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MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM 

 

TELJESÍTMÉNYALAPÚ MUNKATERV 

2015. 

 

INTÉZMÉNY NEVE: DORNYAY BÉLA MÚZEUM 

VEZETŐJE: DR. FODOR MIKLÓS ZOLTÁN IGAZGATÓHELYETTES 

 

Szervezeti kérdések 
 

 

2015. 02. 01-től Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése határozata szerint a 

Bányászati Kiállítóhely (3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső u. 1.) a Dornyay Béla 

Múzeum kezelésébe kerül vissza. (2012-ig a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet 

kötelékében a Nógrádi Történeti Múzeum, mai múzeumunk jogelődjének 

kiállítóhelyeként működött.) Ennek megfelelően a Bányászati Kiállítóhelyen dolgozó 4 

főt a Dornyay Béla Múzeum közalkalmazotti státuszba, a vonatkozó jogszabályoknak 

megfelelő besorolás szerint átvette. Megbízási szerződést kötöttünk egy felelős műszaki 

vezetővel, valamint szolgáltatási szerződést a megbízott villamossági felügyeletet ellátó 

személlyel. Terveink szerint négy közcélú foglalkoztatott fog dolgozni az 

intézményünkben (egy a Bányászati Kiállítóhelyen). 

 

 2014. tény 2015. terv 

Engedélyezett összlétszám 

(fő, töredék is lehet) 
26 (21 tényleges dolgozó) 30  

Ebből magasabb vezető 

vagy vezető  

(fő, töredék is lehet) 

2 2 

Ebből szakmai 

munkakörben 

foglalkoztatottak  

(fő, töredék is lehet) 

12 14 

Ebből nem szakmai 

munkakörben 

foglalkoztatottak  

(fő, töredék is lehet) 

7 9 

 

Intézményi alapdokumentumokban tervezett változások: alapító okirat vagy szervezeti és 

működési szabályzat módosításának szükségessége, indokai: 

 

Alapító Okirat, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására kerül sor, mivel a 

Bányászati Kiállítóhely a Dornyay Béla Múzeum szervezetéhez tartozik. A földalatti kiállítóhely 

múzeumhoz való visszakerülését bejelentettük a miskolci bányakapitányságra. Szükséges egy 

Üzemeltetési Szabályzat megírása. 
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Szakmai mutatók 
 

I. Szolgáltatási feladatok 
 

1. Közönségkapcsolatok: 

 

 2014. tény 2015. terv 

Közművelődési rendezvények és 

a rendezvények résztvevőinek száma 

 

40,  

5364 fő 

40, 

5500 fő 

A hátrányos helyzetűeket (kiemelten 

a  romákat), valamint a  fogyatékkal 

élőket célzó, a  társadalmi 

együttélést és a felzárkózást elősegítő 

programok és a programok 

résztvevőinek száma 

 

4 db 109 fő (helyi 

speciál pedagógiai 

iskola osztályai) 

 

1 db roma 

identitás: Botos 

Zoltán: 

Beszélgetéseim 

Balázs Jánossal c. 

könyv bemutatója 

      (110 fő) 

12 program, 2000 részvevő 

Nemzetiségi közösségi identitást erősítő 

programok és a programok résztvevőinek 

száma 

1 db 40 fő 2 db 60 fő 

(Salgótarjánban a roma 

etnikum mellett a szlovák 

kisebbség van jelen, a 

program őket célozza majd) 

Ismeretterjesztő előadások és 

a résztvevők száma 

15 db 533 fő Összesen: 20 db előadás, 

650 fő 

 

Ismeretterjesztő kiadványok száma, 

példányszáma és a hasznosított 

példányok száma 

2 db,  

500-500 

példányszám, 

összesen 1000, 

Hasznosított: 280-

280 összesen 540 

példány 

2 db, folyamatos 

hasznosítás az oktatási 

intézmények felé 

 

Önkéntesek és az általuk ledolgozott 

munkaórák száma 

3 fő, 150 óra 3 fő, 150 óra 

 

2. Köznevelési hasznosítás: 

 

 2014. tény 2015. terv 

A gyűjteményre és a  kiállításokra alapozott 

múzeumpedagógiai foglalkozások és a  

foglalkozások résztvevőinek száma, a  

honlapon elérhető múzeumpedagógiai 

foglalkozások száma (kiemelten 

a kerettantervhez illeszkedő 

foglalkozásokra) 

61 db 1452 fő 67 db 1560 fő 
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Múzeumpedagógiai kiadványok száma, 

példányszáma és a hasznosított példányok 

száma 

5 fajta kiadvány, 

100 db, mind 

hasznosult 

5 fajta kiadvány, 250 db 

Iskolai tehetséggondozást segítő programok 

és a programok résztvevőinek száma 

5 db 292 fő 7 db 350 fő 

A korai iskolaelhagyás csökkentését segítő 

programok és a programok résztvevőinek 

száma 

1 db 16 fő 2 db 40 fő 

Iskolai közösségi szolgálat kapcsán 

köznevelési intézményekkel kötött 

megállapodások száma, 

az iskolai közösségi szolgálaton 

résztvevő diákok és az általuk 

a múzeumban eltöltött órák száma 

0 2 

 

3. Oktatási tevékenység: 

 

 2014. tény 2015. terv 

Felsőoktatási tevékenységben oktatóként 

résztvevő munkatársak száma 

0 0 

Felnőttoktatásban oktatóként résztvevő 

munkatársak száma 

0 0 

A múzeum által akkreditált képzések és 

a képzések résztvevőinek száma 

0 0 

 

4. Hozzáférés: 

 

 2014. tény 2015. terv 

Kutatószolgálatot igénybe vevő kutatók és 

a kutatási alkalmak száma 

52 kutató, 61 

alkalom 

40 kutató, 60 

alkalom 

Múzeumi könyvtár könyvtárhasználóinak száma 

és a múzeumi könyvtárlátogatások száma 

31 fő 35 

Honlap-látogatások száma 4435 5000 

 

5. Módszertani szolgáltatások: 

 

 2014. tény 2015. terv 

Szaktanácsadások száma (műtárgyvédelmi 

és állományvédelmi, gyűjteménykezelési, 

digitalizálási, 

valamint múzeumpedagógiai és 

közönségkapcsolati tevékenység körében) 

25 db 28 db 

Módszertani műhelygyakorlatok száma 

(műtárgyvédelmi és állományvédelmi, 

gyűjteménykezelési, 

digitalizálási, valamint múzeumpedagógiai és 

közönségkapcsolati tevékenység körében) 

7 db 8 db 
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a) Az intézmény 2015-re tervezett közművelődési tevékenységének és PR 

stratégiájának szöveges bemutatása (Új célcsoportok megszólításának stratégiája, a 

megvalósítás módja, eszközei, személyi feltételeinek biztosítása /gyakornokok, 

önkéntesek, stb./, költségvetésen kívüli finanszírozási lehetőségek bevonása /pl.: 

TÁMOP, szponzorok, együttműködések/). 

