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Tisztelt Közgyűlés! 
 
 

I. A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet átszervezésének indokai 
 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat 2011. évi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló 5/2011. (II. 17.) Kgy. határozatában utasította a közgyűlés elnökét, hogy 
„– a közelmúltban elkészült szakmai szakértői vélemény figyelembe vételével – az áprilisi 
közgyűlésre készüljön javaslat a múzeumi szervezetet érintő, 2011. július 1-jétől életbe lépő 
átszervezésre. A változás a jelenleg hatályos jogszabályokkal történő összhang 
megteremtésére, a szervezet takarékos, a humánerőforrásokat maximálisan kihasználó 
működésre irányuljon.” 
 
A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet alapításáról szóló 10/2003. (V. 29.) Kgy. rendelettel – 
az akkori ágazati minisztérium szakmai egyetértésével – egy olyan sajátos múzeumi szervezet 
alakult meg Nógrád megyében, mely modell eltért az országosan szokványostól: a szakmailag 
önálló, más-más gyűjtőkörre specializálódott múzeumok szervezete. Akkor ez nem állt 
ellentétben a hatályos jogszabályokkal, különösen azért, mert még jobbára nem kerültek 
megalkotásra a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: múzeumi törvény) 
végrehajtására vonatkozó rendeletek, melyek a muzeális intézmények működését, szervezetét, 
alapítását, a működési engedélyek kiadásának szakmai, tárgyi, személyi feltételeit részletesen 
meghatározták volna. Az azóta eltelt idő alatt egyre több olyan rendelkezés született, melynek 
a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet, illetve annak egy-egy intézménye nem felel meg 
teljesen. Jelenleg nincs összhang a hatályos jogszabályokkal a következőkben:  

 
1. A múzeumi törvény 45. §-a szerint a megye önkormányzata a kulturális javak gyűjtéséről, 
őrzéséről, tudományos feldolgozásáról és bemutatásáról, a régészeti örökség védelméről 
múzeumi szervezet fenntartásával gondoskodik. A megyei múzeumi szervezet e feladatok 
egységes ellátásának intézményrendszere, amelyen belül különböző szakmai besorolású, 
önálló működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények működnek (fajtái: megyei 
múzeum, területi múzeum, tematikus múzeum, közérdekű muzeális gyűjtemény, közérdekű 
muzeális kiállítóhely). A megyei múzeumi szervezet irányító intézménye a megyei múzeum, 
igazgatója egy személyben a megyei múzeumi szervezet vezetője, akit pályázat útján – a  
miniszter véleményének kikérésével – az önkormányzat bíz meg, illetőleg vonja vissza 
megbízatását.  
A megyei múzeum elősegíti a megyei múzeumi szervezet szakmai együttműködését, a 
muzeális intézmények munkájának összehangolását, ellátja a megyében a régészettel 
kapcsolatos feladatokat.  
 
Ezzel szemben a hatályos alapító okirat 2. pontja szerint a Nógrád Megyei Múzeumi 
Szervezet négy, szakmailag önálló múzeumból áll (Nógrádi Történeti Múzeum, Palóc 
Múzeum, Kubinyi Ferenc Múzeum, Pásztói Múzeum). A szakmailag önálló, specializálódott 
múzeumok „nógrádi modell”-jét az eltelt idő nem erősítette meg. A múzeumi szférában az 
országban nem követték e példát, és a jogszabályi környezet változásai is a megyei múzeum 
irányításával működő szervezeti modellt feltételezik. 
 



 3 

2. A muzeális intézmények működési engedélyéről szóló 2/2010. (I. 14.) OKM rendelet (a 
továbbiakban: R.) 15. § (1) bekezdése szerint a működési engedély tartalmazza a muzeális 
intézmény 

a) nevét, 
b) székhelyét, 
c) alapításának évét, 
d) szakmai besorolását, 
e) gyűjtőkörét, közérdekű muzeális kiállítóhely esetén szakágának megnevezését és állandó         

kiállításának témáját, 
f) gyűjtőterületét, a közérdekű muzeális kiállítóhely esetét kivéve, 
g) a gyűjteményébe tartozó kulturális javak tulajdonosának megnevezését, 
h) fenntartójának megnevezését, címét, 
i) ágazati irányítását – szakfelügyelet közreműködésével – ellátó szervének megnevezését, 

címét. 
A R. 16. §-a kimondja, hogy a muzeális intézmény kizárólag a működési engedélyében 
meghatározott, gyűjtőkörébe tartozó anyagcsoportra vonatkozóan fejtheti ki szakmai 
tevékenységét, és kizárólag a működési engedélyében meghatározott gyűjtőterületén 
folytathatja gyűjtési tevékenységét. 
A R. 17. § (1) bekezdése szerint a működési engedély módosítását a fenntartó a miniszter által 
rendszeresített formanyomtatványon köteles kérni, ha 
a) a folyamatos és rendeltetésszerű működéshez szükséges feltételeket a működési 
engedélyben foglalthoz képest más szakmai besorolásnál meghatározottak szerint teljesíti, 
illetve 
b) a működési engedélyben foglaltak változnak. 
Mivel a R. 23. §-a előírja, hogy a R. rendelkezéseit a hatálybalépés (2010. I. 22.) után indult 
ügyek elbírálásánál alkalmazni kell, hosszú ideje esedékes működési engedély módosítási 
kérelmeink csak az esetben várhatnak kedvező elbírálásra, ha a jogszabályi feltételek 
teljesülnek. 
 
Jelenleg a szervezetben 11 önálló működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmény van. 
Közülük csupán egy (Oskolamester ház) működési engedélye felel meg minden tekintetben a 
jogszabályoknak. A leggyakoribb eltérések: 
- A fenntartó neve változott. 
- A felügyeleti szerv változott. 
- A gyűjtőkör változott. Ennek egyik oka, hogy a fenntartó megváltoztatta azt, gyakoribb 
azonban az, hogy az egyes múzeumokkal kapcsolatos helyi igényekhez történő alkalmazkodás 
„fellazította” a korábbi határozott specializációt, olyan anyagok gyűjtése is folyik, melyek 
nem szerepelnek az alapító okiratban.  
- Valamennyi múzeumra érvényes, hogy „a folyamatos és rendeltetésszerű működéshez 
szükséges feltételeket a működési engedélyben foglalthoz képest más szakmai besorolásnál 
meghatározottak szerint teljesíti”. Általánosságban elmondható, hogy szinte valamennyi 
muzeális intézményünk a valóságban eggyel alacsonyabb szakmai besorolású muzeális 
intézmény feltételeinek felel meg.  
A R. 8. §-a szerint a megyei múzeum gyűjtőkörében legalább öt szakágnak kellene 
szerepelnie, ezen belül kötelezően régészetnek, történeti muzeológiának, képzőművészetnek, 
néprajznak.  Jelenleg a Nógrádi Történeti Múzeum alapító okiratában csak négy gyűjtőkör 
szerepel (történeti muzeológia, műszaki-technikatörténet, művészettörténet, numizmatika), és 
nincs köztük a kötelező régészet és néprajz. A Palóc Múzeum működési engedélyében nem 
szerepel az irodalomtörténet, sem a működési engedélyben, sem az alapító okiratban nincs 
benne a helytörténeti gyűjtemény. A helytörténeti gyűjtemény a Pásztói Múzeum 
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alapdokumentumaiból is hiányzik. A Kubinyi Ferenc Múzeumnak már nincs numizmatikai 
gyűjteménye, azt áthelyezték a Nógrádi Történeti Múzeumba.  
- Sem a megyei múzeum, sem a másik három múzeum, sem a kiállítóhelyek többsége nem 
felel meg teljes mértékben a szakmai besorolásának megfelelő, a R.-ben előírt minimális 
személyi, tárgyi és fontosabb működésbeli feltételeknek.  
 
Az átszervezés fontos célja a szervezet összehangolása a jogszabályokkal.  
 
3. A jogszabályi eltéréseken túl jelenleg a múzeumi szervezetre jellemző a múzeumok közötti 
együttműködés hiánya, az elszigetelt, közös koncepciót nélkülöző működés, melynek 
megváltoztatásában – meggyőződésünk szerint – az új strukturális modell előrelépéssel 
kecsegtet. 
 
4. A Bányamúzeum műtárgygyarapítása jelenleg igen korlátozott. Nógrád megyében már 
nincsenek működő bányák, azonban országos gyűjtőkörrel nem rendelkező nógrádi muzeális 
intézmény a megye határain kívül nem gyűjthet. Az ÉMOP pályázat keretében meginduló 
„Turisztikai attrakció fejlesztés” során megvalósuló új kiállításhoz szükséges berendezések 
gyűjtése az országos gyűjtőkör megadásával kezelhető. A Bányamúzeum muzeális 
gyűjteménnyé fejlesztését indokolja a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 
végrehajtására kiadott 203/1998. (XII. 19.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Vhr.) 25. § (4) 
bekezdése is. A Vhr. ugyanis lehetőséget ad a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalnak, 
hogy a „bányászati országos gyűjtőkörrel rendelkező iparági múzeumok működését” a 
bányabírságok terhére támogatásban részesítse. A Bányamúzeum éves fenntartási és 
üzemeltetési költségei egyre nagyobb forrásokat igényelnek, melyek megszerzéséhez minden 
lehetőséget meg kell ragadni.   
 
 
Az ismertetett problémák észlelését követően a közgyűlés elnöke 2010. év végén felkérte Dr. 
Vándor László kulturális szakértőt, a Zala Megyei Múzeumok Igazgatóságának akkori 
vezetőjét, a történelemtudományok kandidátusát a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet 
szakmai munkájának áttekintő értékelésére, és arra, hogy tegyen javaslatot a szervezeti 
struktúra olyan átalakítására, mely a meglévő szakmai értékek figyelembe vételével ad 
megoldást a szervezet takarékos, a humánerőforrásokat maximálisan kihasználó, a jogszabályi 
előírásoknak megfelelő működtetésére. A szakértő javaslatai felhasználásra kerültek az 
átszervezéssel létrejövő intézményi struktúra kialakításánál. 

 
 

II. A javasolt átszervezés leírása 
 

A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet jelenlegi – az alapító okirat, illetve szervezeti és 
működési szabályzat szerinti – intézményi struktúráját az 1. és 2. ábra tartalmazza.  
Az átszervezéssel kialakításra javasolt intézményi struktúrát a 3. és 4. ábra mutatja. 
A változás lényege, hogy a szakmailag önálló múzeumok szervezete (1 megyei, 1 tematikus, 
2 területi múzeum, melyekhez kiállítóhelyek csatlakoznak) helyett a szervezet 1 megyei 
múzeumból, hozzá csatlakozó 4 muzeális gyűjteményből és kiállítóhelyekből áll. Ugyanakkor 
– átívelve a muzeális intézmények szakmai besorolás szerinti struktúráján – a múzeumi 
szervezet három szakmai egységre tagolódik:  
 1. történeti és régészeti osztály,  
 2. néprajzi, művészeti, természettudományi, közművelődési és restaurátor osztály,  
 3. igazgatási és üzemeltetési csoport.  
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Az 1. és 3. egység az igazgató, a 2. pedig az igazgatóhelyettes közvetlen irányítása alatt áll.  
A korábbi 3 múzeumban tehát tovább működik 1-1 muzeális gyűjtemény (a kötelezően előírt 
közművelődési szakemberrel és a muzeális gyűjteményhez kapcsolódó muzeológussal), ezen 
kívül ezeken a helyszíneken vannak elhelyezve a megyei múzeum egyes gyűjteményeinek 
részei, ott dolgoznak a hozzájuk kapcsolódó munkatársak. 
Mindez nem jár a jelenlegi kiállítások, gyűjtemények, raktárak fizikai helyének 
megváltozásával. Minden ott marad, ahol jelenleg is van. 
Az alkalmazotti körben számottevő létszámcsökkentés nem várható, a magasabb vezetői 
szintek száma csökken. Várható azonban, hogy növekszik az osztott munkakörben, illetve a 
változó munkahelyen dolgozók létszáma. 
 
Az átszervezéssel leginkább érintett öt telephelyen a főbb paraméretek a következőképpen 
alakulnak: 
 
Nógrádi Történeti Múzeum [3100 Salgótarján, Múzeum tér 2.]: 
 

- Megyei múzeum, a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet központja. Innen 
történik a szervezet muzeális intézményeinek irányítása. 

- Gyűjtőköre: történeti muzeológia, régészet, képzőművészet, néprajz, 
irodalomtörténet, numizmatika. Gyűjtőterülete: Nógrád megye, a Mikszáth- és 
Madách-relikviák tekintetében az egész ország. 

- Helyet ad a következő gyűjteményeknek: történeti, képzőművészeti, néprajzi, 
irodalomtörténeti, numizmatikai gyűjtemény.  

- Helyet ad a következő állandó kiállításoknak: Nógrád az újkorban, Képtár. 
- Itt működik a megyei múzeum egyik restaurátor műhelye. 
- Itt dolgoznak a megyei múzeumi szervezet vezetői, a helyben található 

gyűjteményekkel foglalkozó muzeológusok, gyűjteménykezelők, 
restaurátor(ok), múzeumi könyvtáros, múzeumi informatikus, közművelődési 
szakember(ek)/múzeumpedagógus(ok), az üzemeltetéssel kapcsolatos 
munkatársak. Valamennyien egyben a megyei múzeumi szervezet egyik 
osztályának, illetve csoportjának munkatársai.  

- Telephelyekkel rendelkezik a következő helyeken: 
 → 2660 Balassagyarmat, Palóc liget 1. (helytörténeti gyűjtemény), 
 → 2660 Balassagyarmat, Köztársaság tér 6. (Mikszáth-, Madách relikviák), 
 → 3170 Szécsény, Ady E. út 7. (régészeti feladatok ellátása, régészeti 

gyűjtemény) 
 → 3060 Pásztó, Múzeum tér 5. (helytörténeti gyűjtemény). 
 

 
Palóc Múzeum [2660 Balassagyarmat, Palóc liget 1.]: 
 

- Közérdekű muzeális gyűjtemény, gyűjtőköre a néprajz. Gyűjtőterülete Nógrád 
megye, illetve a palóc néprajzi egység területe. Állandó kiállításai: A bölcsőtől 
a sírig, Tudós köznemesi könyvtár – nemzeti történelmünk tüköre. 

