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Bevezető – Helyzetelemzés 

 

A 2021-es év minden szempontból rendkívüli volt, a járványhelyzet szinte minden korábbi ter-

vünket keresztülhúzta. A múzeum és kiállításai több hónapon át zárva tartottak, jelentős bevé-

teltől fosztva meg az intézményt. Programjaink közül sok elmaradt, illetve halasztásra került. 

A pandémia miatt kiállításaink az év elejétől május 7-ig zárva tartottak. A belföldi turizmus a 

nyári időszakban szerencsére megnövekedett, ez érezhető volt különösen a július-augusztusi 

látogatószámokban.  

Elkészült az új képzőművészeti raktárunk berendezése. Nagy mennyiségű használt dexion polc 

elemet kedvezményesen tudtuk megvásárolni a költözés alatt álló Magyar Nemzeti Galériától. 

Ezzel jelentős összeget sikerült megtakarítani ahhoz képest, mintha kereskedelmi áron vásárolt 

dexion elemekkel építettük volna be a raktárat.  

Nagyrendezvényeink közül 2021-ban – ha rövidített időtartamban – meg tudtuk tartani a „Mú-

zeumok éjszakája” programot. A körülmények miatt döntően külső programokat szerveztünk. 

Az „Abigél” séta, melyet a váci Dunakanyar Színházzal együttműködve tartottunk meg, külö-

nösen sikeres volt.  

Ebben az évben 1 turnusban, de megnövekedett létszámmal táboroztattunk iskoláskorú gyer-

mekeket.  

Saját programokkal csatlakoztunk a Régészet Napjához, az Ars Sacra Fesztiválhoz és a Kultu-

rális Örökség Napjaihoz, továbbá sikerült megrendeznünk a „Múzeumok Őszi Fesztiválját” is. 

Ebben az évben ünnepli múzeumunk fennállásának 125-ik évfordulóját. Időszaki kiállítóhely 

hiányában a Március 15. tér 19. számú épület kapualjában rendezett tablókiállítással emlékez-

tünk meg a jeles évfordulóról. A kiállításhoz egy, a nagyközönségnek szánt színes kötetet is 

összeállítottunk, mely az alapítás körülményeit, az alapításhoz vezető hosszú út főbb állomásait 

mutatja be, ismeretterjesztő formában. 

Amennyire anyagi lehetőségeink engedték, erősítettük a virtuális jelenlétet. Kisfilmek készül-

tek legjelentősebb műtárgyainkról, amelyeket közösségi oldalainkon bemutattunk. A honlapun-

kon elérhető a múzeum blogja is, ahol múzeumi háttérmunkáról, eredményekről, a város és a 

múzeum történetéről olvashatnak az érdeklődők. 

A járványhelyzet alatt elsősorban a belső szakmai munkát erősítettük. Komoly haladást értünk 

el a digitális nyilvántartásban, a revíziókban, a leltározásban. Ebbe a munkába kapcsolódtak be 

teremőreink, a muzeológusok irányítása alatt különböző adatbeviteli feladatokat láttak el. 
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A járványhelyzet új képzési formát is elindított, a muzeológus és szakalkalmazott kollégák kö-

telező, vizsgakötelezettséggel járó online továbbképzéseken vettek részt. 

A múzeum nemzetközileg is számon tartott gyűjteménye, a domonkos kripta textil-, és szakrális 

anyagát őrző raktárhelyiségünk a járási székhely múzeumok szakmai támogatása keretből meg-

újult. Az NKA pályázatán 2021-ben nyert 1.400.000 Ft-ból korszerű, műtárgybarát csomago-

lóanyagok beszerzésére, és a mintegy 1800 kiemelten érzékeny és értékes műtárgy átcsomago-

lására nyílt lehetőség.  

Nagy örömünkre 2021-ben sikerült külső pályázati forrást találni Csukovits Anita: A váci do-

monkos kripta koporsói című kötetének megjelentetéséhez. A kötet 1000 példányban, október-

ben látott napvilágot, mind tartalma, mind kiállítása méltó a nagyhírű kriptalelet-anyaghoz. A 

kötet bemutatója október 22-én a Városháza dísztermében került megrendezésre. 

A pandémia alatt sem szűnt meg a régészeti szakfelügyeleti tevékenység. Az építkezések szá-

mának növekedése miatt ebben az évben több szakfelügyeletet láttak el munkatársaink, mint a 

korábbi években.  

Az év folyamán szükségessé vált a Pannónia-házban őrzött Gádor-gyűjtemény költöztetése. A 

gyűjteményi anyag intézményünk Zrínyi utcai épületében került elhelyezésre. A költözés a Pan-

nónia-ház udvarán elhelyezett Gádor István térplasztikákat is érintette, amelyek a Katona Lajos 

Városi Könyvtár zárt udvarában kerültek elhelyezésre. A térplasztikák szétszedése, megtisztí-

tása, átszállítása, majd újbóli összeállítása komoly logisztikai feladatot jelentett a múzeum szá-

mára. 

2021 szeptemberében időszaki kiállítás nyílt a Hincz Gyűjtemény elmúlt tíz évben restaurált 

alkotásaiból Megmentett festmények címmel. A bemutatott festmények lehetőséget nyújtottak a 

páratlan értékű gyűjtemény újrafelfedezésére is, hiszen több olyan mű is szerepelt a tárlaton, 

amelyek hosszú évekig nem voltak láthatóak a nagyközönség számára.  

A múzeum 2013-tól biztosít szakmai gyakorlati helyet külföldi egyetemi hallgatók számára az 

ERASMUS PLACEMENT nemzetközi programba való bekapcsolódással. A múzeum szerepel 

az EU nyilvántartásában is, mint ERASMUS szakmai gyakorlati helyszín. A pandémia miatt 

2021-ben nem fogadhattunk hallgatókat. 

2021-ben az intézményi változások miatt új alapító okiratot - száma: 19/109-11/2021 – és új működési 

engedélyt – száma: TerM/VI/2048-4/2021 – kaptunk. 
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I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK 

 

Szervezetfejlesztés, korszerűsítés. Átalakítások, aktualizálások oka, célja, indokai (ala-

pító okirat, működési engedély, SZMSZ).  

 

A fenntartó által a múzeum feladatainak ellátásához rendelt foglalkoztatási létszámadatok, 

státuszok 

 

Év végi foglalkoztatási létszámadatok: 

1.1.Szakmai munkakörök 

 történész muzeológus        1 fő  

 néprajzos muzeológus       1 fő 

 művészettörténész muzeológus      1 fő 

 régész          1 fő 

 közművelődési szervező - múzeumpedagógus    1 fő 

 restaurátor         0 fő 

 (üres álláshely) 

 gyűjteménykezelő        1 fő 

 fotós – fotó-adattáros        1 fő 

 közgyűjteményi referens- néprajzos muzeológus    1 fő 

 tárlatvezető/pénztáros teremőr      2 fő 

 tárlatvezető teremőr        1 fő 

 

1.2.Egyéb alkalmazottak 

 gazdasági ügyintéző – könyvtáros      1 fő 

 gondnok – karbantartó       1 fő 

 takarító          1 fő 

____________________________________________________________________ 

Összes státusz         15 fő 

 

Ebből betöltetlen álláshely:          1  

 

A múzeum 8 órás munkaidőben 2 fő közfoglalkoztatottat fogadott.  
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Önkormányzati diákmunka keretében július hónapban 2, augusztus hónapban 3 fő dolgozott 

Múzeumunkban, napi 6 órában. 