 

2015. júniusig megnyílik a „Üvegváros” Üvegművészeti és öblösüveggyári tanulmányi raktár, 

terveink szerint a Múzeumok Éjszakáján. A megnyitón és az év folyamán számos 

közművelődési programot rendezünk a tanulmányi raktárhoz kapcsolódóan. A tanulmányi 

raktárban egy oktatótér is megvalósul, ahol korszerű audio-vizuális, illetve informatikai 

felszereltség mellett változatos foglalkozások megtartására nyílik lehetőség. 
 

A Bányászati Kiállítóhely visszakerülése lehetőséget kínál arra is, hogy a két „múzeum” 

programjait, közművelődési rendezvényeit összehangoljuk, egységesen tervezzük, a 

rendezvények egymást kiegészíthessék, a PR stratégia közösen tervezett legyen.  
 

2015. szeptember elején Bányásznapon 50 éves lesz a Bányászati Kiállítóhely. Ennek méltó 

megünneplésére, a Bányásznap alkalmából a szakmai társadalmi szervezetekkel, mint 

társrendezőkkel szakmai konferenciát és más közművelődési programot szervezünk. 

A Dornyay Béla Múzeum 2015. évben is bekapcsolódik az országos és városi rendezvényekbe. 

Nagy sikert szokott aratni a városlakók körében a Múzeumok Éjszakája program, ekkorra 

tervezzük az „Üvegváros” tanulmányi raktár megnyitását, minden korosztálynak szóló 

programmal. 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 megrendezett Múzeumok Majálisán. Ezzel az országos 

bemutatkozási lehetőséggel idén is élni kívánunk. A Múzeumi Világnap, a Múzeumok Majálisa, 

a Múzeumok Éjszakája, a Múzeumok Őszi Fesztiválja, az Ars Sacra, a Nagy Rajzolás országos 

rendezvényekbe továbbra is bekapcsolódunk, még színesebb, változatosabb programokkal. 

Ezenkívül kiemelt szerepet szánunk a Magyar Tudomány Napjának. 
 

Önkéntesek bevonását idén is tervezzük, a tapasztalat az, hogy munkájukkal eredményesen 

tudják támogatni a múzeumot. Kiváló önkéntesi munka lehetőségét adja, mellyel élni is 

kívánunk, a múzeum baráti köre, valamint a bányász-kohász társadalmi szervezetek. 
 

Az intézmény publikus és mediális jelenléte a hatékony működés szempontjából 

elengedhetetlenül szükséges. A helyi sajtó támogatása nélkül a legjobb „médiatudatos 

kreativitás” is kudarcot vallhat, ezért fizetett hirdetésekkel és médiaszponzorok felkeresésével 

erősítjük a kommunikációt. 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. 
 

Feladat Felelős Határidő 

Múzeum Baráti Kör rendezvényei: 

Egy évben 8-9 rendezvénye szokott lenni 

a baráti körnek 

dr. Fodor Miklós 2015. december 

közepéig. 

Bányászati Kiállítóhely 50 évfordulójára 

rendezett szakmai konferencia és más 

közművelődési program 

dr. Fodor Miklós, 

Balogh Zoltán 

(társrendezőkkel) 

2015 szeptember eleje 
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Lego kiállításunk kapcsán pályázat 

gyerekeknek 

Birkás Babett 2015 március 

Múzeumok Majálisa Boros Ágnes 2015 május 15-20 körül 

Múzeumok Éjszakája Boros Ágnes 2015. június 21 körül 

Múzeumpedagógiai tanévnyitó Boros Ágnes 2015. szeptember 

Nyári Tábor Boros Ágnes 2015 június-augusztus 

Ars Sacra Boros Ágnes 2015 szeptember 

Múzeumok Őszi Fesztiválja (Nagy 

Rajzolás, Tanárok Éjszakája, Pincétől a 

padlásig) 

Boros Ágnes 2015 október 

Magyar Tudomány Napja Múzeum szakmai 

dolgozói 

2015 október 

Építészet Hónapja Boros Ágnes, 

szakalkalmazottak 

2015 október 

Régészeti Családi Nap Zandler Krisztián, 

Baráth Anita 

Kármen 

2015 október 

Nagy Iván Honismereti Pályázat Boros Ágnes, 

múzeumi 

szakalkalmazottak 

2015 december 

Adventi programok Boros Ágnes, Birkás 

Babett 

2015 december 

 

b) Közművelődési programok előirányzott bevételei (belépőjegyek, foglalkozások díja 

stb.) 

 

Mutatók 2014. tény 2015. terv 

Jegyár-bevétel 2 488 000 2 300 000 Dornyay 

Béla Múzeum 3 

900 000 Bányászati 

Kiállítóhely. 

Összesen: 6 200 000 Ft 

Egyéb közművelődési és 

múzeumpedagógiai programok bevétele 

Kiállítások 

megtekintésével 

kapcsolatban 

kérünk 

belépődíjat. 

 

 

II. Kiállítási tevékenység 

 

 2014. tény 2015. terv 

Állandó kiállítások száma és 

látogatószáma (a  hazai és a  külföldön 

megrendezett kiállítások szerinti 

bontásban) 

2 kiállítás, 

Látogatószám: 

12.962 

4 kiállítás, 28.000 fő 

(Ebből 1 Üvegváros” 

tanulmányi raktár, 1 

Bányászati kiállítóhely) 

(itt jelenik meg virtuális 

látványtár látogatószáma 

is.) 
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Időszaki kiállítások száma és 

látogatószáma (a  hazai és a  külföldön 

megrendezett kiállítások szerinti 

bontásban) 

 

Hazai: 20 

(áthúzódó 

kiállításokkal)  

12 962  

Külföldi:  2  

Látogatószám: 

2800 

 

13 időszaki, 18.320 

látogató 

Vándorkiállítások száma és 

látogatószáma (a  hazai és a  külföldön 

megrendezett kiállítások szerinti 

bontásban) 

4 kiállítás, 10 

446 

1 kiállítás, 2000 fő 

Befogadott kiállítások száma és 

látogatószáma (a  hazai és a  külföldön 

megrendezett kiállítások szerinti 

bontásban) 

1 kiállítás, 

látogatószám: 

190 fő 

1 kiállítás, látogatószám: 

