányászati Kiállítóhelyen is van akadálymentesített mellékhelyiség és a földfelszíni 
kiállítóhely is teljesen akadálymentesített. 
 
l) Fogyatékkal élők (látás- és hallássérültek) fogadása a múzeumban 

 
Múzeumunkat több éve rendszeresen látogatják az Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, 
Speciális Szakiskola diákjai, aki testi fogyatékos és mentálisan sérült gyermekek. A speciális 
oktatási intézményből idén is várunk csoportokat, illetve hangsúlyt fektetünk a diákok 
fogadására. A látás- és hallássérültek valamint az autista iskolások fogadása 
megkülönböztetett figyelemmel történik a múzeumban. Az esélyegyenlőség napján 
hagyományainkhoz híven alkotói pályázatot írunk ki a speciális szakiskola tanulói részére. 

 
 
V. Szolgáltatási feladatok 
 

1. Közönségkapcsolatok: 
 
Az intézmény 2020. évi közművelődési tevékenységének szöveges bemutatása  
 

A Múzeum 2020-ban tervezett közművelődési programjainak egyrészét az állandó, illetve 
időszaki kiállításainkhoz szervezett rendezvények teszik ki, jelentős része pedig a korábbi 
évek gyakorlatát követve jeles napok, évfordulók köré rendeződik.  
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Állandó kiállításaink köre bővült a Múzeum Bányászati Kiállítóhelyén 2019 decemberében 
megnyílt A nógrádi szénbányászat története (1848-1992) - A bányamentés története a nógrádi 
szénmedencében című állandó kiállításunk, mely alkalmat nyújt új múzeumpedagógiai 
foglalkozás kidolgozására.  
 
Időszaki áthúzódó kiállításunk, a IV. Országos Rajztriennálé február elejéig tekinthető meg. 
Február végén nyílik két nagy érdeklődésre számot tartó kiállításunk: Dargay Attila 
rajzfilmrendező munkáiból, illetve Gábler Vilmos fotós kiállítása, mely Salgótarján 
századfordulós életét mutatja be igen érzékletesen. Mindkét kiállítás nagyszerű lehetőséget 
nyújt eredeti, izgalmas múzeumpedagógiai foglalkozások szervezésére. 
  
Márciusban kerül sor a Pedagógiai Oktatási Központ (POK) szervezésében a Komplex 
Művészeti vetélkedő megrendezésére, melynek 2020-ban múzeumunk ad otthont. A két 
fordulóban megrendezésre kerülő verseny témája az Üvegváros lesz. 
 
Június hónapban, a Múzeumok Éjszakája országos programjának keretén belül nyílik a 
Zenthe Ferenc kiállítás, mely a salgótarjáni származású színészlegenda életét, filmjeit mutatja 
be. A kiállításhoz családok és iskolai csoportok számára is vonzó foglalkozást készítünk elő. 
Szintén ebben a hónapban kerül megrendezésre az I. Világháborút lezáró békeszerződés 
aláírásának 100. évfordulója alkalmából nyíló kiállítás. 
 
A hazai és nemzetközi emléknapok továbbra is alkalmat teremtenek közművelődési 
programok megrendezésére, mint például a Magyar kultúra napja, Magyar rejtvényfejtők 
napja, Roma kultúra napja, Az esélyegyenlőség napja, Építészet hónapja. 
 
2020-ban is csatlakozunk a hagyományos országos múzeumi rendezvényekhez, mint a 
Múzeumi Világnap, Múzeumok Majálisa, Múzeumok Éjszakája, Múzeumok Őszi Fesztiválja. 
 
Az évről évre kiírt Nagy Iván Honismereti Pályázatot 2020-ban is meghirdetjük a Pásztói 
Múzeum, a Palóc Múzeum, a Kubinyi Ferenc Múzeum és immáron a Nógrád Megyei Építész 
Kamara együttműködésével. A 2018-as év tapasztalata alapján, miszerint diákok is 
nyújthattak be pályázati munkát, szeretnénk ebben az évben nagyobb hangsúlyt fektetni a 
fiatal korosztály elérésére.  

 
 
Feladat Felelős Határidő 
Állandó és időszaki kiállításainkhoz 
kapcsolódó programok 

szakmuzeológusok 
Fürth Vera 

folyamatos 

Országos múzeumi rendezvényekhez 
történő csatlakozás 
- Múzeumi Világnap 
- Múzeumok Majálisa 
- Múzeumok Éjszakája 
- Múzeumok Őszi Fesztiválja 

szakmuzeológusok 
Fürth Vera 

május 18. 
május 
június 27. 
október - november 
 

Nagy Iván Honismereti Pályázat szakmuzeológusok 
Fürth Vera 

február-október 

Jeles napok: 
-Magyar kultúra napja 
-Rejtvényfejtők napja 
-Március 15. 

Birkás Babett 
Kaposvári-
Bordrogi Szabina 
Fürth Vera 

január 22. 
február 2. 
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-Roma kultúra napja 
-Föld napja 
-Az esélyegyenlőség napja 
-Múzeumi Világnap 
-Építészet hónapja (Nógrád Megyei 
Építész Kamara programjai) 

április eleje 
április 
május eleje 
május 18. 
október 

Komplex Művészeti Verseny Kaposvári-
Bordrogi Szabina 
Fürth Vera 

március 

DBM Baráti Körének rendezvényei Fodor Miklós 
Zoltán 

Minden hónap utolsó 
hétfői 

„A somoskői vonatrablás” Előadás és 
filmvetítés az 1948-as somoskői 
iparvasúton szállított kőbányász 
munkabérek elrablásáról 

Fodor Miklós 
Zoltán 

02. 03. 

MOKK megyei koordinátori feladatainak 
ellátása. egy koordinátori rendezvény. 
Szakmai nap. 

Kis Simon Éva 2020. 10. 30. 

Szakmai nap Gábler Vilmos fényképeit 
bemutató kiállításhoz 

Shah Timor, Fodor 
Miklós Zoltán 

2020. 02. 28. 

