
MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM

TELJESÍTMÉNYALAPÚ MUNKATERV

2014.

INTÉZMÉNY NEVE: DORNYAY BÉLA MÚZEUM
VEZETŐJE: SHAH GABRIELLA 

I. Szervezeti kérdések  

(2014. évi tervezett szervezeti átalakítások, személyi változások, alapdokumentumok 
módosításai, stb.)

2013. tény 2014. terv
Engedélyezett összlétszám 
(fő, töredék is lehet)

20 26

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

1 1

Ebből szakmai munka-
körben foglalkoztatottak 
(fő, töredék is lehet)

11 16

Ebből nem szakmai mun-
kakörben foglalkoztatot-
tak 
(fő, töredék is lehet)

8 7

Intézményi alapdokumentumokban tervezett változások: alapító okirat vagy szervezeti 
és működési szabályzat módosításának szükségessége, indokai:
A  Szervezeti  és  Működési  Szabályzat  módosítása  igazgatóváltás  és  igazgató-helyettesi 
kinevezés miatt. 

II. Szakmai működés  

1) Intézményi terek / épületek tervezett infrastrukturális fejlesztései  
A Dornyay  Béla  Múzeum épületének  felújításának  első  lépéseit  2013-ban  elkezdtük.  Ezt 
kívánjuk nagyobb  ütemben  folytatni  a  2014.  évben is,  hiszen az elmúlt  harminc  évben a 
múzeum épülete erőteljesen romlott. Felújítási, épület- karbantartási munkákra van szükség a 
kiállított  és  a  raktározott  műtárgyak  érdekében  is.  A legfontosabb a  csapadékvíz-elvezető 
csőrendszer bontása és új PVC csőrendszer kiépítése az I. kiállító terem négyes pillérében. A 
szennyvízelvezető  eternit  csövek  kicserélése  is  sürgetően  fontos  az  alagsori  gyűjteményi 
raktárakban és az alagsori mellékhelyiségekben. A gyűjteményi raktárak gépi szellőztetésének 
megoldása  égetően  szükséges  feladat,  ugyanis  a  raktárakhoz  kialakított  szellőzőaknákat 
építészeti és technikai problémák miatt nem tudjuk a továbbiakban használni.
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Az emeletre  vezető  vízvezeték  és  szennyvízvezeték  cseréje  is  fontos,  mert  a  födémekben 
szivárgás észlelhető.
A Dornyay Béla Múzeum fogadóterének átalakítását tervezzük egy új, többfunkciós portapult 
készíttetésével, mely illeszkedik a belső térhez és kiválóan alkalmas a pénztári, az értékesítési 
feladatok kényelmes ellátására. 
Az  elektronikus  behatolásjelző-rendszer  gyakori  meghibásodása  miatt  szükségessé  vált  a 
biztonságtechnikai rendszer kibővítése.
A földszinti ún. tanácsterem mindenképpen felújításra szorul. A 60 m²-es, megfelelő méretű 
tér,  melyet  úgy át  kell  átalakítani,  hogy többfunkciós  helyiséget  kapjunk. A terem kisebb 
kiállítások  fogadására  is  alkalmas.  Emellett  megtarthatja  tanácsterem  funkcióját  is,  s 
konferenciák, előadások helyszínéül is szolgálhat.
Az  elmúlt  évtizedekben  felhalmozódott  installációs  eszközök,  elhasználódott  bútorok 
selejtezése szintén folytatódik. 
Az év legfontosabb feladata az „Üvegváros. Az öblösüveggyár történeti és üvegművészeti 
tanulmányi raktár kialakítása” a nyertes TIOP pályázat segítségével. A megfelelő múzeumi 
bemutatótér kialakítása, a hozzá tartozó oktatótér és virtuális pontok megvalósítása, ezen beül 
ennek  a  térnek  a  megfelelő  informatikai  háttérrel  történő  ellátása.  A  műtárgyvédelmi 
előírások betartásához szükséges berendezések beépítésére is sor kerül. 
Salgótarján  Megyei  Jogú Város  Önkormányzatának  támogatásával  a  múzeum lábazatának 
újraszínezése és az nyílászárók festése valósulhat meg az év folyamán. 

2) Gyűjteménygondozás és feldolgozás  

2013. tény 2014. terv
Régészeti és őslénytani feltárások száma és 
alapterülete (db és nm)

1 feltárás, 70 m2 7 feltárás,
83100 m2

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

17 nap, 17 alka-
lom

35 alkalom, 45 
nap

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

1103 db 2555 db

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

874 db 2550 db

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

1009 1755 db

Szekrénykataszteri nyilvántartásba vett tár-
gyak száma (tétel, db, példány, stb.)

0 0

Elkészült, képi ábrázolással is ellátott leíró-
kartonok száma (db)

0 125

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

3401 db 3000 db

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

tisztított: 194 
db, konzervált: 
63 db, összesen 
157 db 

tisztított: 4000, 
konzervált: 100,
összesen: 4100 
db

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

3 db 5 db
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Az  év  egyik  legfontosabb  feladata,  a  Madách  és  Mikszáth  irodalomtörténeti  anyag 
rendezése. A Nógrád Megyei Közgyűlés 29/2008. (IX.30) Kgy. határozata alapján a Dornyay 
Béla múzeumnak át kell adnia az anyagot a  Magyar Nemzeti Múzeum  Palóc Múzeumának. 
Ezidáig a gyűjtemény egy töredéke került át Balassagyarmatra. Ennek rendezése érdekében 
revíziózzuk az anyagot mindkét helyszínen, majd a jegyzőkönyvek elkészülte után a Madách- 
és  Mikszáth-gyűjtemény  átadása  megtörténhet  a  Magyar  Nemzeti  Múzeum  Palóc 
Múzeumának.