500 

Virtuális kiállítások száma és 

látogatószáma (a  hazai és a  külföldön 

megrendezett kiállítások szerinti 

bontásban) 

0 TIOP tanulmányi 

raktárban lévő virtuális 

látványtár, látogatószám: 

4000 

A nemzetiségek anyaországában 

megrendezett kiállítások száma és 

látogatószáma 

2 (Füleki 

Vármúzeumban), 

látogatószám: 

2800 

1 kiállítás (Alsókubin), 

Látogatószám 500 

Összes látogatószám (a hazai és a külföldön 

megrendezett kiállítások szerinti bontásban) 

12 962 hazai, 

2800 külföldi 

48.720 fő hazai, 500 

külföldi 

Kiállításban, látványtárban, tanulmányi 

raktárban és az  interneten bemutatott 

tárgyak aránya a  teljes 

műtárgyállományhoz képest (%) 

  

10 %-a 

Tárgykatalógusok és kiállítási vezetők 

száma (magyar és idegen nyelven), 

példányszáma és a  hasznosított 

példányok száma 

1 magyar 2 magyar 

Múzeumpedagógiai foglalkozással 

kiegészített kiállítások száma 

13 13 

 

a) Nyitva tartás: 314 nap/év. (az ünnepi nyitva tartás jellemzői): 

 

Hétfő-szombat 9.00-17.00. Állami és nemzeti ünnepeken a múzeum nyitva tart. Az ünnepi 

nyitva tartás szabályai megegyeznek a szombati nyitva tartás szabályaival. Minimum két főnek 

kell nyitva tartás alatt a múzeumban tartózkodni. Szükség, fokozott látogatói érdeklődés esetén 

vasárnapi nyitva tartásra is sor kerülhet. 

 

b) A látogatószám növekedését és a múzeumi szolgáltatások minőségét elősegítő új 

kezdeményezések, szolgáltatáscsomagok és készpénzkímélő eszközök: 

 

A fogadótér nagyképernyős televízióján sugárzott kiállítási, rendezvényi információjának 

folyamatos frissítése.  
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A fenntartó önkormányzat támogatásával, buszok szervezése a város és környéke távolabbi 

köznevelési intézményeiből, célzottan a diákok múzeumi rendezvények, kiállítások látogatására. 

 

c) Látogatószám növelésének tervezett stratégiája: 

 

2015. február 1-től a Dornyay Béla Múzeumhoz került a Bányászati Kiállítóhely. Az elmúlt 

évtizedek tapasztalata azt mutatja, hogy a városon kívül a salgótarjáni turisztikai látványosságok 

közül a Bányászati Kiállítóhely fokozott érdeklődésre tart számot. Azzal, hogy az intézmény 

visszakerült múzeumunkhoz, várható, hogy a látogatószámunk 2015-ben jelentősen növekedik. 

Az a tény, hogy intézményünk két kiállítóhelyből áll, lehetőséget ad kombinált jegyárak 

bevezetésére, mellyel lehetőséget kínálunk arra, hogy a látogatók minden kiállítást 

kedvezményesen tekinthessenek meg. A Bányászati Kiállítóhely visszakerülése lehetőséget 

kínál arra is, hogy a két „múzeum” közötti programokat összehangoljuk, a rendezvények 

egymást kiegészíthessék. 

Az év kiemelt beruházása az „Üvegváros” tanulmányi raktár átadását 2015 júniusában 

tervezzük. Az új, látványban és információban kiemelten gazdag tanulmányi raktár mind a helyi 

közösség, mind a távolabbi közönség érdeklődésre számot tart. A helyi közönség számára 

kiemelendő a tanulmányi raktár identitásképző ereje, hiszen szembesülhetnek a város és 

környékének lakói azzal, hogy a közeli múltban is mekkora értékteremtő erő, munkakultúra 

érvényesült. 

Több, a fiatalabb korosztályt megcélzó kiállítás lesz az év során (LEGO, Balázs János 

Rajzverseny kiállítása, Süsü és a Futrinka utca bábkiállítás), ahová a szülő kísérők is nagyobb 

számban jelennek meg. Lévay Sándor bábtervező kiállítása az idősebb korosztályokban is 

fokozott érdeklődésre tarthat számot nosztalgikus, emocionális érzéseket megmozgatva. 

A novemberben nyíló, Balázs János alkotói életét megjelenítő kiállításunk a helyi, nagyszámú 

roma népesség körében is fokozott érdeklődést válthat ki, különösen a kiállításra szervezett 

múzeumpedagógiai, közművelődési programokkal. Az év első felében a fent említett alkotóról 

elnevezett rajzversennyel a roma iskolásokat célozzuk. 

Érvényesíteni kívánjuk az „Utazó múzeum” tartalmát intézményünkre is. Az elmúlt évek 

gyakorlatát követve, több alkalommal fogunk külső helyszíneken programokat szervezni, illetve 

részt venni, képviseltetni magunkat más külső rendezvényen. 

Tapasztalatunk szerint hatásos közönség megszólító a múzeum déli homlokzatán elhelyezett 

molinó, ezzel a reklám eszközzel továbbra is kívánunk élni az év során. Visszajelzések alapján a 

rádiós hirdetések, reklámspotok szintén eredményes közönség megszólítók, ezért a helyi 

rádióban ily módon is fokozni kívánjuk jelenlétünket. 

Honlapunkat www.dornyaymuzeum.hu és közösségi oldalunkat (facebook/Dornyay Béla 

Múzeum) folyamatosan frissítjük 2015-ben is. További szakmai és közönségkapcsolati 

fórumokon is bemutatkozunk és hirdetjük programjainkat. A tanulmányi raktár külön honlapján 

www.uvegvaros.hu címen, a TIOP pályázatunkat mutatjuk be folyamatosan. A youtube-n saját 

csatornát működtetünk, ahol minden kiállításunk és sok programunk felvétele látható. 

 

d) Az épületen belüli információs eszközök: 

 

A TIOP beruházás keretében üzembe helyezünk 5 db információs pultot és 20 db tabletet, 

melyeken a gyűjteményi anyag feldolgozott állapotban elérhető a látogatók számára. Az 

információs pultok közül az egyik a fogadótérben kap helyet. 

A fogadótér nagyképernyős televíziójón sugárzott kiállítási, rendezvényi információjának 

folyamatos frissítése.  

A hagyományos információs eszközök közül a bejárat közelében információs feliratok vannak 

elhelyezve, melyek ismertetik a nyitva tartás rendjét. Ugyanott cserélődő plakátok, melyek 

http://www.dornyaymuzeum.hu/
http://www.uvegvaros.hu/
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tájékoztatnak a múzeum kiállításairól, programjairól. Jelentősebb kiállításokat a múzeum déli 

homlokzatán elhelyezett óriás molinók hirdetik a város felé. 