Működési engedéllyel rendelkező szervezeti egységek száma 2 

 

1.1.1. Tragor Ignác Múzeum  

 2600 Vác, Zrínyi u. 41/A. 

Tragor Ignác Múzeum – Memento Mori Kiállítóhely 

 2600 Vác, Március 15. tér 19. 

1.1.2. telephelyei: 

 

 Telephely megnevezése Telephely címe 

2 Középkori Pince kiállítóhely 2600 Vác, Széchenyi utca 3-5. 

3 Görög Templom kiállítóhely 2600 Vác, Katona Lajos u. 6. 

4 Szent Mihály altemplom kiállítóhely 2600 Vác, Március 15. tér, Altemplom 

6 Műemlék épület és raktár 2600 Vác, Katona Lajos u. 8-12. 

 

Az intézményi terek, épületek  

 

A Kormány 1311/2012. (VIII. 23.) Korm. határozata – „a megyei múzeumok, könyvtárak és 

közművelődési intézmények fenntartásáról” - alapvetően megváltoztatta a megyei múzeumi 

szervezetekhez tartozó tagintézmények helyzetét. Megszűntek a megyei múzeumi szervezetek, 

az egyes tagintézmények a helyi önkormányzatok fenntartásába kerültek.  

Az ingatlanállomány megoszlása tulajdonjog alapján: 

 

Vác Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanok: 

 „Memento Mori” közérdekű muzeális kiállítóhely 

    2600 Vác, Március 15. tér 19.  

Szent Mihály altemplom kiállítóhely 

2600 Vác, Március 15. tér, Altemplom 

Raktár 
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    2600 Vác, Március 15. tér 

Állami tulajdonú ingatlanok: 

Tragor Ignác Múzeum, Központi épület 

    2600 Vác, Zrínyi u. 41/a.     

Középkori Pince közérdekű muzeális kiállítóhely 

    2600 Vác, Széchenyi u. 3-5. hrsz.: 3195/1/A76 

Görög Templom közérdekű muzeális kiállítóhely 

    2600 Vác, Katona Lajos u. 6. hrsz.: 3103 

Műemlékház épület és raktár 

    2600 Vác, Katona Lajos u. 8-12. hrsz.: 31102/2 

 

 

II. Főbb munkatervi pontok teljesülése 

 

Az alapító okiratban meghatározott feladatok teljesítése  

 

Az intézmény alaptevékenységének államháztartási szakágazat szerinti besorolása:  

910200  Múzeumi tevékenység  

 

Az intézmény alaptevékenysége kormányzati funkciók szerint besorolása: 

 

082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 

082062 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység 

082063 Múzeumi kiállítási tevékenység 

082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 

082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése megóvása 

082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 

082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 

083020  Könyvkiadás 

083030  Egyéb kiadói tevékenység 

086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése 
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„Az emberi erőforrások minisztere 51/2014. (XII. 10.) EMMI rendelete a múzeum, vala-

mint az országos szakkönyvtár és a megyei könyvtár éves munkatervéhez szükséges 

szakmai mutatókról” alapján  

I. Szolgáltatási feladatok 

1. Közönségkapcsolatok: 

a) Közművelődési rendezvények és a rendezvények résztvevőinek száma 

A járványhelyzet alakulása végett Múzeumunk május 7-én nyithatta meg kapuit a vendégek 

előtt, így sajnálatosan minden korábbi hónapokra eső nyilvános rendezvényünk elmaradt, il-

letve később kerülhetett megrendezésre – így elmaradt a Beporzók Napja, a „Föl-föl vitézek..” 

hagyományőrző városi vetélkedő és a Múzeumok Majálisa is. Az áprilisi Föld Napja rendez-

vényt ősszel sikerült megtartani Tour de Vác címmel, a májusi Régészet Napja program is egy 

későbbi időpontban került megrendezésre, így ezekhez már volt lehetőségünk csatlakozni.  

   

 Június 

- Régészet Napja – 2021. június 19. szombat, 10.00-12.00 – 28 fő 

Múzeumi délelőtt a régészet jegyében 

10.00 – 11.00 Mesterségünk címere – „R…sz”  – múzeumpedagógiai foglalkozás ki-

csiknek és nagyoknak 

Ismerkedés a régész munkájával, mini-ásatás a résztvevőkkel, régészeti kirakók 

Helyszín: Görög Templom előtti múzeumudvar 

11.00 – 11.30 „Különleges helyek – elfeledett templomok Vácon” 

Mag Hella régész, művészettörténész előadása 

Helyszín: Memento Mori & Ars Memorandi Kiállítóhely nagyterme/Vác, Március 15. 

tér 19. 

11.30 – 12.00 A Szent Mihály Altemplom bemutatása Kis Bernadett régész, múzeum-

pedagógus vezetésével 

A programok ingyenesek voltak, az előadáson való részvétel és a Szent Mihály Altemp-

lom megtekintése védettségi igazolvánnyal volt lehetséges! 

 

- MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA rendezvény - 2021. június 26. szombat – 142 fő 

18.00 „Abigél nyomában” - rendhagyó múzeumi séta - 
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Bizonyára sokan ismerik Szabó Magda hősnőjét, Ginát, akit 1943-ban apja bead a híres 

árkodi intézetbe, ahol a rideg világ és a szokatlan, kegyetlen törvények lázadásra kész-

tetik. Azonban megtud valamit, ami végül mégis maradásra bírja. A könyvből film ké-

szült, amelyet 1978-ban sugárzott a televízió. A film egyes jeleneteit 1977 júniusában 

Vácott forgatták. Aki olvasta a könyvet, vagy látta a regényből készült, nagy sikert ara-

tott filmet, bizonyára örömmel vett részt különleges múzeumi sétánkon, mely során fel-

kerestük a váci forgatás több helyszínét, a séta utolsó állomásaként pedig 19 órától a 

Váci Dunakanyar Színházban a film egyik szereplőjével, a Torma Piroskát megszemé-

lyesítő Bánfalvy Ágnes művésznővel való találkozásra és beszélgetésre nyílott lehető-

ség. 

20.00 „Váci Náci és az egyszer volt, hol nem volt Múzeum” 

- Múzeumtörténeti séta a Tragor Ignác Múzeum megalapításának 125. évfordulója al-

kalmából- 

Sétánk során felkerestük a Múzeum - megvalósult és tervezett - helyszíneit, valamint 

megismerkedhettünk a hőskorszak több, kiemelkedő, különleges alakjával is. Többek 

között megtudhattuk, miért is zárt be az első kiállítás, ki is volt a múzeum legérdekesebb 

élő műtárgya, vagy kire gondoltak a váciak, ha napsütésben esernyőt láttak közeledni… 

A séták a Memento Mori Kiállítóhely/Március 15. tér 19. elől indultak. 

