
MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP

2013.

INTÉZMÉNY NEVE: DORNYAY BÉLA MÚZEUM

VEZETŐJE: SHAH GABRIELLA

I. Szervezeti kérdések  

1) (2013. évi tervezett szervezeti átalakítások, személyi változások, alapdokumentumok módosítá-
sai, stb. teljesülése)

2012. tény 2013. tény
Engedélyezett összlétszám 
(fő, töredék is lehet)

15 20

Ebből magasabb vezető vagy 
vezető 

(fő, töredék is lehet)
1 1

Ebből szakmai munkakörben 
foglalkoztatottak 

(fő, töredék is lehet)
8 11

Ebből nem szakmai munka-
körben foglalkoztatottak 

(fő, töredék is lehet)
6 8

2013. évben 3 önkéntessel és 10 diákmunkással dolgoztunk a nyár folyamán. Raktárrendezésben és 
adminisztrációs  feladatokban  segítették  a  múzeum  munkáját.  2013  decemberétől  5  kulturális 
közfoglalkoztatottat is tudunk alkalmazni. 

2) A megyei hatókörű városi múzeumok fenntartóváltásának tapasztalatai, év közben felme-
rült problémák: 

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2013.  január  1-től  a  Dornyay  Béla  Múzeum 
fenntartója.  A  fenntartóváltás  gördülékenyen  zajlott  le,  az  önkormányzat  és  a  múzeum  közötti 
munkakapcsolatot a kiváló együttműködés, a hatékony munka jellemzi.

II. Szakmai működés  

1) Intézményi terek / épületek tervezett infrastrukturális fejlesztései  
2013-ban az alábbi infrastrukturális fejlesztések történtek a múzeumban:

- Városi Galéria bemutató terének kialakítása és a kiállítóhely megnyitása
- tisztítófestések az épület különböző helyiségeiben
- II. kiállítótér gipszkartonozása, festése
- III. kiállítótér teljes festése
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- fogadótér, lépcsőfeljáró, felső fogadótér teljes festése
- Képtár teljes festése, új installációs rendszer kialakítása
- Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  finanszírozásával  a  múzeumépület 

homlokzatáról lehullott pirogránit kerámiakövek pótlása, valamint
- a Múzeum tér felújítása keretében a múzeum épületének kivilágítása megtörtént. A tér re-

konstrukciós munkálatai során a raktárbázisunk feletti térszakasz szigetelést is elvégezték.

2) Gyűjteménygondozás és feldolgozás  

2012. tény 2013. terv 2013. tény
Régészeti és őslénytani feltárások száma 
és alapterülete (db és nm)

0 1 db 1000 nm Régészeti megfigye-
lés: 9 db 50 km 
nyomvonalszakaszon
Ásatás: 1 db 70 nm; 
összes terepi nap: 
140

Gyűjteménygyarapítási alkalmak száma és 
időtartama (kivéve régészeti és őslénytani 
feltárások) (db és nap)

12 nap 8 nap 100 tétel 17 nap, 17 alkalom

Éves gyűjteménygyarapodás száma (tétel, 
db, példány, stb.)

334 db 150 tétel
régészet: 10 té-
tel – 500 db

1103 db
+ régészet: 27 tétel – 
1350 db

Gyarapodási naplóba vett tárgyak száma 
(tétel, db, példány, stb.)

85 db 50 db
régészet: 10 té-
tel – 500 db

874 db
+ régészet: 27 tétel – 
1350 db

Szakleltárkönyvbe vett tárgyak száma (té-
tel, db, példány, stb.)

706 db 1000 db 1009 db

Szekrénykataszteri nyilvántartásba vett 
tárgyak száma (tétel, db, példány, stb.)

0 0 0

Elkészült, képi ábrázolással is ellátott 
leírókartonok száma (db)

0 0 0

Revíziózott tárgyak száma (tétel, db, pél-
dány, stb.) 

2256 db 3000 db 3401 db

Tisztított, konzervált tárgyak száma (tétel, 
db, példány, stb.)

156 tisztított, 
74 konzervált

200 tisztított, 
50 konzervált

194 db tisztított, 63 
db konzervált
Összesen: 257

Restaurált tárgyak száma (tétel, db, pél-
dány, stb.)

14 db 0 3 db

a) Gyarapodás és arányainak tervezése és teljesülése:
Régészet: Nem  minden  leletanyag  kapott  gyarapodási  számot  2013.  év  folyamán,  mivel  más 
intézménnyel végeztetett munka kapcsán a leletanyag még nem került a múzeumi gyűjteménybe. 
Maga a gyűjteményi gyarapodás így is a terveknek megfelelően alakult. 
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Képzőművészeti gyűjtemény: a tervek szerint a kortárs művészet kiemelkedő alkotásainak, illetve 
megyéhez kapcsolódó alkotóművészek műveinek gyűjtése megvalósult.
Történet  tárgyi  és  dokumentációs  gyűjtemények: Megvalósult  NKA  pályázati  támogatás 
bevonásával  az  ipari-bányászattörténeti  anyagok  megvásárlása.  A  műtárgyak  a  két  történeti, 
valamint a néprajzi gyűjteményben nyertek elhelyezést.
Az év során folyamatos volt az öblösüveggyár történeti tematikájú gyűjtés. Magánszemélyek és a 
Tarján Glass is átadott a múzeumnak műtárgyanyagot.