 

e) Múzeumi bolt, büfé, kávézó: 

 

A jegypénztárnál, portánál kaphatóak saját, illetve más kiadású könyvek, kiadványok, 

ajándéktárgyak. Kávéautomata működik továbbra is. 

 

f) Az akadálymentesítés helyzete: 

 

A II-es számú kiállítótermünk, melyet a TIOP beruházás keretében tanulmányi raktárrá 

alakítunk akadálymentesített lesz. A Mihályfi-galéria (képtár) akadálymentesített, az ahhoz 

közeli bejárat és mosdó úgyszintén. Szükség esetén a teherlift felhasználható a 

mozgáskorlátozottak segítésére. 

 

g) Fogyatékkal élők (látás- és hallássérültek) fogadása a múzeumban: 

 

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. A vakok és gyengén látók illetve a siketek és részére a speciális 

szaktárlat vezetést továbbra is külsős szakemberek bevonásával oldunk meg.  

 

h) Kiállítások:  

 

Állandó kiállítások felsorolása előirányzott látogatószámmal (saját épületben): 

 

Kiállítás címe 2014. tény 2015. terv 

Nógrád az újkorban. Állandó történeti kiállítás 8818 5000 

„A művésznek gyönyörűség a látás” 

Válogatás a Mihályfi-gyűjteményből.  

Nógrádi Történeti Múzeum 

Képtára  

4144 4000 

„Üvegváros” Öblösüveggyár történeti és 

üvegművészeti tanulmányi raktár (2015. 

júniustól) 

- 4000 

Bányászati Kiállítóhely földalatti és felszíni 

kiállítása 

15 170 15 000 

 

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

 

Kiállítás címe 2014. tény 2015. terv Felelős 

„Hagyományból való megújulás”-120 

éves a salgótarjáni tűzhelygyár. 

Szeptember 22.-2015. január 17. 

2000 100 Balogh Zoltán 

Dzsingisz kán öröksége Obrusánszky 

Borbála magángyűjteményéből 

rendezett mongol kultúrtörténeti 

kiállítás) 2014. Szeptember 30. - 2015. 

január 10. 

1900 100 Fodor Miklós 
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Tél énekel. Salgótarjáni és közeli 

képzőművészek tél tematikájú 

alkotásai. (áthúzódó) 

230 20 Birkás Babett 

Meseváros.  Lego kiállítás 

magángyűjteményi anyagból 

 3000 Balogh Zoltán 

„Tedd láthatóvá”  Nemzetközi 

Facebook csoport fotókiállítása 

 500 Fodor Miklós 

Rippl Rónai József, Derkovits Gyula, 

Bernáth Aurél, Egry József. A győri 

Rómer Flóris Történeti és Művészeti 

Múzeum vendégkiállítása. 

 2000 K. Peák Ildikó 

Balázs János Rajzverseny képeiből 

kiállítás 

           600 K. Peák Ildikó 

Salgótarjáni művészeti iskolások 

tárlata 

           500 K. Peák Ildikó 

A Süsü és a Futrinka utca bábjai Lévay 

Sándor bábtervező bábjaiból kiállítás 

 3500 Shah Gabriella 

Japán fametszetek. A Magyar 

Képzőművészet Egyetem kiállított 

anyaga.  

 2000 Shah Gabriella 

START csoport képzőművészeti 

kiállítása a Városi Galériában 

 1000 Birkás Babett 

Balázs János, az alkotó. Életmű 

kiállítás a salgótarjáni cigány 

származású alkotó műveiből. 

(Áthúzódó 2016-ra) 

 2000 Balogh Zoltán, 

K. Peák Ildikó 

Régészeti kiállítás az ifjú középkoros 

régészek konferenciája alkalmából a 

múzeum elmúlt kétéves régészeti 

leletanyagára alapozva. 

 1000 Zandler 

Krisztián, 

Baráth Anita 

Kármen 

20 éves a Ceredi Művésztelep. 

Képzőművészeti kiállítás (Áthúzódó 

2016-ra) 

 1500 K. Peák Ildikó 

Adventi képzőművészeti kiállítás a 

Városi Galériában 

   

 

Országos és nemzetközi kiállítási programok keretében megvalósuló kiállítások előirányzott 

látogatószámmal (saját épületben): 

 

Kiállítás címe 2014. tény 2015. terv Felelős 

XXXIII. Tavaszi Tárlat  2500 K. Peák Ildikó 
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Országos és nemzetközi kiállítási programok, vándorkiállítások keretében megvalósuló 

kiállítások előirányzott látogatószámmal (külső helyszínen): 

 

Kiállítás címe 2014. tény 2015. terv Felelős 

- - - - 

 

 

i) Látogatottság:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatokat kérjük a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI. 

24.) Korm. rendelet alapján nyilvántartani. 

 

A 2015. évi látogatószámok tervezése során elírás történt, amit javítottunk. Az összes 

látogatószám tervezésekor az állandó kiállítások látogatói létszámát vettük alapul, mivel, a 

látogatók általában több kiállítást is megtekintenek. A 2015-re tervezett látogatói összlétszám 

azért lényegesen magasabb a 2014. évinél, mert 2015 februárjától a Bányászati Kiállítóhely 

ismét a múzeum kezelésébe került. A Bányászati Kiállítóhely korábbi látogatószámainak 

ismeretében terveztük a kiugróan magasnak tűnő látogatószámot. 

 

j) 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, valamint utolsó szombat  

Március: Március 15. ingyenes, Március 8 kedvezményes nap, utolsó szombat 

Április: Utolsó szombat  

Május: Múzeumi nap kedvezményes, utolsó szombat  

Június: Múzeumok Éjszakája ingyenes, hónap utolsó szombat  

Július: utolsó szombat  

Augusztus: Augusztus 20. ingyenes, utolsó szombat 

Szeptember: utolsó szombat 

Október: Őszi fesztivál idején két nap, október 23. ingyenes, utolsó szombat 

November: utolsó szombat 

December: utolsó szombat 

 

A Dornyay Béla Múzeumban minden hónap utolsó szombatján ingyenes látogatási 

lehetősége van a 6-26 éves diákoknak és legfeljebb két kísérőjüknek. 