18.00-22.00 „Gyűjteményeink kincsei” 

A kiállítóhely bejáratánál a Múzeum különleges műtárgyairól készült kisfilmeket lehe-

tett folyamatosan megtekinteni. 

Ezen a napon Memento Mori & Ars Memorandi Kiállításunk 10.00-tól este 22.00 óráig 

várta védettségi igazolvánnyal rendelkező vendégeit. 

A RENDEZVÉNY BELÉPŐDÍJAI: 

- teljes áru: 1.000 Ft; - kedvezményes: 500 Ft; - 6 éves korig a belépés ingyenes. 

A belépőjegy megvásárolható volt a Memento Mori & Ars Memorandi Kiállítóhely 

jegypénztárában és minden programra, valamint a rendezvény ideje alatt a kiállítás meg-

tekintésére is érvényes volt. 

A Múzeumok Éjszakája rendezvényünkre nem voltak érvényesek a rendes nyitvatartási 

idő alatti ingyenes belépést biztosító kedvezmények. 

 

 Július 

- Vác a Tiéd! Nyitott Városháza program – 2021. július 10. Hangulatos belvárosi séta 

Forró Katalin múzeumigazgatóval – 30 fő 
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 Szeptember 

- Ars Sacra – 2021. szeptember 04. 

„Ha a kövek mesélni tudnának…” – 34 fő 

Múzeumi sétánk során megismerkedhettünk a barokk során Vácott megjelent szerzetes-

rendek épületeivel és a korszak szobraival. 

A séta 2021. szeptember 04-én, szombaton, 15.00 órakor a Memento Mori Kiállítóhely 

elől/2600 Vác, Március 15. tér 19. indult. 

Az ingyenes séta időtartama kb. 1-1,5 óra volt. 

 

- 2021. szeptember 4-én, szombaton, 17.00 órakor figyelemfelkeltő zenés hívoga-

tóval nyílt meg a "125 éve alakult a váci Múzeum" tablókiállítás. A kiállítás a 

Memento Mori & Ars Memorandi Kiállítóhelyünk/Március 15. tér 19. kapualjában 

tekinthető meg. A hívogató hangszeres közreműködői Bagi Petra és Pusztai Viktória 

voltak. Résztvevő: 15 fő 

 

- Kulturális Örökség Napjai – 32 fő 

" ... dicső múltja után fényes jövőt érdemel..." - Múzeumtörténeti séta a Tragor Ignác 

Múzeum megalapításának 125. évfordulója alkalmából 

2021. szeptember 18. 10.00 óra 

A séta során felkerestük a Múzeum - megvalósult és tervezett - helyszíneit, valamint 

megismerkedhetünk a hőskorszak több, kiemelkedő, különleges alakjával is.  

A séta a Memento Mori Kiállítóhely/Vác, Március 15. tér 19. elől indult. 

Az ingyenes séta időtartama kb. 1-1,5 óra. 

A séta vezetői: Csukovits Anita néprajzkutató és Forró Katalin történész, múzeumigaz-

gató  

 

- Ünnepélyes megnyitó - Kiállítás Hincz Gyula Festményeiből - Pannónia Ház 

– 48 fő 

2021. szeptember 18. 10.00 óra 

A Tragor Ignác Múzeum és a Madách Imre Művelődési Központ közös szervezésében 

a Pannónia Ház emeleti előadótermében nyílt időszakos kiállítás Megmentett festmé-

nyek címmel, amely Hincz Gyula Kossuth-díjas festőművész közel húsz darab közel-

múltban restaurált festményét tartalmazza. 
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- 2021. szeptember 21. Tour de Vác program – 165 fő 

Múzeumi állomás helyszínén játékmesterei feladatok ellátása és feladatlap biztosí-

tása a "125 éve alakult a váci Múzeum" tablókiállításhoz kapcsolódóan a Memento 

Mori & Ars Memorandi Kiállítóhely kapualjában 

 

 Október 

- Múzeumok Őszi Fesztiválja 2021. országos rendezvény programjainak lebonyolítása 

2021. 09. 27-11. 11 között: 

1. Sétálj, gyalogolj, bringázz velünk 

"Tragor nyomában” – Archeológiai séta a Tragor Ignác Múzeum megalapításá-

nak 125. évfordulója alkalmából – 38 fő 

2021. október 2-án 10 órakor különleges múzeumi sétával vette kezdetét Vácott a Mú-

zeumok Őszi Fesztiválja - a jó időben bízva örömmel hívtunk minden érdeklődőt a Tra-

gor nyomában ingyenes programunkra. A programra érkezőkkel 10 órakor a Memento 

Mori Kiállítóhely előtt találkoztunk, majd a kiállítás nagytermében elsőként virtuálisan, 

vetített képes előadás segítségével bejártuk a Tragor által említett, jelenleg nehezen, 

vagy egyáltalán nem megközelíthető ásatási helyszíneket, utána pedig ténylegesen elsé-

tálunk a váci Várhoz, és a helyszínen beszámoltunk a legfrissebb ásatási eredményekről. 

A séta vezetői Kis Bernadett múzeumpedagógus, régész és Mag Hella régész, művé-

szettörténész voltak. A váci Tragor Ignác Múzeum 2021-ben ünnepli alapításának 125. 

évfordulóját. Számos jubileumi esemény zajlott már az évsorán ehhez kapcsolódóan. 

Fontos volt számunkra, hogy ezzel a programmal is felhívjuk a figyelmet múzeumunk 

sokoldalú névadójára, Tragor Ignácra, középpontba helyezve most régészeti érdeklődé-

sét és tevékenységét. 

 

2. Többszólamú Múzeum 

„Banda Marci hegedűjét 

Csudafából faragták” 

- zenés múzeumi séta – 46 fő 
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Ingyenes zenés sétánkon a Ferenc József által is kitüntetett virtuóz váci prímás életét 

ismerhettük meg 2021. október 16-án, szombaton, 10 órától. 

„1903 szeptemberében a Népszínházban 25 estén át, az ország minden tájáról összese-

reglett 35 zenekar mérte össze hegedűjének és lelkének minden képességét. Ebben a 

nagy versenyben, amely valóságos izgalomba ejtette az egész országot, Banda Marci 

vitte el az első díjat.” 

A séta a Memento Mori Kiállítóhely/Március 15. tér 19. elől indult, időtartama kb. 2 óra 

volt. Programunkkal szerettük volna felhívni a figyelmet erre az igazán különleges és 

egyedi életútra, ami a kortársak számára is kiemelkedő volt, hiszen Banda Marci egyike 

volt azon 3 vácinak, akiket Ferenc József kitüntetett. Napjainkra a városban emléke 

szinte már feledésbe merült, sétánkkal ismét sikerült ráirányítani a figyelmet, felkeresve 

az életéhez köthető fontosabb váci helyszíneket. A séta pozitív hozadéka, hogy megle-

hetősen elhanyagolt sírját is sikerült mára megújítani, köszönhetően egy, a sétán részt-

vevő lelkes önkéntesnek. A zenés séta elsőként került be a múzeum repertoárjába, kö-

tődve az idei központi témához, de hála a közreműködő Banda Pál cimbalomművésznek 

és a Pikéthy Szakgimnázium végzett diákjainak, jól sikerült a zenei élmény átadása.  