- Muzeális gyűjteményként helyet ad néprajzi gyűjteményének. 
- Helyet ad a megyei múzeum irodalomtörténeti gyűjteményéből a Mikszáth- és 

Madách-relikviáknak és a helytörténeti gyűjteménynek.   
- Itt dolgoznak: a muzeális gyűjteményhez kapcsolódó munkatársak, a megyei 

múzeum itteni gyűjteményéhez, gyűjteményrészhez tartozó munkatársak. 
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Valamennyien egyben a megyei múzeumi szervezet egyik osztályának, illetve 
csoportjának munkatársai.  

- Ide tartoznak a következő külső raktárak: Balassagyarmat, Rákóczi út 6.; 
Balassagyarmat, Köztársaság tér 6. (Vármegyeháza); Csitár-Nógrádgárdony; 
Felsőpetény, Petőfi út 36. 

 
Kubinyi Ferenc Múzeum [3170 Szécsény, Ady E. út 7.]: 
 

- Közérdekű muzeális gyűjtemény, gyűjtőköre a történeti muzeológia, 
gyűjtőterülete Nógrád megye. Állandó kiállításai: a jelenleg meglevő régészeti 
és történeti állandó kiállítások.   

- Muzeális gyűjteményként  helyet ad történeti gyűjteményének. 
- Helyet ad a megyei múzeum régészeti feladatainak és régészeti 

gyűjteményének. 
- Itt dolgoznak a muzeális gyűjtemény munkatársai, a megyei múzeum régészei, 

gyűjteménykezelője. Valamennyien egyben a megyei múzeumi szervezet egyik 
osztályának, illetve csoportjának munkatársai.  

- Itt működik a megyei múzeum másik restaurátor műhelye. 
 
Pásztói Múzeum [3060 Pásztó, Múzeum tér 5.]: 
 

-  Közérdekű muzeális gyűjtemény, gyűjtőköre a természettudomány. Állandó 
kiállításai: Évmilliók üzenete Nógrádban, A cisztercita rend története a 
középkorban, Rajeczky Benjamin emlékkiállítás, Pásztói évszázadok. 

- Muzeális gyűjteményként helyet ad természettudományi gyűjteményének. 
- Itt dolgoznak: a muzeális gyűjtemény munkatársai, az Oskolamester ház, mint 

kiállítóhely munkatársa, valamint a Csohány Galéria és a Gál István 
emlékszoba kezelője. (A Csohány Galéria és a Gál István emlékszoba kezelése 
Pásztó Város Önkormányzatával kötött külön szerződés alapján történhet.) 

  Valamennyien egyben a megyei múzeumi szervezet egyik osztályának, illetve 
  csoportjának munkatársai.  
 

Bányamúzeum (3100 Salgótarján, Zemlinszky u. 1.) 
 

- Közérdekű muzeális gyűjtemény, gyűjtőköre a bányaműszaki- és 
bányatechnika-történet, gyűjtőterülete az egész ország. Állandó kiállítások: 
Szénbányászat Nógrád megyében a kezdetektől 1946-ig, Földalatti 
bányamúzeum, Külszíni géppark. 

- Muzeális gyűjteményként helyet ad a bányaműszaki- és bányatechnika-
történeti gyűjteménynek. 

- Itt dolgoznak a muzeális gyűjtemény munkatársai, akik egyben a megyei 
múzeumi szervezet egyik osztályának, illetve csoportjának munkatársai.  

 
 

Kiállítóhelyek: a 4. ábra szerinti kiállítóhelyeken osztott munkakörben közművelődési 
szakemberek dolgoznak (akik egyben a megyei múzeumi szervezet megfelelő 
osztályának dolgozói). 
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III. Az  új szervezeti modell előnyei, kockázatai 
 

előnyök kockázatok, megjegyzések 
1. A múzeumi szervezet jelenleg meglévő 
személyi, tárgyi feltételei megfeleltethetők a 
jogszabályi előírásoknak: 

 
 
 
 
 

- a megyei múzeumra teljesülnek az alábbi, 
eddig hiányos követelmények:  
minimum 5 gyűjtőkör, benne a 4 kötelező 
gyűjtőkör, legalább 10 muzeológus 
(szakáganként legalább egy), több restaurátor 
és közművelődési szakember/ 
múzeumpedagógus  
 

- A néprajzi gyűjtemény a meglévő történeti 
tárgyi gyűjteményből szétválogatással kerül 
kialakításra. 
- Az átszervezés során meg kell oldani 
múzeumi  informatikus alkalmazását. 

- a jelenleg múzeumi besorolású 3 intézmény 
muzeális gyűjteménnyé minősítésével a 
kötelező feltételek (alkalmazottak létszáma, 
kötelező nyitva tartási idő, szolgáltatások 
köre) „enyhülnek” 

- Ez nem jelenti, hogy jelentősen nőne a 
megszüntethető álláshelyek száma, 
tekintettel az eddig már megtörtént 
leépítésekre. A törvényes létszámhoz való 
közelítés azonban megvalósul. 
 
- Az érintett múzeumok dolgozói és a helyi 
közvélemény minden bizonnyal színvonal és 
presztizs vesztésnek ítélik meg a múzeumok 
muzeális gyűjteménnyé minősítését. Ez 
akkor lenne igaz, ha a lépés jelentős 
alkalmazotti létszámcsökkentéssel járna, de 
mivel már most is a múzeumok számára 
előírt létszámok alatti létszámmal működnek 
az érintett helyek, erre nincs szándék. Az 
átszervezés azt sem jelenti, hogy bármelyik 
muzeális intézmény bezárna, gyűjtemény 
egyik helyről a másikra kerülne. Fizikálisan 
minden az eddigi helyén maradna. Az 
érintett múzeumok neve nem változik. Erre a 
múzeumi törvény 42. §-a lehetőséget ad. 

- az egyes muzeális intézmények elavult, sok 
esetben a valósággal nem egyező működési 
engedélyeinek módosítására vonatkozó 
fenntartói törvényi kötelezettség annak 
reményében kezdeményezhető, hogy azt 
megkapjuk 
 

 

2. Takarékosabb működés lehetőségét 
magában rejtő elemek: 

 

- a magasabb vezetői szintek száma 5-ről 2-re 
csökken 

 

- valamennyi munkáltatói jog egy kézben lesz, 
ezért a munkaerővel történő gazdálkodás  

- A múzeumi szervezet igazgatója kezében a 
korábbinál nagyobb „hatalom” összpontosul, 
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mobilabb és hatékonyabb lehet a szervezet 
szintjén. Pl. helyettesítés, osztott munkakörök 
létrehozása, illetve egy-egy szakember változó 
munkahelyen történő alkalmazása 
(könyvtáros, közművelődési szakember/ 
múzeumpedagógus, gyűjteménykezelő, 
informatikus ) 

ezért a magas szintű vezetői alkalmassággal 
rendelkező vezető kulcsember az 
átszervezéstől várt eredmények elérésében. 

- a megyei múzeum kivételével a nyitvatartási 
időre vonatkozó kötelezettség lényegesen 
csökken (hetente legalább három napon át - 
beleértve a hétvége egyik napját - naponta 
négyórás nyitva tartás előírt, a november 1-
jétől március 31-ig terjedő időszak 
kivételével, amikor akár zárva is lehet tartani). 
A bevételt hozó látogatói igényekhez tehát a 
jelenleginél sokkal rugalmasabban lehet 
igazodni. 

- A jogszabály csak a minimális nyitva 
tartást szabályozza, attól pozitív irányba el 
lehet térni.  
 

3. A szakmai alapú osztályszerkezet szervezeti 
szinten magában hordozza a szakmai 
együttműködés követelményét, a magasan 
kvalifikált szakemberek speciális tudásainak 
hasznosítását az egész múzeumi szervezet 
szintjén. 

- A korábban szakmai önállósággal 
rendelkező múzeumok volt vezetői és 
munkatársai részéről ellenállásba ütközhet a 
horizontális együttműködés megvalósítása. 

 - A modell a jelenlegi munkakörök teljes 
vagy részleges átcsoportosításával csekély 
mértékben tudja kezelni azt az üzemeltetési 
feladatok ellátásában jelentkező hiányt, 
melyet a múlt évben alkalmazott közcélú és 
munkaügyi központ által támogatott 21 fő 
foglalkoztatott hiánya jelent. E tekintetben 
már folyamatban van az új 
közfoglalkoztatási rendszeren belüli 
alkalmazás. Egyes esetekben a helyi városi 
önkormányzat közreműködésével történik az 
üzemeltetésben meglévő létszámhiány 
„enyhítése”. 

 
IV. Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet központja 

 
Az átszervezés előkészítése során szakmai körökből és a helyi társadalom képviselői részéről 
felvetődött a múzeumi szervezet központja helyének kérdése. A balassagyarmati Palóc 
Múzeum, mint lehetséges központ annak okán került szóba, hogy 1970-ig központi szerepet 
töltött be a megyei múzeumi életben. A szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeum elsősorban 
reprezentatív, felújított épületével kínálkozik központi szerepkör betöltésére. Mindezek 
mellett a Nógrádi Történeti Múzeumban kialakult feltételek állnak legközelebb a megyei 
múzeum számára jogszabályban előírt feltételeknek.  
A hatályos jogszabályok alapján a központnak mindenképpen megyei múzeumnak kell lennie, 
tehát a központ esetleges áthelyezése kapcsán meg kell vizsgálni, hogyan lenne lehetséges a 
központ megfeleltetése a megyei múzeum kritériumainak, és ez mivel járna a többi muzeális 
intézményre nézve. 
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Változatok a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet központjára 
 

A) Nógrádi Történeti Múzeum (NTM), Salgótarján1 
 

A megyei múzeumi besoroláshoz hiányzó 
feltételek 

A hiányzó feltételek megteremtésének 
lehetőségei 

A kötelező 4 gyűjtőkörből 2 hiányzik: 
régészet, néprajz 

A NTM régészeti feladatainak telephelye 
jelenleg is Szécsény. A meglévő, 11 296 
darabos történeti tárgyi gyűjteményből 
szétválogatás útján néprajzi gyűjteményt 
hozunk létre. 

Kötelezően létesítendő, hiányzó munkakörök Akkor vannak meg, ha a szécsényi 
telephelyen lévő régészek, gyűjteménykezelő 
teljes munkaidőben, a balassagyarmati 
telephelyeken lévő néprajzos szakemberek 
(néprajzos muzeológus és gyűjteménykezelő) 
osztott munkakörben az NMT alkalmazottai. 

 A megyei múzeum szabályszerű 
kialakításával együtt a Palóc, a Kubinyi, a 
Pásztói Múzeum és a Bányamúzeum 
muzeális gyűjteményként kerül besorolásra. 

Múzeumi informatikus Ilyen státuszt létesíteni kell. 
 
 

A megoldás előnye Megjegyzések 
A 4 kötelező és 1 szabadon választott gyűjtőkör közül 3 
megvan, 2-t kell hozzá tenni, amiből az egyik saját 
gyűjteményéből kialakítható, a régészetet a hatályos 
SZMSZ szerint most is szoros együttműködésben végzi a 
Kubinyi Múzeummal. Ezzel a múzeumok között a 
legközelebb áll az előírásokhoz. 
A tárgyi és személyi feltételek a legközelebb állnak a 
megyei múzeumra előírtakhoz. 
A múzeumi szervezet központja a megyeszékhely, és a 
szervezet muzeális intézményeinek földrajzi 
elhelyezkedését tekintve is centrális helyet foglal el. 
A legnagyobb területű múzeum, megfelelő hely, irodák, 
garázs állnak rendelkezésre. 
A küszöbön álló 2 millárd Ft-os ÉMOP pályázat (turisztikai 
attrakció a Nógrádi Történeti Múzeum épületében, a 
Bányamúzeum rekonstrukciója, új, mintegy 900 m2-es föld 
feletti  épület megépítése) megvalósulásával a salgótarjáni 
múzeumi épületek területe jelentősen megnő, a teljes 
felújítás 21. századi körülményeket biztosít. Méltó helye a 
Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet központjának. 

Szakmai hátránya nem 
mutatható ki. 
A Palóc, a Kubinyi és a Pásztói 
Múzeum is megtartja a 
jelenlegi profiljának megfelelő 
fő gyűjtőkörét és 
gyűjteményét. Muzeális 
gyűjteménnyé nyilvánításuk 
oka a múzeumi szervezet 
jogszabályi előírásoknak való 
megfeleltetése. 

 
 

                                                 
1 A korábban ismertetett átszervezési javaslatban e változat került részletes kidolgozása. Ezt tartalmazza a 4. 
ábra. 
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B) Kubinyi Ferenc Múzeum (KFM), Szécsény2 
 
 

A megyei múzeumi besoroláshoz hiányzó 
feltételek 

A hiányzó feltételek megteremtésének 
lehetőségei 

A kötelező 4 gyűjtőkörből 2 hiányzik: 
néprajz, képzőművészet.  

A KFM néprajzi gyűjteményének telephelye 
Balassagyarmat, képzőművészeti 
gyűjteményének telephelye Salgótarján lenne. 
Ebben az esetben a Palóc Múzeumnak 
néprajzi gyűjteménye elvételével nem lenne 
profiljának megfelelő gyűjteménye, csak 
irodalomtörténeti. Nem lehetne néprajzi 
állandó kiállítása, holott jelenleg az van. 
Kellene lennie viszont irodalomtörténeti 
kiállításnak. A PM, a NTM, a Bánya- és a 
Pásztói Múzeum muzeális gyűjtemények  
lennének. 

A szabadon választott gyűjtőköre hiányzik. A KFM ötödik, szabadon választott 
gyűjteményeként kerülhetne nevesítésre a 
salgótarjáni numizmatikai gyűjtemény. 

Kötelezően létesítendő, hiányzó munkakörök Akkor vannak meg, ha a megyei múzeum 
salgótarjáni és balassagyarmati telephelyein 
lévő  szakemberek a KFM alkalmazottai.  