A  2011-ben  a  Bányászati  Kiállítóhelyről  a  Dornyay  Béla  Múzeumba  átszállított 
bányászati témájú könyvek és képzőművészeti alkotások, illetve ipartörténeti tárgyak és fotók 
visszaszállítása  is  az  év  elejének  sürgős  feladata.  Az  olyan  műtárgyak,  melyek 
állagvédelmileg  megfelelőbb helyen  vannak a múzeumi raktárban,  nem kerülnek egyelőre 
átszállításra, de a könyvek és képzőművészeti alkotások áthelyezésre kerülhetnek. Az anyag 
továbbra is a Dornyay Béla Múzeum gyűjteményében marad. 

a) Gyarapodás és arányainak tervezése 

Feladat Felelős Határidő
Kovácsné Maruzs Éva babagyűjtemé-
nye (kb. 400 db)

Balogh Zoltán, 
Pálmainé Molnár 
Marianna

2014. december 31.

Régészet:
2013-2014 évi gyarapodás folytatása

Zandler Krisztián 2014. december 31

Képzőművészeti gyűjtemény:
Kortárs alkotóművészek, illetve me-
gyéhez köthető alkotók műveinek be-
szerzése.

K. Peák Ildikó 2014. december 31

Történeti Tárgyi gyűjtemény:
Üveggyűjtemény és egyéb ipartörténe-
ti emlékek folyamatos gyarapítása. 
NKA üveg műtárgyvásárlás.

Balogh Zoltán 2014. december 31

Történeti dokumentációs gyűjte-
mény:
Országgyűlési, Európa parlamenti és 
önkormányzati választások kampány-
anyagának begyűjtése (várhatóan 
mintegy 500 db), gyarapodásba vétele, 
lehetőség szerint leltározásuk.

dr. Fodor Miklós 2014. december 31

Az intézmény gyarapodási tervét, a nagyobb műtárgy-együttesek megvásárlását a saját forrás 
hiánya  lehetetlenné  teszi,  csak  a  pályázati  támogatásokból  tudjuk  megvalósítani.  Ennek 
jegyében  folytatódik  az  öblösüveggyártással  kapcsolatos  üvegtárgyak  gyűjtése  NKA 
támogatással.  A  gyarapodás  másik,  utóbbi  években  domináns  iránya  és  lehetősége  az 
ajándékozás. Bár ezzel a megoldással csökken a gyarapodás tervezhetősége, mégis adódnak 
minden  évben  gyűjtők,  akik  felajánlják  gyűjteményeiket  a  múzeumnak.  Jelenleg  egy 
babagyűjtő  anyaga  kerül  be  nagy  számban  a  Dornyay  Béla  Múzeum  történeti  tárgyi 
gyűjteményébe.
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b) Kiemelkedő darabok vagy együttesek bekerülése

Feladat Felelős Határidő
Képzőművészeti gyűjtemény:
Sebők Éva grafikusművész 2 művé-
nek beszerzése (1 db NKA pályázat 
útján, 1 db ajándék)

K. Peák Ildikó 2014. március. 31.

Történeti tárgyi gyűjtemény:
Tarján Glass kft Magyar Termék 
Nagydíjas kehelysorozata

Balogh Zoltán 2014. év első fele

Történeti dokumentációs gyűjte-
mény:
Kampányanyagok bekerülése. Ipar-
történeti (különösen öblösüveggyári, 
tűzhelygyári) dokumentációs anyag.

dr. Fodor Miklós 2014. októberig

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

Feladat Felelős Határidő
Régészeti gyűjtemény:
1000 műtárgy beleltározása.

Zandler Krisztián 2014. december 31.

Képzőművészeti gyűjtemény:
Folyamatos leltározás, számító-
gépes kartonok visszamenőleges 
pótlása.

K. Peák Ildikó 2014. december 31.

Történeti tárgyi gyűjtemény:
250 db leltározás

Balogh Zoltán 2014. december 31.

Történeti dokumentációs gyűj-
temény:
300 db új műtárgy beleltározása. 
Hiányzó fényképtári mutatókar-
tonok számítógépes rögzítése.

dr. Fodor Miklós 2014. december 31.

d) Feldolgozásra  váró  (visszamenőleg  felhalmozódott)  régészeti  és  őslénytani 
anyag  becsült  mennyisége  és  a  hiányosságok  feldolgozása  érdekében  2014. 
évben előirányzott feladatok 

Feladat Felelős Határidő
Régészet:
1000 db beleltározása

Zandler 
Krisztián

2014. december 31.

e) Feldolgozásra  váró  (visszamenőleg  felhalmozódott)  egyéb  anyag  becsült 
mennyisége és a hiányosságok feldolgozása érdekében 2014. évben előirányzott 
feladatok 
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Feladat Felelős Határidő
Történeti tárgyi gyűjtemény:
Mintegy 800 db feldolgozásra 
váró műtárgy. 150 db feldolgo-
zásra váró műtárgy beleltározá-
sa

Balogh Zoltán 2014. december 31.

Történeti dokumentációs gyűj-
temény:
Közel 1500 db feldolgozatlan 
műtárgy. 200 feldolgozásra vá-
ró műtárgy beleltározása.

dr. Fodor 
Miklós

2014. december 31.

f) Gyűjteményi rend és raktári helyzet értékelése, raktárrendezéssel kapcsolatos 
2014. évi feladatok 

Feladat Felelős Határidő
Régészeti gyűjtemény:
Raktár helyiség kialakításának megkez-
dése.