 

- Ünnepélyes Könyvbemutató – 53 fő 

- Csukovits Anita: A váci domonkos kripta koporsói. A váci domonkos kripta kin-

csei 1. kötet. 2021. c. kötet bemutatója a Városháza Dísztermében.  

 

 November 

- Reneszánsz vigasság a váci püspök udvarában - Múzeumpedagógiai csa-

ládi délelőtt – 36 fő 

2021. november 6. szombat, 10.00 – 12.00 óra  

Pannónia Ház emelet, Hincz terem/Vác, Köztársaság út 19. 

Milyen ruhát viseltek a reneszánsz korban akár itt Vácott is? Ki volt Báthori 

Miklós? Milyen edényekben főztek és miből ettek egy reneszánsz lakomán?  

Milyen hangszerek szólalhattak meg egy mulatságon?  

Minderre választ kaptak résztvevőink a foglalkozás során, miközben betekintést 

nyerhettek a régész munkájába is. A kicsiket Mátyás mesék, színezők, kirakók 

várták. 
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A családi délelőttön közreműködött Rossa Levente Bors, a Tabulatúra Régizene 

Egyesület elnöke. A program ingyenes volt. 

 

 

 December  

- Városbarangoló Adventi Angyalkeresés  

Az ingyenes feladatlap a Memento Mori Kiállítóhely pénztárában, a Pannónia Házban 

és a Tourinform Irodában volt átvehető, illetve letölthető volt a Múzeum honlapjáról:  

http://muzeumvac.hu/aktualitasok/341/Adventi-angyalkereso.html 

 

 

Egyéb rendezvény, kiállítás megnyitók: 13 db – 667 résztvevő fő. 

 

 

f) Önkéntesek és az általuk ledolgozott munkaórák száma 

A Múzeumnak évek óta együttműködési megállapodása van önkéntesekkel, akik régészeti meg-

figyeléseken, feltárásokon, lelőhely-felderítéseken vesznek részt. 2 fő segítette munkánkat 

rendszeresen, illetve rajtuk kívül további 5 önkéntes 1-2 alkalommal. 

Ősszel 1 fő pedagógus jelentkezett múzeumi önkéntesnek, és vett részt segítőként egy múze-

umpedagógiai programon.  

 

2. Köznevelési hasznosítás: 

a) A gyűjteményre és a  kiállításokra alapozott múzeumpedagógiai foglalkozások és a  fog-

lalkozások résztvevőinek száma, a  honlapon elérhető múzeumpedagógiai foglalkozások 

száma (kiemelten a kerettantervhez illeszkedő foglalkozásokra) 

 

 Május 

- 3 db tárlatvezetés a Memento Mori & Ars Memorandi kiállítóhelyen – 86 fő 

 

http://muzeumvac.hu/aktualitasok/341/Adventi-angyalkereso.html
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 Június 

- 14 db múzeumpedagógiai foglalkozás – 273 fő 

- 7 db Belvárosi séta 

- 7 db Mesterségem címere foglalkozás 

- 26 db tárlatvezetés a Memento Mori & Ars Memorandi kiállítóhelyen – 568 fő 

 

 Július 

- 2 db múzeumpedagógiai foglalkozás – 40 fő 

 -2 db Belvárosi séta 

 - Múzeumi tábor július 19 - 23. között - 18 + 3 fő 

- 9 db tárlatvezetés a Memento Mori & Ars Memorandi kiállítóhelyen – 174 fő 

 

 Augusztus  

- 2 db múzeumpedagógiai foglalkozás – 55 fő 

 - 1 db Belvárosi séta  

 - 1 db Fekete haláltól a koleráig séta 

- 12 db tárlatvezetés a Memento Mori & Ars Memorandi Kiállítóhelyen - 277 fő 

 

 Szeptember 

- 7 db múzeumpedagógiai foglalkozás – 166 fő 

 - 3 db Belvárosi séta 

 - 2 db Kocsmától a bordélyig séta 

 - 1 db Mesterségem címere foglalkozás 

 - 1 db „Egy nap Báthory Miklós püspök udvarában” foglalkozás 

- 25 db tárlatvezetés a Memento Mori & Ars Memorandi Kiállítóhelyen - 548 fő 

  

 Október 

- 10 db múzeumpedagógiai foglalkozás – 196 fő 

- 1 db ’56-os séta 

- 2 db Belvárosi séta 

 - 1 db Kocsmától a bordélyig séta 

- 4 db Mesterségem címere foglalkozás 

- 1 db Élet az őskorban foglalkozás 
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- 1 db Mesélő régészet foglalkozás 

- 5 db tárlatvezetés a Memento Mori & Ars Memorandi kiállítóhelyen - 112 fő 

 November 

- 6 db múzeumpedagógiai foglalkozás – 134 fő 

- 4 db Reneszánsz vigasság a váci püspök udvarában (Múzeumok Őszi Feszti-

válja keretében) 

- 1 db Memento Mori feladatlapos foglalkozás 

- 1 db Mesterségem címere foglalkozás 

 December 

 - 2 db tárlatvezetés a Memento Mori & Ars Memorandi kiállítóhelyen – 22 fő 

 

Összesen 41 db múzeumpedagógiai foglalkozás – 864 fő 

      82 db tárlatvezetés – 1787 fő 

 

b) Múzeumpedagógiai kiadványok száma, példányszáma és a hasznosított példányok száma 

 

c) Iskolai tehetséggondozást segítő programok és a programok résztvevőinek száma 

d) A korai iskolaelhagyás csökkentését segítő programok és a programok résztvevőinek 

száma 

e) Iskolai közösségi szolgálat kapcsán köznevelési intézményekkel kötött megállapodások 

száma,az iskolai közösségi szolgálaton résztvevő diákok és az általuk a múzeumban eltöltött 

órák száma 

 Madách Imre Gimnázium (2013) 

 Selye János Humán Szakközépiskola (2013) 

 Király Endre Ipari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (2013) 

 Boronkay György Műszaki Középiskola, Gimnázium és Kollégium (2013) 

 Piarista Gimnázium és Kollégium (2014) 

 I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola (2015) 

 Szent László Gimnázium, Szakgimnázium, szakközépiskola és Kollégium, Szob (2017) 
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 Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szak-

gimnáziuma és Szakközépiskolája, Budapest (2017) 

 Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola, Vác 

(2017) 

 BGSZC Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum, Budapest 

(2021) 

 

A „Közösségi szolgálat” projektben 2021-ben összesen 7 fő diák vett részt, akik 299 

órát töltöttek a múzeumban. 