Múzeumi informatikus Ilyen státuszt létesíteni kell 
A megyei múzeumi szervezet egészéhez 
tartozó munkatársak helyszíni 
munkavégzéséhez szükséges feltételek 
megteremtése. 

Kb. 3 millió Ft. 

 
 
 

A megoldás előnye Hátránya, kockázatai, megjegyzések 
A múzeumi törvényben a megyei múzeum 
számára előírt egyik legfontosabb feladat, a 
régészet ellátása itt történik. 

A 4 kötelező és 1 szabadon választott 
gyűjtőkör közül csak 2 van meg, 3-t kell 
hozzátenni. E tekintetben a salgótarjáni 
múzeum közelebb áll az előírásokhoz. 

Az épület felújított, igen reprezentatív, méltó 
helye lehetne a Nógrád Megyei Múzeumi 
Szervezet központjának. Az épület tágas, 
újabb funkciók befogadására is alkalmas 
lehet. 

Az épület nem Nógrád Megye 
Önkormányzatának tulajdona. 

Földrajzilag viszonylag központi helyet foglal 
el a múzeumi szervezet telephelyei között, 
közel a fenntartóhoz. 

 

 
 
 
 

                                                 
2 Az e változathoz tartozó organogramot az 5. ábra tartalmazza 
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C) Palóc Múzeum (PM), Balassagyarmat 
 

A megyei múzeumi besoroláshoz 
hiányzó feltételek 

A hiányzó feltételek megteremtésének lehetőségei 

A kötelező 4 gyűjtőkörből 3 
hiányzik: történeti muzeológia, 
régészet, képzőművészet.  
A szabadon választott, helyben lévő 
gyűjtőkör az irodalomtörténetből a 
Mikszáth- 
Madách relikviák. Ez csak 
„töredékes” gyűjtemény. 

Három változat lehetséges: 
a)3 A PM régészeti feladatainak telephelye Szécsény, 
5578 darabos képzőművészeti gyűjteményének 
telephelye Salgótarján lenne. Történeti 
gyűjteményének telephelye méreténél és jelentőségénél 
fogva a salgótarjáni gyűjtemény. 
A salgótarjáni irodalomtörténeti gyűjteményt (9338 db) 
– mely a Mikszáth-, Madách relikviák (4406 db) 
Balassagyarmatra kerülése után Salgótarjánban maradt 
– is a balassagyarmati megyei múzeuménak 
tekinthetjük, salgótarjáni telephellyel. Ez azzal járna, 
hogy a salgótarjáni múzeumnak egyetlen gyűjteménye 
maradna, a numizmatika (5942 db), ami sem 
mennyiségénél sem minőségénél fogva nem elegendő a 
muzeális gyűjteményi besoroláshoz, ezért a NTM-ot 
kiállítóhelynek kellene visszaminősíteni.  
Ez esetben a KM, a Pásztói Múzeum és a 
Bányamúzeum muzeális gyűjtemények lennének. 
b)4 A PM régészeti feladatainak telephelye Szécsény, 
képzőművészeti és történeti gyűjteményének telephelye 
Salgótarján. 
Szabadon választott gyűjteménye lenne a pásztói 
természettudományi gyűjtemény (10218 db). Ez 
esetben a Pásztói Múzeum kiállítóhellyé minősülne 
vissza, mert nem rendelkezne profiljának és állandó 
kiállításának megfelelő gyűjteménnyel (a múzeum 
helytörténeti gyűjteménye nem jelentős – 144 db). Ez 
esetben a KM, a Bányamúzeum és az NTM muzeális 
gyűjtemények lennének. 
c)5 A PM régészeti feladatainak és történeti 
gyűjteményének telephelye Szécsény, képzőművészeti 
gyűjteményének telephelye Salgótarján lenne. Ez 
esetben a KM kiállítóhely , az NTM, a Bánya- és a 
Pásztói Múzeum muzeális gyűjtemények lesznek. 

 Tehát a néprajzon kívül 4 gyűjteményt kell a másik 3 
múzeumban lévőből a balassagyarmati megyei 
múzeum részeként kezelni, ez úgy érhető el, hogy a 
másik 3 múzeumból két múzeum muzeális 
gyűjteménnyé, egy pedig kiállítóhellyé minősül 
vissza.   

Balassagyarmaton nincs(enek) 
restaurátor műhely(ek) 

A szécsényi és salgótarjáni restaurátor műhelyeket a 
balassagyarmati megyei múzeum egységeként 

                                                 
3 Az e változathoz tartozó organogramot a 6/A. ábra tartalmazza 
4 Az e változathoz tartozó organogramot a 6/B. ábra tartalmazza 
5 Az e változathoz tartozó organogramot a 6/C. ábra tartalmazza 
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tüntetnénk fel. 
Kötelezően létesítendő, hiányzó 
munkakörök 

Akkor lennének meg, ha a salgótarjáni, a szécsényi és 
pásztói telephelyeken lévő, az ott lévő megyei 
múzeumi gyűjteményekhez kapcsolódó szakemberek 
valamennyien a PM alkalmazottaiként jelennek meg. 

Múzeumi informatikus Ilyen státuszt létesíteni kell 
A megyei múzeumi szervezet 
egészéhez tartozó munkatársak 
helyszíni munkavégzéséhez 
szükséges feltételek megteremtése.  

Ha a jelenlegi épületben, még zsúfoltabb 
munkaszobákban történik az elhelyezés, becsült 
költsége kb. 6 millió Ft. 

Épületfeltételek: 
A jelenlegi gyűjtemények és 
alkalmazottak is szűkösen férnek el. 
Bár 100 nm körüli bővítés folyik, 
de az látványraktár, múzeum-
pedagógiai foglalkoztató, 
oktatóterem lesz. A múzeum 
vezetésének, restaurátor műhelynek 
sincs elegendő hely az épületben. A 
múzeumnak nincs garázsa.  

Felvetődött a balassagyarmati vármegyeháza – többek 
között – múzeumi célokra történő hasznosítása, mely 
ezt a helyzetet orvosolhatná.   
 
 

 
 
 

A megoldás előnye Hátránya, kockázatai, megjegyzések 
A kötelező 4 gyűjtőkörből csak 1 van meg. E tekintetben a 
salgótarjáni és a szécsényi múzeum is közelebb áll az előírásokhoz. 
A megyei múzeumi státusz gyakorlatig csak „papíron” teremthető 
meg.  
A múzeumi törvény szerint a megyei múzeum ismérve, hogy 
gyűjteményi anyagában több muzeológiai szakág magas színvonalon 
képviselt. A valóságban ez csak a néprajz esetében mondható el a 
Palóc Múzeumról jelenleg, és – az épületfeltételek változatlanul 
maradása  mellett – az esetben is, ha megyei múzeumi státuszt kapna, 
egyben a múzeumi szervezet központja lenne. 
A vármegyeháza csak egy teljes felújítás után lenne alkalmas a 
használatra. Balassagyarmat város tulajdona, jelenleg nincs szándéka 
múzeumi célra használatba vagy tulajdonba adni. A megyei 
önkormányzat számára a használatba vétel rendkívüli költségekkel 
járna, amelyet egyrészt a felújítási, másrészt egy újabb épület 
bevonásával jelentkező működtetési, üzemeltetési költségek 
jelentenének. A megyei önkormányzat ellenérdekelt abban, hogy más 
tulajdonában álló épületbe beruházzon. Tulajdonátadás esetén a 
felújítást jelen helyzetben saját erőből vállalni nem lehet. Pályázat 
esetén is több év szükséges a megvalósításhoz. A működtetési 
költségek fedezetének előteremtésére nincs kilátás.  

Szakmai, 
gazdálkodási előnye 
a fenntartó 
szempontjából nem 
mutatható ki. 

A múzeumi szervezet központja a szervezet muzeális intézményeit 
tekintve földrajzilag periférikus helyet foglalna el, a kapcsolattartás 
költségesebb lenne egymással és a fenntartóval is. 
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A fenti indokok alapján – az előterjesztést előkészítők álláspontja szerint – a megyei múzeumi 
feladatokra és a megyei múzeumi szervezet központi feladatainak ellátására jelenleg – és a 
küszöbön álló ÉMOP pályázat megvalósítása után különösen – szakmai és minden más 
fenntartói szempontból legalkalmasabb a Nógrádi Történeti Múzeum, másodsorban a Kubinyi 
Ferenc Múzeum, harmadsorban a Palóc Múzeum.  
 
Az előkészítők az előterjesztést megküldték a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 
Közgyűjteményi Főosztály főosztályvezetőjének, Dr. Vígh Annamáriának is. A 
főosztályvezető asszony szakmai véleményként a következőket fogalmazta meg:  
„Köszönettel megkaptam a megyei múzeumi szervezet átalakítására irányuló előterjesztést. 
Az anyag a jelenlegi helyzetet, valamint a lehetséges lépéseket igen alaposan, logikus 
felépítésben, a kívülállók számára is érthetően mindenre kiterjedő módon mutatja be. 
Köszönet a példaértékű munkáért. 
Mind a helyzetértékeléssel, mind a jövővel kapcsolatos elképzelések elemzésével egyetértünk, 
azok a hatályos jogszabályokból indultak ki. Úgy ítéljük meg, hogy minden változatnak 
vannak előnyei és hátrányai, a jelen helyzetben a cél az, hogy az elvárthoz legközelebb álló 
megoldást válassza a közgyűlés. Ugyanakkor meg kell jegyeznünk, hogy fenntarthatósági-
gazdaságossági szempontból az lenne a legcélszerűbb, ha a jelenleg is megyei múzeumként 
működő intézmény maradna a szervezet központja.” 
 

V. Összegzés 
 

A múzeumi szervezet átszervezése – az előterjesztés első részében felsorolt okok miatt – 
halaszthatatlan, de nem szerencsés összekötni jelen helyzetben a központ megváltoztatásával, 
mert az nem időszerű. Ennek indokai: 

- A központ áthelyezése a múzeumi szervezet egészét tekintve nem jár szakmai vagy 
egyéb fenntartói előnyökkel. 

- A balassagyarmati, szécsényi és a pásztói múzeumban ez az év a TIOP 
pályázatokból megvalósításra kerülő átépítésekkel fog telni, amely eleve 
nehézséget okoz a mindennapi élet szervezésében, mialatt a Nógrádi Történeti 
Múzeumban leghamarabb az ÉMOP pályázat alapján 2012-ben várható az 
építkezés elkezdése. 

- A Palóc Múzeum esetleges központi szerepét lényegesen befolyásolná a 
balassagyarmati vármegyeháza épületének bevonása a múzeumi feladatellátásba, 
azonban annak átfogó felújítására, valamint üzemeltetési költségeinek 
előteremtésére nincs reális lehetőség. A Salgótarjánban megvalósuló ÉMOP 
pályázat a múzeumi szervezet épületfeltételeit mind mennyiségileg, mind 
minőségileg elegendő mértében javítja, bővíti, ezen felül új épület bevonása a 
múzeumi feladatellátásba nem indokolt. 

- Az új strukturális modell megszervezése nem akadálya a későbbiek során egy 
esetleges központ váltásnak. 

 
VI. Szükséges intézkedések 

 
Az átszervezés végrehajtásához szükséges az intézmény új alapító okiratának elfogadása, 
szervezeti és működési szabályzatának módosítása, valamint fenntartói jóváhagyásra történő 
beterjesztése. 
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Az átszervezés indokolja a megyei múzeum, valamint a területi és tematikus múzeumok 
esetén a magasabb vezetői megbízás visszavonását, mely a megbízást adó – a megyei 
múzeum esetén a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése, a másik három múzeum esetén 
a múzeumi szervezet igazgatója – hatáskörébe tartozik. A múzeumi törvény 45. § (5) 
bekezdése szerint a megyei múzeum „vezetője igazgató, akit pályázat útján - a miniszter 
véleményének kikérésével - az önkormányzat bíz meg, illetőleg vonja vissza megbízatását.” A 
46. § (3), illetve  a 47. § (2) bekezdése szerint a területi, illetve a tematikus múzeum  vezetője 
igazgató, akit a miniszter véleményének kikérésével bíznak meg, illetőleg vonják vissza 
megbízatását. Megyei múzeumi szervezet részeként működő intézménynél erre a megyei 
múzeumi szervezet igazgatója jogosult.  
 
A megyei múzeum, egyben a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet magasabb vezetői 
beosztásának betöltéséhez a pályázati feltételeket és az eljárás rendjét a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és annak végrehajtásáról 
a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak 
jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza.  
A Rendelet 6./E § (1) bekezdése értelmében múzeumban magasabb vezetői beosztás 
ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki szakirányú egyetemi végzettséggel és 
szakképzettséggel és tárgyalásszintű idegennyelv-ismerettel rendelkezik. Végzettségének és 
szakképzettségének, és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban 
legalább öt éves gyakorlatot szerzett és kiemelkedő szakirányú tudományos tevékenységet 
végez. 
A Kjt. 20/A. § (4) bekezdése értelmében a pályázati felhívást a Kormányzati Személyügyi 
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán kell közzé tenni. Ugyanezen 
rendelkezés értelmében emellett az önkormányzat a székhelyén a helyben szokásos módon –  
Nógrád Megye Önkormányzata honlapján – is köteles a nyilvánosság számára hozzáférhetővé 
tenni a kiírást. Ezen túlmenően a Rendelet 7. § (4) bekezdése értelmében az intézményvezetői 
megbízás ellátására vonatkozó pályázati felhívás a hivatalos lapban közzétehető.  
A pályázatokat a benyújtási határidőt követő harminc napon belül kell elbírálni.  
A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése értelmében, jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a 
magasabb vezető beosztásra kiírt pályázat esetén, a pályázati határidő lejártát követő 
huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább 
háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság 
hallgatja meg.  
A Rendelet 7. § (6) bekezdése alapján a bizottság tagja a Közalkalmazotti Tanács, illetve a 
reprezentatív szakszervezet által delegált egy-egy tag, továbbá egy országos szakmai 
szervezet képviselője is.  
A fenntartói döntést megelőzően – a múzeumi törvény 45. § (5) bekezdése értelmében – a 
Nemzeti Erőforrás Miniszter véleményét is ki kell kérni.  
A pályázati eljárás eredményeként a testület az intézményvezetői megbízásról 2011. június 
23-ai ülésén hozhatja meg döntését. 
Amennyiben a pályázat eredménytelen, a pályázatot 90 napon belül meg kell ismételni. 
A magasabb vezetői beosztás egyes feltételeit a Kjt. 23. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 
Rendelet 7.§ (1) bekezdése tartalmazza. Ennek értelmében, a közgyűjteményi intézményben 
magasabb vezetői beosztás ellátására történő megbízás a pályázat elnyerését követően 
legfeljebb öt évre szól, mely szabályozásra figyelemmel került előkészítésre a határozati 
javaslatba foglalt kiírás.  
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A fenntartó számára kötelezettséget jelent az érintett muzeális intézmények működési 
engedélye módosítása iránti kérelem benyújtása a Nemzeti Erőforrás Minisztériumhoz. 
 