Zandler Krisztián 2014. december 31

Képzőművészeti gyűjtemény:
500 db revízió. Felmerülő kölcsönzések 
lebonyolítása, alkotások kiadása, vissza-
sorolása. Megfelelő raktári rend, kutatha-
tóság biztosítva.

K. Peák Ildikó 2014. december 31.

Történeti tárgyi gyűjtemény:
1000 db revízió. Megfelelő raktári rend, 
kutathatóság biztosítva. Az üveggyűjte-
mény rendszerezése, tárgycsoportok ki-
alakítása a tanulmányi raktár kialakításá-
hoz.

Balogh Zoltán 2014. december 31.
A tanulmányi raktárhoz 
szükséges munkák a 
megvalósításához üte-
mezve.

Történeti dokumentációs gyűjtemény:
1500 db revízió. Megfelelő raktári rend, 
kutathatóság biztosítva. A tanulmányi 
raktár kialakításához szükséges, abban 
eredetiben, vagy másolatként szereplő 
dokumentációs anyag rendszerezése, ki-
válogatása

dr. Fodor Miklós 2014. december 31.

A tanulmányi raktárhoz 
szükséges munkák a 
megvalósításához üte-
mezve.

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 alagsori 
gyűjteményi raktárak (közel 1000 m2), 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. 
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A  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 TIOP pályázat során a múzeum emeleti terén 2014 és 2015 folyamán kialakításra kerül egy 
tanulmányi raktár, ezért a külső raktárbázisban megüresedik 25 m2  raktárterület, beépített 80 
polcfolyóméternyi  fémpolccal  együtt,  amely újonnan bekerülő tárgyak optimális  tárolására 
tudjuk használni. A tanulmányi raktár megvalósulásával egy 21. századi látogatótér alakul ki 
a múzeumban. 

g) Megelőző műtárgyvédelemmel kapcsolatos 2014. évi feladatok 

Feladat Felelős Határidő
A gyűjteményi raktárak és a kiál-
lítóterek monitorozása, a mért 
adatok rögzítése.

Gulyás Gábor 2014. december 31.

Mikrobiológiailag biztonságos 
műtárgykörnyezet kialakítása, 
fenntartása.

Gulyás Gábor 2014. december 31.

Állati kártevők csapdázása, ro-
varölő szerek rendszeres kijutta-
tása múzeumi területre.

Gulyás Gábor, 
Sótér Tibor

2014. december 31.

Állományvédelmi módszertani 
központ fenntartása, a megye 
más múzeumainak bejárása

Gulyás Gábor 2014. december 31.

A külső raktárbázis gépi szellőz-
tetésének kialakítása. 

Gulyás Gábor 2014. december 31.

h) Tisztítással, konzerválással, restaurálással kapcsolatos 2014. évi feladatok
A  kiállításokhoz  felhasznált  műtárgyak  kiállíthatóságának  biztosítása  továbbra  is  az 
elsődleges szempont, továbbá idén is folyik a tárgyi és üveggyűjtemény folyamatos tisztítása 
a  látványraktárba  való  elhelyezéshez  mintegy 4000 db üveg tárgy tisztítása,  mintegy 100 
műtárgy konzerválása. 5 db vegyes anyagú műtárgy restaurálása.
Régészeti leletek esetében alvállalkozónak kell kiadni a tisztítási, konzerválási, restaurálási 
feladatokat. 

3) Digitalizálás, virtuális hozzáférhetőség, kutathatóság:  
A műtárgygyűjteményekben a korábbi évek digitalizálási munkái folytatódnak. A digitalizálás 
alapvetően a korábbi évek gyakorlatát követi, azaz az egyes gyűjteményi egységekben saját 
erőből, muzeológusi és múzeumi informatikusi feladatként párhuzamosan más tennivalókkal 
és folyamatosan folyik a munka. A digitalizálási  prioritások között szerepelt a mindenkori 
kiállítások  anyaga,  a  kiemelkedő  tárgyegyüttesek  hozzáférhetővé  tétele,  és  a  revíziókhoz 
kapcsolódó digitalizálás. Amennyiben pályázati illetve egyéb már forrás is rendelkezésre áll 
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idén,  akkor  külsős  szakemberek  munkáját  is  be tudjuk vonni  és  a  videótár  hagyományos 
filmtekercseit is digitalizáltatni tudjuk. Gyűjteményi nyilvántartási adatbázis beszerzése ennek 
az  évnek  a  feladata.  Használatával  a  múzeum  gyűjteményi  anyaga  virtuálisan  is 
hozzáférhetővé válik a nagyközönség számára. 

a) A digitalizálás  arányainak tervezése,  az intézmény digitalizálási  stratégiájának 
szöveges bemutatása 

Mutatók
2013. év vé-
géig digita-
lizált tétel-

szám

2014-re ter-
vezett digi-

talizálás

A 2014. év végé-
ig digitalizált ál-
lományból hon-
lapon hozzáfér-

hető

Felelős

Digitalizált objektumok ösz-
szesen (db)

14746 képzőművé-
szet: 500 db 
tört tárgyi: 
500
Fényképtár 
hiányzó mu-
tatókartonja-
inak számí-
tógépes 
adatrögzíté-
se.