 
 2018. tény 2019. tény 2020. terv 

Közművelődési rendezvények és 
a rendezvények résztvevőinek száma 
(db | fő) 

57/7772 79/11030 80/12000 

A hátrányos helyzetűeket (kiemelten a  
romákat), valamint a  fogyatékkal élőket 
célzó, a  társadalmi együttélést és 
a felzárkózást elősegítő programok és 
a programok résztvevőinek száma 
(db | fő) 

14/600 26/1216 25/1300 

Nemzetiségi közösségi identitást erősítő 
programok és a programok 
résztvevőinek száma (db | fő) 

2/150 2/356 2/300 

Ismeretterjesztő előadások és 
a résztvevők száma (db | fő) 

22/1060 15/999 15/1200 

Ismeretterjesztő kiadványok száma, 
példányszáma és a hasznosított 
példányok száma (db | db) 

1/500 - - 

Önkéntesek és az általuk ledolgozott 
munkaórák száma (fő | óra) 

16/460 18/462 18/500 

 
 2018. tény 2019. tény 2020. terv 

Közművelődési 
programok bevétele 

Kiállításokra, 
illetve bizonyos 
múzeumpedagógiai 
programokra 
értékesítettünk 
belépőjegyeket 

Kiállításokra, 
illetve bizonyos 
múzeumpedagógiai 
programokra 
értékesítettünk 
belépőjegyeket 

Kiállításokra, 
illetve bizonyos 
múzeumpedagógiai 
programokra 
értékesítettünk 
belépőjegyeket 
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2. Köznevelési hasznosítás: 
 
Az intézmény 2020. évi múzeumpedagógiai tervének szöveges bemutatása 

 
A 2020. évben az előző évekhez hasonlóan minden időszaki és állandó kiállításhoz készítünk 
foglalkozási tervet, ezzel igyekszünk növelni a látogatószámot az egyes kiállításokban. A 
tervezésnél szem előtt tartjuk az érintett korosztályt, így óvodástól a középiskolásokig minden 
korú csoportra készítünk foglalkozási tervet. Óvodásoknak és kisiskolásoknak mozgásos, 
szerepjátékos, játékos feladatokkal készülünk, míg a nagyobb gyerekeknek lehetőségük nyílik 
a megtekintett tárlatokban elmélyülni, alkotói, ismeretmélyítő feladatokkal magukévá tenni az 
ott megszerzett ismereteket. Ebben az évben igyekszünk a régi foglalkozási terveket 
megújítani, illetve újakat kitalálni, hiszen a technikai fejlődés gyorsasága megköveteli, hogy a 
közművelődési foglakozások is alkalmazkodjanak a gyereke-fiatalok igényeihez.  
 

 
Üvegváros – tanulmányi raktár 
kiállításban többféle tematika alapján tartott 
foglalkozások 

Balogh Zoltán 
Fodor Miklós 
Kaposvári-Bodrogi Szabina 

folyamatos 

Nógrád az Újkorban – állandó kiállításhoz 
kapcsolódóan, többféle tematika alapján 
tartott  
foglalkozások 

Balogh Zoltán 
Fodor Miklós 
Kaposvári-Bodrogi Szabina 

folyamatos 

A Mihályfi-gyűjteményre alapozott, többféle 
tematika alapján tartott foglalkozások 

Birkás Babett 
Burgundi Diána 
 

folyamatos 

A Bányászati kiállítóhelyen megvalósuló 
múzeumpedagógiai foglalkozások, különböző 
tematika alapján 

Kaposvári-Bodrogi Szabina 
Kis- Simon Éva 

folyamatos 

Időszakos kiállításokhoz kapcsolódó 
foglalkozások 

  

Pillanatképek a múltból – Gábler Vilmos 
fotográfiái c. kiállításhoz 

Kaposvári-Bodrogi Szabina, 
szakmuzeológusok 

A kiállítás 
időtartama alatt 

A lúdas, a fürge, a macskás és a kapitány – 
Dargay Attila emlékkiállítás c. kiállításhoz 

Kaposvári-Bodrogi Szabina, 
szakmuzeológusok 

A kiállítás 
időtartama alatt 

Trianon 100 c. kiállításhoz Kaposvári-Bodrogi Szabina, 
szakmuzeológusok 

A kiállítás 
időtartama alatt 

P. Tóth László fotókiállítása c. kiállításhoz Kaposvári-Bodrogi Szabina, 
szakmuzeológusok 

A kiállítás 
időtartama alatt 
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Kun Péter és Lisányi Endre kiállítása c. 
kiállításhoz 

Kaposvári-Bodrogi Szabina, 
szakmuzeológusok 

A kiállítás 
időtartama alatt 

Emlékkiállítás Zenthe Ferenc születésének 
100. évfordulója alkalmából c. kiállításhoz 

Kaposvári-Bodrogi Szabin 
szakmuzeológusok,  

A kiállítás 
időtartama alatt 

Antal András Ferenczy Noémi –díjas 
keramikusművész kiállítása c. kiállításhoz 

Kaposvári-Bodrogi Szabin 
szakmuzeológusok 

A kiállítás 
időtartama alatt 

Komka Péter fotóművész kiállítása c. 
kiállításhoz 

Kaposvári-Bodrogi Szabin 
szakmuzeológusok 

A kiállítás 
időtartama alatt 

Fehérhímzések Magyarországon c. 
kiállításhoz 

Kaposvári-Bodrogi Szabin 
szakmuzeológusok 

A kiállítás 
időtartama alatt 

Bánkúti Gergely képzőművész kiállítása c. 
kiállításhoz 

Kaposvári-Bodrogi Szabina 
szakmuzeológusok 

A kiállítás 
időtartama alatt 

Filo plakátjai és a Mihályfi gyűjtemény c. 
kiállításhoz 

Kaposvári-Bodrogi Szabina, 
szakmuzeológusok 

A kiállítás 
időtartama alatt 

Szalay és Picasso – Válogatás a Dornyay 
Béla Múzeum képzőművészeti 
gyűjteményéből c. kiállításhoz 

Kaposvári-Bodrogi Szabina 
szakmuzeológusok  

A kiállítás 
időtartama alatt 

Országos és nemzetközi múzeumi 
napokhoz kötődő foglalkozások 

  

 
Múzeumok Majálisa 
 
 

Fürth Vera 
Kaposvári-Bodrogi Szabina 

 
május 

 
Múzeumok Éjszakájához kötődő 
múzeumpedagógiai foglalkozások 
 
 

Fürth Vera 
Kaposvári-Bodrogi Szabina 

 
2019.06.22. 