Tisztelt Közgyűlés!  
 
Az I. határozati javaslat 5 változata közül kell eldönteni, hogy az átszervezés milyen 
központtal és milyen módon valósuljon meg: 
 
Az I.A határozati javaslattal a közgyűlés úgy dönt, hogy az átszervezést  Nógrádi Történeti 
Múzeum központú múzeumi szervezettel valósítja meg. Egyúttal a Kubinyi Ferenc Múzeum, 
a Palóc Múzeum, a Pásztói Múzeum és a Bányamúzeum  muzeális gyűjteményekké válnak. 
 
Az I.B határozati javaslattal a közgyűlés úgy dönt, hogy az átszervezést  Kubinyi Ferenc 
Múzeum központú múzeumi szervezettel valósítja meg. Egyúttal a Nógrádi Történeti 
Múzeum, a Palóc Múzeum, a Pásztói Múzeum és a Bányamúzeum  muzeális gyűjteményekké 
válnak. 
 
Az I.C/1. határozati javaslattal a közgyűlés úgy dönt, hogy az átszervezést  Palóc Múzeum 
központú múzeumi szervezettel valósítja meg. Egyúttal a Kubinyi Ferenc Múzeum, a Pásztói 
Múzeum és a Bányamúzeum  muzeális gyűjteményekké válnak, a Nógrádi Történeti Múzeum 
kiállítóhellyé minősül. 
 
Az I.C/2. határozati javaslattal a közgyűlés úgy dönt, hogy az átszervezést  Palóc Múzeum 
központú múzeumi szervezettel valósítja meg. Egyúttal a Nógrádi Történeti Múzeum, a 
Kubinyi Ferenc Múzeum és a Bányamúzeum muzeális gyűjteményekké válnak, a Pásztói 
Múzeum kiállítóhellyé minősül. 
 
Az I.C/3. határozati javaslattal a közgyűlés úgy dönt, hogy az átszervezést  Palóc Múzeum 
központú múzeumi szervezettel valósítja meg. Egyúttal a Nógrádi Történeti Múzeum, a 
Pásztói Múzeum és a Bányamúzeum muzeális gyűjteményekké válnak, a Kubinyi Ferenc 
Múzeum kiállítóhellyé minősül. 
 
A II. határozati javaslat tartalmazza az átszervezéssel kapcsolatos konkrét feladatokat, 
felelősöket és határidőket. 
 
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az I. határozati javaslatnak megfelelő - a múzeumi 
szervezet átszervezéséhez kapcsolódó - alapító okiratot fogadja el, és rendeletét alkossa meg. 
 
Salgótarján, 2011. április 20. 
 
          Becsó Zsolt 
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1. ábra  

A NÓGRÁD MEGYEI MÚZEUMI SZERVEZET ORGANOGRAMJA  
       
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
............. közalkalmazotti jogviszony létesítése, módosítása, megszüntetése 
- . - . - . szakalkalmazottak szervezeti szintű munkájának összehangolása 

Megyei múzeumi 
szervezet igazgató 

Általános 
igazgatóhelyettes 

Pásztói Múzeum 
igazgató 

Kubinyi Ferenc 
Múzeum igazgató 

Palóc Múzeum 
igazgató 

Nógrádi Történeti 
Múzeum 
alkalmazottai: 
Muzeológusok 
Gyűjteménykezelő 
Restaurátor 
Könyvtáros 
Kulturális szervező 
Takarító 
Teremőr 
Tárlatvezető 

Pásztói Múzeum 
alkalmazottai: 
Muzeológus 
Gyűjteménykezelő 
Művelődésszervező 
 

Kubinyi Ferenc Múzeum 
alkalmazottai: 
Vezető régész →régészek 
Muzeológus 
Gyűjteménykezelő 
Restaurátor 
Teremőr 
Könyvtáros 
Takarító 
 

Palóc Múzeum 
alkalmazottai: 
Muzeológusok 
Gyűjteménykezelő 
Könyvtáros 
Művelődésszervező 
Restaurátor 
Teremőr 
Takarító 
Gondnok 
 

Megyei múzeumi 
szervezet igazgató 

Múzeumi 
titkár 
Gazdasági 
ügyintéző 
Megyei 
gondnok 
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2. ábra 
 

 
 

 A NÓGRÁD MEGYEI MÚZEUMI SZERVEZET MÚZEUMAI, 
KIÁLLÍTÓ HELYEI, TELEPHELYEI  

 
 

 
 

Nógrád Megyei Múzeumi 
Szervezet 

 
Pásztói 
Múzeum 
(tematikus 
múzeum: 
természet-
tudomány) 

Kubinyi 
Ferenc 
Múzeum 
(területi 
múzeum: 
régészet, 
történet) 
 

Palóc Múzeum 
(területi múzeum: 
néprajz, 
irodalomtörténet) 

Nógrádi Történeti Múzeum (megyei 
múzeum: történet, műszaki-
technikatörténet, művészettörténet, 
numizmatika) 

Kiállítóhelyek:
-Oskolamester 
ház 
 

Kiállítóhelyek: 
- Palóc ház (Balassagyarmat) 
- Szlovák Nemzetiségi 
Kiállítás (Bánk) 
- Hollókő 
- Madách Imre Emlékmúzeum 
(Csesztve) 
- Mikszáth Kálmán 
Emlékmúzeum (Horpács) 
Külső raktárak: 
Balassagyarmat, Rákóczi út 6.; 
Csitár-Nógrádgárdony;  
Felsőpetény, Petőfi út 36.. 
Balassagyarmat, Civitas 
Fortissima tér 2. – 
Vármegyeháza 

- NMT Bányászati 
Kiállítóhelye 
- Külső raktár 
(Salgótarján, 
Rákóczi út 17.) 



3. ábra 
 

A NÓGRÁD MEGYEI MÚZEUMI SZERVEZET ORGANOGRAMJA  
AZ ÁTSZERVEZÉS UTÁN  

Megyei múzeumi 
szervezet igazgató, 
megyei múzeum 
igazgató, osztály vezető, 
csoportvezető 

Igazgatóhelyettes, 
osztályvezető 

Történeti és régészeti osztály dolgozói: 
történeti muzeológusok, 
gyűjteménykezelők, 
régészek 
 
 

Igazgatási és üzemeltetési 
csoport dolgozói : 
adminisztrátor, gazdasági 
ügyintéző, gondnok, 
takarítók, teremőrök, 
informatikus 

Néprajzi, művészeti, 
természettudományi, 
közművelődési és restaurátor 
osztály dolgozói: 
néprajzi, természettudományi,  
irodalomtörténeti, 
művészettörténész muzeológusok, 
restaurátorok, 
közművelődési szakemberek/ 
múzeumpedagógusok, 
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4. ábra 
 

 
 

 A NÓGRÁD MEGYEI MÚZEUMI SZERVEZET MÚZEUMA, 
GYŰJTEMÉNYEI, KIÁLLÍTÓHELYEI, TELEPHELYEI  

AZ ÁTSZERVEZÉS UTÁN  
 

 

Nógrád Megyei 
Múzeumi 
Szervezet 

Nógrádi Történeti Múzeum 
(Salgótarján) 

(megyei múzeum: történeti muzeológia, 
régészet, néprajz, képzőművészet, 
numizmatika, irodalomtörténet,) 
telephelyei: 

1. Balassagyarmat, Palóc liget 1. 
2. Szécsény, Ady E. út 7. 
3. Pásztó, Múzeum tér 5. 

Külső raktárak: 
1. Balassagyarmat, 

Rákóczi út 6.;  
2. Csitár-

Nógrádgárdony;  
3. Felsőpetény, Petőfi út 

36.) 
4. Salgótarján, Rákóczi 

út 17. 
5. Balassagyarmat, 

Civitas Fortissima tér 
2. (Vármegyeháza) 

Muzeális gyűjtemények: 
1. Kubinyi Ferenc Múzeum 

(Szécsény – történeti 
muzeológia) 

2. Palóc Múzeum 
(Balassagyarmat - néprajz) 

3. Pásztói Múzeum 
(természettudomány) 

4. Bányamúzeum 
(Salgótarján – 
bányaműszaki– és  
bányatechnika-történet) 

 

Kiállítóhelyek: 
1. Palóc Ház (Balassagyarmat) 
2. Szlovák Nemzetiségi Tájház 

(Bánk) 
3. Falumúzeum (Hollókő) 
4. Madách Imre Emlékmúzeum 

(Csesztve) 
5. Mikszáth Kálmán Emlékház 

(Horpács) 
6. Oskolamester ház (Pásztó) 
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5. ábra 
 

 
 

 A NÓGRÁD MEGYEI MÚZEUMI SZERVEZET MÚZEUMA, 
GYŰJTEMÉNYEI, KIÁLLÍTÓHELYEI, TELEPHELYEI  

AZ ÁTSZERVEZÉS UTÁN  

Nógrád Megyei 
Múzeumi 
Szervezet 

Kubinyi Ferenc Múzeum 
(Szécsény) 

(megyei múzeum: történeti muzeológia, 
régészet, néprajz, képzőművészet, 
numizmatika) 
telephelyei: 

1. Salgótarján, Múzeum tér 2. 
2. Balassagyarmat, Palóc liget 1. 

Külső raktárak: 
1. Balassagyarmat, 

Rákóczi út 6.;  
2. Csitár-

Nógrádgárdony;  
3. Felsőpetény, 

Petőfi út 36.) 
4. Salgótarján, 

Rákóczi út 17. 
5. Balassagyarmat, 

Civitas 
Fortissima tér 2. 
(Vármegyeháza) 

Muzeális gyűjtemények: 
1. Nógrádi Történeti 

Múzeum (Salgótarján -
történeti muzeológia) 

2. Palóc Múzeum 
(Balassagyarmat - 
irodalomtörténet) 

3. Pásztói Múzeum 
(természettudomány) 

4. Bányamúzeum 
(Salgótarján – 
bányaműszaki– és  
bányatechnika-történet) 

Kiállítóhelyek: 
1. Palóc Ház (Balassagyarmat) 
2. Szlovák Nemzetiségi Tájház 

(Bánk) 
3. Falumúzeum (Hollókő) 
4. Madách Imre Emlékmúzeum 

(Csesztve) 
5. Mikszáth Kálmán Emlékház 

(Horpács) 
6. Oskolamester ház (Pásztó) 
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6/A. ábra 
 

 
 

 A NÓGRÁD MEGYEI MÚZEUMI SZERVEZET MÚZEUMA, 
GYŰJTEMÉNYEI, KIÁLLÍTÓHELYEI, TELEPHELYEI  

AZ ÁTSZERVEZÉS UTÁN  

Nógrád Megyei 
Múzeumi 
Szervezet 

Palóc Múzeum 
(Balassagyarmat) 

(megyei múzeum: történeti muzeológia, 
régészet, néprajz, képzőművészet, 
irodalomtörténet, numizmatika) 
telephelyei: 
1. Salgótarján, Múzeum tér 2. 
2. Szécsény, Ady E. út 7. 

Külső raktárak: 
1. Balassagyarmat, 

Rákóczi út 6.;  
2. Csitár-

Nógrádgárdony;  
3. Felsőpetény, Petőfi út 

36.) 
4. Salgótarján, Rákóczi 

út 17. 
5. Balassagyarmat, 

Civitas Fortissima tér 
2. (Vármegyeháza) 

 

Muzeális gyűjtemények: 
1. Kubinyi Ferenc Múzeum 

(Szécsény - történeti 
muzeológia)  

2. Pásztói Múzeum 
(természettudomány) 

3. Bányamúzeum 
(Salgótarján – 
bányaműszaki– és  
bányatechnika-történet) 

 

Kiállítóhelyek: 
1. Nógrádi Történeti Múzeum  

(Salgótarján) 
2. Palóc Ház (Balassagyarmat) 
3. Szlovák Nemzetiségi Tájház 

(Bánk) 
4. Falumúzeum (Hollókő) 
5. Madách Imre Emlékmúzeum 

(Csesztve) 
6. Mikszáth Kálmán Emlékház 

(Horpács) 
7. Oskolamester ház (Pásztó) 
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6/B. ábra 
 

 
 

 A NÓGRÁD MEGYEI MÚZEUMI SZERVEZET MÚZEUMA, 
GYŰJTEMÉNYEI, KIÁLLÍTÓHELYEI, TELEPHELYEI  

AZ ÁTSZERVEZÉS UTÁN  

Nógrád Megyei 
Múzeumi 
Szervezet 

Palóc Múzeum 
(Balassagyarmat) 

(megyei múzeum: történeti muzeológia, 
régészet, néprajz, képzőművészet, 
természettudomány, numizmatika) 
telephelyei: 

1. Salgótarján, Múzeum tér 2. 
2. Szécsény, Ady E. út 7. 
3. Pásztó, Múzeum tér 5. 

 

Külső raktárak: 
1. Balassagyarmat, 

Rákóczi út 6.;  
2. Csitár-

Nógrádgárdony;  
3. Felsőpetény, Petőfi út 

36.) 
4. Salgótarján, Rákóczi 

út 17. 
5. Balassagyarmat, 

Civitas Fortissima tér 
2. (Vármegyeháza) 

 

Muzeális gyűjtemények: 
1. Nógrádi Történeti 

Múzeum  (Salgótarján - 
irodalomtörténet) 