7500 K. Peák Ildikó. 
Balogh Zoltán, 
dr. Fodor Miklós

 - ebből műtárgy (db) 14 746 1000 7500
 - írott dokumentum (oldal)
 - audiovizuális (db, ill. perc)
Gyűjteményekre, kiállítások-
ra alapozott múzeumpedagó-
giai letölthető segédanyagok 
(db) 

b) Kutatószolgálat

Mutató 2013. tény 2014. terv
Kutatók száma 15 20
Kutatási alkalmak száma 33 40

c) Múzeumi könyvtár

Mutató 2013. tény 2014. terv
Szaktájékoztatások száma (személyes, 
tel., e-mail stb.)

50 70

Könyvtárhasználók száma 20 20
Könyvtárhasználatok száma Múzeumi dol-

gozók folyama-
tosan

Múzeumi dolgozók 
folyamatosan

Helyben használt könyvek, folyóiratok 
száma

300 400

Kölcsönzött könyvek száma Nem kölcsön-
könyvtár

Nem kölcsönkönyv-
tár
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4) Tudományos kutatás:  

Tudományos munka mutatói 2013. tény 2014. terv
Tudományos munkatársak száma (fő) 6 6
Tudományos fokozattal rendelkező munka-
társak száma (fő)

1

Tárgyévben megszerzett tudományos foko-
zatok száma (db)
Kutatónapot igénybe vehető tudományos 
munkatársak száma (fő)

5 5

A tudományos munkatársak számára enge-
délyezett kutatónapok száma 

60 (összesen) 188 (összesen)

A múzeum által kiadott önálló tudományos-
muzeológiai kiadványok száma (mono-
gráfia, tanulmánykötet, folyóirat, kiállítási- 
és gyűjteményi katalógus, évkönyv) (db) 
(magyar | idegen nyelven)

4 3

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

8 8

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

14 11 2

A munkatársak által tartott tudományos elő-
adások, összeállított poszterek száma (db) 
(itthon | külföldön)

25 27

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

2

A munkatársak által saját múzeumi vagy 
egyéb kiadványban megjelentetett ismeret-
terjesztő írások (magyar | idegen nyelven)

7

Kiállítási forgatókönyvek száma (állandó| 
időszaki) (db)

1 1

Megvalósult kiállítások száma (állandó| 
időszaki) (db)

1 17 (2 külső 
helyszínen)

16

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

11 3 15 5

Nemzetközi tudományos programokban va-
ló részvétel (programok száma | résztvevő 
munkatársak száma)

2 2 2 4

Felsőoktatásban oktatóként résztvevő mun-
katársak száma (fő) | megtartott órák száma 
(óra, 1 óra = 45 perc)
Felnőttképzésben oktatóként résztvevő 
munkatársak száma (fő) | megtartott órák 
száma (óra, 1 óra = 45 perc)
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a) A 2014. évi tudományos munka, kutatás fő irányvonalainak bemutatása (célok, 
feladatok, várható eredmények meghatározása)

A  múzeumi  kutatás  területei  a  gyűjteményi  anyag  feldolgozása  és  kutatása,  illetve  új 
terepkutatások és a hozzájuk kapcsolódó tárgy- és dokumentumgyűjtések feldolgozása. Az új 
eredmények részben kiállításokban, részben pedig tanulmányokban és előadásokban jelennek 
meg. 
A  Dornyay  Béla  Múzeum  2014.  évi  kutatásainak  legfőbb  célja  a  salgótarjáni 
öblösüveggyártásának további kutatása, feldolgozása és a gyűjtemény gyarapítása, továbbá az 
öblösüveggyár  iparművészeinek  munkásságának  feldolgozása,  mely  utóbbi  állandó 
kiállításhoz kapcsolódik. 
A  művészettörténet  területén  a  Mihályfi-gyűjtemény  alkotóinak  kutatása,  a  gyűjtemény 
tudományos  feldolgozása  folyik.  Kiemelt  feladat  a  Mihályfi-gyűjtemény  katalógusának 
megjelentetése. Nógrád megye művészeti életének kutatása tovább folytatódik.
A történeti muzeológiai kutatások fókusza az öblösüveggyár történetéhez kapcsolódik, a gyár 
üvegtervezőinek és munkásságuk feldolgozására irányul. 2014. évi feladat a 120 éve üzembe 
állított  tűzhelygyár  történetének  kutatása.  Előkészület,  kutatás  a  nógrádi  katonák  a  Nagy 
Háborúban  c.  kiállítás.  A  régészeti  muzeológia  Nógrád  megye  őskőkori  lelőhelyeinek 
felderítését és a leletanyagok közlését érinti. 
A  munkatársak  kiállításokhoz  vagy saját  kutatási  témájukhoz  kapcsolódó  tanulmányainak 
publikálása a Dornyay Béla Múzeum saját kiadványában biztosított.

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)

Kutató  napokat  igénybe  vételére  jogosult  tudományos  munkatársak  száma  öt  fő.  A 
munkatársak számára a hét egy meghatározott napja van megadva (hétfő, szerda, csütörtök, 
péntek).  A  munkatársak  az  egyéb,  aktuális  munkatevékenység  függvényében  veszik  ki 
kutatónapjaikat.  A  jogosult  munkatársak  a  felhasznált  kutatónapokat  tanulmányokhoz, 
cikkekhez,  előadásokhoz,  kiadványokhoz,  készülő  kiállításokhoz  szükséges  adatgyűjtés  és 
feldolgozás céljából veszik ki. Az intézmény vezetése félévente ellenőrzi a munkában való 
előrehaladást, és ennek függvényében engedélyezi, vagy felfüggeszti a kutatónapot. Indokolt 
esetben tömbösítve is igénybe vehető.