b) Kiemelkedő darabok vagy együttesek bekerülése:
Történeti  dokumentációs  és  történeti  tárgyi  gyűjteményekbe,  valamint  a  néprajzi  gyűjteménybe: 
NKA  műtárgyvásárlási  pályázat  teljesítése  nyomán  néprajzi,  ipar-  és  bányászattörténeti  anyag 
bekerülése  mind  a  néprajzi,  mind  a  történeti  tárgyi,  mind  pedig  a  történeti  dokumentációs 
gyűjteménybe. 
Terven  felül  történt  az  első  világháborús  fotóalbum  mellett  egy  hadinapló  bekerülése.  Hamza 
Zsóka, Kanyák Zsófia üvegtervezőktől üveg tárgyak gyarapították a gyűjteményt.
Képzőművészeti  gyűjteménybe  Gaál  István  filmrendező  művészi  fotói  kerültek  be,  a  művész 
lányának ajándékaként.
Régészeti gyűjteménybe Drégely várból kora újkori váll- és alkarvédő töredékei, magángyűjtőtől 
Zabarról,  csaknem  ép  Árpád-kori  fazék,  régészeti  megfigyelésből  Héhalomról  bronzkori  ép 
edénykék, műszeres leletfelderítésből Ecsegről bronzkori ép bronz tőr került a gyűjteménybe.

c) Az éves gyarapodással kapcsolatos nyilvántartási feladatok megvalósulása, különös 
tekintettel a számítógépes nyilvántartásra:

Történeti dokumentációs gyűjtemény: NKA műtárgyvásárlással bekerült anyagok digitalizálása és a 
bekerülő műtárgyak beleltározása történt meg.
Történeti tárgyi és néprajzi gyűjtemény: NKA műtárgyvásárlással bekerült műtárgyak digitalizálása 
és a bekerülő műtárgyak beleltározása folyt.
Képzőművészeti gyűjtemény:  A leltározás folyamatos és naprakész, a műtárgyak digitalizálása a 
korábbi leltározásoktól kezdődően folyik. Folytatódott a Mihályfi – gyűjtemény digitalizálása is.
Régészeti gyűjtemény: A régészeti leletek jelenleg csak papíralapú gyarapodási naplóba kerültek 
bevezetésre.

d) Feldolgozásra  váró  (visszamenőleg  felhalmozódott)  régészeti  és  őslénytani  anyag 
becsült  mennyisége  és  a  hiányosságok  feldolgozása  érdekében  2013.  évben 
előirányzott feladatok teljesülés:

A  Dornyay  Béla  Múzeum  Régészeti  gyűjteménye  és  régészeti  gyűjtőköre  2013.  évben  indult 
egyetlen régésszel. A terepi feladatok ellátása mellett csak gyarapodási számok kiosztására nyílt 
mód.  A  leletanyag  tisztítása  folyamatban  van.  Restaurálásra,  leltározásra,  feldolgozásra  2014 
folyamán kerül sor.

e) Feldolgozásra váró (visszamenőleg felhalmozódott) egyéb anyag becsült mennyisége 
és  a  hiányosságok  feldolgozása  érdekében  2013.  évben  előirányzott  feladatok 
teljesülése:
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Történeti  dokumentációs  gyűjtemény:  544  db  műtárgy  beleltározása  a  visszamenőleg 
felhalmozódott anyagból.
Történeti  tárgyi  gyűjtemény:  151  db  műtárgy  beleltározása  a  visszamenőleg  felhalmozódott 
anyagból. 
A felhalmozódott anyag becsült mennyisége mintegy 2300 db. 

f) Gyűjteményi rend és raktári helyzet értékelése, raktárrendezéssel kapcsolatos 2013. 
évi feladatok teljesülése:

A képzőművészeti gyűjtemény raktárában helyet kapott a Városi Galéria ki nem állított anyaga, jól 
elkülönített módon. A körülményeknek megfelelő a raktári rend és a kutathatóság biztosítása.
A  Történeti-dokumentációs  gyűjteményi  raktárban  a  műtárgyak  ellenőrzése  rendszeres.  A 
fényképtári  gyűjteményben  a  revíziózott  műtárgyak  új  szakszerű  tárolóeszközökbe  történő 
elhelyezése folyamatosan történik. Megfelelő a raktári rend, a kutathatóság is biztosítva van.
Történeti  tárgyi  gyűjtemény:  Textilgyűjtemény  műtárgyvédelmileg  megfelelő  tárolóeszközökbe 
való áthelyezése megtörtént. A művelődéstörténeti anyag műtárgyait savmentes tároló dobozokba 
helyeztük át. Megfelelő a raktári rend és a kutathatóság is biztosítva van.
A régészeti raktár kialakítása folyamatban van.

g) Megelőző műtárgyvédelemmel kapcsolatos 2013. évi feladatok teljesülése:
A Dornyay Béla Múzeumnak két nagyobb raktári egysége van. Az egyik a múzeum épületének 

alagsorában 1200 m2-es, a másik Salgótarján, Rákóczi út 17. szám alatti közel 1000 m2-es alagsori 
gyűjteményi raktárak, ahol egy 150 m2-es előkészítő raktár is elhelyezkedik. Az Állományvédelmi 
Bizottság  számára  2013-ban  egy  raktárállapot-felmérési  beszámolót  készítettünk,  amelyet  a 
Bizottság továbbított az EMMI-nek. Raktáraink állapotát, műtárgykörnyezetés  az állományvédelmi 
felelős kolléga és a muzeológusok, gyűjteménykezelők napi rendszerességgel ellenőrzik és a mért 
értékeket  dokumentálják  és  mobil  berendezésekkel  alakítják  ki  a  gyűjteményi  raktárak  ideális 
páratartalmát.  Az  állati  kártevők  ellen  évi  két-három  alkalommal  minősített  képzettséggel 
rendelkező gázmester szolgáltatását vesszük igénybe. 