2. Kubinyi Ferenc Múzeum 
(Szécsény - történeti 
muzeológia)  

3. Bányamúzeum 
(Salgótarján – 
bányaműszaki– és  
bányatechnika-történet) 

 

Kiállítóhelyek: 
1. Pásztói Múzeum  
2. Palóc Ház (Balassagyarmat) 
3. Szlovák Nemzetiségi Tájház 

(Bánk) 
4. Falumúzeum (Hollókő) 
5. Madách Imre Emlékmúzeum 

(Csesztve) 
6. Mikszáth Kálmán Emlékház 

(Horpács) 
7. Oskolamester ház (Pásztó) 
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6/C. ábra 
 

 
 

 A NÓGRÁD MEGYEI MÚZEUMI SZERVEZET MÚZEUMA, 
GYŰJTEMÉNYEI, KIÁLLÍTÓHELYEI, TELEPHELYEI  

AZ ÁTSZERVEZÉS UTÁN  

Nógrád Megyei 
Múzeumi 
Szervezet 

Palóc Múzeum 
(Balassagyarmat) 

(megyei múzeum: történeti muzeológia, 
régészet, néprajz, képzőművészet,  
numizmatika, irodalomtörténet) 
telephelyei: 

1. Salgótarján, Múzeum tér 2. 
2. Szécsény, Ady E. út 7. 

 

Külső raktárak: 
1. Balassagyarmat, 

Rákóczi út 6.;  
2. Csitár-

Nógrádgárdony;  
3. Felsőpetény, Petőfi út 

36.) 
4. Salgótarján, Rákóczi 

út 17. 
5. Balassagyarmat, 

Civitas Fortissima tér 
2. (Vármegyeháza) 

 

Muzeális gyűjtemények: 
1. Nógrádi Történeti 

Múzeum  (Salgótarján – 
történeti muzeológia) 

2. Bányamúzeum 
(Salgótarján – 
bányaműszaki– és  
bányatechnika-történet) 

3. Pásztói Múzeum 
(természettudomány) 

    

Kiállítóhelyek: 
1. Kubinyi Ferenc Múzeum 

(Szécsény) 
2. Palóc Ház (Balassagyarmat) 
3. Szlovák Nemzetiségi Tájház 

(Bánk) 
4. Falumúzeum (Hollókő) 
5. Madách Imre Emlékmúzeum 

(Csesztve) 
6. Mikszáth Kálmán Emlékház 

(Horpács) 
7. Oskolamester ház (Pásztó) 
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I. A 

HATÁROZATI JAVASLAT 
a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet átszervezésére 

 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy a Nógrád Megyei Múzeumi 
Szervezet átszervezését Nógrádi Történeti Múzeum központú múzeumi szervezettel valósítja 
meg. Egyúttal a Kubinyi Ferenc Múzeum, a Palóc Múzeum, a Pásztói Múzeum és a 
Bányamúzeum  muzeális gyűjteményekké válnak. 
Utasítja a közgyűlés elnökét és a múzeumi szervezet igazgatóját, hogy a döntéssel kapcsolatos 
intézkedéseket tegyék meg. 
Határidő: folyamatos 2011. június 30-ig. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke, Dr. Szirácsik Éva igazgató 
 
 

I. B 
HATÁROZATI JAVASLAT 

a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet átszervezésére 
 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy a Nógrád Megyei Múzeumi 
Szervezet átszervezését Kubinyi Ferenc Múzeum központú múzeumi szervezettel valósítja 
meg. Egyúttal a Nógrádi Történeti Múzeum, a Palóc Múzeum, a Pásztói Múzeum és a 
Bányamúzeum  muzeális gyűjteményekké válnak. 
Utasítja a közgyűlés elnökét és a múzeumi szervezet igazgatóját, hogy a döntéssel kapcsolatos 
intézkedéseket tegyék meg. 
Határidő: folyamatos 2011. június 30-ig. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke, Dr. Szirácsik Éva igazgató 
 
 

I. C/1. 
HATÁROZATI JAVASLAT 

a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet átszervezésére 
 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy a Nógrád Megyei Múzeumi 
Szervezet átszervezését  Palóc Múzeum központú múzeumi szervezettel valósítja meg. 
Egyúttal a Kubinyi Ferenc Múzeum, a Pásztói Múzeum és a Bányamúzeum  muzeális 
gyűjteményekké válnak, a Nógrádi Történeti Múzeum kiállítóhellyé minősül. 
Utasítja a közgyűlés elnökét és a múzeumi szervezet igazgatóját, hogy a döntéssel kapcsolatos 
intézkedéseket tegyék meg. 
Határidő: folyamatos 2011. június 30-ig. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke, Dr. Szirácsik Éva igazgató 
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I. C/2. 
HATÁROZATI JAVASLAT 

a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet átszervezésére 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy az átszervezést Palóc Múzeum 
központú múzeumi szervezettel valósítja meg. Egyúttal a Nógrádi Történeti Múzeum, a 
Kubinyi Ferenc Múzeum és a Bányamúzeum muzeális gyűjteményekké válnak, a Pásztói 
Múzeum kiállítóhellyé minősül. 
Utasítja a közgyűlés elnökét és a múzeumi szervezet igazgatóját, hogy a döntéssel kapcsolatos 
intézkedéseket tegyék meg. 
Határidő: folyamatos 2011. június 30-ig. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke, Dr. Szirácsik Éva igazgató 
 
 

I. C/3. 
HATÁROZATI JAVASLAT 

a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet átszervezésére 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy az átszervezést  Palóc Múzeum 
központú múzeumi szervezettel valósítja meg. Egyúttal a Nógrádi Történeti Múzeum, a 
Pásztói Múzeum és a Bányamúzeum muzeális gyűjteményekké válnak, a Kubinyi Ferenc 
Múzeum kiállítóhellyé minősül. 
Utasítja a közgyűlés elnökét és a múzeumi szervezet igazgatóját, hogy a döntéssel kapcsolatos 
intézkedéseket tegyék meg. 
Határidő: folyamatos 2011. június 30-ig. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke, Dr. Szirácsik Éva igazgató 
 
 
Salgótarján, 2011. április 20. 
 
         Becsó Zsolt 
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II.  

HATÁROZATI JAVASLAT 
a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet átszervezésének végrehajtására 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése utasítja a Nógrád Megyei Múzeumi 

Szervezet igazgatóját, hogy az intézmény módosított alapító okirata szerint vizsgálja 
felül az intézmény szervezeti és működési szabályzatát, tegye meg a szükséges 
módosításokat, és fenntartói jóváhagyásra nyújtsa be a Humánszolgáltatási Bizottság 
júniusi ülésére.  
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Dr. Szirácsik Éva igazgató 

 
2. A Közgyűlés utasítja a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet igazgatóját, hogy tegye 

meg a szükséges intézkedéseket a gyűjtemények döntésnek megfelelő 
szétválogatására.  
Határidő: 2011. június 30. 
Felelős: Dr. Szirácsik Éva igazgató 
 

3. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet 
alapító okiratának módosításával összefüggésben a következők szerint dönt: 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Dr. Szirácsik Éva (szül.: Salgótarján, 
1971. 08. 30., an.: Fodor Erzsébet) a  Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet 
igazgatójának határozott idejű magasabb vezetői beosztás ellátására történő 
megbízását 2011. június 30. napjával visszavonja, mely időpontot követően a 
közalkalmazott eredeti munkakörében kerül továbbfoglalkoztatásra. 
A közgyűlés utasítja elnökét, hogy a Dr. Szirácsik Éva vezetői megbízásának 
visszavonásával kapcsolatos intézkedést készítse elő, írja alá, továbbá az egyéb 
munkáltatói feladatok – beleértve az érintett személyi anyagának intézményhez 
történő átadása – megtételéről gondoskodjon. 
Határidő: 2011. június 30. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

4. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy kérje ki a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 
miniszterének véleményét Dr. Szirácsik Éva magasabb vezetői megbízásának 
visszavonásáról.   
Határidő: 2011. május 2. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

5. A testület utasítja a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet igazgatóját, hogy a Nógrád 
Megyei Múzeumi Szervezet területi, valamint tematikus múzeumok igazgatóinak 
magasabb vezetői megbízását 2011. június 30. napjára szüntesse meg, az ezzel 
kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket tegye meg. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Dr. Szirácsik Éva igazgató 

 
6. A Közgyűlés utasítja a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet igazgatóját, hogy kérje ki 

a Nemzeti Erőforrás Minisztérium miniszterének véleményét a Nógrád Megyei 
Múzeumi Szervezet területi, valamint tematikus múzeumok igazgatói magasabb 
vezetői megbízásának 2011. június 30-ai hatállyal történő visszavonásáról.   
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Határidő: 2011. május 2. 
Felelős: Dr. Szirácsik Éva igazgató 

 
7. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése nyilvános pályázatot hirdet a megyei 

múzeum, egyúttal a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet vezetésére igazgatói 
beosztással, határozott időre szóló magasabb vezetői megbízással, a következők 
szerint: 

A megbízás lényeges feladatai: 

a) a ........................... (Nógrád megyei megyei múzeum), egyben a Nógrád 
Megyei Múzeumi Szervezet vezetésének ellátása, 
b) az intézmény jogállását, szervezetét, működését szabályozó jogszabályok 
rendelkezéseiben, valamint az intézmény szervezeti és működési 
szabályzatában meghatározottak. 
 
Pályázati feltételek:  

a) szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, és 
b) tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret, 
c) a végzettségnek és szakképzettségnek és egyben az intézmény 
alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt év szakmai 
gyakorlat, 
d) kiemelkedő szakmai vagy tudományos tevékenység, és 
e) kiemelkedő szakirányú tudományos tevékenység 
f) büntetlen előélet,  
g) magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és 
tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett 
h) tizennyolcadik életévének betöltése, 
i) vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása, 
j) magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a 
munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással 
egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba kinevezhető. 
 
A pályázathoz csatolni kell:  

a) a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, a tudományos tevékenységével 
összefüggő publikációk jegyzékét, 
b) vezetői programot, szakmai helyzetelemzésére épülő fejlesztési 
elképzeléseket, valamint ezek egy oldalas összefoglalóját, 
c) a szakképesítést igazoló oklevelek közjegyző által hitelesített másolatait, 
d) három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, 
e) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 
f)  a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyét érintő napirendi pont 
tárgyalása nyílt vagy zárt ülésen történjen,  
g) a pályázó előzetes kötelezettségvállalását arra, hogy – nyertes pályázóként 
– a 2007. évi CLII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti időben 
vagyonnyilatkozatot tesz. 
 

A pályázati eljárás szabályai: 
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a) A pályázatot úgy kell benyújtani, hogy az 2011. június 3-án 12.00 óráig a 
b) pont szerinti helyre megérkezzen. 
b) A pályázatot zárt borítékban, „Múzeum-igazgatói pályázat” megjelöléssel a 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnökéhez címezve (3100 
Salgótarján, Rákóczi út 36., Elnöki Titkárság) egy eredeti és két másolati 
példányban kell benyújtani. 
c)  A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás a (32) 620-235 telefonszámon 
Vágvölgyiné Dr. Bene Orsolyától kérhető. 
d) A pályázat elbírálása: a közgyűlés 2011. június 23-ai ülésén. 
e) A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése fenntartja a jogát annak, 
hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. 

 

A létrehozandó jogviszony egyes elemei 

a) Az igazgatói megbízás 2011. július 1-jétől határozott időre, öt évre – 2016. 
június 30-ig szól. 
b) Az illetmény és vezetői pótlék az 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 
150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével, 
megegyezés szerint kerül megállapításra. 

 

8. A Közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás a 
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ és Nógrád 
Megye Önkormányzatának internetes oldalán történő közzétételéről. 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Barta László, megyei főjegyző 

7. A Közgyűlés a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet igazgatói pályázatának 
véleményezésére szakmai-szakértői bizottságot hoz létre, melyben a pályáztató 
képviseletével Barna János Béla alelnököt bízza meg. A közgyűlés felhatalmazza 
alelnökét, hogy a pályázatokat véleményező szakértői bizottság – a múzeumi 
szakmában kiemelkedő szakmai jártassággal rendelkező – tagjainak felkéréséről, 
valamint az intézmény közalkalmazotti tanácsának, a közgyűjteményi és 
közalkalmazotti dolgozók szakszervezetének, a bizottság munkájában való 
részvételéről gondoskodjon. A testület felkéri alelnökét, hogy a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvény 59. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – az Nemzeti 
Erőforrás Miniszter véleményének kikéréséről gondoskodjon.  

Határidő: a tagok felkérésére 2011. május 12. ,  
                a vélemények kikérésére 2011. június 8. 
Felelős: Barna János Béla, a közgyűlés alelnöke 

8. A közgyűlés felkéri alelnökét, hogy a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet vonatkozó 
szakaszaiban foglaltak biztosítása mellett tegyen javaslatot az intézmény igazgatói 
feladatok magasabb vezetői megbízással történő ellátására. 

Határidő: a közgyűlés 2011. június 23-ai ülése 
Felelős: Barna János Béla, a közgyűlés alelnöke 
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9. A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az átszervezéssel érintett muzeális intézmények 
működési engedélyének 2011. július 1-ei hatállyal történő módosítás iránti kérelmét 
nyújtsa be a Nemzeti Erőforrás Minisztérium miniszteréhez. 
Határidő: 2011. június 30. 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
 
 
 

Salgótarján, 2011. április 20. 
 
         Becsó Zsolt 

 
 
 



 
 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
…/2011. (... ... ) önkormányzati 

r e n d e l e t e 
 

a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet alapításáról 
 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 9. § (4) bekezdése alapján a következőt rendeli el: 
 

1. § 
 
A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a jelen rendelet melléklete szerinti tartalmú okirattal 
megalapítja a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezetet. 

 
2. § 

 
Jelen rendelet 2011. július 1. napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg hatályát veszti a 18/1992. (VI. 
11.) Kgy. rendelet, a 10/2003. (V. 29.) Kgy. rendelet, a 17/2009. (VI. 5. ) Kgy. rendelet 6. §-a, a 
25/2009. (XII. 4.) Kgy. rendelet 5. §-a, a 3/2010. (II. 22.) Kgy. rendelet 6. §-a, a 19/2010. (IX. 7.) 
önkormányzati rendelet 4. §-a, a 27/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 12. §-a, valamint a 
…/2011. (… …) önkormányzati rendelet 12. §-a. 
 