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

Feladat Felelős Határidő
Múzeumi kiadványok keze-
lése

Hrúzné Bácskai Valéria, 
Forgács Terézia

2014. november 30.

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 
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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
Csohány katalógus 10
Czinke katalógus 105
Lengyel Ágnes: Egy palóc pásztor öröksé-

ge 0
Horváth István: Értékek és konfliktusok 110
Hír János: 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
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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
2011-es évkönyv 86
Madách Imre rajzai 4
Habsburg Ottó 29
Élet a birtokon 6
Limbacher Gábor: Hazaszeretet és magyar-

ságtudat 118
Bóna Kovács Károly 4
A magyar polgárosodás kérdései 5
Madách idézetek könyve 11
Nagy Lajosné: A föld mélyéből ébredő vá-

ros 43
2012-es évkönyv 81

d) A múzeumi tudományos munka nemzetközi feladatai, kapcsolatai

Feladat:
.

Felelős: Határidő:

Kapcsolattartás Jean-Pierre Chadel-
le – vel, a perigueux-i régészeti 
szolgálat munkatársával

Zandler Krisztián 2014. december 31.

A losonci Nógrádi Múzeum és Ga-
lériával illetve a füleki Vármúzeum-
mal közösen Szlovákiai Múzeumi 
Napok keretében közös kiállítások 
és előadások, konferenciák szerve-
zése, és aktív részvétel

Shah Gabriella,
dr. Fodor Miklós, 
K. Peák Ildikó, 
Balogh Zoltán

2014. május 31.

Kapcsolatfelvétel Salgótarján test-
vérvárosainak múzeumaival, pl. a 
lengyelországi Gliwice-vel

Shah Gabriella, dr. 
Fodor Miklós

2014. december 31.
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Kutatómunka a frankfurti Ikonen-
museum-ban

Shah Gabriella 2014. március 2-9.

Rózsahegyi (Ruzomberok) egykori 
Liptóvár megyei Múzeum utódjával 
való kapcsolatfelvétel Dornyay Béla 
kutatás kapcsán

dr. Fodor Miklós
Balogh Zoltán

2014. december 31.

Kapcsolatfelújítás a Poprádi Tátra-
alji Múzeummal 

dr. Fodor Miklós
Balogh Zoltán

2014. december 31.

5) Kiállítási tevékenység  
a) Nyitva tartás: 312 nap/év. Hétfő-szombat: 8.00-17.00. szombat: 9.00 – 16.00)

A  múzeum  állami  ünnepeken  n  (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.

b) A  látogatószám  növekedését  és  a  múzeumi  szolgáltatások  minőségét 
elősegítő  új  kezdeményezések,  szolgáltatáscsomagok  és  készpénzkímélő 
eszközök 

A salgótarjáni köznevelési intézményekben múzeumi koordinátorokat jelöltek ki, akikkel a 
múzeum  folyamatosan  tartja  a  kapcsolatot.  Ez  hatékonyabbá  és  minden  eddigieknél 
gyorsabbá teszi a munkát mindkét fél részére. A diákok továbbra is folyamatosan látogatják 
kiállításainkat, rendezvényeinket, s új tematikus múzeumpedagógiai foglalkozásokat ajánlunk 
ki az óvodák, iskolák számára. Olyan speciális kedvezményeket tudunk biztosítani a helyi és 
kistérségi  iskoláknak,  melyek  nem  megterhelőek  a  családok  számára.  Munkatársaink  a 
múzeumi  tanórákon  a  tanulói  kompetenciák  sokirányú  fejlesztésére  törekednek. 
Mindenekelőtt  arra  törekszünk,  hogy  a  salgótarjáni  általános  és  középiskolákkal  az 
együttműködés  még  szorosabbá  váljék,  és  a  múzeumpedagógia  beépüljön  az  iskolák 
mindennapi életébe is. A foglalkozásokat a Nemzeti Alaptantervhez tudjuk igazítani, erősítve 
a  gyerekek  identitását.  Gyakorlati  terepet  kívánunk  nyújtani  a  gyerekeknek,  hogy  idegen 
nyelvű  tárlatvezetést  tartsanak  az  iskolai  csereprogram  során  érkező  tanulóknak.  Ehhez 
előzetes  felkészítő  nyelvórákat  tartunk  a  múzeumban.  Ez  beépülhet  akár  az  önkéntes 
munkájukba is. 
A Dornyay Béla Múzeum Baráti Köre továbbra is fő pillére az aktív közönségkapcsolatok 
ápolásának. A Baráti Kör által szervezett programok továbbra is integráns részét képezik a 
múzeumi kínálatnak.
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A  Salgótarjáni  Közművelődési  Nonprofit  Kft-vel,  mely  a  Bányászati  Kiállítóhelyet 
üzemelteti,  kombinált  belépőjegyeket  tervezünk,  mely  a  Dornyay  Béla  Múzeum  és  a 
Bányászati Kiállítóhelyre is érvényes.