A gyűjteményi  raktárak és kiállítóterek  monitorozása,  a  mért  adatok rögzítése  folyamatosan 
történik.  Mikrobiológiailag  biztonságos  műtárgykörnyezetet  alakítottunk  ki  és  tartunk  fenn.  Az 
állati  kártevők  csapdázása,  rovarölő  szerek  rendszeresen  kijuttatása  múzeumi  területre  szintén 
megtörtént. 
NKA támogatásával két pályázat teljesült: a Mihályfi-gyűjtemény grafikáinak tisztítása,  javítása, 
paszpartuzása,  keretezése,  valamint  savmentes  dobozok  vásároltunk  a  műtárgyak  megfelelő 
tárolására.
A  gyűjteményi  raktár  beázását  elhárítottuk,  az  optimális  műtárgykörnyezetet  kialakítottuk.  A 
régészeti leletanyag megelőző műtárgyvédelme nem történt meg.

h) Tisztítással, konzerválással, restaurálással kapcsolatos 2013. évi feladatok teljesülése:
A tervezett tisztítás, konzerválás műtárgyvédelmi pályázatok segítségével történt meg. A képzőmű-
vészeti gyűjteményből 3 db grafika restaurálása terven felüli.
A régészeti leletanyag tisztítása (kerámia, kő, csont, patics) az év folyamán megtörtént. A kerámia 
és fémtárgyak restaurálása 2014 folyamán történik meg.
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3) Digitalizálás, virtuális hozzáférhetőség, kutathatóság:  

a) A digitalizálás helyzete 2013. év végén, az intézmény digitalizálási stratégiájának szöve-
ges bemutatása 

Mutatók 2012. év 
végéig digi-
talizált té-
telszám

2013-re ter-
vezett digi-

talizálás

A 2013. évben 
digitalizált állo-

mány

A 2013. év vé-
géig digitalizált 

állományból 
honlapon hozzá-

férhető
Digitalizált objektumok ösz-
szesen (db)

7787 db 1200 Képzőművésze-
ti gyűjtemény: 
973 db.
Történeti-tárgyi 
gyűjtemény: 
691 db.
Néprajzi gyűjte-
mény: 43 db.
Numizmatikai 
gyűjtemény: 
956  db.
Képes levelező-
lap gyűjtemény:
4296 db.
Összesen: 6959 
db
Adattári gyűjte-
ményhez muta-
tó kartonok ké-
szítése elektro-
nikus formában: 
766 db.

Fényképtár 
egésze, mintegy 
7000 db

30 db műtárgy-
fotó a múzeum 
honlapján

 - ebből műtárgy (db) 7787 1200 6959 7030
 - írott dokumentum (oldal)
 - audiovizuális (db, ill. perc) 423 video 

digitalizálá-
sa és tisztí-
tása

Gyűjteményekre, kiállítások-
ra alapozott múzeumpedagó-
giai letölthető segédanyagok 
(db) 
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b) Kutatószolgálat

Mutató 2012. tény 2013. terv 2013. tény
Kutatók száma 37 40 15
Kutatási alkalmak száma 75 75 33

c) Múzeumi könyvtár

Mutató 2012. tény 2013. terv 2013. tény
Szaktájékoztatások száma (személyes, 
tel., e-mail stb.)

35 50 39

Könyvtárhasználók száma 8 20 17
Könyvtárhasználatok száma 8 külsős, múze-

umi dolgozók 
folyamatosan

Múzeumi dol-
gozók folyama-
tosan

Múzeumi dolgo-
zók folyamato-
san

Helyben használt könyvek, folyóiratok 
száma

300 300 300

Kölcsönzött könyvek száma Nem kölcsön-
könyvtár

Nem kölcsön-
könyvtár

Nem kölcsön-
könyvtár

4) Tudományos kutatás:  

Szöveges értékelés és ismertetés mellett a következő számszerűsített adatok feltüntetése:

Tudományos munka mutatói 2012. tény 2013. terv 2013. tény
Tudományos munkatársak száma (fő) 5 6 6
Tudományos fokozattal rendelkező mun-
katársak száma (fő)

1 1 1

Tárgyévben megszerzett tudományos fo-
kozatok száma (db)

0 0 0

A tudományos munkatársak által kivett / a 
tudományos munkatársak számára enge-
délyezett összes kutatónap száma 

188 (egynek 
47) engedé-
lyezett

235 (egynek 
47) engedé-
lyezett

Engedélyezett: 
60 kivett: 30 
(Márciustól 
novemberig 
nem volt kuta-
tónap)

Kutatónapot igénybe vehető tudományos 
munkatársak száma (fő)

4 5 5

A múzeum által kiadott önálló tudomá-
nyos-muzeológiai kiadványok száma (mo-
nográfia, tanulmánykötet, folyóirat, kiállí-
tási- és gyűjteményi katalógus, évkönyv) 
(db) (magyar | idegen nyelven)

7 4 3 4 3

A munkatársak által írt, saját múzeumi ki-
adványban megjelent tudományos tanul-
mányok, közlemények, cikkek száma (db) 
(magyar | idegen nyelven)

8 8 8 0
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A munkatársak által írt egyéb tudományos 
kiadványban megjelent tudományos tanul-
mányok, közlemények, cikkek száma (db) 
(magyar | idegen nyelven) 