Múzeumok Őszi Fesztiválja 
 
 

Fürth Vera 
 
 

szeptember -
október 
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Évfordulókhoz, ünnep- és világnapokhoz 
kapcsolódó foglalkozások 

 
 
 

 

A magyar kultúra napja Fürth Vera 2019.01.22. 
 
 

Rejtvényfejtők napja 
 
 

Fürth Vera 2019.02.01. 

1848/49-es forradalom emlékére szervezett 
foglalkozás 
 

Fürth Vera 
Kaposvári-Bodrogi Szabina 

 
2019.03.15. 

Roma kultúra napja alkalmából rendezett 
múzeumpedagógiai foglalkozások 
 

Birkás Babett 
Kaposvári-Bodrogi Szabina 

április eleje 

A Föld napja-foglalkozás a Bányászati 
Kiállítóhelyen 
 

Birkás Babett 
Kaposvári-Bodrogi Szabina 

 
április 

Az esélyegyenlőség napja 
 
 

Fürth Vera 
Kaposvári-Bodrogi Szabina 

május eleje 

Anyák napi kézműves foglalkozások 
 
 

Fürth Vera 
Kaposvári-Bodrogi Szabina 

 
2019.05.04. 

Adventi időszakhoz kötődő foglalkozások 
 
 

Fürth Vera 
Kaposvári-Bodrogi Szabina 

december 

Nyári foglalkoztató táborok 
 
 

Kaposvári-Bodrogi Szabina június-augusztus 

Utazómúzeum fenntartási időszakban 9 
rendezvény megtartása 

Kis Simon Éva, Birkás Babett A 2019/2020-as és 
a 2020/2021-es 
tanév folyamán 
igény szerint. 

 
x A tárgyév kiemelt feladatainak meghatározása, ennek illeszkedése az intézmény 

múzeumpedagógiai küldetéséhez. 
 
2020 évben kiemelt múzeumpedagógiai feladat lesz ismét az országos programokhoz 
(Múzeumok Majálisa, Múzeumok Éjszakája, Múzeumok Őszi Fesztiválja) kapcsolódó 
események megrendezése, lebonyolítása, kapcsolódó foglalkozások megtartása országos 
tematikához illeszkedően. Mivel a 2020 évben a Dornyay Béla Múzeumban elsősorban a 
filmé, színházé és a fotóé a főszerep, ezért a múzeumpedagógiai foglalkozásaink is elsősorban 
e témák köré épül.  
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x Az egyes állandó és időszaki kiállításokhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai programok 

bemutatása.  
 
Folyamatosan kínáljuk az állandó kiállításainkhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai 
foglalkozásainkat, az időszaki kiállításainkhoz igyekszünk minél változatosabb múzeumi 
elfoglaltságokat kínálni. 
A Múzeum az állandó kiállításaihoz az alábbi foglalkozásokat ajánlja a gyerekek számára: 
 
Állandó kiállításainkra: 
 
Nógrád az újkorban - kiállítás 7 képben c. kiállításban 

x Ipartörténet Nógrádban (általános iskola felső tagozata és középiskolások számára, 
történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgy-feladatlap). A foglalkozás 
során megismerkednek a gyerekek Nógrád megye, kiemelten Salgótarján ipari 
múltjával, a bányászattal, az üveggyártással, az acélgyártással, a tűzhelygyártással. 
Megismerkedhetnek a salgótarjáni vasúttörténettel is, mely az első vasútvonal volt 
országban. 

x Bányászmúltunk (felső tagozatos, középiskolások) A nógrádi szénmedence 
felfedezésétől a bányakolóniák lebontásáig, politikai változásokkal, komplex 
foglalkozásban a bányászok életmódjával. 

x Fekete gyémántunk (óvodások, iskolások) - a szénről szakszerűen, komplex 
foglalkozás keretében irodalmi vonatkozásokkal. 

x Mi sül ki ebből? – Tűzhelygyári séta (óvodás, iskolás korosztály, történelem, 
társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgy- hamis ólomüveg, zsugorfólia készítés). 
Tűzhelygyári séta, helytörténeti gyűjtemény anyagából című óra keretében a 
salgótarjáni tűzhelygyártás történetével és annak termékeivel ismerkedhettek meg a 
gyerekek. 

x A salgótarjáni sortűz 1956-ban (középiskolás korosztály, történelem – feladatlap) 
x Nyomozás Mikszáth novellákkal (középiskolás korosztály, Magyar nyelv és 

Irodalom tantárgy – feladatlap, kvízjáték) 
x Iskolatörténet (kisiskolások számára – a 20. század elejének iskolája Móra Ferenc 

novellái alapján) 
x Madách Imre élete és művei (középiskolás korosztály, Magyar nyelv és Irodalom 

tantárgy – sétálólap) 
x Régi játékaink (óvodások, kisiskolások számára ajánlott). Régi játékokat ismerhetnek 

meg a gyerekek, s hasonlíthatnak össze a sajátjaikkal. A foglalkozás segíti az anyagok, 
színek, formák felismerését, beazonosítását, a csoportos tevékenységeket és a 
kommunikációs képességek fejlődését is, azaz a közös tanulást, a közös játékot. 
 