 

Mutatók 2014. tény 2015. 

terv 

Összes látogatószám 12.962+72 

tám. jegy 

28.000 

 

ebből: teljes árat fizető látogató 827 1000+  

kedvezményes árat fizető 3070 4000+ 

ingyenes 9065 8000 

Diák látogatók 2619 4000 

Ebből külföldi látogatók (becsült százalék) 1% 3% 
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III. Gyűjtemények gyarapítása és nyilvántartása 

 

1. Gyarapodás 

 

 2015-ben nem nyújtottunk be az NKA-hoz műtárgyvásárlási pályázatot. Az előző év adásvétel 

útján gyűjtött műtárgyai NKA támogatásból kerültek gyűjteményeinkbe. Az egyéb 

gyűjteménygyarapítási módon realizált 800 db-os gyarapodás nagy része a Felszámolt 

Öblösüveggyárból került múzeumunkba. 

Adásvétellel bekerült tárgyak száma: 130 db 

Egyéb gyűjteménygyarapítási megoldásokkal bekerülő tárgyak: 500 db 

 

 

 2014. tény 2015. terv 

Tárgyévi régészeti és őslénytani feltárások 

alapterületének várható nagysága (m2) 

39.681m
2 

nem tervezhető 

Az éves gyűjteményfejlesztési tervben 

meghatározott egyéb 

gyűjteménygyarapítási alkalmak száma 

23 20  

A régészeti és őslénytani feltárás nyomán 

feldolgozandó állomány nagysága 

(összesen és 

a tárgyévben, darabszám szerint) 

 

régészet 600 db régészet 1000 db 

A tárgyévben feldolgozandó egyéb 

műtárgyállomány nagysága (összesen és a  

tárgyévben, 

darabszám szerint) 

 

2300 2000 

Régészeti és őslénytani feltárás nyomán 

múzeumba került tárgyak száma 

 

régészet 4000 db  nem tervezhető 

Ajándékozással bekerült tárgyak száma 

 

391 db 65 

Adásvétellel bekerült tárgyak száma 

 

213 30 

Egyéb, az a)–g) pontokon kívül 

gyűjteménygyarapodással bekerült tárgyak 

száma 

 

800 db 

öblösüveggyári 

gyűjtéssel, 

valamint 

választási 

kampányanyagok 

300 db 

A gyűjteményfejlesztési tervben 

meghatározott gyarapodás teljesülésének 

aránya (%) 

130 % 220 % 

a) Gyarapodás és arányainak tervezése  

 

Feladat 

Képzőművészeti gyűjtemény: kortárs 
Felelős 

K Peák Ildikó 

Határidő 

2015. december  
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alkotóművészek, illetve megyéhez köthető 

alkotók műveinek beszerzése 

 

Történeti tárgyi gyűjtemény: Üveganyag, 

üvegtörténeti, életmód történeti, 

világháborúk helyi történetével kapcsolatos 

gyarapodás 150 db várható 

Történeti dokumentációs gyűjtemény: 

Üvegtörténeti, világháborúk történetével, 

politikatörténettel kapcsolatos 

dokumentációs anyag, mintegy 300 db 

 

Régészet: 1000 db régészeti leletanyag 

gyarapodása. 

 

 

 

Balogh Zoltán 

 

 

 

Fodor Miklós 

 

 

 

 

Zandler 

Krisztián, 

Baráth Anita 

Kármen 

 

 

 

2015. december  

 

 

 

2015. december 

 

 

 

 

2015. december 

 

b) Kiemelkedő darabok vagy együttesek bekerülése 

 

Feladat 

Képzőművészeti gyűjtemény: Kovács Péter 

festőművész-grafikus művének beszerzése (1 

db. 2014. évi NKA pályázat), illetve lehetőség 

szerint alkotás vásárlása NKA támogatással a 

33. Salgótarjáni Tavaszi Tárlatról 

 

Történeti tárgyi gyűjtemény: Valenta György 

üveggyári csiszoló és gravírozó mester által 

készített készletek és egyéb üvegtárgyak 

megvásárlása. 

 

Történeti dokumentációs gyűjtemény: Valenta 

György üveggyári csiszoló és gravírozó 

mester dokumentációs anyaga. 

 

Régészet: Szandai tausírozott vas alkarvédő 

(oszmánkori) restaurálva 

Felelős 

K Peák Ildikó 

 

 

 

 

 

Balogh Zoltán 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zandler Krisztián, 

Baráth Anita 

Kármen 

Határidő 

2015. március 

vége 

 

 

 

 

2015. június 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015. június 
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2. Nyilvántartás 

 

 2014. tény 2015. terv 

Tárgyévi gyarapodási naplóba vétel száma 

 

4560 2000 

Tárgyévi szakleltárkönyvbe vétel száma 1800           2000 

Tárgyévben revízió alá vont tárgyak száma 1800 2000 

Feldolgozott állomány száma (db) és 

aránya a teljes műtárgyállományhoz képest 

(%) 

173 901 

 

91% 

175 901 

 

92% 

a) Az éves gyarapodással kapcsolatos nyilvántartási feladatok tervezése, 

különös tekintettel a számítógépes nyilvántartásra 

 

Feladat Felelős Határidő 

Régészet: 500 db beleltározása digitálisan 

excel táblázatban, ill. leltárkönyvbe is. 
 

Tárgyi gyűjtemény: 500 db leltározás, 

szakleltárkönyvi és számítógépes 

nyilvántartás 
 

Történeti dokumentációs és adattár: 900 db 

leltározás, szakleltárkönyvi és 

számítógépes nyilvántartás 
 

Képzőművészeti: 100 leltározás 
 

Zandler Krisztián 

 

 

Balogh Zoltán 

 

 

Fodor Miklós 

 

 

 

K. Peák Ildikó 

2015. december 

 

b) Feldolgozásra váró (visszamenőleg felhalmozódott) régészeti és őslénytani 

anyag becsült mennyisége és a hiányosságok feldolgozása érdekében 2015. évben 

előirányzott feladatok  

 

Feladat Felelős Határidő 

Régészet: 4675 db, 500 db 

beleltározása 

Zandler Krisztián 2015. december  

 

c) Feldolgozásra váró (visszamenőleg felhalmozódott) egyéb anyag becsült 

mennyisége és a hiányosságok feldolgozása érdekében 2015. évben előirányzott 

feladatok  

 

Feladat Felelős Határidő 

Történeti tárgyi és történeti 

dokumentációsból mintegy 2000 db a 

felhalmozódott, feldolgozásra váró 

műtárgy. Feladat: 200-200 db 

beleltározása mindkét gyűjteményben. 

Balogh Zoltán,  

Fodor Miklós 

2015. 

december 



 

14 

d) Gyűjteményi rend és raktári helyzet értékelése, raktárrendezéssel 

kapcsolatos 2015. évi feladatok  

 

Feladat Felelős Határidő 

TIOP tanulmányi raktár 

kialakításának befejezése, a 

tárgyi gyűjteményének 

elhelyezése. 

Gulyás Gábor, Fodor 

Miklós, Balogh Zoltán 

2015. május 31. 