 

3. Oktatási tevékenység: 

a) Felsőoktatási tevékenységben oktatóként résztvevő munkatársak száma 

b) Felnőttoktatásban oktatóként résztvevő munkatársak száma 

c) A múzeum által akkreditált képzések és a képzések résztvevőinek száma 

d, Munkatársak részvétele különböző képzéseken, továbbképzéseken 

 Április: Gyűjteményi nyilvántartások és gyűjteménykezelés, 2 napos kötelező online 

képzés az EMMI szervezésében muzeológusoknak és szakalkalmazottaknak, vizsga-

kötelezettséggel (Csukovits Anita, Forró Katalin, Kóka István, Mag Hella, Vidáko-

vich-Monori Laura, Zomborka Márta) 

 Szeptember: Az állományvédelem alapjai 2 napos kötelező online szakmai képzés az 

EMMI szervezésében muzeológusoknak és szakalkalmazottaknak, vizsgakötelezett-

séggel (Csukovits Anita, Forró Katalin, Kóka István, Mag Hella, Vidákovich-Monori 

Laura, Zomborka Márta) 

 NEMO webináriumon való online részvétel - The search for meaning, Ece Özdil (Forró 

Katalin, Kis Bernadett) 

 Részvétel az ICOM / CAMOC: International Committee for the Collections and Acti-

vities of Museums of Cities webináriumán. Téma: városi múzeumok COVID alatti te-

vékenysége, lehetőségei (Forró Katalin) 

 

 IV. Mesterségünk címere: múzeum – online módszertani szakmai napon való részvétel 

a  Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (MOKK) 

szervezésében (Kis Bernadett) 
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 IV. Mesterségünk címere: MÚZEUM c. zoom rendezvényen való részvétel (Forró Ka-

talin) 

 

 Részvétel a „Múzeumok a fenntarthatóságért - Fenntarthatóság a múzeumokban” online 

képzésen – október-december között (Forró Katalin, Kis Bernadett) 

 

 Részvétel a Damjanich János Múzeum és a Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi 

Oktatási és Módszertani Központ (MOKK) együttműködésben megszervezésre kerülő, 

a stratégiaalkotás folyamatához támogatást nyújtó online workshopján.(Forró Katalin, 

Kis Bernadett) 

 

 A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 

370/2011. (XII. 31.) korm. rendelet (Bkr.)  a költségvetési szerv vezetői részére tovább-

képzést ír elő. A Bkr. 12. § (1) alapján az 2021. évben kötelező (ÁBPE képzés) teljesí-

tése. (vizsga) (Forró Katalin) 

 

4. Hozzáférés: 

a) Kutatószolgálatot igénybe vevő kutatók és a kutatási alkalmak száma 

 2021. évben a Tragor Ignác Múzeumban 9 fő kutató járt. (egy-egy kutató többször visz-

szajött egy adott témakörben)  

 Összességében 98 kutatónapot töltöttek a múzeumban különböző témakörökben. 

 A legtöbbet kutatott témakörök továbbra is a régi váci újságok, közlönyök. Régészeti, 

néprajzi, történeti témakörökben is kutattak intézményünkben.   

Témák:  

 Dea Morina-nak, a Budapest Business School hallgatójának kutatásában való segítség-

nyújtás a „Dark Tourism Destinations in Central and Eastern Europe” témában. (Forró 

Katalin) 

 

b) Múzeumi könyvtár könyvtárhasználóinak száma és a múzeumi könyvtárlátogatások száma 

2021-ben a leltározott könyvállomány: 11.665 db 

 Intézményünkben könyv vásárlás nem történt, de ajándékozás és tiszteletpéldány útján 

is gyarapodott könyv állományunk. 

 

Folyóirat leltározott állomány: 5.445 db 

 Vásárlás nem történt; ajándékozás, csere, tiszteletpéldányként. 
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Könyvtárhasználók száma:  

o 9 fő kutató 

o 10 fő múzeumi munkatárs 

      Könyvtárlátogatások száma:  

o Kutatók esetében: 89 látogatás 

o Múzeumi munkatársak esetében – munkaidőben folyamatos 

 

A könyvtár és folyóirat állomány leltározása, (adatfeldolgozás) folyamatos. Tovább folytatódik 

a meglévő állomány leltári- és helyrajzi számmal történő ellátása.   

Az online digitális leltározás folyamatos.  

 

c) Honlap-látogatások száma:  

Látogatószám: 9840 fő; oldalmegtekintések száma: 36697 db. 

A honlaplátogatásokat ebben az évben erősen meghatározta a járvány miatti zárva-tartás. Az 

újranyitás és a múzeumi táborok szervezése jelentős honlaplátogatásokat indukált. 

A Múzeum honlapja, elérhetőségünk: www.muzeumvac.hu.  

A honlap látogatói közül nem magyar nyelvű kb. 14% 

Mobileszközön használja a honlapot a látogatók mintegy 1/3-a.  

Újdonságaink: 

- Fokozatosan elérhetővé válik a múzeumi műtárgynyilvántartás.  A képzőművészeti és a nép-

rajzi gyűjtemény tárgyai már teljes körűen kereshetőek, de folyik a történeti dokumentáció és a 

fotóarchívum digitalizálása és egyidejű feltöltése is. A tartalom elérhető a főmenü Adatbázis 

menüpontjából: 

http://muzeumvac.hu/muzeum/adatbazis.html 

http://hunteka.muzeumvac.hu/online-collection/-/results/init 

- Új, Blog menüpontunk alatt a múzeumi műhelymunka érdekes aspektusaival ismerkedhetnek 

meg az érdeklődők. 

- A tárgyév folyamán pályázati háttérrel digitalizált helytörténeti kiadványok elérhetők honla-

punkról. 17 alapmű a Váci Múzeum Egyesület kiadványai közül a Hungaricana adatbázisában 

tárolódik, szabadon kutatható. 

 https://library.hungaricana.hu/hu/collection/MEGY_PEST_VME/ 

- Honlapunkról elérhető a múzeum Instagram oldala is. 

http://www.muzeumvac.hu/
http://muzeumvac.hu/muzeum/adatbazis.html
http://hunteka.muzeumvac.hu/online-collection/-/results/init
https://library.hungaricana.hu/hu/collection/MEGY_PEST_VME/
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- A Múzeum menüpont alatt munkatársaink publikációi, a kiállításainkhoz készült online kata-

lógusok is megtalálhatók. 

Központi e-mail elérhetőség: info@muzeumvac.hu 

A Múzeum Facebook oldalán is folyamatosan olvashatók aktuális híreink, éves elérésünk meg-

haladta az 50.000 elérést: http://www.facebook.com/vac.tragorignacmuzeum Különösen ked-

veltek a Vác múltjára, a kriptaleletekre, illetve a régészeti tevékenységre vonatkozó anyagok, 

1500-6000 megtekintéssel. 

Folyamatosan kerülnek ki képek a múzeum Instagram oldalára is, ahol a múzeum műtárgyairól 

közlünk fotókat, követőink száma folyamatosan nő.  

https://www.instagram.com/tragormuzeum/ 

Működik youtube-csatornánk, amelyen műtárgybemutató kisfilmjeinket lehet megtekinteni. 

