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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2012-évi múzeumi átszervezés és a Pásztói Múzeum 
 
A 2012. évi CLII. törvény alapján 2013. január 1-vel megszűnt a Nógrád Megyei Múzeumi 
Szervezet.  
 
A Kormány 1311/2012 (VIII. 23.) sz. határozatának 1.4. pontja alapján 2013. január 1-től a 
múzeumi szervezetek tagmúzeumait, így a Pásztói Múzeumot is a területi elhelyezkedésük 
szerint illetékes települési önkormányzatok fenntartásába utalta. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő - testülete 2012. december 27-i ülésén döntött a 
Pásztói Múzeum önálló intézményként történő átvételéről és 309/2012 sz. határozatának 
keretében kiadta a Pásztói Múzeum alapító okiratát, melyet 2013. január 21-én 17/2013 sz. 
határozatának keretében a Magyar Államkincstár hiánypótlási felhívásának megfelelően 
javított. 
 
13/2013 (II.14.) EMMI rendelet szabta meg a települési önkormányzatok múzeumi 
feladataihoz nyújtott támogatásokat, mely a Pásztói Múzeum fenntartására 17 950 000,- Ft. 
támogatást ítélt meg. 
 
A Magyar Államkincstár 2013. március 11-én kelt határozatában 810209 számon törzskönyvi 
nyilvántartásba vette az intézményt. 
 
Az intézmény gazdálkodása 
 
Az intézmény 2013 –évi gazdálkodását a féléves beszámoló jellemzi. Lényege, hogy 
finanszírozási problémák nem léptek fel, a pénzügyi teljesítések időarányosak. A beszámoló 
főbb számszaki mutatóit az alábbiakban idézem. 
 
Az intézmény eredeti kiadási előirányzata 18 310 e Ft. A módosított előirányzat 18 596 e Ft. 
Félévi teljesülés: 8 057 e Ft., 43,3 % 
Háromnegyedévi teljesülés: 11 628 e Ft., 62,5% 
 
A személyi kiadások eredeti előirányzata 8 933 e Ft, a módosított előirányzata 9 123 e Ft. 
Féléves teljesülés: 4 602 e Ft., 50,4 % .  
Háromnegyedévi teljesülés: 7 153 e Ft., 78,4%. 
 
A szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata 2 331 e Ft, módosított előirányzata 2 377 e 
Ft. 
Félévi teljesülés 1 140 e Ft, azaz 48,0 %.  
Háromnegyedévi teljesülés: 1 705 e Ft., 71,7 %.  
 
A dologi kiadások eredeti előirányzata 7 046 e Ft, módosított előirányzata 7 096 e Ft. 
Félévi teljesülés: 2 315 e Ft.., 32,6 %.  
Háromnegyedévi teljesülés: 2 770 e Ft., 39 %.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Az intézmény működési bevétel eredeti és módosított előirányzata 410 e Ft. 
Félévi teljesülés: 260 e Ft.., 63,4 %.  
Háromnegyedévi teljesülés: 499 e Ft., amely 121,7% 
 
Az intézményt a 2013. költségvetési évben a 13/2013.(II.14.) EMMI rendelet alapján 17 950 e 
Ft finanszírozás illeti meg. 
 
A felügyeleti szervtől kapott támogatás eredeti előirányzata 17 900 e Ft, módosított 
előirányzata 18 186 e Ft. A módosítás oka a 2013. évi időarányos bérkompenzáció, illetve az 
állami finanszírozás kiegészítése, melynek összege 50 e Ft.  
Félévi teljesülés: 7 125 e Ft., 40% 
Háromnegyedévi teljesülés: 10 370 e Ft., 57% 
 
A minisztériumtól kapott támogatás és a saját bevétel elegendő a költségvetési év eredményes 
teljesítéséhez, ami különösen annak fényében jelentős eredmény, hogy előző fenntartónk, a 
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet a 2012. novemberi és decemberi közüzemi számlákat 
már nem egyenlítette ki és végül ezt az 1 390 000,- Ft.-ra rúgó örökséget is a 2013-évi 
keretből kellett kifizetni. Mindezt rendkívül szoros és takarékos gazdálkodással, valamint a 
szakmai költségek minimalizálásával tudtuk elérni, amit hosszú távon rendszeresen már nem 
tehetünk meg. 
 
Az intézmény 2013-évi szakmai munkájának rövid összefoglalása 
 
 Látogatók fogadása, tárlatvezetés 
 
Folyamatosan biztosítjuk kiállításaink látogathatóságát (csak vasárnap tartunk szünnapot), 
látogatóinknak kivétel nélkül szakszerű vezetést nyújtunk. Előzetes időpont egyeztetés esetén 
sokszor még munkaidőn kívül is fogadunk csoportokat. 
 
Október 20-ig a látogatók teljes száma: 12132 fő 
Ebből 2530 fő fizető látogató 
A fizetők közül 327 fő felnőtt, 398 fő nyugdíjas, 1805 fő diák 
Ingyenes látogatók száma: 9602 fő 
 
 Bekapcsolódás országos és helyi rendezvényekbe 
 
Az eddigi évek hagyományának és gyakorlatának megfelelően a Pásztói Múzeum ez évben is 
bekapcsolódott országos rendezvényekbe: Múzeumok Majálisa, Múzeumok Éjszakája, Itthon 
vagy –Magyarország Szeretlek, Múzeumok Őszi Fesztiválja. 
 