 
Salgótarján, 2011. április 28. 
 
 

Becsó Zsolt  
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 
 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 



 
A …/2011. (... ...) önkormányzati rendelet melléklete 

 
,,A” 

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgy űlésének 
…/2011. (......) Kgy.  

rendeletével alapított 

Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet 
 

A L A P Í T Ó  O K I R A T A  
 
 

1. Alapító szerv:  
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 

 
2. A szervezet elnevezése, székhelye, telephelyei:  

2.1. Elnevezése: Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet 
2.2. Székhelye: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 2. 
2.3. Az intézmény telephelyei: 

a)  Nógrádi Történeti Múzeum ˙(3100 Salgótarján, Múzeum tér 2.) 
b)  Palóc Múzeum (2660 Balassagyarmat, Palóc liget 1.) 
c)  Kubinyi Ferenc Múzeum (3170 Szécsény, Ady E. út 7.) 
d)  Pásztói Múzeum (3060 Pásztó, Múzeum tér 5.) 
e)  Bányamúzeum (3100 Salgótarján, Zemlinszky u.1.) 
f)  Palóc Ház (2660 Balassagyarmat, Palóc liget 1.) 
g)  Madách Imre Emlékmúzeum (2678 Csesztve, Kossuth u. 76.) 
h)  Mikszáth Kálmán Emlékház (2658 Horpács, Kossuth út 2.) 
i)  Szlovák Nemzetiségi Kiállítóhely (2653 Bánk, Petőfi út 94.) 
j)  Palóc Tájház (3176 Hollókő, Kossuth út 82.) 
k)  Irodalomtörténeti műtárgyraktár [2660 Balassagyarmat, Civitas Fortissima tér 2.  

(Vármegyeháza)] 
l)  Oskolamester ház (3060 Pásztó, Múzeum tér, hrsz.: 59.) 

m)  Néprajzi műtárgyraktár I. (2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 6.) 
n)  Néprajzi műtárgyraktár II. (2673 Csitár-Nógrádgárdony, hrsz.: 526) 
o)  Palóc Múzeum raktárbázisa (2611 Felsőpetény, Petőfi S. út 36.) 
p)  a Nógrádi Történeti Múzeum raktárbázisa (3100 Salgótarján, Rákóczi út 17., hrsz: 

3893/A/13.) 
 

3. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban me ghatározott közfeladata):  
      Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdésének a) pontjában, valamint az 1997. évi 

CXL. törvény 45.§-ában a megyei önkormányzat számára előírt múzeumi feladatok 
ellátása a hatályos jogszabályok szerint. 

4. A Múzeumi Szervezet m űködési köre:   
a)  Nógrád megye 
b)  a néprajz tekintetében a palóc néprajzi egység területe 
c)  a Madách és Mikszáth emlékek tekintetében az egész ország 
d)  bányaműszaki és bányatörténeti emlékek tekintetében az egész ország. 

 
 



 
5. A Múzeumi Szervezet alaptevékenysége (feladata):  

a) Múzeumi tevékenység (szakágazat: 910200), a kulturális örökség védelme, 
könyvkiadás. 

b) Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok meghatározása: 
ba) 910201 – Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
bb) 910202 – Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 
bc) 910203 – Múzeumi kiállítási tevékenység 
bd) 910204 – Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 
be) 854221 – Alapképzés 
bf) 854222 – Mesterképzés 
bg) 854223 – Doktori képzés 
bh) 900400 – Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
bi)  890441 – Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
bj)  890442 - Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 
bk) 890443 – Egyéb közfoglalkoztatás 

 
6. A Múzeumi Szervezet vállalkozási tevékenysége:  

A Múzeumi Szervezet vállalkozási tevékenységet nem folytathatnak.  
 

7. A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet muzeális intéz ményei:  
 
7.1. Nógrádi Történeti Múzeum 

7.1.1.Székhelye: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 2. 
        Telephelyei: 2660 Balassagyarmat, Palóc liget 1., 
                            3170 Szécsény, Ady E. út 7., 
                           3060 Pásztó, Múzeum tér 5. 
7.1.2. Feladata:  

A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet irányító intézménye: ellátja az 
1997. évi CXL. törvény 45.§ (4) bekezdésének a)-g) pontjaiban a megyei 
múzeum számára meghatározott feladatokat. 

7.1.3. Gyűjtőkörei: történeti muzeológia, régészet, néprajz, képzőművészet, 
numizmatika, irodalomtörténet. 

7.1.4. Gyűjtőterülete:  
- Nógrád megye   
- a Madách és Mikszáth emlékek tekintetében az egész ország. 

 
7.2. Palóc Múzeum  (2660 Balassagyarmat, Palóc liget 1.) 

7.2.1. Feladata: ellátja az 1997. évi CXL. törvény 48.§ (1)-(2) bekezdésében a 
muzeális gyűjtemény számára meghatározott feladatokat. 

7.2.2. Gyűjtőköre: néprajz, a palóc néprajzi egység anyaga 
7.2.3. Gyűjtőterülete: Nógrád megye, illetve a palóc néprajzi egység területe. 
 

7.3. Kubinyi Ferenc Múzeum  (3170 Szécsény, Ady E. út 7.) 
7.3.1.  Feladata: ellátja az 1997. évi CXL. törvény 48.§ (1)-(2) bekezdésében a 

muzeális gyűjtemény számára meghatározott feladatokat. 
7.3.2. Gyűjtőköre: Nógrád történeti muzeológiája a XIX. század közepéig 

terjedően 
7.3.3. Gyűjtőterülete: Nógrád megye 
 
 



 
7.4. Pásztói Múzeum  (3060 Pásztó, Múzeum tér 5.) 

7.4.1. Feladata: ellátja az 1997. évi CXL. törvény 48.§ (1)-(2) bekezdésében a 
muzeális gyűjtemény számára meghatározott feladatokat. 

7.4.2. Gyűjtőköre: természettudomány 
7.4.3. Gyűjtőterülete: Nógrád megye 
 

7.5. Bányamúzeum  (3100 Salgótarján, Zemlinszky u.1.) 
7.5.1. Feladata: ellátja az 1997. évi CXL. törvény 48.§ (1)-(2) bekezdésében a 

muzeális gyűjtemény számára meghatározott feladatokat. 
7.5.2. Gyűjtőköre: bányaműszaki- és bányatechnika-történet  
7.5.3. Gyűjtőterülete: az egész ország 
 
 

7.6. Kiállítóhelyek: 
7.6.1. Palóc Ház (2660 Balassagyarmat, Palóc liget 1.) 
7.6.2. Madách Imre Emlékmúzeum (2678 Csesztve, Kossuth u. 76.) 
7.6.3. Mikszáth Kálmán Emlékház (2658 Horpács, Kossuth út 2.) 
7.6.4. Szlovák Nemzetiségi Kiállítóhely (2653 Bánk, Petőfi út 94.) 
7.6.5. Falumúzeum (3176 Hollókő, Kossuth út 82.) 
7.6.6. Oskolamester ház (3060 Pásztó, Múzeum tér, hrsz.: 59.) 

 
8. A Múzeumi Szervezet irányító (felügyeleti) szerv e: 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.);  
szervezeti és működési Szabályzatát a Közgyűlés Humánszolgáltatási Bizottsága hagyja 
jóvá. 

 
9. A Múzeumi Szervezet besorolása, jogi személyiség e, gazdálkodása:  

a) Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó, gazdasági szervezettel nem 
rendelkező költségvetési szerv, amely minden előirányzata felett rendelkezési 
jogosultsággal bír (az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából 
teljes jogkörű). Pénzügyi-gazdasági feladatait együttműködési megállapodás alapján 
a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala (3100 Salgótarján, Rákóczi 
út 36.) látja el. 

b) A Múzeumi Szervezet önálló jogi személy. 
c) Alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által megállapított 

költségvetésből látja el. 
d) Az intézmény és foglalkoztatottjai főként közalkalmazotti, kivételesen polgári jogi 

jogviszonyban, vagy munkaviszonyban állnak egymással. 
 

10. Az intézmény vezet ője:  
Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, aki egyúttal a megyei múzeumi 
szervezet vezetője. Az igazgatót a közgyűlés – nyilvános pályázat útján, a miniszter 
véleményének kikérésével – határozott időtartamra bízza meg. Az igazgató felett a 
munkáltatói jogkört vezetői megbízás, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, az 
összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi 
büntetés kiszabása tekintetében a közgyűlés, az egyéb munkáltatói jogokat a megyei 
közgyűlés elnöke gyakorolja. 

 
 
 



 
11. A Múzeumi Szervezet jogel ődei:  

A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet általános jogutóda: 
-  a 2003-ban, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által – a 10/2003. 

(V.29.) Kgy. rendelettel – alapított Nógrád Megyei Múzeumi Szervezetnek (3100 
Salgótarján, Múzeum tér 2.). 

 
 
Salgótarján, 2011. április 28. 
 
 
 
 
 

Becsó Zsolt  
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László  
Nógrád megyei főjegyző 
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A …/2011. (... ...) önkormányzati rendelet melléklete 
 

,,B” 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgy űlésének 

…/2011. (......) Kgy.  
rendeletével alapított 

Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet 
 

A L A P Í T Ó  O K I R A T A  
 

1. Alapító szerv:  
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 

 
2. A szervezet elnevezése, székhelye, telephelyei:  

2.1. Elnevezése: Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet 
2.2. Székhelye: 3170 Szécsény, Ady Endre út 7. 
2.3. Az intézmény telephelyei: 

a)  Kubinyi Ferenc Múzeum (3170 Szécsény, Ady E. út 7.) 
b)  Nógrádi Történeti Múzeum ˙(3100 Salgótarján, Múzeum tér 2.) 
c)  Palóc Múzeum (2660 Balassagyarmat, Palóc liget 1.) 
d)  Pásztói Múzeum (3060 Pásztó, Múzeum tér 5.) 
e)  Bányamúzeum (3100 Salgótarján, Zemlinszky u.1.) 
f)  Palóc Ház (2660 Balassagyarmat, Palóc liget 1.) 
g)  Madách Imre Emlékmúzeum (2678 Csesztve, Kossuth u. 76.) 
h)  Mikszáth Kálmán Emlékház (2658 Horpács, Kossuth út 2.) 
i) Szlovák Nemzetiségi Kiállítóhely (2653 Bánk, Petőfi út 94.) 
j) Palóc Tájház (3176 Hollókő, Kossuth út 82.) 
k) Irodalomtörténeti műtárgyraktár [2660 Balassagyarmat, Civitas Fortissima tér 

2.  (Vármegyeháza)] 
l) Oskolamester ház (3060 Pásztó, Múzeum tér, hrsz.: 59.) 
m) Néprajzi műtárgyraktár I. (2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 6.) 
n) Néprajzi műtárgyraktár II. (2673 Csitár-Nógrádgárdony, hrsz.: 526) 
o) Palóc Múzeum raktárbázisa (2611 Felsőpetény, Petőfi S. út 36.) 
p) a Nógrádi Történeti Múzeum raktárbázisa (3100 Salgótarján, Rákóczi út 17., 

hrsz: 3893/A/13.) 
 

3. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban me ghatározott közfeladata):  
      Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdésének a) pontjában, valamint az 1997. évi 

CXL. törvény 45.§-ában a megyei önkormányzat számára előírt múzeumi feladatok 
ellátása a hatályos jogszabályok szerint. 

4. A Múzeumi Szervezet m űködési köre:   
a)  Nógrád megye 
b)  a néprajz tekintetében a palóc néprajzi egység területe 
c)  a Madách és Mikszáth emlékek tekintetében az egész ország 
d)  bányaműszaki és bányatörténeti emlékek tekintetében az egész ország. 

 
5. A Múzeumi Szervezet alaptevékenysége (feladata):  

a) Múzeumi tevékenység (szakágazat: 910200), a kulturális örökség védelme, 
könyvkiadás. 

b) Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok meghatározása: 
ba) 910201 – Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
bb) 910202 – Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 
bc) 910203 – Múzeumi kiállítási tevékenység 



 7 

bd) 910204 – Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 
be) 854221 – Alapképzés 
bf) 854222 – Mesterképzés 
bg) 854223 – Doktori képzés 
bh) 900400 – Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
bi)  890441 – Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
bj) 890442 - Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatása 
bk) 890443 – Egyéb közfoglalkoztatás 

 
6. A Múzeumi Szervezet vállalkozási tevékenysége:  

A Múzeumi Szervezet vállalkozási tevékenységet nem folytathatnak.  
 

7. A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet muzeális intéz ményei:  
7.1. Kubinyi Ferenc Múzeum    

7.1.1.Székhelye: 3170 Szécsény, Ady E. út 7. 
        Telephelyei: 2660 Balassagyarmat, Palóc liget 1. 
                            3100 Salgótarján, Múzeum tér 2.                         
7.1.2. Feladata:  

A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet irányító intézménye: ellátja az 
1997. évi CXL. törvény 45.§ (4) bekezdésének a)-g) pontjaiban a 
megyei múzeum számára meghatározott feladatokat. 

7.1.3. Gyűjtőkörei: történeti muzeológia, régészet, néprajz, képzőművészet, 
numizmatika. 

7.1.4. Gyűjtőterülete:  
 a) Nógrád megye 
 b) néprajz tekintetében a palóc néprajzi egység területe. 

 
7.2. Palóc Múzeum  (2660 Balassagyarmat, Palóc liget 1.) 

7.2.1. Feladata: ellátja az 1997. évi CXL. törvény 48.§ (1)-(2) bekezdésében 
a muzeális gyűjtemény számára meghatározott feladatokat. 

7.2.2. Gyűjtőköre: irodalomtörténet 
7.2.3. Gyűjtőterülete:  

a) Nógrád megye 
b) a Madách és Mikszáth emlékek tekintetében az egész ország. 

 
7.3. Nógrádi Történeti Múzeum  (3100 Salgótarján, Múzeum tér 2.) 

7.3.1.  Feladata: ellátja az 1997. évi CXL. törvény 48.§ (1)-(2) bekezdésében 
a muzeális gyűjtemény számára meghatározott feladatokat. 