Üvegváros – Öblösüveggyár történeti és üvegművészeti tanulmányi raktárban 
 

x Hogyan készül az üveg? (általános és középiskolás iskolás korosztály, Történelem, 
társadalmi és állampolgári ismeretek, Vizuális kultúra tantárgy – üvegfestés) 
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x Üvegcipellő (óvodás és általános iskola alsó tagozatos korosztálya számára) Játékosan 
ismerkedünk meg az üveggyártással, mesékben, legendákban hol és hogyan jelenik 
meg az üveg. A foglalkozáson üveget festünk, üvegterveket készítünk. 
 

A művésznek gyönyörűség a látás – Válogatás a Dornyay Béla Múzeum Mihályfi – 
gyűjteményéből: 

x Három művész – négy alkotás (7-12. évfolyam, Vizuális kultúra tantárgy – festés, 
grafikai eljárások) Az éppen aktuális ünnep vagy jeles naphoz köthető alkotásokat 
választunk a gyűjteményből, ezt dolgozzuk fel különböző grafikai technikákkal. 

x Reggelizzünk a múzeumban! (óvodás korosztály, színek – formák – gyümölcsök – 
rajzolás) 

x Gyümölcsök képkeretben című foglalkozáson a gyermekek a Mihályfi-
gyűjteményből kiválogatott képek reprodukcióinak alapján összegezhetik a 
gyümölcsökről szerzett ismereteiket, amelyet vagy főzött gyurma segítségével közös 
gyümölcskosár megalkotásával örökíthetnek meg vagy kollázst készítettek. 
(óvodásoknak ajánljuk) 

x Kapd el a hamisítót! – (minden korosztály számára) A Mihályfi-gyűjtemény 
anyagára épülve megismerkedhettek a gyerekek a hamisítás fogalmával, indítékaival, 
történetével, s azzal, hogy a szakértők mi módon ismerik fel az eredeti vagy éppen a 
hamis műalkotásokat. Az órát kreatív foglalkozás zárta. 
 

Balázs János anyagunkhoz 
x Mitikus lényeim – minden korosztály számára ajánljuk. Szabad formaalkotás Balázs 

János alkotásai nyomán, mely Balázs János festőművész alkotásait ismerteti meg a 
gyerekekkel. Kiemelten azokat a képeket mutatják be a múzeumpedagógusok, 
melyeken állatfigurák találhatók. Balázs János költői világával szintén az állatos 
versein keresztül ismerkedhetnek meg. A foglalkozáson a diákok az egyetemes 
kultúrtörténetben fellelhető mitikus lényeket is megismerték, s elkészíthették a saját 
védelmező figurájukat is. 

x A Képvers-verskép (középiskolás korosztály számára) Balázs János verseinek 
segítségével c. foglalkozás Balázs János életének és műveinek megismerését tűzte ki 
célul. A  képvers fogalmának elsajátítása után a diákok saját képversüket alkothatták 
meg.  Balázs János verseinek illusztrálása volt a feladat, de volt olyan diák, aki a 
festményekhez készített prózai szöveget. 
 

Bányászati Kiállítóhely: 
Bányamanó képzés (minden korosztály számára) – A Dornyay Béla Múzeum Bányászati 
Kiállítóhelyének anyagára épült foglalkozáson a részt vevők a földalatti tárlatvezetés után 
a bányász életének és legendáinak megismerését követően játékos feladatokban 
bizonyíthatják bányamanóságukat 
A bányamentés történetéhez kapcsolódó foglalkozás (középiskolás korosztály) – Az új 
állandó kiállításunkra épülő foglalkozás megismerteti az érdeklődő diákokat a 
bányamentők nehéz, de nagyon fontos feladatával. Elemzünk néhány helyzetet, melyek 



 27 

megtörténetek hajdan a Lejtős aknában. A feladatok leginkább a fiatalok állóképeségére 
koncentrál.  
 
Időszaki kiállításokhoz kapcsolódó foglalkozások: 
 

2020. év során nyíló időszaki kiállításainkhoz is tervezünk múzeumpedagógiai 
foglalkozásokat. 
Évfordulókhoz, ünnep- és világnapokhoz kapcsolódóan is tervezünk múzeumpedagógiai 
foglalkozásokat. Különböző célcsoportokat szólítunk meg ezekkel a foglalkozásokkal, pl.: 
családok, hagyományos és speciális oktatásban tanuló diákok, egyéni látogatók. Ezek a 
foglalkozások az állandó és időszaki kiállítások anyagára és gyűjteményünk egységeire 
épülnek. 
A nyári szünetüket hasznosan eltölteni kívánó diákok számára különböző tematikájú nyári 
táborokat kínálunk. 
Az Utazó múzeum fenntartási kötelezettséggel terhelt, ezért a salgótarjáni, illetve a járás 
területén lévő óvodákban, iskolákban 2020. évben is tartunk foglalkozásokat.  
Ugyancsak kiemelt feladatunk az EFOP pályázathoz kapcsolódó foglalkozások fenntartása: 
Balázs János művészetére, Mihályfi-gyűjteményre épülő foglalkozások és folytatjuk a 
médiaszakkört is.  

 
x Pillanatképek a múltból – Gábler Vilmos fotográfiái 

A múzeumpedagógiai foglalkozásokat több téma köré csoportosítjuk: a vizuális kultúra iránt 
érdeklődők és a médiaszakkörösök számára a fotózás történetére helyezzük a hangsúlyt. 
Meghívunk egy fotóművészt, aki ma is üvegnegatívokra készíti felvételeit. A digitalizálásról, 
annak fontosságáról tanulhatnak az érdeklődők Shah Timor kollégánk jóvoltából, melyre 
szakmai napot is szervezünk. 
A történelem iránt érdeklődőknek Salgótarján történetét mutatjuk be, illetve a 20. század 
elejének életmódját (öltözködés, sport, utazás, mindennapok)  
A legkisebbek pedig néhány fotón keresztül és a gyűjteményünkben őrzött tárgyak 
segítségével a régi játékokkal ismerkedhetnek meg.  
 