c) Látogatószám növelésének tervezett stratégiája:
Az év során számos, várható közönségigényhez igazított kiállítással és egyéb közművelődési 
rendezvénnyel  célozzuk  meg  a  látogatószám  emelkedését.  Kiemelt  kiállításunk  a  Markó, 
Munkácsy,  Csontváry – A 19. századi  festészet a Kovács Gábor Gyűjteményben c. tárlat,  
mely sok érdeklődőt vonz. A tematikus tárlatvezetéseken túl különleges múzeumpedagógiai 
foglalkozásokat  tartunk  a  tárlathoz  különböző  korosztályok  igényeit  figyelembe  véve.  Az 
Optikai illúziók és a Jégkorszak c. kiállításaink szintén a nagyobb tömegeket célozza meg, 
ezért igyekszünk mind szélesebb körben hirdetni a rendezvényeinket. A látogatószámot úgy is 
próbáljuk növelni, hogy megkeressük a város és a megye különböző szervezeteit, csoportjait 
és az ő egyéni igényeikhez igazítjuk a múzeumi órákat, tárlatvezetéseket. A „Városi Galéria”, 
mint a salgótarjáni hivatásos alkotóművészek megvásárolható műveinek kiállító tere, bővíti a 
látogatók  körét.  Ezt  erősíthetik  a  hozzá  kapcsolódó  művészeti  előadások  és 
múzeumpedagógiai foglalkozások is, amelyek elsősorban a helyi közösségeket szólítják meg. 
A 120 éves tűzhelygyárról szóló történeti kiállítás – hasonlóan az öblösüveggyári kiállításhoz 
– valószínűleg a hajdani gyári dolgozók és családjaik széleskörű érdeklődését fogja kiváltani. 

d) Az épületen belüli információs eszközök: 
A múzeum bejáratánál információs feliratok ismertetik a nyitva tartást. Ugyanott cserélődő 
plakátokat helyeztünk el és óriásmolinókat függesztettünk fel az épület homlokzatára, melyek 
tájékoztatnak a  kiállításainkról,  programjainkról.  A földszinti  fogadótér  falára  elhelyezünk 
egy nagyképernyős televíziót, ahol folyamatos vetítés folyik majd, hogy a betérő vendégek 
több  információhoz  jussanak  a  múzeumi  gyűjteményekről,  programokról,  kiállításokról. 
Mivel a múzeum alsó szintje üvegfal, ezért a múzeum előtt elhaladók is értesülhetnek ezáltal a 
múzeumban folyó  rendezvényekről.  Az információkat  folyamatosan frissítjük.  Célunk egy 
kisfilmet készíttetni a múzeumról, amely bemutatja az itt őrzött gyűjteményeket, a múzeumi 
munkát. 

e) Múzeumi bolt, büfé, kávézó: 
Külön  múzeumi  bolt  és  büfé  az  épületben  nem  található.  A  jegypénztárnál,  a  portánál 
kaphatóak saját, illetve más kiadásban megjelent könyvek és ajándéktárgyak. Kávéautomata 
működik. A fogadótér átalakítása során a portapultot terveink szerint úgy alakítjuk ki, hogy 
egy külön rész a múzeumi bolti funkciókat lássa el. Igény mutatkozik műtárgymásolatok és 
reprodukciók árusítására is. 

f) Az akadálymentesítés helyzete 
A  Dornyay  Béla  Múzeum  épülete  a  Képtár  bejárata  felől  akadálymentesített. 
Mozgáskorlátozottak  számára  kialakított  mellékhelyiséggel  rendelkezik  a  múzeum.  A 
földszinti  kiállítások  mozgáskorlátozottak  számára  könnyen  használható,  az  emeleti  terek 
elérését teherlift használatával tudjuk megoldani. 
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g) Fogyatékkal élők (látás- és hallássérültek) fogadása a múzeumban
Megkülönböztetett  figyelemmel  történik  a  fogyatékkal  érkezők  fogadása.  A  vakok  és 
gyengénlátók  illetve  a  siketek  és  részére  a  speciális  szaktárlatvezetést  továbbra  is  külsős 
szakemberek bevonásával oldunk meg. 

h) Kiállítások: 

Állandó kiállítások felsorolása előirányzott látogatószámmal (saját épületben):

Kiállítás címe 2013. tény 2014. terv
Nógrád megye az újkorban 7910 8000
Képtár – Válogatás a Mihályfi – gyűjteményből – 
áprilistól 

1823 4500

Új és áthúzódó saját időszakos kiállítások felsorolása látogatószámmal (saját épületben):

Kiállítás címe 2013. tény 2014. terv Felelős
Markó, Munkácsy, Csontváry… - 
A 19. századi festészet a Kovács 
Gábor Gyűjteményben (2013. de-
cember 19 – 2014. március 23.)

419 2500 Shah Gabriella

Régi karácsonyok szelleme (2013. 
december 20. – január 15.)

146 119 Dr. Fodor Mik-
lós, Balogh 

Zoltán
Téli ünnepek (2013. december 5. – 

február 10.) – Városi Galéria
798 335 Birkás Babett

Művészet és ipari forma – Takács 
Géza üvegtervező iparművész 

kiállítása (2014. január 24. – már-
cius 27.)

- 1200 Dr. Fodor Mik-
lós, Balogh 

Zoltán

Mustó János festőművész kiállítá-
sa (2014. február 21.- április 30.

- 1200 Shah Gabriella, 
K. Peák Ildikó

Tavaszi zsongás – képzőművészeti 
kiállítás (2014. március – június) 

– Városi Galéria

- 2500 Birkás Babett

A magyar nagymesterektől Pablo 
Picassoig – Válogatás a Mihályfi – 
gyűjteményből (2014. áprilistól)

- 4500 Shah Gabriella, 
K. Peák Ildikó

25 éve omlott le a Berlini fal – 
Agócs József fotókiállítása (2014. 

május)

- 600 Dr. Fodor Mik-
lós, Balogh 

Zoltán
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I. világháború centenárium/ 165 
éves  a Magyar Honvédség (ván-

dorkiállítás) 2014. május 21. -
június 20

800 Shah Gabriella, 
Dr. Fodor Mik-

lós, Balogh 
Zoltán

Optikai illúziók – Fedezzük fel az 
agy és a szem titkait (2014. május 

10 – június 15.)