13 7 14 0

A munkatársak által tartott tudományos 
előadások, összeállított poszterek száma 
(db) (itthon | külföldön)

11 7 25 1

A múzeum által megjelentetett ismeretter-
jesztő, pedagógiai kiadványok száma (db) 
(magyar | idegen nyelven)

3 0

A munkatársak által saját múzeumi vagy 
egyéb kiadványban megjelentetett isme-
retterjesztő írások (magyar | idegen nyel-
ven)

1 1 6 0

Kiállítási forgatókönyvek száma (állandó| 
időszaki) (db)

1 1 0 1

Megvalósult kiállítások száma (állandó| 
időszaki) (db)

18 10 1 19

Hazai tudományos programokban való 
részvétel (programok száma | résztvevő 
munkatársak száma)

2 (egy 
fő)

3 11 11 3

Nemzetközi tudományos programokban 
való részvétel (programok száma | részt-
vevő munkatársak száma)

1 1 2 2

Felsőoktatásban oktatóként résztvevő 
munkatársak száma (fő) | megtartott órák 
száma (óra, 1 óra = 45 perc)
Felnőttképzésben oktatóként résztvevő 
munkatársak száma (fő) | megtartott órák 
száma (óra, 1 óra = 45 perc)

A  2013.  évi  tudományos  munka,  kutatás  fő  irányvonalainak  bemutatása  (célok, 
feladatok megvalósítása, eredmények bemutatása) 

Régészet: Beruházásokhoz  kapcsolódó  régészeti  feladatellátás  miatt  tudományos  kutatásra, 
tervásatásra nem nyílt  lehetőség. Ez néhány terepbejárási napra szorítkozott melynek eredménye 
néhány paleolit és fiatalabb őskori települési folt lokalizálása, szórványanyag gyűjtése, valamint két 
leletegyüttes publikációban és egy lelőhely anyagának előadáson való bemutatása.
A  120  éve  üzembe  helyezett  Salgótarjáni  Öblösüveggyár  története  c.  kiállítás,  illetve  a  TIOP 
pályázat  megvalósításához  szükséges  kutatások  történtek.  Eredmény:  a  gyár  munkáskultúráját 
feldolgozó  tanulmány,  az  erről  szóló  előadások,  kiállítás  rendezése,  melyek  a  TIOP  pályázat 
megvalósításához  előtanulmányként  is  értékelhetők,  hasonlóan  a  közelmúltban  megnyílt  két 
üvegtervezői kiállítással együtt (egyik 2014 januárjára tervezett).
Zagyvapálfalvai bulgárkertészekkel kapcsolatos kutatások, adatkérések folytak. Ebben a témában 
tanulmány jelent meg és előadások hangoztak el.
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Uradalomtörténeti kutatások, Koháry-féle Nógrád megyei uradalmak kutatása tovább folytatódott. 
Az  5.  Uradalomtörténeti  Konferencia  megvalósult.  A  témában  tanulmányok  jelentek  meg, 
előadásokat szerveztünk.
A Mihályfi-gyűjteményhez,  a  készülő  könyvkatalógushoz  kapcsolódó kutató  munka  folyt  2013. 
évben, elkészültek az alkotókat  bemutató szócikkek, illetve a katalógus előszava is. A Mihályfi 
katalógus grafikai szerkesztése is elkezdődött.
A  művészettörténet  területén  folytatódott  a  nógrádi  alkotók  életművének  kutatása,  a  megjelent 
ismeretterjesztő és tudományos  cikkek is  zömében az alkotói  munkásságukat  mutatják be.  Gaál 
István  Kossuth-díjas  filmrendezőről  készülő  könyv  szerkesztése  és  tanulmány  megírása  is 
elkezdődött.  A  könyv  megjelenése  2014-ben  várható.  Fő  kutatási  terület  volt  még  a  vallás  a 
művészet  kapcsolata,  illetve  kiemelten  Uitz  Béla  és  az  orosz  avantgárd  kutatása  (doktori 
disszertációhoz).

a) A tudományos munkatársak kutatónapjával kapcsolatos munkáltatói intézkedések be-
mutatása (a kutatónapban részesülő tudományos munkatársak és az engedélyezett ku-
tatónapok száma, az engedélyezés szempontjai, a kutatónapokhoz kapcsolódó egyéni 
tudományos teljesítmények bemutatása):

Kutatónapok igénybevételére  jogosult  tudományos munkatársak száma 5 fő volt.  Év kezdetén a 
hagyományos rend szerint járt a tudományos dolgozóknak a kutatónap: egy héten egy munkanap. 
2013 márciusa és novembere között az intézmény akkori (előző) igazgatója nem engedélyezte a 
kutatónapok  igénybevételét.  Egy  főre  egy  évben  elvileg  47  nap  járt,  de  a  gyakorlat  szerint  a 
jogosultság megléte esetén is jóval ezalatt maradt mindig a ténylegesen kivett kutatónapok száma. 
A munkatársak az egyéb,  aktuális  munkatevékenység függvényében vették ki kutatónapjukat.  A 
jogosult munkatársak a kutatónapokat tanulmányokhoz, cikkekhez, előadásokhoz, kiadványokhoz, 
készülő kiállításokhoz szükséges adatgyűjtés és feldolgozás céljából vették ki.

b) Kiadott,  eladott  és  raktáron  lévő  saját  múzeumi  kiadványok  száma,  a  remittenda 
kezelése és raktározási kérdései, a megoldásra vonatkozó intézkedési terv teljesülése:

Saját múzeumi kiadványokat szállító levél és számla alapján veszünk analitikus nyilvántartásba és 
vezetünk róla kimutatást. Az eladott példányszámokról számlát állítunk ki, a tiszteletpéldányokról 
pedig az erre a célra alkalmazott formanyomtatványt vezetjük. A kiadványok raktározása megfelelő 
helyen történik, polcos, zárható környezetben, az erre kialakított kiadvány raktárban. Ennek felelőse 
az igazgató által megbízott személy, akinek a munkaköri leírása is tartalmazza az ehhez kapcsolódó 
feladatokat.  Minden saját  kiadványról  külön kartont  vezetünk,  amin  az aktuális  készletváltozást 
folyamatosan kimutatjuk. A kiadványok darabszámát a következő táblázat tartalmazza. Mivel ennek 
nyilvántartása és raktározása is megoldott, így további intézkedést nem igényel. 