x A lúdas, a fürge, a macskás és a kapitány – Dargay Attila emlékkiállítás. 
Kiemelten foglalkozik a kiállítás a Lúdas Matyi, a Vuk, a Szaffi és Az erdő kapitánya c. 
mesefilmekkel, de más, nem olyan ismertebb mesék, reklámfilmek is megjelennek a 
kiállításban mit a Hajrá mozdony, Papucs és sárkány, A három nyúl, a Gusztáv, illetve 
Dargay meg nem valósult filmtervei is. A kiállítás kicsiknek és nagyoknak egyaránt szól, mert 
azonkívül, hogy jeleneteket láthatunk az egyes mesefilmekből, belenézhetünk az 
animációsfilm készítésének a kulisszatitkaiba a tervtől, a képes  forgatókönyvön keresztül 
egészen a megvalósult alkotásokig. Egy mozit imitáló vetítőrész és múzeumpedagógiai 
foglalkoztató várja a gyerekeket és az alkotnivágyókat. Kapcsolódó foglalkozások: rajzolás, 
drámapedagógia, képes forgatókönyv írás. 
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x P. Tóth László fotókiállítása.  
2018-ban nagy mennyiségű fotóanyag került a múzeumba P. Tóth László fotóművész 
jóvoltából. Elsősorban színházi fotóit mutatjuk be a kiállításon. A foglalkozásainkat 
elsősorban a médiaszakkörösöknek ajánljuk, pályázatot írunk ki színházi és színészportrék 
elkészítésére.  

x Kun Péter és Lisányi Endre kiállítása –  
A múzeumpedagógiai foglalkozást a művészek hozzák. Az általuk kidolgozott terv alapján 
tartjuk.   

x Péreli Zsuzsa textilművész kiállítása –  
A foglalkozások középpontjában a textilművészet áll. Múzeumi animátor kolléganőnk, aki 
textilművész tartja a foglalkozásokat, s megismerteti az érdeklődőket néhány kulisszatitokkal. 
A teljesebb foglalkozás kidolgozás alatt. 

x Emlékkiállítás Zenthe Ferenc születésének 100. évfordulója alkalmából 
A színház- és filmművészet lesz a középpontjában a Zenthe kiállításunk múzeumpedagógiai 
foglalkozásainak a művész életútján keresztül. A történelem iránt érdeklődők 
drámapedagógiai foglalkozáson vehetnek részt, melynek alapja A tenkes kapitánya c. film.  

x Antal András Ferenczy Noémi –díjas keramikusművész kiállítása 
Antal András 70. születésnapja alkalmából rendezendő kiállításra az iparművészet iránt 
érdeklődőket várjuk. Antal Andrást foglalkozásainkra is meghívjuk, ő is tart majd 
kerámiafoglalkozásokat.  

x Trianon 100. A foglalkozás kidolgozás alatt van.  
x Komka Péter fotóművész kiállítása  

A foglalkozásokat a médiaszakkörösöknek ajánljuk elsősorban. A foglalkozás kidolgozás alatt 
van.  

x Fehérhímzések Magyarországon  
A szolnoki Damjanich János Múzeum új időszaki kiállításához a szolnokiak hozzák a 
foglalkozás témáját.  

x Bánkúti Gergely képzőművész kiállítása A foglalkozás kidolgozás alatt van. 
x Filo plakátjai és a Mihályfi gyűjtemény. A foglalkozás kidolgozás alatt van. 
x Szalay és Picasso – Válogatás a Dornyay Béla Múzeum képzőművészeti 

gyűjteményéből. A foglalkozás kidolgozás alatt van. 
 

x A programok eredményessége érdekében tett intézkedések bemutatása,  
 
A programok eredményessége érdekében folyamatos kapcsolatban állunk a helyi oktatási 
intézmények vezetőivel, kapcsolattartó pedagógusaival. A meglévő, jól működő 
munkakapcsolatokat igyekszünk továbbra is megtartani és városon kívüli oktatási 
intézményekkel is bővíteni. 
 

x Oktatási-nevelési intézményekkel történő együttműködés tervadatai. 
 
Együttműködési megállapodással rendelkezik: Salgótarjáni Összevont Óvoda 
Tagintézményei, Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Dornyay, Arany János, Gagarin, 
Kodály Zoltán, Petőfi Sándor Tagintézményei, Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium, 
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Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium, Salgótarjáni Szakképzési Centrum Kanizsai Dorottya 
Egészségügyi Szakközépiskolája és Szakiskolája, Salgótarjáni Szakképzési Centrum 
Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskolája, Tarjáni 
Gyermektábor, Dr. Krepuka Géza Általános Iskola – Somoskőújfalu, Mocsáry Antal 
Általános Iskola - Karancslapujtő 

Az Üvegváros látványtárra együttműködési megállapodással rendelkezik: 
Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium, Salgótarjáni Szakképzési Centrum Táncsics Mihály 
Szakközépiskolája és Salgótarjáni Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Vendéglátóipari 
Szakközépiskolája és Szakiskolája, Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium – Az 
Üvegvároshoz kapcsolódó foglalkozásokon, előadásokon való részvételük ingyenes! 

x Iskolai közösségi szolgálat működésének szöveges bemutatása 
 
A Múzeum 2020-ban is lehetőséget kínál diákok számára a közösségi szolgálatra. A diákok 
segíthetnek rendezvényszervezésben és az adatbevitelben. 
 