A Történeti tárgyi 

gyűjteményben más 

vonatkozásban megfelelő a 

raktári rend és a kutathatóság 

biztosítva lesz. 

Gulyás Gábor, 

Pálmainé Marianna 

2015. december 

A Történeti-dokumentációs 

gyűjteményi raktárban a 

műtárgyak ellenőrzése 

rendszeres lesz. Megfelelő a 

raktári rend, a kutathatóság is 

biztosítva lesz. 

Gulyás Gábor, Sipos 

Ákosné 

2015. december 

Régészeti műtárgyanyag 

végleges elhelyezése 

Zandler Krisztián, 

Baráth Anita Kármen, 

Lőrinczné Mónika 

2015. december 

A képzőművészeti raktárban 

átmeneti jelleggel – 

elszállításukig – helyet kapnak 

az intézményben működő Városi 

Galéria kiállításaira érkezett 

anyagok. Szintén a raktárban 

végezzük az intézmény által 

rendezett országos 

képzőművészeti kiállítások – 

2015-ben Tavaszi Tárlat – 

csomagolását, átmeneti 

raktározását. Rendszeres lesz a 

gyűjteményi anyag 

kölcsönzéséből fakadó 

anyagmozgatás. 

K. Peák Ildikó, Gulyás 

Gábor 

2015. december 

 

3. Hozzáférés 
 

 2014. tény 2015. terv 

Digitalizált tárgyak száma (db) és aránya 

a teljes műtárgyállományhoz képest (%) 

20 126, 11% 23 000, 12% 

Adatbázisban kereshető tárgyak száma 

(db) és aránya a teljes 

műtárgyállományhoz képest (%) 

7819, 4% 12 800, 7% 
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Az adatbázis használóinak száma, 

a használatok száma 

4435 látogató, 

31 000 oldal 

megtekintés 

(honlapunk 

látogatottsága, 

ahonnan az 

adatbázis elérhető) 

4500, 30 000 

Honlapon hozzáférhető tárgyak száma 

(db) és aránya a teljes 

műtárgyállományhoz képest (%) 

7843 (elérhető a 

teljes fényképtár, 

utalásal a 

hozzáférhetőségre, 

ezenkívül 94 

könyv) 4,1% 

8000, 4,3 % 

Nemzetközi adatbázisban kereshető 

tárgyak száma (db) és aránya a  teljes 

műtárgyállományhoz képest (%) 

 

  

 

a)  A digitalizálás arányainak tervezése, az intézmény digitalizálási stratégiájának 

szöveges bemutatása : 

 

Az „Üvegváros” projekt kapcsán a múzeum teljes üveggyűjteménye és az üveggyártással 

kapcsolatos dokumentációs anyagának jelentős része tavaly digitális feldolgozásra került. A 

megvalósuló tanulmányi raktárban a digitalizált műtárgyállomány hozzáférhetővé válik a 

látogató közönség számára. Az információs tartalom folyamatosan bővülni fog. 

Folytatódik a képzőművészeti gyűjtemény digitalizálása. 

 

IV. Tudományos kutatás 

 

 2014. tény 2015. terv 

Kutatási témák száma 

 

18 22 

Hazai és nemzetközi kutatási 

programokban történő részvételek és 

a résztvevők száma 

3 3 

A múzeum által megrendezett tudományos 

konferenciák száma 

1 2 

Konferencián tartott előadások száma 
4 10 

A múzeum dolgozói által jegyzett, 

magyar és idegen nyelvű (külön 

feltüntetve a  nemzetiségi nyelveket) 

tudományos kiadványok száma 

(múzeumi kiadványban és külső 

kiadványban egyaránt) 

 

5 

 

 

 

4 

 

 

 

A múzeum dolgozói által jegyzett, 

magyar és idegen nyelvű (külön 

feltüntetve a  nemzetiségi nyelveket) 

 

13 magyar, 3 

angol, 1 német 

 

Magyarul: 12 

Angolul: 3 
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publikációk száma (múzeumi 

kiadványban és külső kiadványban 

egyaránt) 

 

Kiállítási forgatókönyvek száma   

Nyomtatásban megjelent tudományos 

kiadványok példányszáma (összesen) és 

a remittenda aránya (%) 

2846 Mintegy 

95% a 

tudományos 

kiadványok 

aránya a 

remittendához 

95% 

 

a) A 2014. évi tudományos munka, kutatás fő irányvonalainak bemutatása (célok, 

feladatok, várható eredmények meghatározása) 

 

Következő évkönyvünket a salgótarjáni születésű R. Várkonyi Ágnes történészprofesszor, 

akadémikus emlékének szenteljük. 

 

Shah Gabriella: 

 

- Gaál István Kossuth-díjas filmrendező életművének feldolgozása, publikálása 

- Lévai Sándor báb- és díszlettervező életművének feldolgozása, publikálása 

- Az ikonfestészet és az ikon deszakralizációja 

- Uitz Béla élete és művészete 

 

Balogh Zoltán:  

 

- TIOP Tanulmányi raktár megvalósításához szükséges kutatások, adatgyűjtések. 

- Évkönyvcikkhez kutatás, adatgyűjtés. Téma: A Rimamurány-Vasmű Rt. salgói erdői 

- Éremtani konferenciára: A nógrádi iparvállalatok szükségpénzei 

- Nógrádiak a Nagy Háborúban munkacímű témához, kiállításhoz adatgyűjtés, saját 

gyűjtemény ez irányú feltárása. 

- Adatgyűjtés a Bányászati Kiállítóhely 50. évfordulójára rendezett szakmai 

konferenciára. 

- Balázs János életmű kiállításához adatgyűjtés, kutatás 

 

Dr. Fodor Miklós Zoltán: 

 

- Évkönyvcikkhez kutatás, adatgyűjtés. 

- TIOP Tanulmányi raktár megvalósításához szükséges kutatások, adatgyűjtések. Írott, 

képi források feldolgozása, interjúk készítése. 

- Nógrádiak a Nagy Háborúban munkacímű témához, kiállításhoz adatgyűjtés, saját 

gyűjtemény ez irányú feltárása. 

- Adatgyűjtés a Bányászati Kiállítóhely 50. évfordulójára rendezett szakmai 

konferenciára. 

 

K. Peák Ildikó: 

 

- Évkönyvcikkhez kutatás, adatgyűjtés. Tájábrázolás a Mihályfi gyűjteményben 

- Balázs János életmű kiállításához adatgyűjtés, kutatás 
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- A Mihályfi gyűjtemény alkotóiról való kutatás folytatása. 

- Kutató tevékenység folytatása az 1950-1989 közötti Salgótarján képzőművészeti életről. 