- 2000 Shah Gabriella, 
Dr. Fodor Mik-

lós

Nyári napforduló – képzőművé-
szeti tárlat (2014. június-augusz-

tus)  – Városi Galéria

- 900 Birkás Babett

Jégkorszak – természettudományi 
kiállítás (2014. június 22. – szep-

tember 10.)

- 4000 Shah Gabriella, 
Szarvas 

Györgyné, Dr. 
Fodor Miklós

Madách illusztrációk – Válogatás 
a Dornyay Béla Múzeum képző-

művészeti gyűjteményéből (2014. 
június – augusztus 30.) 

- 2000 K. Peák Ildikó

Madách Imre emlékére kiírt rajz-
pályázat díjazottjainak kiállítása – 

Városi Galéria

- 500 Boros Ágnes, 
Birkás Babett

Zománcművészeti alkotótábor vá-
logatott anyaga (2014. szeptem-

ber)  – Városi Galéria

- 1000 Birkás Babett, 
Shah Gabriella

120 éves a salgótarjáni tűzhely-
gyár (2014. szeptember-novem-

ber)

- 3500 Dr. Fodor Mik-
lós, Balogh 

Zoltán

Süsü és a Futrinka utca lakói – Lé-
vai Sándor bábtervező kiállítása 

(2014. október – november)

- 4000 Shah Gabriella

Fábián Gyöngyvér/Szujó Zoltán 
emlékére – képzőművészeti kiállí-
tás (2014. november) – Városi Ga-

léria

- 700 Birkás Babett
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Mongol kultúra (2014. december – 
2015. február 28.)

- 1500 Shah Gabriella, 
Dr. Fodor Mik-

lós
Megmentett örökség – régészeti 

kiállítás (2014. december – 2015. 
február 28.)

- 600 Zandler Kriszti-
án

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

Kiállítás címe 2013. tény 2014. terv Felelős

II. Országos Rajztriennálé (2013. 
november 30 – 2014. február 3.)

981 204 K. Peák Ildikó

Országos és nemzetközi kiállítási programok, vándorkiállítások keretében meg-
valósuló kiállítások előirányzott látogatószámmal (külső helyszínen):

Kiállítás címe 2013. tény 2014. terv Felelős

Madách illusztrációk – Válogatás 
a Dornyay Béla Múzeum képző-

művészeti gyűjteményéből 
több helyszínen: Salgótarján, 

Pásztó, Balassagyarmat középis-
koláiban

- 5000 K. Peák Ildikó

i) Látogatottság: 

Mutatók 2013. tény 2014. terv

Összes látogatószám 10 977 13000

ebből: teljes árat fizető látogató 521 700

kedvezményes árat fizető 1090 2200

ingyenes 9366 10100

Diák látogatók 3406 6000
Ebből külföldi látogatók (becsült százalék) 1% 1,5 %

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

6) Közművelődési tevékenység tervezése  

Mutatók 2013. tény 2014. terv
Tárlatvezetések száma (alkalom) 69 85
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Ebből szakvezetések száma (alka-
lom)

35 50

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

5 150 5 150

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

13 15

Ebből idegen nyelvű vezetések 
száma (alkalom)

6 10

Múzeumpedagógiai foglalkozások 
száma (alkalom) | látogatószám (fő)

17 381 20 600

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

18 1157 20 1200

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

26 5617 32 6500

a) Az intézmény 2014-re tervezett közművelődési tevékenysége és PR stratégiája (Új 
célcsoportok  megszólításának  stratégiája,  a  megvalósítás  módja,  eszközei, 
személyi feltételeinek biztosítása /gyakornokok, önkéntesek, stb./, költségvetésen 
kívüli  finanszírozási  lehetőségek  bevonása  /pl.:  TÁMOP,  szponzorok, 
együttműködések/).

A Dornyay Béla Múzeum 2014. évben is bekapcsolódik az országos, a megyei és városi 
nagyrendezvényekbe. Nagy sikert szokott aratni a városlakók körében a Múzeumok Éjszakája 
program, melyre minden korosztálynak fogunk kínálni különféle programokat: a gyerekektől 
a felnőtteken át egészen a nyugdíjas korosztályig. A városi rendezvények során a kapcsolódó 
kiállításokon kívül  múzeumpedagógiai  foglalkozásokkal  várjuk a  gyerekeket,  illetve  külső 
helyszín esetén a múzeum is képviseli magát az adott programon színes foglalkozásokkal. A 
múzeumunk évek óta részt vesz a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében megrendezésre kerülő 
Múzeumok Majálisán.  Ezt  az  országos  bemutatkozási  lehetőséget  idén  is  kihasználjuk.  A 
Múzeumi  Világnap,  a  Múzeumok  Majálisa,  a  Múzeumok  Éjszakája,  a  Múzeumok  Őszi 
Fesztiválja,  az  Ars  Sacra,  a  Nagy  Rajzolás  országos  rendezvényekhez  továbbra  is 
bekapcsolódunk,  de  színesebb,  változatosabb  programokkal.  Ezenkívül  kiemelt  szerepet 
szánunk a Magyar Tudomány Napjának. Az új gyűjtőkörhöz, a régészethez kapcsolódva a 
Régészeti  Családi  Napot  is  megszervezzük.  Ugyanakkor  bizonyos  világnapokhoz  is 
rendezünk  programokat  (Például:  Föld  Napja,  a  Víz  Világnapja,  Madarak  és  Fák  Napja, 
Építészek  Világnapja,  Idősek  Világnapja,  Magyar  Költészet  Napja,  stb.)  Ezekkel  a 
rendezvényekkel is szeretnénk a különböző szervezetek felé nyitni.