 
 2018. tény 2019. tény 2020. terv 

A gyűjteményre és a  kiállításokra 
alapozott múzeumpedagógiai 
foglalkozások és a  foglalkozások 
résztvevőinek száma (db/fő) 

70/2823 77/2045 80/2100 

A honlapon elérhető 
múzeumpedagógiai foglalkozások 
száma (kiemelten 
a kerettantervhez illeszkedő 
foglalkozásokra) (db) 

18 19 20 

A tárgyévben kiadott 
múzeumpedagógiai kiadványok száma, 
példányszáma és a hasznosított 
példányok száma (db | db  | db) 

3/2000/1000 1/600/350 
 

1/600/400 

Iskolai tehetséggondozást segítő 
programok és a programok 
résztvevőinek száma (db | fő) 

22/383 12/240 15/300 

A korai iskolaelhagyás csökkentését 
segítő programok és a programok 
résztvevőinek száma (db | fő) 

10/450 20/607 20/600 

Iskolai közösségi szolgálat kapcsán 
köznevelési intézményekkel kötött 
megállapodások száma a tárgyévben, 
valamint összesen (db | db), illetve 
az iskolai közösségi szolgálaton 
résztvevő diákok és az általuk 
a múzeumban eltöltött órák száma 
(fő | óra) 

3/14/262 5/13/285 5/12/250 
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 2018. tény 2019. tény 2020. terv 
Múzeumpedagógiai programok bevétele 516 470,- 1.168.300,- 1 000 000,- 
 

3. Oktatási tevékenység: 
 

Felsőoktatási intézményekkel tervezett együttműködés, különös tekintettel a 
tehetséggondozásra, illetve korai iskolaelhagyás csökkentésére az elmaradott 
térségekben  
 
 2018. tény 2019. tény 2020. terv 

Felsőoktatási tevékenységben oktatóként 
résztvevő munkatársak száma (fő) 

- - - 

Felnőttoktatásban oktatóként résztvevő 
munkatársak száma (fő) 

- - - 

A múzeum által akkreditált képzések és 
a képzések résztvevőinek száma (db | fő) 

- - - 

 
4. Hozzáférés: 
 

Kutatószolgálat tevékenységének tervezése 
 

Feladat Felelős Határidő 
Történeti dokumentációs gyűjtemény, 
történeti adattár: A gyűjteményekben a 
kutathatóság biztosítása, külső és 
munkatársi kutatási igények kielégítése  
  
Történeti tárgyi, numizmatikai, 
művelődéstörténeti gyűjtemények: A 
gyűjteményekben a kutathatóság 
biztosítása, külső és munkatársi kutatási 
igények kielégítése  
  
Képzőművészeti gyűjtemény: A 
gyűjteményben a kutathatóság 
biztosítása, külső és munkatársi kutatási 
igények kielégítése. 

Fodor Miklós 
Zoltán, Fodor 
Andrea 
 
 
 
Balogh Zoltán, 
Lőrinczné Somoskői 
Mónika 
 
 
 
Burgundi Diána 

2020. 12. 31. 
 
 
 
 
 
2020. 12. 31. 
 
 
 
 
 
2020. 12. 31. 

 
Múzeumi könyvtár tevékenységének tervezése 
 

Feladat Felelős Határidő 
A könyvtári segédgyűjtemény 
biztosítása az intézmény dolgozóinak 
munkájához, valamint külső kutatók 
számára. Kutathatóság, katalogizálás 
folyamatossága 

Kis-Simon Éva 2020. 12. 31. 

A Corvina elektronikus katalógus 
bővítése 

Kis Simon Éva 2020. 12. 31. 
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 2018. tény 2019. tény 2020. terv 
Kutatószolgálatot igénybe vevő 
kutatók és a kutatási alkalmak 
száma (fő | db) 

64/70 87/119 80/120 

Múzeumi könyvtár használóinak 
száma és a múzeumi 
könyvtárlátogatások száma 
(fő | db) 

36/múzeumi 
dolgozók 
folyamatosan 

34/múzeumi 
dolgozók 
folyamatosan 

40/múzeumi 
dolgozók 
folyamatosan 

Honlap-látogatások száma 28936 28736 30 000 
 

5. Módszertani szolgáltatások: 
 

 2018. tény 2019. tény 2020. terv 
Szaktanácsadások száma 
(műtárgyvédelmi és állományvédelmi, 
gyűjteménykezelési, digitalizálási, 
valamint múzeumpedagógiai és 
közönségkapcsolati tevékenység 
körében) 

51 58 58 

Módszertani műhelygyakorlatok száma 
(műtárgyvédelmi és állományvédelmi, 
gyűjteménykezelési, digitalizálási, 
valamint múzeumpedagógiai és 
közönségkapcsolati tevékenység 
körében) 

6 7 6 

 
a) Módszertani műhelygyakorlat/módszertani műhely tervezése 

 
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 közigazgatási területén működő muzeális intézmények 
munkatársai számára: 

x restaurálási és műtárgyvédelmi tevékenység körében gyakorlati bemutatóval 
egybekötve, 

x gyűjteménykezelési, nyilvántartási, gyűjteményfeldolgozási és digitalizálási 
tevékenység körében, 

x múzeumpedagógia területén óvodapedagógusok és pedagógusok, továbbá a muzeális 
intézmények közművelődési szakemberei számára, 

 
 
 Időpont Helyszín, 

intézmény 
Téma Szervező, működtető 

neve, beosztása 
1. 2020.02.18. Dornyay Béla 

Múzeum 
Gábler Vilmos 
üvegnegatívjainak 
digitalizálásáról II. 
 

Shah Timor 

2. 2020.02.28 Dornyay Béla 
Múzeum 

Gábler Vilmos 
üvegnegatívjai a 
Dornyay Béla 

Shah Timor 
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Múzeum 
gyűjteményében és az 
üvegnegatív fotózásról 

 
Gyetvai Zoltán 

3. 2020. 02. 28. Dornyay Béla 
Múzeum 

Gábler Vilmos 
üvegnegatívjai a 
Dornyay Béla 
Múzeum 
gyűjteményében 
 

Fodor Miklós Zoltán 

4. 2020. április Dornyay Béla 
Múzeum 

Gaál István 
fotógyűjteménye 
 

Shah Gabriella 

5. 2020.05.27. Dornyay Béla 
Múzeum, 
restauráló műhely 

Ragasztóanyagok 
fajtái és alkalmazásuk 
papíralapú 
műtárgyakon. 