Cím készleten lévő db
Almanach II. 12
50 év kincsei -  katalógus 1
Balázs János versek és vallomások 3
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Cím készleten lévő db
Csohány Katalógus 10
Czinke Katalógus 105
Egy palóc pásztor öröksége 0
Értékek és konfliktusok 110
Évmilliók üzenete 4
Forrongó XX. század 159
Gaál István katalógus 94
Eszmék, eszmények 43
Nógrád Megye Népművészete 56
Nógrád az újkorban 5
Rákóczi állama 50
Szabó István Katalógus 244
Romhány felé 0
Uradalmak kora 8
Egy művészházaspár a XX.sz.-ban 20
Birtokosok és birtokok 6
Feudális társadalom 0
Tűzben született szépség 22
Honvédő város 0
Förster Kálmán 27
A város előtt 2
képeslapok 206
DVD1 100
DVD2 0
DVD3 0
DVD4 0
1987-es évkönyv 0
1999-es évkönyv 35
1994-es évkönyv 2
1998-as évkönyv 139
1995-ös évkönyv 0
1996-97-es évkönyv 94
2000-es évkönyv 29
2001-es évkönyv 87
2002-es évkönyv 0
2005-ös évkönyv 127
2006-os évkönyv 42
2007-es évkönyv 7
2010-es évkönyv 86
2008-as évkönyv 16
2004-es évkönyv 0
2009-es évkönyv 15
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Cím készleten lévő db
2011-es évkönyv 86
Madách Imre rajzai 4
Habsburg Ottó Nógrádban 29
Élet a birtokon 6
Limbacher Gábor: Hazaszeretet és 
magyarságtudat 118
Szilasi Ágota – Dr. Csongrády Béla: 
Bóna Kovács Károly 4
A magyar polgárosodás kérdései 5
Madách - idézetek könyve 11
Nagy Lajosné: A föld mélyéből 
ébredő város 43
2012 évi évkönyv 81

c) A múzeumi tudományos munka nemzetközi feladatai, kapcsolatai
Feladat:
.

Felelős: Határidő:

Kapcsolattartás Jean-Pierre Chad-
elle – vel, a perigueux-i régészeti 
szolgálat munkatársával

Zandler Krisztián 2013. december 31.

A losonci Nógrádi Múzeum és 
Galériával kiállítások szervezése, 
akvarell triennálé zsűrizése

Shah Gabriella 2013. november

Gaál István Kossuth – díjas film-
rendező olaszországi kapcsolatai 
(Dr. Angelo Bernardini egyetemi 
professzorral)

Shah Gabriella 2013. október 4-5.

5) Kiállítási tevékenység  

a) Nyitvatartás: 
312 nap/év. (az ünnepi nyitva tartás jellemzői): Hétfő-szombat 8.00-16.00. December 1-től: hétfő-
péntek: 9.00 – 17.00, szombat: 9.00 – 16.00. A múzeum állami és nemzeti ünnepeken (március 15., 
augusztus  20.,  október  23.)  nyitva  tart  (amennyiben  nem  esik  vasárnapra),  kiállításai  ingyen 
látogathatók.  Ünnepi  nyitva  tartás  szabályai  megegyeznek  a  hétvégi  (szombati)  nyitva  tartás 
szabályaival.  Minimum két  fő  múzeumi  dolgozónak  kell  a  múzeumban  tartózkodni.  Ezenkívül 
biztonsági szolgálatot alkalmazunk, mely kisegít a portaszolgálatban is. Külső intézményből érkező 
kiállítás esetén, amennyiben az intézmény kívánja eltérő nyitva tartást is tudunk biztosítani: például 
vasárnapi nyitva tartást. A múzeum zárva tart január 1-jén, november 1-jén és december 25–26-án. 
December 24-én és december 31-én 14 óráig látogathatók a kiállítások.
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b) A látogatószám növekedését és a múzeumi szolgáltatások minőségét elősegítő új 
kezdeményezések, szolgáltatáscsomagok és készpénzkímélő eszközök: 

Fizetős,  jelentős közérdeklődésre számot tartó magángyűjteményi  anyag (KOGART) kiállítása a 
látogatószám  növelése  érdekében  is.  Helyi  iskolákban  múzeumi  koordinátori  szerepkör 
megvalósulása.

c) Látogatószám növelésének tervezett stratégiájának teljesülése: 
Internetes megjelenési felületek megújítása történt: a múzeum honlapjának megújítása és múzeumi 
facebook oldal megindítása és folyamatos frissítése folyik. 