Honlapunkon kívül számos más internetes portálon is megjelenünk, és jó kapcsolatot tartunk 

fel különböző portálokkal: 

www.port.hu; www.fidelio.hu; www.museum.hu; www.vac.hu; www.estv.hu; www.art-

portal.hu; www.vendegvaro.hu; www.artnet.hu; www.ikon.hu; www.utazzitthon.hu; www.ma-

gyarmuzeumok.hu; www.oszifesztival.hu; www.vaci-naplo.hu; www.kornyeke.hu 

www.szeretlekmagyarorszag.hu; www.turizmusvac.hu; www.kultura.hu; www.programturiz-

mus.hu; www.dunapartprogram.hu; www.magyarmuzeumok.hu 

 

Tájékoztatóink rendszeresen megjelennek az írott és elektronikus helyi sajtóban: Váci Polgár; 

Váci Napló; Dunakanyar Programfüzet, stb. Nagyobb rendezvényeink az országos sajtóban is 

megjelennek (Pesti Est különszámok, stb.).  

2021-től kezdődően a váci kulturális intézmények programjai, - így a Múzeum rendezvényei is 

– évszakonként megjelenő, közös programfüzetben szerepelnek. 

 

Megjelenések: 

Írott sajtó országos: - 

Írott sajtó helyi: 5 

Rádió: - 

Televízió, országos:  

M5 (Csukovits Anita – Partitúra)    

TV2 Poggyász (Zomborka Márta)  

mailto:info@muzeumvac.hu
http://www.facebook.com/vac.tragorignacmuzeum
https://www.instagram.com/tragormuzeum/
http://www.port.hu/
http://www.fidelio.hu/
http://www.museum.hu/
http://www.vac.hu/
http://www.estv.hu/
http://www.artportal.hu/
http://www.artportal.hu/
http://www.vendegvaro.hu/
http://www.artnet.hu/
http://www.ikon.hu/
http://www.utazzitthon.hu/
http://www.magyarmuzeumok.hu/
http://www.magyarmuzeumok.hu/
http://www.oszifesztival.hu/
http://www.vaci-naplo.hu/
http://www.szeretlekmagyarorszag.hu/
http://turizmusvac.hu/index.php?page=programok&id=8136
http://www.kultura.hu/
http://www.programturizmus.hu/
http://www.programturizmus.hu/
http://www.dunapartprogram.hu/
http://www.magyarmuzeumok.hu/
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Farsang – Katlan Tóni Kultúrkonyha - néprajzi film segítése - fánktípusok, receptek, eszközök 

(Zomborka Márta) 

Televízió, helyi: 2 ESTV Csukovits Anita; 4 ESTV Kis Bernadett; 1 ESTV Mag Hella 

 

Egyéb reklámtevékenység 

- Több online központi műsorfüzetben szerepeltünk programjainkkal (Múzeumok Őszi 

Fesztiválja, Kulturális Örökség Napjai, Ars Sacra) 

- Rendszeresen elküldtük aktualitásainkat a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. Prog-

ramiroda számára, bekapcsolódva így a városi események közös fórumon való meghir-

detésébe. Ez 2021-től egy évszakonként megjelenő, közös műsorfüzetben való megje-

lenést is jelent, illetve egy „Visit Vác” címmel elindított, közös, turisztikai honla-

pon/facebook oldalon való szereplést. 

 

- A Váci Múzeum Egyesület tagságának rendszeres tájékoztatása digitális és nyomtatott 

hírlevéllel, közösségi oldalon. 

 

Kifejezetten közművelődési célú kiadványok (leporellók, szórólapok, feladatlapok stb.) 

 az év során megjelent plakátok, meghívók, kiállítási leporellók, szórólapok, száma:  

o 9 db különböző program-plakát 

o online információs tájékoztató anyag pedagógusok számára 

o a 2021. szeptember 18-án megnyílt Hincz Gyula kiállításhoz /Megmentett fest-

mények – Válogatás a Hincz Gyula Gyűjtemény restaurált alkotásaiból/ elekt-

ronikus, valamint postai úton elküldött meghívók, illetve a tárlatot röviden is-

mertető leporellók is készültek 

 

Szórólap, plakát 

 Minden megtartott rendezvényünkről plakátokkal, és elektronikus úton folyamatosan 

tájékoztattuk a helyi és a környező települések óvodáit, általános- és középiskoláit, va-

lamint a helyi és a környező települések közművelődési intézményeit és a sajtót. 

 

Plakátok, szóróanyagok a következő témákban:  

o Múzeumi táborok plakátjai 

o Múzeumok Éjszakája plakát 

o „125 éve alakult a váci Múzeum” tablókiállítás plakátja 
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o Kulturális Örökség Napjai plakát 

o Ars Sacra plakát 

o Múzeumok Őszi Fesztiválja programsorozat plakát 

o Reneszánsz vigasság a váci püspök udvarában - Múzeumpedagógiai családi délelőtt 

plakát 

o Városbarangoló Adventi Angyalkeresés plakát 

o Megmentett festmények – Válogatás a Hincz Gyula Gyűjtemény restaurált alkotá-

saiból 

 

Feladatlapok: 

 Feladatlap készítése a Városbarangoló Adventi Angyalkeresés programhoz 

 Feladatlap a Tour de Vác programhoz a „125 éve alakult a váci Múzeum” tablókiállítás 

feldolgozásához 

 

5. Módszertani szolgáltatások: 

a) Szaktanácsadások száma (műtárgyvédelmi és állományvédelmi, gyűjteménykezelési, digi-

talizálási,valamint múzeumpedagógiai és közönségkapcsolati tevékenység körében) 

 A múzeum munkatársai néprajzi, múzeumpedagógiai és műtárgyvédelmi területeken 

szakmai segítséget nyújtanak a szobi Börzsöny Muzeális Gyűjteménynek.  

 

 Néprajzi, gyűjteményezési és műtárgyvédelmi tanácsadás a Kismarosi Sváb Muzeális 

Gyűjtemény részére. 

 

 Műtárgyvédelmi és nyilvántartási szakmai tanácsadás az isaszegi Falumúzeum részére. 

 

 Csukovits Anita, a Szellemi Kulturális Örökség Pest megyei referense szakmai tanács-

adással segíti a közösségeket a felterjesztési dokumentáció elkészítésében, amennyiben 

erre igény merül fel, illetve adatot szolgáltat az SZKÖ igazgatóság felé.  

 

 A népi örökség védelmét szolgáló pályázatok benyújtóinak segítése – Zomborka Márta 

 

 MA régészeti szakdolgozati tanácsadás középkori témában – Kis Bernadett 
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b) Módszertani műhelygyakorlatok száma (műtárgyvédelmi és állományvédelmi, gyűjte-

ménykezelési, digitalizálási, valamint múzeumpedagógiai és közönségkapcsolati tevékenység 

körében) 

 

Szakmai gyakorlat a múzeumban 

 

II. Kiállítási tevékenység 

Kiállításaink a pandémia miatt 2021 januártól május 7-ig zárva tartottak. 