Gulyás Gábor 

6. 2020.09.23 Dornyay Béla 
Múzeum, 
restauráló műhely 

Egyéni védőeszközök 
használata a 
műtárgyvédelemben 

Gulyás Gábor 

 
b) Állományvédelmi felelős helyszíni bejárásai 

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

Elérhetősége (telefon, 
e-mail) 

Végzettsége Múzeumi 
Állományvédelmi 

Bizottság 
továbbképzése 

(igen/nem) 

Munkakör 

Gulyás Gábor +36 30 476-73-34 
palocgulyas@gmail.com 

szakrestaurátor igen restaurátot 

 
Időpont Helyszín, 

intézmény 
Téma A feladatot 

elvégző neve, 
beosztása 

Megállapítások 

2020.04.09. Afrika-Magyar 
Vadászkiállítás, 
Kisbábony 

Kiállítóterek 
tisztításához 
használható 
anyagok fajtái. 

Gulyás Gábor 
restaurátor 

 

2020.04.09. Pásztói Múzeum, 
Pásztó 

Grafikai lapok 
szakszerű 
tárolása.  

Gulyás Gábor 
restaurátor 

 

2020.04.09. Oskolamester háza, 
Pásztó 

Szellőztetési 
terv elkészítése. 

Gulyás Gábor 
restaurátor 

 

2020.04.23. Hollókői Tájház, 
Hollókő 

Az épület 
padozatának 

Gulyás Gábor 
restaurátor 
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mázolásához 
szükséges 
anyagok fajtái. 

2020.04.23. Adorján János 
Emlékház, 
Sóshartyán 

Rovarkártevők 
elleni hatékony 
védelem 
kialakításának 
lehetősége. 

Gulyás Gábor 
restaurátor 

 

2020.05.21. Dornyay Béla 
Múzeum, 
Salgótarján 

Gépi szellőzés 
tervezése a 
régészeti 
szakraktári 
területen. 

Gulyás Gábor 
restaurátor 

 

2020.05.21. Bányászati 
kiállítóhely, 
Salgótarján 

Farontó rovarok 
elleni védelem 
fajtái. 

Gulyás Gábor 
restaurátor 

 

2020.06.25. Kubinyi Ferenc 
Múzeum, Szécsény 

Régészeti 
gyűjtemény 
költöztetésének 
ütemezése. 

Gulyás Gábor 
restaurátor 

 

2020.06.25. Palóc Múzeum, 
Balassagyarmat 

Díszterem 
fényvédelméne
k kialakítása. 

Gulyás Gábor 
restaurátor 

 

2020.09.24. Mikszáth Kálmán 
Emlékház, Horpács 

Állandó 
kiállítás 
felújításához 
szükséges 
szakmai anyag 
előkészítése. 

Gulyás Gábor 
restaurátor 

 

2020.09.24. Madách Imre 
Emlékház, Csesztve 

Rovarháló 
felszerelése a 
műemléki 
épület 
nyílászáróiba. 

Gulyás Gábor 
restaurátor 

 

2020.10.01. Bánki Szlovák 
Nemzetiségi 
Kiállítás 

Néprajzi 
textiliák 
helyszíni száraz 
tisztítása. 

Gulyás Gábor 
restaurátor 

 

 
 

VI. Kommunikációs tevékenység 
 
Az intézmény 2020. évi kommunikációs stratégiájának szöveges bemutatása. 
x A tárgyév kiemelt feladatának meghatározása, ennek illeszkedése az intézmény 

küldetéséhez. 
 

A Dornyay Béla Múzeum is nagy hangsúlyt fektet a közönségkapcsolatra. Munkánk 
segítésére egy kulturális menedzsert is alkalmazunk, akinek munkája látványos eredményeket 
hozott a marketingtevékenységünk terén és a múzeum jobb megismertetésében. 
Kiállításainkról, rendezvényeinkről, egyéb eseményeinkről továbbra is hírt adtunk a 
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nagyközönségnek a bejáratunknál lévő információs táblákon, az írott sajtóban (országos, 
megyei és városi újságokban), honlapunkon, közösségi portálunkon, youtube csatornánkon át, 
illetve a helyi televízióban. A fogadótérben elhelyezett képernyőn folyamatosan mennek a 
múzeum programajánlói, gyűjteményeket bemutató slideshow-k, egyéb közérdekű 
információk. A kiemelt kiállításainkhoz óriásmolinókat készíttetünk, melyeket a múzeum 
homlokzatán helyezünk el. Minden kiállításunkról, rendezvényünkről filmet készítünk, 
megosztjuk a csatornáinkon. A facebookon folyamatosan jelen vagyunk, a honlapot 
folyamatosan frissítjük, angol nyelvű verzióban is elkészítettük. Intézményünket és annak 
szolgáltatásait, programjait igyekszünk több rendezvényen és internetes fórumon is 
népszerűsíteni pl. artkalauz.hu, kulturpontok.hu, museum.hu., stb. 
A közönségkapcsolati és frontszemélyzetünk kiválóan teljesíti feladatát, látogatóbarát 
szemléletük, extroveltált személyiségük garancia arra, hogy a látogatók kellemes környezetbe 
lépnek. 
A kommunikáció területén egyre jobban élünk a „vírusmarketinggel”. Folyamatosan szem 
előtt kell lenni, és „megfertőzni” az embereket. Nagyon sok olyan eszköz, program, felület 
létezik, ami kevés, vagy nulla ráfordítással elérhető, csak élni kell velük. Ezt a fajta 
kommunikációt jelenleg intézményi keretek között nem áll módunkban megvalósítani, így 
külső segítséggel élve kívánjuk a jövőben mindezt kiteljesíteni.  
 

x  Az új média eszközeinek alkalmazása érdekében tervezett intézkedések  
 
Múzeumunk saját filmkészítő műhellyel rendelkezik egy kollégánk révén. Minden 
kiállításunkat megörökítjük, videó felvételeket, fotókat, hangfelvételeket készítünk. 
Mindig nagyon fontos egy intézmény számára, hogy folyamatosan ellenőrizze és megújítsa az 
intézményi kommunikációt. Legelőször figyelembe kerülő terület a social média, amely 
kapcsán az elmúlt években is láthattuk, hogy a múzeumi terület is sok hangsúlyt fektet a 
facebookra. A facebook felhasználók 80%-a innen szerzi be az információit a világ 
történéseiről. A múzeumi kommunikáció további meghatározó színtere tavalyi év során 
megújult honlapunk. 
 