d) Az épületen belüli információs eszközök: 
Bejárat közelében információs feliratok ismertetik a nyitva tartás rendjét. Ugyanoda folyamatosan 
cserélődő plakátokat helyeztünk el, melyek tájékoztatnak a múzeum kiállításairól,  programjairól. 
Márciustól  júliusig,  a  Múzeum  tér  rekonstrukciója  miatt  a  főbejárat  áthelyezésre  került  a 
mozgáskorlátozottak  mozgását  elősegítő  bejárathoz.  Decembertől  most  már  rendszeresen 
óriásmolinók reklámozzák a nagyobb jelentőségű kiállításokat. 

e) Múzeumi bolt, büfé, kávézó: 
A  jegypénztárnál,  portánál  kaphatóak  saját,  illetve  más  kiadású  könyvek,  kiadványok, 
ajándéktárgyak. Kávéautomata működik.

f) Az akadálymentesítés helyzete: 
A Képtár (Mihályfi Galéria) akadálymentesített, az ahhoz közeli bejárat és a mosdó úgyszintén. A 
Múzeum tér felújítása miatt az év egy részében itt volt a főbejárat. Szükség esetén a teherlift 
használható a mozgáskorlátozottak segítésére.

g) Fogyatékkal élők (látás- és hallássérültek) fogadása a múzeumban: 
Megkülönböztetett figyelemmel történik. Vakok és gyengén látók részére az elmúlt években több 
ízben került sor speciális szaktárlat vezetésre. 

h) Kiállítások: 

Állandó kiállítások felsorolása látogatószámmal (saját épületben):
Kiállítás címe 2012. tény 2013. terv 2013. tény

Nógrád megye az újkorban
(Állandó történeti kiállítás)

8180 8000 7910

A Nógrádi Történeti Múzeum Kép-
tára (Válogatás a Mihályfi gyűjte-
ményből) (május 15-én be kellett 

zárni)

5500 5000 1823

Városi Galéria (június 20-án nyílt) Nem tervezett 2000
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Új és áthúzódó saját időszakos kiállítások felsorolása látogatószámmal (saját épületben):

Kiállítás címe 2012. tény 2013. terv 2013. tény
Öblösüveggyári emlékeink (2013. 

január 15-ig áthúzódó)
76

Erdélyi népviseletek (Kontur Má-
ria gyűjteményéből) (2013. április 

végéig áthúzódó)

1282

„Eddig” Földi Gergely kiállítása 
(2013. január 15-ig áthúzódó)

94

„Bújj, bújj medve” Balázs boglár-
ka gyűjtő plüssmackó kiállítása 

(január 28.- február  28)

1500 499

„Riasztástól riasztásig” A Nógrád 
Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-

gatóság kiállítása (március 8. – ok-
tóber 1.)

1000 3436

A salgótarjáni öblösüveggyár 120 
éve (június 22.- november 25.)

2500 6304

„Ez is egy út” Kalocsai Enikő 
kiállítása (augusztus 30. – szep-

tember 23.)

1000 502

Bóna Kovács Károly stációi (szep-
tember 14. – szeptember 30.)

Nem tervezett 400

„Színek, formák, hangulatok” N. 
Hamza Zsóka üvegtervező ipar-

művész kiállítása (október 2. – no-
vember 20.)

1500 1046

Képregény

Mindennapi hőseink (október 8.)

Nem tervezett 60

Az 1956-os forradalom helyszínei 
Salgótarjánban (október 21. – de-

cember 12.)

Nem tervezett 1048

Iványi Ödön kiállítás (Városi Ga-
léria) (november 7. – november 

30.)

Nem tervezett 263

Téli ünnepek (Városi Galéria) (de-
cember 5. – 2014. február 28.)

Nem tervezett 460 (december 
végéig)

Régi karácsonyok szelleme (de-
cember 15. – 2014. január 15-ig 

áthúzódó)

Nem tervezett 241 (december 
végéig)
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Országos és nemzetközi kiállítási programok keretében megvalósult kiállítások látoga-
tószámmal (saját épületben):

Kiállítás címe 2012. tény 2013. terv 2013. tény
„Tárgy=pozíció” XVII. Ceredi 

Nemzetközi Művésztelep kiállítá-
sa

1500 1170

„Hideg nyalat, spanyol tekercs” A 
fagylalt. a jégkrém és a parfé tör-
ténete. (MKVM vándorkiállítása)

1800 1696

Vallási emlékek Nógrádból. (Az 
Ars Sacra országos programsoro-

zat részeként)

Nem tervezett 553

„Markó, Munkácsy, Csontváry…” 
A 19. század festészete a Kovács 
Gábor gyűjteményben (2014 már-

ciusáig áthúzódó)

Nem tervezett 419 (december 
végéig)

32. Salgótarjáni Tavaszi Tárlat 2000 2274
2. Országos Rajztriennálé (2014 

februárig áthúzódó)
2000 981 (december 

végéig)

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

Kiállítás címe, bemutatás 
helyszíne

2012. tény 2013. terv 2013. tény

Balázs János kiállítás, Talent Klub Nem tervezett a 
látogatószám

100 fő

„Szétlátásaim a világba” Balázs 
János életmű kiállítása az Orszá-
gos Idegennyelvi Könyvtárban

Nem tervezett a 
látogatószám

Nincs adat, de 
valószínűleg 

ezres nagyság-
rend

i) Látogatottság: 

Mutatók 2012. tény 2013. terv 2013. tény

Összes látogatószám 11 753 12 000 10 977

ebből: teljes árat fizető látogató 82 200 521

kedvezményes árat fizető 1389 2500 1090

ingyenes 10 282 9300 9366

Diák látogatók 7854 8000 3406

Ebből külföldi látogatók (becsült százalék) 0,5-1% 1% 1%

13



6) Közművelődési tevékenység tervezése  

Mutatók 2012. tény 2013. terv 2013. tény
Tárlatvezetések száma (alkalom) 60 60 69