 

Baráth Anita Kármen: 

 

- Zágrábi nemzetközi konferenciára előadáshoz kutatás, adatgyűjtés. Téma: Avar 

művészet 

- Fiatal középkoros régészek 7. konferenciájára szervezői munka. 

- A konferencia kapcsán megrendezett régészeti kiállítás a múzeum elmúlt két évének 

ásatási anyagaira alapozva. Ehhez adatgyűjtés leletfeldolgozás. 

- Reneszánsz majolikákkal kapcsolatos kutatások folytatása. 

- Évkönyvcikkhez kutatás, adatgyűjtés 

- 4. Északkelet-magyarországi regionális régészeti konferenciára népvándorlás kori telep 

és temető részlet jobbágyi határában témában poszter készítése 

- 2015-ös CEU-s évkönyvbe Viselet a középkori freskókon témában angol nyelvű cikk. 

 

Zandler Krisztián: 

 

- Fiatal középkoros régészek 7. konferenciájára szervezői munka. 

- A konferencia kapcsán megrendezett régészeti kiállítás a múzeum elmúlt két évének 

ásatási anyagaira alapozva. Ehhez adatgyűjtés leletfeldolgozás 

- Évkönyvcikkhez kutatás, adatgyűjtés 

- 4. Északkelet-magyarországi regionális régészeti konferenciára népvándorlás kori telep 

és temető részlet jobbágyi határában témában poszter készítése 

- OTKA  

- Bronzkoros konferencia kötetbe angol nyelvű cikk a harangedényes kultúra 

szigetszentmiklósi lelőhelyének kőeszköz feldolgozása témában, angol nyelven. 

- Szécsénkei Szeleta telep anyagának közlése angol nyelven. 

- Becskei paleolit telep anyagának közlése. 

 

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): 

 

Kutatónapok igénybevételére jogosult tudományos munkatársak száma 4 fő, Shah Gabriella 

igazgató visszatérte esetén 5 fő. A hagyományos rend szerint jár a tudományos dolgozóknak a 

kutatónap, elvileg egy héten egy munkanap (47 nap/év). A gyakorlat szerint a jogosultság 

megléte mellett is jóval ez alatt marad a ténylegesen kivett kutatónapok száma.  

A jogosult munkatársak a kutatónapokat tanulmányokhoz, cikkekhez, előadásokhoz, 

kiadványokhoz, készülő kiállításokhoz, valamint a készülő tanulmányi raktár megvalósításához 

szükséges adatgyűjtés és feldolgozás céljából veszik ki. 

 

c) Kiadott, eladott és raktáron lévő saját múzeumi kiadványok száma, a remittenda 

kezelése és raktározási kérdései, a megoldásra vonatkozó intézkedési terv: 

 

Feladat Felelős Határidő 

Saját múzeumi kiadványokat szállító levél és 

számla alapján veszünk analitikus 

nyilvántartásba és vezetünk róla kimutatást.  

Forgách Terézia 2015. december 
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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 jelenlegi darabszámát 

az alábbi táblázat tartalmazza. Mivel ennek 

nyilvántartása és raktározása is megoldott, így 

további intézkedést nem igényel.  

 

 

Cím Ft/db 
készleten lévő 

db 

összesen 

érték 

Almanach II. 1 000 Ft 9 9 000 Ft 

50 év kincsei katalógus 500 Ft 0 0 Ft 

Balázs János versek és vallomások 3 500 Ft 0 0 Ft 

Csohány katalógus 525 Ft 8 4 200 Ft 

Czinke katalógus 315 Ft 105 33 075 Ft 

Egy palóc pásztor öröksége 2 500 Ft 0 0 Ft 

Értékek és konfliktusok 1 600 Ft 57 91 200 Ft 

Évmilliók üzenete 315 Ft 3 945 Ft 

Forrongó XX. század 500 Ft 159 79 500 Ft 

Gaál István katalógus 525 Ft 94 49 350 Ft 

Eszmék, eszmények 500 Ft 41 20 500 Ft 

Nógrád megye népművészete 6 850 Ft 39 267 150 Ft 

Nógrád az újkorban 105 Ft 4 420 Ft 

Rákóczi állama 1 500 Ft 43 64 500 Ft 

Szabó István katalógus 1 050 Ft 215 225 750 Ft 

Romhány felé 6 500 Ft 0 0 Ft 

Uradalmak kora 2 500 Ft 6 15 000 Ft 

Egy művészházaspár a XX.sz.-ban 2 500 Ft 6 15 000 Ft 

Birtokosok és birtokok 2 500 Ft 1 2 500 Ft 

Feudális társadalom 2 500 Ft 0 0 Ft 

Tűzben született szépség 500 Ft 5 2 500 Ft 

Honvédő város 800 Ft 0 0 Ft 

Förster Kálmán  6 000 Ft 7 42 000 Ft 

A város előtt 3 000 Ft 0 0 Ft 

képeslapok 100 Ft 508 50 800 Ft 
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DVD1 1 500 Ft 100 150 000 Ft 

DVD2 1 500 Ft 0 0 Ft 

DVD3 1 500 Ft 0 0 Ft 

DVD4 1 500 Ft 0 0 Ft 

1987-es Évkönyv 250 Ft 0 0 Ft 

1999-es Évkönyv 250 Ft 35 8 750 Ft 

1994-es Évkönyv 250 Ft 2 500 Ft 

1998-as Évkönyv 250 Ft 139 34 750 Ft 

1995-ös Évkönyv 250 Ft 0 0 Ft 

1996-97-es Évkönyv 250 Ft 94 23 500 Ft 

2000-es Évkönyv 800 Ft 28 22 400 Ft 

2001-es Évkönyv 800 Ft 85 68 000 Ft 

2002-es Évkönyv 800 Ft 0 0 Ft 

2005-ös Évkönyv 1 000 Ft 91 91 000 Ft 

2006-os Évkönyv 1 200 Ft 40 48 000 Ft 

2007-es Évkönyv 1 600 Ft 5 8 000 Ft 

2010-es Évkönyv 2 500 Ft 79 197 500 Ft 

2008-as Évkönyv 2 500 Ft 16 40 000 Ft 

2004-es Évkönyv 1 000 Ft 0  0 Ft 

2009-es Évkönyv 2 500 Ft 14 30 500 Ft 

2011-es Évkönyv 2 500 Ft 81 20 250 Ft 

Madách Imre rajzai 1 000 Ft 1 1 000 Ft 

Habsburg Ottó 2 000 Ft 29 58 000 Ft 

Élet a birtokon 2 500 Ft 0 0 Ft      

Hazaszeretet és magyarságtudat 4 850 Ft 117 567 450 Ft 

Bóna Kovács Károly 1 500 Ft 4 6 000 Ft 

A magyar polgárosodás kérdései 500 Ft 5 2 500 Ft 

Madách idézetek könyve 500 Ft 9 4 500 Ft 

A föld mélyéből ébredő város 1 900 Ft 0 0 

2012 évi évkönyv 2 500 Ft 49 122 500 Ft 

Húsvéti képeslapok 100 Ft 132 13 200 Ft 

Humoros képeslapok 100 Ft 23 2 300 Ft 

Régi salgótarjáni képeslapok 100 Ft 191 19 100 Ft 

Zenthe Ferenc  1 600 Ft  751 1 201 600 Ft 

Mihályfi-gyűjtemény 6 500 Ft 370 2 405 000 Ft 

Összesen     6 462 440 Ft 

 

d) A múzeumi tudományos munka nemzetközi feladatai, kapcsolatai 

 