PR stratégia: Múzeumunk legkiválóbb kiállítása, a leglátványosabb nagyrendezvénye is 
felesleges,  ha  a  közönség  nem  értesül  időben  és  megfelelő  módon  róla.  Az  intézmény 
publikus  és  mediális  jelenléte  a  hatékony  működés  szempontjából  elengedhetetlenül 
szükséges, amely a városi és országos színtéren is egyaránt megerősítésre szorul. A helyi sajtó 
elengedhetetlen  támogatása  nélkül  a  legremekebb  „médiatudatos  kreativitás”  is  kudarcot 
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vallhat,  ezért  fizetett  hirdetésekkel  és  médiaszponzorok  felkeresésével  erősítjük  a 
kommunikációt. A sajtó- és a médiaszereplés bizonyos munkakörökben a múzeumi feladatok 
elkerülhetetlen  velejárója.  Együttesen  és  egyénileg  is  szorgalmazza  a  múzeum a  feladatra 
rátermett dolgozók körében a sajtószereplés és médiamunka fontosságát. Ki-ki saját egyéni 
képességeivel segítheti elő az intézmény kommunikációs tevékenységét. A sajtókapcsolatok 
ápolása, a kiállításokat bemutató sajtószövegek összeállítása olyan közös feladat, amely nem 
működhet  hatékonyan a kiállításokat  szervező muzeológusok, kurátorok szakmai segítsége 
nélkül. 

A múzeum időszaki kiállításainak népszerűsítése terén fontos a médiatámogatók tudatos 
megkeresése. Cél, hogy a kiemelt kiállítások és nagyrendezvények a városi önkormányzattal 
együttműködve sajtótájékoztatókon kerüljenek bemutatásra.
A múzeumot bemutató kisfilm elkészítése folyamatban van.

Feladat Felelős Határidő

Utazókonferencia – Információs 
nap az iskolák számára

Boros Ágnes 2014. február és 
október

Múzeumok Majálisa Boros Ágnes 2014. május

Múzeumok Éjszakája Boros Ágnes 2014. június

Múzeumpedagógiai tanévnyitó Boros Ágnes 2014. szeptember 

Várfesztivál múzeumi szakalkalmazottak 2014. június

Nyári tábor Boros Ágnes, K. Kissimon 
Éva

2014. június-au-
gusztus

Ars Sacra Boros Ágnes 2014. szeptember

Múzeumok Őszi Fesztiválja (Nagy 
Rajzolás, Tanárok Éjszakája, Pin-
cétől a padlásig)

Boros Ágnes 2014. október

Magyar Tudomány Napja A múzeum minden szakmai 
dolgozója

2014. október, no-
vember

Építészet Hónapja – Ybl Miklós 
konferencia

Boros Ágnes és a múzeumi 
szakalkalmazottak

2014. október

Régészeti Családi Nap Zandler Krisztián, Boros 
Ágnes

2014. október

Nagy Iván Honismereti Pályázat Boros Ágnes és a múzeumi 
szakalkalmazottak

2014. december

Adventi programok Boros Ágnes, Birkás Babett 2014. december

Ismeretterjesztő előadások – havi 
rendszerességgel

Birkás Babett 2014. január - de-
cember

Képzőművészek bemutatkozása - 
kéthavonta

Birkás Babett 2014. év folyamán
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b) Közművelődési programok előirányzott bevételei (belépőjegyek, foglalkozások 
díja stb.)

Mutatók 2013. tény 2014. terv
Jegyár-bevétel 344 000 Ft 400 000 Ft
Egyéb közművelődési és múzeumpedagógiai 
programok bevétele

Kiállítások megte-
kintéséért kérünk 
belépőt, illetve a 
kiállítás megtekin-
tésével kapcsolatos 
programok után is

Kiállítások megte-
kintéséért kérünk 
belépőt, illetve a 
kiállítás megtekinté-
sével kapcsolatos 
programok után is

7) Pályázati tevékenység   

a) Pályázati projektek

Hazai pályázatok megnevezése Pályázott ösz-
szeg

Elnyert összeg
(Ft-ban)

Felelős

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

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

Új Magyarország Fejlesztési 
Tervhez vagy Új Széchenyi 
Tervhez kapcsolódó pályázatok 
megnevezése

Pályázott ösz-
szeg

Elnyert összeg
(Ft-ban)

Felelős
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Egyéb, nem hazai forrásokra 
épülő pályázatok megnevezése

Pályázott ösz-
szeg

Elnyert összeg
(Ft-ban)

Felelős

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

100.000.000 100.000.000 Shah Gabriella, 
Gulyás Gábor

8) Kommunikációs tevékenység  

Mutatók 2013. tény 2014. terv

TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 57 90

Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 38 40

Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 50 45

E-sajtó 229 (az elmúlt 
évekhez képest 
reálisabb számolás 
alapján)

300

Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, 
becsült érték)

70 sajtó, 1 rádió 4 féle sajtóorgá-
numban heti rend-
szerességgel, 1 rá-
dió: heti rendsze-
rességgel

Salgótarján, 2014. február 26.

Shah Gabriella s.k.
     igazgató
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