Ebből szakvezetések száma (al-
kalom)

48 48 35

Ebből tanulmánytári/látványtári 
vezetések száma (alkalom) | láto-
gatószám (fő)

5 150

Ebből szolgáltatással (rendezvé-
nyekkel) egybekötött vezetések 
száma (alkalom)

12 12 13

Ebből idegen nyelvű vezetések 
száma (alkalom)

4 4 6

Múzeumpedagógiai foglalkozások 
száma (alkalom) | látogatószám (fő)

17 404 20 400 17 381

Diákok részére tartott egyéb rendez-
vények száma (alkalom) | látogató-
szám (fő)

2 120 5 120 18 1157

Egyéb közművelődési rendezvények 
száma (alkalom)| látogatószám (fő)

37 1725 20 1500 26 5617

a) Az intézmény 2013-ra tervezett közművelődési tevékenységének és PR stratégiájának 
teljesülése  (Új  célcsoportok  megszólításának  stratégiája,  a  megvalósítás  módja, 
eszközei,  személyi  feltételeinek  biztosítása  /gyakornokok,  önkéntesek,  stb./, 
költségvetésen kívüli  finanszírozási  lehetőségek bevonása /pl.:  TÁMOP, szponzorok, 
együttműködések/).

Az  iskolai  célközönség  fokozottabb  megszólítását  volt  hivatva  teljesíteni  a  köznevelési 
intézményekben  2013-tól  létrejövő  múzeumi  koordinátorok  feladatköre.  Változatos 
múzeumpedagógiai  programokat  kínáltunk a  diák korosztálynak.  Május során új közművelődési 
szervező-múzeumpedagógus kezdte meg munkáját. Helyi iskolákkal, különösen a  SÁIK Dornyay 
Béla Tagiskolával való szorosabb kapcsolat.
Két  megvalósított  öblösüveggyári  tematikájú  kiállításunk  az  egykori  gyári  dolgozók  és 
családtagjaik körében váltottak ki fokozott érdeklődést (Ld. Az öblösüveggyár 120 éve c. kiállítás 
kiemelkedő látogatószámát).
A decemberben  megrendezett  KOGART kiállítás  egyik  célja  az is,  hogy a szélesebb közönség 
számára  is  népszerű,  egyben  nívós  kiállítással  újabb,  eddig  nem  mozgósított  látogatókat  is 
megszólítsunk.
Többször  volt  külső  rendezvény,  melyen  a  múzeum  a  részvételével  olyan  közönség  réteget  is 
megszólíthatott, amely eddig kevésbé volt elérhető. (Ld. két Fő téri rendezvény, a „Magyarország, 
szeretlek”,  valamint  az  Adventi  sokadalom,  illetve  a  különösen  magas  részvételi  számot 
eredményező Múzeumok Éjszakája.)
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b) Közművelődési programokból befolyó bevételek (belépőjegyek, foglalkozások díja stb.)

Mutatók 2012. tény 2013. terv 2013. tény

Jegyár-bevétel 273 164 Ft 350 000 Ft 344 000 Ft

Egyéb közművelődési és múzeumpedagógiai 
programok bevétele

Kiállítások 
megtekintéséért 
kérünk belépőt, 
illetve a kiállí-
tás megtekinté-
sével kapcsola-
tos programok 
után is

Kiállítások 
megtekintéséért 
kérünk belépőt, 
illetve a kiállí-
tás megtekinté-
sével kapcsola-
tos programok 
után is

7) Pályázati tevékenység   

a) Pályázati projektek bemutatása, aktuális helyzete

Hazai pályázatok megnevezése Pályázott ösz-
szeg
(Ft-ban)

Elnyert összeg
(Ft-ban)

Felelős

Ipari és bányászattörténeti, visele-
ti emlékek megvásárlása a Nógrá-
di Szénmedencéből (NKA)

630.000 600.000 Fodor Miklós
Megvalósult

Savmentes irattároló dobozok és 
csomagoló anyag beszerzése 
(NKA)

580.072 300.000 Gulyás Gábor
Megvalósult

A Mihályfi-hagyaték grafikai lap-
jainak paszpartuzása és bekerete-
zése – I. ütem  (NKA)

1.164.171 600.000 Gulyás Gábor
Megvalósult

A Ceredi Nemzetközi Művészte-
lep megvalósítására (NKA)

500.000 500.000 Shah Gabiella
Megvalósult

„A Salgótarjáni Öblösüveggyár 
120 éve” c. történeti kiállítás 
megvalósítására (NKA)

1.500.000 900.000 Fodor Miklós
Megvalósult

2. Országos Rajztriennálé megva-
lósítására (NKA, MMA)

NKA-tól igé-
nyelt: 1.070.000
MMA-tól igé-
nyelt: 
410.500

NKA: 600.000
MMA: 410.000

Peák Ildikó
Megvalósulása fo-
lyamatban

Régészeti szakkönyvtár kialakítá-
sára (NKA)

300.000 100.000 Zandler Krisztián
Megvalósulás fo-
lyamatban
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Sebők Éva rajzok megvásárlása 
(NKA)

270.000 90.000 Peák Ildikó, Shah 
Gabriella
Megvalósulás fo-
lyamatban

„Termékek és emlékek” Üvegtár-
gyak megvásárlása több tulajdo-
nostól (NKA)