Részt vettünk városi rendezvények megvalósításában: Zsigmond nap, Egyházmegyei 
Találkozó, 
Augusztus 20, Szőlő- és borünnep. 
 



Ebben az évben is a Pásztói Múzeumban tartotta a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 
Pásztó Városi Egyesülete több konferenciáját és közgyűléseit, valamint a Nógrád Megyei 
Építészkamara éves konferenciáját. 
 
 

2013.-évben megvalósult időszaki kiállításaink 
 

Varázslatos Magyarország 
Egy középkori lovag a Mátrából 
Természetközelben (Filius Balázs természetfotói) 
Múlt-kor (kiállítás a Pásztói Múzeum és Nógrádi Andor magángyűjteményének 
néprajzi anyagából) 
Görögország hegyvidékei 
Balatoni Miklós vadászati emlékkiállítás 
Palócok: Schnelczer Zoltán fotókiállítása 
Nógrádi építészek munkái 

 
 
 Tervezett kiállításaink 
 
 Az én Pásztóm, a város más szemmel c. fotópályázat és kiállítás 
 Őselemek: A Víz c. kiállítás és a hozzá kapcsolódó rajzpályázat 
 
 
 Oktatást segítő programok 
 
Uniós pályázataink fenntartási kötelezettségének megfelelően folyamatosan tartunk múzeumi 
foglalkozásokat, iskolai órákat. Ez évben is megrendeztük általános iskolások számára a 
múzeumi tábort, valamint középiskolások számára az őslénytani kutatótábort (utóbbit immár 
30. alkalommal).  
 
Ez év őszi és egy jövő évre tervezett programunkra két elnyert NKA pályázattal 
rendelkezünk. 
 

1. Múzeumok Őszi Fesztiválja rendezvénysorozatra 400 000,- Ft. 
2. Dr. Rajeczky Benjamin emlékkiállítás – halálának 25. évfordulójára nyíló időszaki 

tárlat az eddig nem látott hagyatéki anyagból 450 000,- Ft. 
 
Több tudományos, ismeretterjesztő, közművelődési program szervezését 2013-ban is 
társszervezetekkel együtt végeztük: TIT: Tudományos Akadályverseny 1, 2, Magyar 
Tudomány Ünnepe. 
ELTE Földtudomány szakos hallgatók részére terepgyakorlat., Madarak és Fák Napja. 
. 
A Múzeumok Őszi Fesztiváljának keretében megvalósítandó programjainkon jelenleg 
dolgozunk. Ennek főbb eseményei az alábbiak lesznek: 
 

„Az én Pásztóm, a város más szemmel” c. fotópályázat és kiállítás 
Márton-napi hagyományőrző nap 
Töklámpás készítő verseny 
Sétálj velünk a víz jegyében – Interaktív foglalkozás óvodásoknak 



Őselemek: A Víz c. időszaki kiállítás 
A Víz című gyermekrajz pályázat és kiállítás 
Vizes kísérletek délutánja 
A nagy rajzolás 

 
 Tudományos munka 
 
A Természettudományi Gyűjteményt folyamatosan gyarapítjuk. A 2013. évben 200 tételt 
vezettünk be a tárgyi gyűjteménybe, melyeket tárgyfotóval ellátott digitális nyilvántartásba 
vettünk. 
 
Próbaásatást végeztünk a mátrai Miklós-völgyben és az Ecseg, keresztvölgy –pusztai 
homokbányában. 
Nagytömegű mintavételezést végeztünk a hasznosi (2 tonna) és a litkei lelőhelyeken (2 
tonna). 
Egy angol nyelvű publikációnk megjelenés alatt áll a Magyar Természettudományi Múzeum 
Őslénytárának szakfolyóiratában, a Fragmenta Palaeontologica Hungarica-ban: Orleanian –
Astaracian (MN5 –MN6) transitional rodent fauna from Litke (North Hungary, Nógrád 
County). 
 
Részt vettünk egy külföldi konferencián: 
PRIETO J., VAN DEN HOEK OSTENDE L., HÍR J.: The insectivores from Hasznos (Middle 
Miocene, Hungary, Nograd County).- The 5th International Workshop ont he Neogen from 
the Central and South –Eastern Europe Varna, 16-20 May. 
 
Egy kutatói ösztöndíjat is nyertünk a szingapúri Raffles Museum of Biodiversity Research 
múzeumba. 
 
Bírálóként részt vettünk az ELTE Őslénytani Tanszékén Szentesi Zoltán doktori 
disszertációjának értékelésében. 
 
Az eddigi évek hagyományainak megfelelően előadást tartottunk az ELTE  Földtudomány 
szakos hallgatók részére. 
 
Összességében az intézmény szakmai munkájában nem jelentett törést a 2013. január 1-vel 
történő átszervezés és fenntartóváltás. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Határozati javaslat: 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a Pásztói Múzeum 2013-évi 
működésének tapasztalatairól szóló előterjesztést és azt elfogadja. 
 
 
 
 

 
Hír János 
igazgató 

 
Határozati javaslat törvényes! 
                
 
Dr. Tasi Borbála  
címzetes főjegyző 
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