7.3.2. Gyűjtőköre: történeti muzeológia 
7.3.3. Gyűjtőterülete: Nógrád megye 
 

7.4. Bányamúzeum (3100 Salgótarján, Zemlinszky u.1.) 
7.4.1. Feladata: ellátja az 1997. évi CXL. törvény 48.§ (1)-(2) bekezdésében 

a muzeális gyűjtemény számára meghatározott feladatokat. 
7.4.2. Gyűjtőköre: bányaműszaki- és bányatechnika-történet  
7.4.3. Gyűjtőterülete: az egész ország 
 

7.5. Pásztói Múzeum  (3060 Pásztó, Múzeum tér 5.) 
7.5.1. Feladata: ellátja az 1997. évi CXL. törvény 48.§ (1)-(2) bekezdésében 

a muzeális gyűjtemény számára meghatározott feladatokat. 
7.5.2. Gyűjtőköre: természettudomány 
7.5.3. Gyűjtőterülete: Nógrád megye 
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7.6. Kiállítóhelyek: 
7.6.1. Palóc Ház (2660 Balassagyarmat, Palóc liget 1.) 
7.6.2. Madách Imre Emlékmúzeum (2678 Csesztve, Kossuth u. 76.) 
7.6.3. Mikszáth Kálmán Emlékház (2658 Horpács, Kossuth út 2.) 
7.6.4. Szlovák Nemzetiségi Kiállítóhely (2653 Bánk, Petőfi út 94.) 
7.6.5. Falumúzeum (3176 Hollókő, Kossuth út 82.) 
7.6.6. Oskolamester ház (3060 Pásztó, Múzeum tér, hrsz.: 59.) 

 
8. A Múzeumi Szervezet irányító (felügyeleti) szerv e: 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.);  
szervezeti és működési Szabályzatát a Közgyűlés Humánszolgáltatási Bizottsága 
hagyja jóvá. 

 
9. A Múzeumi Szervezet besorolása, jogi személyiség e, gazdálkodása:  

a) Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó, gazdasági szervezettel nem 
rendelkező költségvetési szerv, amely minden előirányzata felett rendelkezési 
jogosultsággal bír (az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság 
szempontjából teljes jogkörű). Pénzügyi-gazdasági feladatait együttműködési 
megállapodás alapján a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala 
(3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) látja el. 

b) A Múzeumi Szervezet önálló jogi személy. 
c) Alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által 

megállapított költségvetésből látja el. 
d) Az intézmény és foglalkoztatottjai főként közalkalmazotti, kivételesen polgári 

jogi jogviszonyban, vagy munkaviszonyban állnak egymással. 
 

10. Az intézmény vezet ője:  
Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, aki egyúttal a megyei 
múzeumi szervezet vezetője. Az igazgatót a közgyűlés - nyilvános pályázat útján, 
a miniszter véleményének kikérésével - határozott időtartamra bízza meg. Az 
igazgató felett a munkáltatói jogkört vezetői megbízás, felmentés, vezetői 
megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás 
megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a közgyűlés, az egyéb 
munkáltatói jogokat a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 

 
11. A Múzeumi Szervezet jogel ődei:  

A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet általános jogutóda: 
-  a 2003-ban, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által – a 10/2003. 

(V.29.) Kgy. rendelettel – alapított Nógrád Megyei Múzeumi Szervezetnek 
(3100 Salgótarján, Múzeum tér 2.). 

 
 

Salgótarján, 2011. április 28. 
 
 
 

Becsó Zsolt  
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László  
Nógrád megyei főjegyző 
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A …/2011. (... ...) önkormányzati rendelet melléklete 
 

,,C/1” 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgy űlésének 

…/2011. (......) Kgy.  
rendeletével alapított 

Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet 
 

A L A P Í T Ó  O K I R A T A  
 

1. Alapító szerv:  
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 

 
2. A szervezet elnevezése, székhelye, telephelyei:  

2.1. Elnevezése: Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet 
2.2. Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Palóc liget 1. 
2.3. Az intézmény telephelyei: 

a) Palóc Múzeum (2660 Balassagyarmat, Palóc liget 1.) 
b) Nógrádi Történeti Múzeum ˙(3100 Salgótarján, Múzeum tér 2.) 
c) Kubinyi Ferenc Múzeum (3170 Szécsény, Ady E. út 7.) 
d) Pásztói Múzeum (3060 Pásztó, Múzeum tér 5.) 
e) Bányamúzeum (3100 Salgótarján, Zemlinszky u.1.) 
f) Palóc Ház (2660 Balassagyarmat, Palóc liget 1.) 
g) Madách Imre Emlékmúzeum (2678 Csesztve, Kossuth u. 76.) 
h) Mikszáth Kálmán Emlékház (2658 Horpács, Kossuth út 2.) 
i) Szlovák Nemzetiségi Kiállítóhely (2653 Bánk, Petőfi út 94.) 
j) Palóc Tájház (3176 Hollókő, Kossuth út 82.) 
k) Irodalomtörténeti műtárgyraktár [2660 Balassagyarmat, Civitas Fortissima 

tér 2.  (Vármegyeháza)] 
l) Oskolamester ház (3060 Pásztó, Múzeum tér, hrsz.: 59.) 
m) Néprajzi műtárgyraktár I. (2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 6.) 
n) Néprajzi műtárgyraktár II. (2673 Csitár-Nógrádgárdony, hrsz.: 526) 
o) Palóc Múzeum raktárbázisa (2611 Felsőpetény, Petőfi S. út 36.) 
p) a Nógrádi Történeti Múzeum raktárbázisa (3100 Salgótarján, Rákóczi út 

17., hrsz: 3893/A/13.) 
 

3. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban me ghatározott közfeladata):  
      Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdésének a) pontjában, valamint az 1997. évi 

CXL. törvény 45.§-ában a megyei önkormányzat számára előírt múzeumi feladatok 
ellátása a hatályos jogszabályok szerint. 

4. A Múzeumi Szervezet m űködési köre:   
a) Nógrád megye 
b) a néprajz tekintetében a palóc néprajzi egység területe 
c) a Madách és Mikszáth emlékek tekintetében az egész ország 
d) bányaműszaki és bányatörténeti emlékek tekintetében az egész ország. 

 
5. A Múzeumi Szervezet alaptevékenysége (feladata):  

a) Múzeumi tevékenység (szakágazat: 910200), a kulturális örökség védelme, 
könyvkiadás. 

b) Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok meghatározása: 
ba) 910201 – Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
bb) 910202 – Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 
bc) 910203 – Múzeumi kiállítási tevékenység 
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bd) 910204 – Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 
be) 854221 – Alapképzés 
bf) 854222 – Mesterképzés 
bg) 854223 – Doktori képzés 
bh) 900400 – Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
bi)  890441 – Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
bj)  890442 - Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatása 
bk) 890443 – Egyéb közfoglalkoztatás 

 
6. A Múzeumi Szervezet vállalkozási tevékenysége:  

A Múzeumi Szervezet vállalkozási tevékenységet nem folytathatnak.  
 

7. A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet muzeális intéz ményei:  
 
7.1. Palóc Múzeum    

7.1.1.Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Palóc liget 1. 
        Telephelyei: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 2. 

     3170 Szécsény, Ady E. út 7.       
          
7.1.2. Feladata:  

A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet irányító intézménye: ellátja az 
1997. évi CXL. törvény 45.§ (4) bekezdésének a)-g) pontjaiban a 
megyei múzeum számára meghatározott feladatokat. 

7.1.3. Gyűjtőkörei: történeti muzeológia, régészet, néprajz, képzőművészet, 
numizmatika, irodalomtörténet. 

7.1.4. Gyűjtőterülete: 
 a) Nógrád megye  
 b) a palóc néprajzi egység területe 
c) a Madách és Mikszáth emlékek tekintetében az egész 
ország. 
 

7.2. Kubinyi Ferenc Múzeum  (3170 Szécsény, Ady E. út 7.) 
7.2.1.  Feladata: ellátja az 1997. évi CXL. törvény 48.§ (1)-(2) bekezdésében 

a muzeális gyűjtemény számára meghatározott feladatokat. 
7.2.2. Gyűjtőköre: történeti muzeológia 
7.2.3. Gyűjtőterülete: Nógrád megye 
 

7.3. Bányamúzeum  (3100 Salgótarján, Zemlinszky u.1.) 
7.3.1. Feladata: ellátja az 1997. évi CXL. törvény 48.§ (1)-(2) bekezdésében 

a muzeális gyűjtemény számára meghatározott feladatokat. 
7.3.2. Gyűjtőköre: bányaműszaki- és bányatechnika-történet  
7.3.3. Gyűjtőterülete: az egész ország 
 

7.4. Pásztói Múzeum  (3060 Pásztó, Múzeum tér 5.) 
7.4.1. Feladata: ellátja az 1997. évi CXL. törvény 48.§ (1)-(2) bekezdésében 

a muzeális gyűjtemény számára meghatározott feladatokat. 
7.4.2. Gyűjtőköre: természettudomány 
7.4.3. Gyűjtőterülete: Nógrád megye 

 
7.5. Kiállítóhelyek: 

7.5.1. Nógrádi Történeti Kiállítóhely (3100 Salgótarján, Múzeum tér 2.) 
7.5.2. Palóc Ház (2660 Balassagyarmat, Palóc liget 1.) 
7.5.3. Madách Imre Emlékmúzeum (2678 Csesztve, Kossuth u. 76.) 
7.5.4. Mikszáth Kálmán Emlékház (2658 Horpács, Kossuth út 2.) 
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7.5.5. Szlovák Nemzetiségi Kiállítóhely (2653 Bánk, Petőfi út 94.) 
7.5.6. Falumúzeum (3176 Hollókő, Kossuth út 82.) 
7.5.7. Oskolamester ház (3060 Pásztó, Múzeum tér, hrsz.: 59.) 

 
8. A Múzeumi Szervezet irányító (felügyeleti) szerv e: 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.);  
szervezeti és működési Szabályzatát a Közgyűlés Humánszolgáltatási Bizottsága 
hagyja jóvá. 

 
9. A Múzeumi Szervezet besorolása, jogi személyiség e, gazdálkodása:  

a) Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó, gazdasági szervezettel nem 
rendelkező költségvetési szerv, amely minden előirányzata felett rendelkezési 
jogosultsággal bír (az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság 
szempontjából teljes jogkörű). Pénzügyi-gazdasági feladatait együttműködési 
megállapodás alapján a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Hivatala (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) látja el. 

b) A Múzeumi Szervezet önálló jogi személy. 
c) Alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által 

megállapított költségvetésből látja el. 
d) Az intézmény és foglalkoztatottjai főként közalkalmazotti, kivételesen polgári 

jogi jogviszonyban, vagy munkaviszonyban állnak egymással. 
 

10. Az intézmény vezet ője:  
Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, aki egyúttal a megyei 
múzeumi szervezet vezetője. Az igazgatót a közgyűlés – nyilvános pályázat útján, 
a miniszter véleményének kikérésével – határozott időtartamra bízza meg. Az 
igazgató felett a munkáltatói jogkört vezetői megbízás, felmentés, vezetői 
megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás 
megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a közgyűlés, az egyéb 
munkáltatói jogokat a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 

 
11. A Múzeumi Szervezet jogel ődei:  

A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet általános jogutóda: 
-  a 2003-ban, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által – a 10/2003. 

(V.29.) Kgy. rendelettel – alapított Nógrád Megyei Múzeumi Szervezetnek 
(3100 Salgótarján, Múzeum tér 2.). 

 
 
 
Salgótarján, 2011. április 28. 
 
 
 
 

Becsó Zsolt  
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László  
Nógrád megyei főjegyző 
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A …/2011. (... ...) önkormányzati rendelet melléklete 
 

,,C/2” 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgy űlésének 

…/2011. (......) Kgy.  
rendeletével alapított 

Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet 
 

A L A P Í T Ó  O K I R A T A  
 

1. Alapító szerv:  
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 

 
2. A szervezet elnevezése, székhelye, telephelyei:  

2.1. Elnevezése: Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet 
2.2. Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Palóc liget 1. 
2.3. Az intézmény telephelyei: 

a) Palóc Múzeum (2660 Balassagyarmat, Palóc liget 1.) 
b) Nógrádi Történeti Múzeum ˙(3100 Salgótarján, Múzeum tér 2.) 
c) Kubinyi Ferenc Múzeum (3170 Szécsény, Ady E. út 7.) 
d) Pásztói Múzeum (3060 Pásztó, Múzeum tér 5.) 
e) Bányamúzeum (3100 Salgótarján, Zemlinszky u.1.) 
f) Palóc Ház (2660 Balassagyarmat, Palóc liget 1.) 
g) Madách Imre Emlékmúzeum (2678 Csesztve, Kossuth u. 76.) 
h) Mikszáth Kálmán Emlékház (2658 Horpács, Kossuth út 2.) 
i) Szlovák Nemzetiségi Kiállítóhely (2653 Bánk, Petőfi út 94.) 
j) Palóc Tájház (3176 Hollókő, Kossuth út 82.) 
k) Irodalomtörténeti műtárgyraktár [2660 Balassagyarmat, Civitas Fortissima tér 

2.  (Vármegyeháza)] 
l) Oskolamester ház (3060 Pásztó, Múzeum tér, hrsz.: 59.) 
m) Néprajzi műtárgyraktár I. (2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 6.) 
n) Néprajzi műtárgyraktár II. (2673 Csitár-Nógrádgárdony, hrsz.: 526) 
o) Palóc Múzeum raktárbázisa (2611 Felsőpetény, Petőfi S. út 36.) 
p) a Nógrádi Történeti Múzeum raktárbázisa (3100 Salgótarján, Rákóczi út 17., 

hrsz: 3893/A/13.) 
 

3. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban me ghatározott közfeladata):  
      Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdésének a) pontjában, valamint az 1997. évi 

CXL. törvény 45.§-ában a megyei önkormányzat számára előírt múzeumi feladatok 
ellátása a hatályos jogszabályok szerint. 

4. A Múzeumi Szervezet m űködési köre:   
a) Nógrád megye 
b) a néprajz tekintetében a palóc néprajzi egység területe 
c) a Madách és Mikszáth emlékek tekintetében az egész ország 
d) bányaműszaki és bányatörténeti emlékek tekintetében az egész ország. 