464.588 300.000 Balogh Zoltán
Megvalósulás fo-
lyamatban

Nagy István alkotásainak restau-
rálása (NKA)

300.000 200.000 Shah Gabriella
Megvalósulás fo-
lyamatban

Mihályfi katalógus megjelentetése 
(NKA)

2.419.985 0 Shah Gabriella

Mihályfi-gyűjtemény grafikai lap-
jainak restaurálása – II. ütem 
(NKA)

1.092.000 0 Shah Gabriella

Múzeumi gyűjtemények védelmét 
szolgáló eszközök beszerzése 
(NKA)

982.304 0 dr. Fodor Miklós

Új Magyarország Fejlesztési 
Tervhez vagy Új Széchenyi Terv-
hez kapcsolódó pályázatok meg-
nevezése

Pályázott ösz-
szeg

Elnyert összeg
(Ft-ban)

Felelős

- - - -

Egyéb, nem hazai forrásokra épü-
lő pályázatok megnevezése

Pályázott ösz-
szeg
(Ft-ban)

Elnyert összeg
(Ft-ban)

Felelős

„Üvegváros” Öblösüveggyár tör-
téneti és üvegművészeti tanulmá-
nyi raktár. (TIOP)

100.000.000 100.000.000 dr. Szirácsik Éva, 
2013. decemberé-
től Shah Gabriella 
és Gulyás Gábor

8) Kommunikációs tevékenység  

Mutatók 2012. tény 2013. terv 2013. tény
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 64 65 57
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nél-
kül)

65 65 38

Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések 
nélkül)

77 80 50
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E-sajtó 1898 1500 229 (korri-
gált szá-
molás 
alapján)

Fizetett hirdetések száma (médiumtól füg-
getlenül, becsült érték)

2 70 sajtó, 1 
rádió

9) A megyei hatókörű városi múzeumok számára megítélt   állami támogatás szakmai felhasz  -  
nálása

A települési  önkormányzatok könyvtári,  közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott 
támogatások részletes szabályairól szóló 13/2013. (II. 14.) EMMI rendelet 6. § (2) bekezdé-
se alapján az 5. § (2) és (3) bekezdésében szereplő támogatásrész felhasználására vonatkozó 
szakmai beszámoló és a felhasználással kapcsolatos tapasztalatok 

A Dornyay Béla Múzeum 2013. évi állami támogatása: 98,2 millió Ft

Szakfeladat
Feladat meg-
nevezése

Jogszabályi 
hivatkozás

Személyi 
kiadás/
ezer Ft

Munkaadót 
terhelő já-
rulékok

Dologi 
kiadás/
ezer Ft

Beru-
házás 
ki-
adás/ 
ezer 
Ft

Ki-
adás 
össze-
sen

910201 Múze-
umi gyűjtemé-
nyi tevékeny-
ség

Kulturális ja-
vak kezelésé-
vel és megőr-
zésével össze-
függő állo-
mányvédelmi, 
nyilvántartási 
és feldolgozási 
feladatok mun-
katerv szerint

5.§ (1) a,    5.§ 
(2)

14 885 3 968 24 436 2 540 45 829

910202 Múze-
umi tudomá-
nyos feldolgo-
zó és publiká-
ciós tevékeny-
ség

Múzeumi tudo-
mányos feldol-
gozó és publi-
kációs tevé-
kenység a 
munkaterv sze-
rint

5.§ (1) b

4 331 1 157 250  5 738

910203 Múze-
umi kiállítási 
tevékenység

Kiállítások 
szervezése és 
rendezése 
munkaterv sze-
rint

5.§ (1) c

5 027 1 357 6 563  12 947
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910204 Múze-
umi közműve-
lődési és kö-

zönségkapcso-
lati tevékeny-

ség

Az 5.§ (3) 
pontban leírt 
feladatok vég-
zése az év fo-
lyamán a fel-
merülő igé-
nyekkel össze-
hangolva

5.§ (1) d, 
5.§(3)

21 887 5 828 5 971  33 686

 5.§ (3) aa) 2 474 668 606  3 748

 5.§ (3) ab) 3 466 936 557  4 959

 5.§ (3) ac) 3 013 782 607  4 402

 5.§ (3) ba) 585 158 557  1 300

 5.§ (3) bb) 1 834 495 607  2 936

 5.§ (3) c) 2 548 688 607  3 843

 5.§ (3) d) 533 144 607  1 284

 5.§ (3) ea) 2 793 754 607  4 154

 5.§ (3) eb) 2 783 751 607  4 141

 5.§ (3) ec) 1 858 452 609  2 919

III. MUNKATERVBEN NEM SZEREPLŐ TÖBBLETFELADATOK TELJESÍTÉSE  

IV. PÉNZÜGYI ADATOK  

Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve) 2013. évi terv 2013. évi tény

Bevétel

 Az intézmény működési bevétele 800 14472
– ebből a belépőjegyekből származó bevétel  344

– ebből régészeti bevétel 800.000 13.176.000+áfa
– ebből múzeumi bolt bevétele 164

Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz 98200 105434
         – ebből fenntartói támogatás 1691

– ebből központi költségvetési támogatás 98200 98200
– ebből pályázati támogatás  3408

– pályázati támogatásból EU-támogatás  
Egyéb bevétel összesen 0 2135

Bevétel összesen 99000 122041
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Kiadás

Személyi juttatás 46130 44537

Járulékok 12310 10227

Dologi kiadás 38020 53195

Egyéb kiadás 2540 5153

Kiadás összesen 99000 113112

Salgótarján, 2014. február 26.

Shah Gabriella
igazgató
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