 

1. Állandó kiállítások száma és látogatószáma (a  hazai és a  külföldön megrendezett kiállí-

tások szerintibontásban) 

 Memento Mori –Ars Memorandi, Kriptaleletek a váci Fehérek Templomából (8172 

fő) 

 „A váci német város középkori polgársága” – Középkori Pince régészeti kiállítás (0 

fő) 

A kiállítás az idei évben lebontásra került, a kiállított tárgyakat részben visszaadtuk a 

kölcsönző intézmény jogutódja számára (Magyar Nemzeti Múzeum RÖG), részben 

visszaszállítottuk a Zrínyi utca 41/a alatti raktárakba. 

 Szent Mihály Altemplom – régészeti kiállítóhely (118 fő) 

 

Állandó kiállítások száma összesen: 2 db – látogatószám: 8.290 fő 

 

2. Időszaki kiállítások száma és látogatószáma (a  hazai és a külföldön megrendezett kiállí-

tások szerinti bontásban) 

2021. szeptember 4-től a 125 éve alakult a váci Múzeum – tablókiállítás a Memento 

Mori – Ars Memorandi állandó kiállításnak helyet adó, Március 15 tér 19. alatti épület ka-

pualjában. 2021-22-ben ünnepeljük a Múzeum alapításának 125. évfordulóját. Eredeti ter-

veink szerint szerettünk volna erről egy nagyobb, tárgyakban gazdag, komplex kiállítással 

megemlékezni a Görög Templom Kiállítóteremben, de sajnos, ez ebben a formában nem 
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valósulhatott meg. Ingyenesen megtekinthető tablókiállításunkkal megemlékezünk a hős-

kor jelentős alakjairól és eseményeiről. A kiállítás kurátorai: Csukovits Anita és Forró Ka-

talin. 

Látogatószám: ingyenes, szabadtéri jellege miatt nem számszerűsíthető 

 

2021. szeptember 18-án időszaki kiállítás nyílt a Hincz Gyűjtemény elmúlt tíz évben 

restaurált alkotásaiból Megmentett festmények címmel. A bemutatott festmények lehetősé-

get nyújtottak a páratlan értékű gyűjtemény újrafelfedezésére is, hiszen több olyan mű is 

szerepelt a tárlaton, amelyek hosszú évekig nem voltak láthatóak a nagyközönség szá-

mára. 

Látogatószám: nem számszerűsíthető 

 

 3. Vándorkiállítások száma és látogatószáma (a  hazai és a  külföldön megrendezett kiállítá-

sok szerinti bontásban) 

- 3. Utazó múzeum – „Szülőföldünk ősidőkben” régészeti tablókiállítás – 467 fő 

Vándorkiállításunk fő célja volt, hogy a Vác környéki településeken élő általános és 

középiskolásokkal a történelmet személyessé téve, minél behatóbban megismertessük 

régiónk történetét a földtörténeti időszaktól kezdődően egészen a középkorig bezárólag, 

miközben a régész munkájába is betekintést nyerhetnek. Ezáltal tudatosodhat a kulturá-

lis örökségvédelem kiemelt fontossága, és megvalósulhat a helyi értékek megismeré-

sére, megóvására nevelés. 

A tárlathoz kapcsolódóan a pedagógusok számára felkészítő foglalkozást biztosítottunk, 

mely után lehetőségük nyílt a kiállításhoz kapcsolódó foglalkozás megtartására, illetve 

igény szerint a múzeum munkatársa is tartott az iskolai helyszíneken múzeumpedagó-

giai foglalkozást. Ezzel a lehetőséggel egy Vác környéki általános iskola élt a fogadó 

intézmények közül, a többieknél a pedagógus tartotta meg a foglalkozást a gyerekek 

számára. A kiállítás kölcsönzése ingyenes volt, a szállítást a fogadó intézmény rendezte. 

A kiállítás váci és Vác környéki általános és középiskolák számára volt kölcsönözhető 

a Múzeumok Őszi Fesztiválja alatt, 2021. 09. 27-11. 11 között. Ezen időtartam alatt 3 

iskolában járt a tárlat, melyek közül 1 váci középiskola és két Vác környéki általános 

iskola.  
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- 2021 novemberében a Kókai Helytörténeti Kiállítóhelyen a Gádor Gyűjtemény kiemel-

kedő darabjai kerültek bemutatásra, a Gádor István születésének 130. évfordulójára em-

lékező tárlaton.. 

 

 

 4. Befogadott kiállítások száma és látogatószáma (a  hazai és a  külföldön megrendezett ki-

állítások szerintibontásban) 

5. Virtuális kiállítások száma és látogatószáma (a  hazai és a  külföldön megrendezett kiállí-

tások szerinti bontásban) 

A honlapon található egy virtuális várostörténeti kiállítás. A kiállítást tartalmazó oldal 

látogatószáma nem számszerűsíthető. 

http://muzeumvac.hu/programok_allando/4/Kepes-varostortenet.html 

 

6. A nemzetiségek anyaországában megrendezett kiállítások száma és látogatószáma 

7. Összes látogatószám (a hazai és a külföldön megrendezett kiállítások szerinti bontásban) 

Állandó kiállítások 

 látogatószám: 8.290 fő 

Vándorkiállítás: 467 fő 

Az összes látogatószám: 8.757 fő 

 

 8. Kiállításban, látványtárban, tanulmányi raktárban és az  interneten bemutatott tárgyak 

aránya a  teljes műtárgyállományhoz képest (%) 

 10% 

9. Tárgykatalógusok és kiállítási vezetők száma (magyar és idegen nyelven), példányszáma 

és a  hasznosított példányok száma 

 Kiállítási vezetők száma:  

o idegen nyelvű (angol, német) – Memento Mori állandó kiállítás 

o A Tragor Ignác Múzeum kiállításai 

http://muzeumvac.hu/programok_allando/4/Kepes-varostortenet.html
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      Tárgykatalógusok száma: 1 

    Csukovits Anita: A váci domonkos kripta koporsói, 1000 példány, megvalósulása pályázati 

forrásból. 

 Hasznosított példányok száma: Ingyenes szóróanyag: ~ 2.000 db 

 

10. Múzeumpedagógiai foglalkozással kiegészített kiállítások száma 

o 5 db 

o Memento Mori & Ars Memorandi – Kapuk a múltra 

o Szent Mihály Altemplom régészeti kiállításhoz kapcsolódó foglalkozások 

o Az ezerarcú művész – Válogatás a Hincz Gyula hagyatékból 

o Vasba öntött történelem – Öntöttvas gyűjtemények 

 

 

III. Gyűjtemények gyarapítása és nyilvántartása 

Gyűjtőkör - gyűjtőterület 

Az év során változott a gyűjtőterület. 

szakmai besorolás: területi múzeum 

gyűjtőkör: régészet, történet, néprajz, képzőművészet, iparművészet 

 

gyűjtőterület 2021 júliusig: Vác, Bernecebaráti, Csomád, Csörög, Csővár, Dunakeszi, 

Erdőkertes, Fót, Göd, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Kemence, Kismaros, Kisnémedi, Kosd, 

Kóspallag, Letkés, Márianosztra, Mogyoród, Nagybörzsöny, Nagymaros, Őrbottyán, Penc, 