x  Arculatépítés tervezett lépései 
 
A Bányászati Kiállítóhely egységes arculata 2019-ben is tovább erősödött az utolsó kiállítási 
egység megrendezésével. Ennek példáján el kell kezdeni kigondolni, megalkotni a következő 
években megvalósítandó, a DBM központi épületében megrendezésre kerülő új állandó 
történeti kiállítás arculatát, az új „brand-et”. A következő időszakban is törekszünk arra, hogy 
meglévő értékeinket, intézményi identitásunkat karakteresen, hatékonyan jelenítsük meg a 
nyilvánosság előtt. 
 

x A honlap fejlesztése érdekében tervezett lépések 
 
2019-ben a Járésszékhely Múzeumok Szakmai Támogatása pályázat révén megújítottuk 
honlapunkat. Egy sokkal mozgalmasabb, interaktívabb honlappal rendelkezünk, ahol 
folyamatosan frissülnek az információk. Bloggal, játékokkal színesítve, hogy az érdeklődők 
kedvet kapjanak ellátogatni a múzeumunkba és a Bányászati kiállítóhelyünkre.  
 

x  A külső kapcsolati háló fejlesztése érdekében tervezett lépések 
 
A Múzeum 2020-ban is nagy hangsúlyt fektet a közönségkapcsolatra. A kiállításainkról, 
rendezvényeinkről, egyéb eseményeinkről folyamatosan hírt adunk a nagyközönségnek az 
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írott sajtóban (országos, megyei és városi újságokban), honlapunkon, közösségi portálunkon, 
Youtube csatornánkon át, illetve a helyi televízióban. A Salgótarjáni Városi TV, a Rádió 1, a 
Megafon Rádió és az Ipoly TV folyamatosan tájékoztatja majd programjainkról a 
rádióhallgatókat és TV nézőket. 
A facebookon folyamatosan jelen vagyunk, a honlapot folyamatosan frissítjük. Figyelünk 
arra, hogy a honlap és a facebook össze legyen kötve, vagyis a facebookon a honlapon 
közzétett információt megosszuk. Új kommunikációs csatornaként használjuk az Instagramot 
is.  
Intézményünket és annak szolgáltatásait, programjait igyekszünk több rendezvényen (pl. 
megyenap) és internetes fórumon is népszerűsíteni pl. artkalauz.hu, kulturpontok.hu, 
museum.hu, 3100.hu. Minden kiállításunkról, tudományos és ismeretterjesztő 
rendezvényünkről kollégánk videofelvételt készít, melyet a honlapunkon, a saját youtube-
csatornánkon és a városi televízióban folyamatosan látni lehet. A fogadótérben elhelyezett 
képernyőn (amely a múzeumon kívül is jól látható) folyamatosan mennek a múzeum 
programajánlói, gyűjteményeket bemutató slideshow-k, egyéb közérdekű információk. A 
kiemelt kiállításainkhoz óriásmolinókat készítünk, melyeket a múzeum homlokzatán 
helyeztünk el.   
 

 
 2018. tény 2019. tény 2020. terv 

TV megjelenés (fizetett 
hirdetések nélkül) 

48 123 120 

Rádió megjelenés (fizetett 
hirdetések nélkül) 

51 55 60 

Írott sajtó megjelenés (fizetett 
hirdetések nélkül) 

75 84 90 

E-sajtó  372 358 400 
Fizetett hirdetések száma 
(médiumtól függetlenül, becsült 
érték) 

132 - - 

 
 

VII. Intézményi terek / épületek tervezett infrastrukturális fejlesztései 
forrásmegjelöléssel, a fenntarthatósági hatások bemutatásával (max. 5000 n) 

 
Dornyay Béla Múzeum: 
Kisgaléria sínes lámpatesteinek cseréje. Régészeti raktár villamássági felújítása, álmennyezet 
építése. 
Garzon alatti múzeumi raktárbázis világításának korszerűsítése. Hőközpont világításának, 
elektromos hálózatának korszerűsítése. 
A Dornyay Béla Múzeum laposteteje csapadékvíz elvezetésének cseréje. 
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VIII. Pályázati tevékenység  
 

Hazai pályázatok 
megnevezése (új és 
folyamatban lévő) 

Pályázott 
összeg 

Elnyert összeg 
(Ft-ban) 

Felelős 

Dornyay Béla Múzeum 
régészeti anyagának 
restaurálása 
NKA204111/04097 

714.610,- 
Áthúzódó 

500 000- Bodó Balázs 

EMMI - Járásszékhely 
Múzeumok Szakmai 
Támogatása - A Dornyay 
Béla Múzeum régészeti 
raktári egységének 
állományvédelmi fejlesztése a 
kulturális örökség megóvása 
érdekében 

 1.600.000,- Gulyás Gábor 

Gábler Vilmos 
üvegnegatívjainak 
digitalizálására és ebből 
kiállítás megrendezésére 
NKA103106/02287 

2.315.000,- 
Áthúzódó 

1 000 000- Shah Gabriella 

A néprajzi gyűjtemény 
tárgyainak restaurálása 
NKA204111/04163 

1.000.000,- 
Áthúzódó 

600 000- Steib Janka 

 
Széchenyi 2020 programhoz 

kapcsolódó pályázatok 
megnevezése (EFOP, TOP, 

stb.) 
(új és folyamatban lévő) 

Pályázott 
összeg 

Elnyert összeg 
(Ft-ban) 

Felelős 

    
    

 
Egyéb, nem hazai 
forrásokra épülő 

pályázatok megnevezése (új 
és folyamatban lévő) 

Pályázott 
összeg 

Elnyert összeg 
(Ft-ban) 

Felelős 

    
    

 
 
Salgótarján, 2020. február 24. 
 
 

Shah Gabriella s.k. 
igazgató 

 