Feladat Felelős Határidő 

OTKA pályázat újból beadása több hazai 

múzeumi és egyetemi intézmény kutatóival, 

Zandler Krisztián 

 

2015. február 
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illetve németországi kutatókkal közösen. A 

Pályázat célja az északkelet-magyarországi 

középső és felső paleolitikum átmenetét 

vizsgálta volna levéleszközöket tartalmazó 

nyíltszíni és barlangi lelőhelyek komplex 

vizsgálatával. 

 

Alsókubini Árvai Galériában Balázs János 

kiállítás megrendezése 

 

Poprádi Tátraalji Múzeummal való kapcsolat 

megújítása, kiállítás kölcsönzés céljából. 

 

 

 

 

 

 

 

 

K. Peák Ildikó 

 

 

dr. Fodor Miklós 

 

 

 

 

 

 

 

2015. június 

 

 

2015. június 

 

V. Műtárgyvédelem 

 

 2014. tény 2015. terv 

Megelőző állományvédelemre szoruló összes 

műtárgy száma 

182.253 182.253 

Aktív állományvédelmi kezelésre szoruló összes 

műtárgy száma 

46.880 46.574 

Tárgyévben megelőző állományvédelembe vont 

összes műtárgy száma 

2.520 3.500 

Tárgyévben aktív állományvédelmi kezelésbe 

vont összes műtárgy száma 

5.306 5.500 

Állományvédelmi beavatkozás alá vont és 

az állományvédelmi kezelést igénylő teljes 

állomány aránya (%) 

16% 19% 

Állományvédelmi felelős helyszíni bejárása 

(muzeális intézmények száma, alkalmak száma) 

8 intézmény 

 2 bejárás 

8 intézmény 

 2 bejárás 

 

a) Megelőző műtárgyvédelemmel kapcsolatos 2015. évi feladatok  

 

Feladat Felelős Határidő 

Történeti dokumentációs gyűjtemény és a tárgyi 

gyűjtemény műtárgyainak savmentes 

tárolóanyagba (doboz) történő átcsomagolása 

(folyamatos) 
 

Képzőművészeti gyűjtemény: Műtárgybarát 

csomagolóanyagba történő áthelyezése. 
 

Műtárgyraktárak és kiállítóterek folyamatos, 

műtárgyvédelmi szempontú monitorozása. 

Mikrobiológiailag biztonságos 

műtárgykörnyezet fenntartása állati kártevők 

csapdázásával, rovarölő szerek rendszeres 

kijuttatása a múzeumi területre. 

Gulyás Gábor 

 

 

 

Gulyás Gábor 

 

Gulyás Gábor, 

Sipos Ákosné, 

Pálmainé 

Marianna 

2015. december 
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b) Tisztítással, konzerválással, restaurálással kapcsolatos 2015. évi feladatok 

 

Feladat Felelős Határidő 

Üveggyűjtemény áttisztítása (mintegy 

5000 db). 

 

Konzerválás: 175 db a történeti tárgyi 

és a képzőművészeti gyűjteményben. 

 

Restaurálás: 7 db műtárgy 

 

Gulyás Gábor 

 

 

Gulyás Gábor 

 

 

Gulyás Gábor 

2015. december 31. 

 

VI. Pályázati tevékenység  

 

a) Pályázati projektek 

 

Hazai pályázatok megnevezése Pályázott 

összeg 

Elnyert összeg 

(Ft-ban) 

Felelős 

NKA Neograd 2013. A DBM 

évkönyve XXXVII. 

megjelentetése. Megvalósulás 

alatt (elszámolás)          

450 000- 400 000- Dr. Fodor Miklós 

Zoltán 

NKA Vizuális Művészetek 

Kollégiuma (Kovács Péter „Kik” 

c. alkotásának megvásárlása) 

Megvalósulás alatt 

500 000- 500 000- K. Peák Ildikó 

MMA (33. Salgótarjáni Tavaszi 

Tárlat megrendezése) 

Megvalósulás alatt. 

600 000- 600 000- K. Peák Ildikó 

 

 

 

Új Magyarország Fejlesztési 

Tervhez vagy Új Széchenyi 

Tervhez kapcsolódó pályázatok 

megnevezése 

Pályázott 

összeg 

Elnyert összeg 

(Ft-ban) 

Felelős 

„Üvegváros” Öblösüveggyár 

történeti és üvegművészeti 

tanulmányi raktár. (TIOP) 

Megvalósulás alatt. 

100 000 000 100 000 000 Gulyás Gábor 

projektfelelős 

 

Egyéb, nem hazai forrásokra 

épülő pályázatok megnevezése 

Pályázott 

összeg 

Elnyert összeg 

(Ft-ban) 

Felelős 

- - - - 
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VII. Kommunikációs tevékenység 

 

Mutatók 2014. 

tény 

2015. terv 

TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 175 180 

Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 30 40 

Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 165 180 

E-sajtó  470 500 

Fizetett hirdetések száma (médiumtól függetlenül, 

becsült érték) 

324 340 

VIII. Intézményi terek / épületek tervezett infrastrukturális fejlesztései: 

 

Elektromos hálózat és a meglévő régi fénycső armatúrák cseréje. 

Porózussá vált eternit csapadék elvezető csövek műanyagra való cseréje. 

III-as sz. kiállító terem felülvilágító üvegtetejének teljes szigetelése. Repedt, törött üvegek 

cseréje. 

Folyosók, lépcsőház tisztasági festése. 

Tanulmányi raktár bejáratába kétszárnyú üvegajtó kerül. 

Lépcsőházi hajlított üvegek cseréje. 

 

 

Salgótarján, 2015. február 27. 

 

 

 

 

  Dr. Fodor Miklós Zoltán 

  igazgatóhelyettes 