 
5. A Múzeumi Szervezet alaptevékenysége (feladata):  

a) Múzeumi tevékenység (szakágazat: 910200), a kulturális örökség védelme, 
könyvkiadás. 

b) Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok meghatározása: 
ba) 910201 – Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
bb) 910202 – Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 
bc) 910203 – Múzeumi kiállítási tevékenység 
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bd) 910204 – Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 
be) 854221 – Alapképzés 
bf) 854222 – Mesterképzés 
bg) 854223 – Doktori képzés 
bh) 900400 – Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
bi)  890441 – Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
bj)  890442 - Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatása 
bk) 890443 – Egyéb közfoglalkoztatás 

 
6. A Múzeumi Szervezet vállalkozási tevékenysége:  

A Múzeumi Szervezet vállalkozási tevékenységet nem folytathatnak.  
 

7. A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet muzeális intéz ményei:  
 
7.1. Palóc Múzeum    

7.1.1.Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Palóc liget 1. 
        Telephelyei: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 2. 

     3170 Szécsény, Ady E. út 7.       
          
7.1.2. Feladata:  

A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet irányító intézménye: ellátja az 
1997. évi CXL. törvény 45.§ (4) bekezdésének a)-g) pontjaiban a 
megyei múzeum számára meghatározott feladatokat. 

7.1.3. Gyűjtőkörei: történeti muzeológia, régészet, néprajz, képzőművészet, 
numizmatika, irodalomtörténet. 

7.1.4. Gyűjtőterülete: 
 a) Nógrád megye  
 b) a palóc néprajzi egység területe 
c) a Madách és Mikszáth emlékek tekintetében az egész 
ország. 
 

7.2. Nógrádi Történeti Múzeum  (3100 Salgótarján, Múzeum tér 2.) 
7.2.1.  Feladata: ellátja az 1997. évi CXL. törvény 48.§ (1)-(2) bekezdésében 

a muzeális gyűjtemény számára meghatározott feladatokat. 
7.2.2. Gyűjtőköre: történeti muzeológia 
7.2.3. Gyűjtőterülete: Nógrád megye 
 

7.3. Bányamúzeum  (3100 Salgótarján, Zemlinszky u.1.) 
7.3.1. Feladata: ellátja az 1997. évi CXL. törvény 48.§ (1)-(2) bekezdésében 

a muzeális gyűjtemény számára meghatározott feladatokat. 
7.3.2. Gyűjtőköre: bányaműszaki- és bányatechnika-történet  
7.3.3. Gyűjtőterülete: az egész ország 
 

7.4. Kubinyi Ferenc Múzeum  (3170 Szécsény, Ady E. út 7.) 
7.4.1. Feladata: ellátja az 1997. évi CXL. törvény 48.§ (1)-(2) bekezdésében 

a muzeális gyűjtemény számára meghatározott feladatokat. 
7.4.2. Gyűjtőköre: történeti muzeológia 
7.4.3. Gyűjtőterülete: Nógrád megye 

 
7.5. Kiállítóhelyek: 

7.5.1. Pásztói Kiállítóhely (3060 Pásztó, Múzeum tér 5. 
7.5.2. Palóc Ház (2660 Balassagyarmat, Palóc liget 1.) 
7.5.3. Madách Imre Emlékmúzeum (2678 Csesztve, Kossuth u. 76.) 
7.5.4. Mikszáth Kálmán Emlékház (2658 Horpács, Kossuth út 2.) 
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7.5.5. Szlovák Nemzetiségi Kiállítóhely (2653 Bánk, Petőfi út 94.) 
7.5.6. Falumúzeum (3176 Hollókő, Kossuth út 82.) 
7.5.7. Oskolamester ház (3060 Pásztó, Múzeum tér, hrsz.: 59.) 

 
8. A Múzeumi Szervezet irányító (felügyeleti) szerv e: 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.);  
szervezeti és működési Szabályzatát a Közgyűlés Humánszolgáltatási Bizottsága 
hagyja jóvá. 

 
9. A Múzeumi Szervezet besorolása, jogi személyiség e, gazdálkodása:  

a) Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó, gazdasági szervezettel nem 
rendelkező költségvetési szerv, amely minden előirányzata felett 
rendelkezési jogosultsággal bír (az előirányzatok feletti rendelkezési 
jogosultság szempontjából teljes jogkörű). Pénzügyi-gazdasági feladatait 
együttműködési megállapodás alapján a Nógrád Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének Hivatala (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) látja el. 

b) A Múzeumi Szervezet önálló jogi személy. 
c) Alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által 

megállapított költségvetésből látja el. 
d) Az intézmény és foglalkoztatottjai főként közalkalmazotti, kivételesen polgári 

jogi jogviszonyban, vagy munkaviszonyban állnak egymással. 
 

10. Az intézmény vezet ője:  
Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, aki egyúttal a megyei 
múzeumi szervezet vezetője. Az igazgatót a közgyűlés – nyilvános pályázat útján, 
a miniszter véleményének kikérésével – határozott időtartamra bízza meg. Az 
igazgató felett a munkáltatói jogkört vezetői megbízás, felmentés, vezetői 
megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás 
megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a közgyűlés, az egyéb 
munkáltatói jogokat a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 

 
11. A Múzeumi Szervezet jogel ődei:  

A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet általános jogutóda: 
-  a 2003-ban, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által – a 10/2003. 

(V.29.) Kgy. rendelettel – alapított Nógrád Megyei Múzeumi Szervezetnek 
(3100 Salgótarján, Múzeum tér 2.). 

 
 
Salgótarján, 2011. április 28. 
 
 
 
 

Becsó Zsolt  
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László  
Nógrád megyei főjegyző 
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A …/2011. (... ...) önkormányzati rendelet melléklete 
 

,,C/3” 
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgy űlésének 

…/2011. (......) Kgy.  
rendeletével alapított 

Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet 
 

A L A P Í T Ó  O K I R A T A  
 

1. Alapító szerv:  
Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) 

 
2. A szervezet elnevezése, székhelye, telephelyei:  

2.1. Elnevezése: Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet 
2.2. Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Palóc liget 1. 
2.3. Az intézmény telephelyei: 

a) Palóc Múzeum (2660 Balassagyarmat, Palóc liget 1.) 
b) Nógrádi Történeti Múzeum ˙(3100 Salgótarján, Múzeum tér 2.) 
c) Kubinyi Ferenc Múzeum (3170 Szécsény, Ady E. út 7.) 
d) Pásztói Múzeum (3060 Pásztó, Múzeum tér 5.) 
e) Bányamúzeum (3100 Salgótarján, Zemlinszky u.1.) 
f) Palóc Ház (2660 Balassagyarmat, Palóc liget 1.) 
g) Madách Imre Emlékmúzeum (2678 Csesztve, Kossuth u. 76.) 
h) Mikszáth Kálmán Emlékház (2658 Horpács, Kossuth út 2.) 
i) Szlovák Nemzetiségi Kiállítóhely (2653 Bánk, Petőfi út 94.) 
j) Palóc Tájház (3176 Hollókő, Kossuth út 82.) 
k) Irodalomtörténeti műtárgyraktár [2660 Balassagyarmat, Civitas Fortissima tér 

2.  (Vármegyeháza)] 
l) Oskolamester ház (3060 Pásztó, Múzeum tér, hrsz.: 59.) 
m) Néprajzi műtárgyraktár I. (2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 6.) 
n) Néprajzi műtárgyraktár II. (2673 Csitár-Nógrádgárdony, hrsz.: 526) 
o) Palóc Múzeum raktárbázisa (2611 Felsőpetény, Petőfi S. út 36.) 
p) a Nógrádi Történeti Múzeum raktárbázisa (3100 Salgótarján, Rákóczi út 17., 

hrsz: 3893/A/13.) 
 

3. Az alapítás célja (az intézmény jogszabályban me ghatározott közfeladata):  
      Az 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) bekezdésének a) pontjában, valamint az 1997. évi 

CXL. törvény 45.§-ában a megyei önkormányzat számára előírt múzeumi feladatok 
ellátása a hatályos jogszabályok szerint. 

4. A Múzeumi Szervezet m űködési köre:   
a) Nógrád megye 
b) a néprajz tekintetében a palóc néprajzi egység területe 
c) a Madách és Mikszáth emlékek tekintetében az egész ország 
d) bányaműszaki és bányatörténeti emlékek tekintetében az egész ország. 

 
5. A Múzeumi Szervezet alaptevékenysége (feladata):  

a) Múzeumi tevékenység (szakágazat: 910200), a kulturális örökség védelme, 
könyvkiadás. 

b) Az intézmény alaptevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok meghatározása: 
ba) 910201 – Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
bb) 910202 – Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 
bc) 910203 – Múzeumi kiállítási tevékenység 
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bd) 910204 – Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 
be) 854221 – Alapképzés 
bf) 854222 – Mesterképzés 
bg) 854223 – Doktori képzés 
bh) 900400 – Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
bi)  890441 – Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
bj)  890442 - Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatása 
bk) 890443 – Egyéb közfoglalkoztatás 

 
6. A Múzeumi Szervezet vállalkozási tevékenysége:  

A Múzeumi Szervezet vállalkozási tevékenységet nem folytathatnak.  
 

7. A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet muzeális intéz ményei:  
 
7.1. Palóc Múzeum    

7.1.1.Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Palóc liget 1. 
        Telephelyei: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 2. 

     3170 Szécsény, Ady E. út 7.       
          
7.1.2. Feladata:  

A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet irányító intézménye: ellátja az 
1997. évi CXL. törvény 45.§ (4) bekezdésének a)-g) pontjaiban a 
megyei múzeum számára meghatározott feladatokat. 

7.1.3. Gyűjtőkörei: történeti muzeológia, régészet, néprajz, képzőművészet, 
numizmatika, irodalomtörténet. 

7.1.4. Gyűjtőterülete: 
 a) Nógrád megye  
 b) a palóc néprajzi egység területe 
c) a Madách és Mikszáth emlékek tekintetében az egész 
ország. 
 

7.2. Nógrádi Történeti Múzeum  (3100 Salgótarján, Múzeum tér 2.) 
7.2.1.  Feladata: ellátja az 1997. évi CXL. törvény 48.§ (1)-(2) bekezdésében 

a muzeális gyűjtemény számára meghatározott feladatokat. 
7.2.2. Gyűjtőköre: történeti muzeológia 
7.2.3. Gyűjtőterülete: Nógrád megye 
 

7.3. Bányamúzeum  (3100 Salgótarján, Zemlinszky u.1.) 
7.3.1. Feladata: ellátja az 1997. évi CXL. törvény 48.§ (1)-(2) bekezdésében 

a muzeális gyűjtemény számára meghatározott feladatokat. 
7.3.2. Gyűjtőköre: bányaműszaki- és bányatechnika-történet  
7.3.3. Gyűjtőterülete: az egész ország 
 

7.4. Pásztói Múzeum  (3060 Pásztó, Múzeum tér 5.) 
7.4.1. Feladata: ellátja az 1997. évi CXL. törvény 48.§ (1)-(2) bekezdésében 

a muzeális gyűjtemény számára meghatározott feladatokat. 
7.4.2. Gyűjtőköre: természettudomány 
7.4.3. Gyűjtőterülete: Nógrád megye 

 
7.5. Kiállítóhelyek: 

7.5.1. Kubinyi Ferenc Kiállítóhely (3170 Szécsény, Ady E. út 5.) 
7.5.2. Palóc Ház (2660 Balassagyarmat, Palóc liget 1.) 
7.5.3. Madách Imre Emlékmúzeum (2678 Csesztve, Kossuth u. 76.) 
7.5.4. Mikszáth Kálmán Emlékház (2658 Horpács, Kossuth út 2.) 
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7.5.5. Szlovák Nemzetiségi Kiállítóhely (2653 Bánk, Petőfi út 94.) 
7.5.6. Falumúzeum (3176 Hollókő, Kossuth út 82.) 
7.5.7. Oskolamester ház (3060 Pásztó, Múzeum tér, hrsz.: 59.) 

 
8. A Múzeumi Szervezet irányító (felügyeleti) szerv e: 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.);  
szervezeti és működési Szabályzatát a Közgyűlés Humánszolgáltatási Bizottsága 
hagyja jóvá. 

 
9. A Múzeumi Szervezet besorolása, jogi személyiség e, gazdálkodása:  

a) Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó, gazdasági szervezettel nem 
rendelkező költségvetési szerv, amely minden előirányzata felett rendelkezési 
jogosultsággal bír (az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság 
szempontjából teljes jogkörű). Pénzügyi-gazdasági feladatait együttműködési 
megállapodás alapján a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
Hivatala (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) látja el. 

b) A Múzeumi Szervezet önálló jogi személy. 
c) Alaptevékenységét a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által 

megállapított költségvetésből látja el. 
d) Az intézmény és foglalkoztatottjai főként közalkalmazotti, kivételesen polgári 

jogi jogviszonyban, vagy munkaviszonyban állnak egymással. 
 

10. Az intézmény vezet ője:  
Az intézményt egyszemélyi felelős igazgató vezeti, aki egyúttal a megyei 
múzeumi szervezet vezetője. Az igazgatót a közgyűlés – nyilvános pályázat útján, 
a miniszter véleményének kikérésével – határozott időtartamra bízza meg. Az 
igazgató felett a munkáltatói jogkört vezetői megbízás, felmentés, vezetői 
megbízás visszavonása, az összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás 
megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása tekintetében a közgyűlés, az egyéb 
munkáltatói jogokat a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. 

 
11. A Múzeumi Szervezet jogel ődei:  

A Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet általános jogutóda: 
-  a 2003-ban, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által – a 10/2003. 

(V.29.) Kgy. rendelettel – alapított Nógrád Megyei Múzeumi Szervezetnek 
(3100 Salgótarján, Múzeum tér 2.). 

 
 
Salgótarján, 2011. április 28. 
 
 
 
 

Becsó Zsolt  
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László  
Nógrád megyei főjegyző 

 