Perőcsény, Püspökszilágy, Rád, Szada, Szokolya, Sződ, Sződliget, Tésa, Vácduka, Váchartyán, 

Vácrátót, Vámosmikola, Veresegyház, Verőce, Zebegény közigazgatási területe 

 

A Tragor Ignác Múzeum új, TerM/VI/2048-4/2021 számú Működési engedélye szerint a 

gyűjtőterület az alábbiak szerint változott: 

 

2021 júliustól: Vác, Csörög, Csővár, Dunakeszi, Göd, Kismaros, Kosd, Márianosztra, 

Nagymaros, Őrbottyán, Penc, Rád, Szokolya, Sződ, Sződliget, Vácduka, Váchartyán, Vácrátót, 

Verőce, Zebegény közigazgatási területe 
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1. Gyarapítás: 

Régészeti gyűjtemény 

2021 folyamán 1 fő régész foglalkozott a terepi és muzeológiai munkákkal. A terepi munkák-

ban szinte állandóan segítséget nyújtott 1 fő gyűjteménykezelő, illetve alkalmanként 1 fő mú-

zeumpedagógus. Rendkívül sok építkezés zajlott idén, amelyhez szükség volt régészeti megfi-

gyelésre – körülbelül kétszer annyi, mint az elmúlt években, amikor 2 fő régész látta el a fel-

adatokat. A rengeteg terepi munka mellett a muzeológiai munkákra szinte nem jutott idő. 1 fő 

régész ezt a mennyiségű munkát nem képes ellátni. Annak ellenére sem, hogy a gyűjtőterület 

idén év közben „darabra” a felére csökkent, azonban zömmel olyan területek kerültek ki, ame-

lyeken eddig is kevés beruházás zajlott. Több munkát át kellett adnunk a megyei múzeumnak 

kapacitáshiány miatt. Megelőző feltárást végeztünk Vác, Piac utca, hrsz. 3212/6. telken társas-

ház építéséhez kapcsolódóan. Jelentősebb, régészeti megfigyelés keretében végzett bontómun-

kák 2021-ben: Kemence, Fő út 99; Vác, Rév köz 4; Vác, Várlépcső 5. 

 

Régészeti terepmunkák (Mag Hella régész, Kóka István gyűjteménykezelő, alkalmanként Kis 

Bernadett múzeumpedagógus) 

Régészeti feltárások  

2021. július-augusztus és október-november – Megelőző feltárás, Vác, Piac utca hrsz. 3212/6. 

Régészeti megfigyelések 

2021. január 

 Kemence, Fő út 99. – mosoda építése, bontómunkával, áprilisig tartott 

Őrbottyán, Cinege u. 23. – családi ház építése 

Sződ, Temetői-dűlő, hrsz. 3904-3911; 3912, 3923-24, 3931, 3950, 3956. – infrastruk-

túra-fejlesztés, februárban is tartott 

Vácrátót, Szent István lakópark (hrsz. 963, 1042) – lakóházak építése 

Zebegény, Völgy u. 33. – lakóépület építése 

2021. február 

 Göd, Rózsa utca 23. – családi ház építése 
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Penc, Rumanyi u. hrsz. 051/14. – lakó- és gazdasági épület építése 

Szada, Fenyő u. hrsz. 2547/27, 2547/28, 2547/29. – családi házak építése 

Sződ, Mártírok útja 60. – lakóház építése 

Váchartyán, Vörösmarty u. hrsz. 744/1. – lakóépület építése 

Vácrátót, Ady E. u. 34. – lakóépület építése 

Vácrátót, Ságvári u. 1. – kétlakásos lakóház építése 

2021. március 

 Dunakeszi, Pallag u. 53. – áruház építése 

Őrbottyán, Pálosok útja 14. – családi ház építése, bontómunkával, áprilisig tartott 

Kosd, Kossuth L. utca 14. – családi ház bővítése 

Rád, Május 1. u. hrsz. 071/4; 071/64. – földkábel létesítése 

Vác, Szigony köz 2. hrsz. 1891/35; 1891/36. – lakóépület építése 

2021. április 

Dunakeszi, Csörsz árok u., Pallag u. – villamosenergia-ellátás földmunkái 

Göd, Rozmaring u. 3. – családi ház bővítése 

Göd, Mayerffy József u. 2. – melléképület építése 

Őrbottyán, Cinege u. (hrsz. 0246/18) – gázvezeték építése 

Szada, Fenyves köz 9. hrsz. 2549/29. – családi ház építése 

Szob, 083/84. és 920/8. hrsz. – napelemes kiserőmű építése, májusban is tartott 

Vác, Géza király tér, szakközépiskola – Iskola utca – Szent Miklós tér – Tragor Ignác 

utca – Kert utca – Görgey Artúr utca –áramkábel rekonstrukció, májusban is tartott 

Vác, Iskola köz 4. – lakóház építése 

Vácrátót, hrsz. 1200/34. – lakóház építése 

Verőce, Szélesrét dűlő, hrsz. 6866/1. – üdülőépület építése 

Veresegyház, Álomhegy – rekreációs tó létesítése, mederásás, júniusig tartott 
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2021. május 

 Őrbottyán, 050/62 hrsz. – lakó- és gazdasági épület építése, közművesítése 
  

Szada, hrsz. 2547/26, 2547/30, 2547/40. – kétlakásos lakóépületek építése, júniusban 

is tartott 

Szada, hrsz. 2549/40. – lakóház építése 

Szada, Patakpart u. és Zsálya köz, hrsz. 2547/35, 2547/36. – családi házak építése 

 Vác, Tavasz u. 18. – lakóház bővítése 

 

Mogyoród, Mogyoró utca Hrsz: 1720/9. – társasház építése 

 

2021. június 

 Dunakeszi, hrsz. 7301/2. – üzemcsarnok építése, júliusban is zajlott 

 Őrbottyán, Cinege u. (hrsz. 0246/15) – lakó- és gazdasági épület építése 

 

Szada, hrsz. 2547/37. – lakóház építése 

 

Vácrátót, Jegenye köz 13. – lakóház építése 

 

Vácrátót, Szent István lakópark (hrsz. 1034/4.) – lakóházak építése 

 

Vácrátót, Szent István lakópark – áramkábel rekonstrukció 

 

Vác, Várlépcső 5. – lakóház építése, bontómunkával, megszakításokkal novemberig tar-

tott 

 

2021. július 

Dunakeszi, Flórián u. 5. – családi ház építése 

Őrbottyán, Cinege u. (hrsz. 0246/18) – lakó- és gazdasági épület építése 

Rád, Váci út (hrsz. 546/1) – lakóépület építése 

 

Rád, hrsz. 049 (043/37–043/53 hrsz.) – mobiltorony optikai ellátása 

 

Vác, Tímár u. 6. – lakóépület átalakítása 

 

Vácduka, Nyár u. 39. – lakóépület építése 

 

Vácrátót, Szent István lakópark (hrsz. 981) – lakóépület építése 

Vácrátót, Szent István lakópark (hrsz. 1040) – lakóépület építése 
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2021. augusztus 

 Göd, Árvácska utca 16. – családi ház bővítése  

 Szob belterület, hrsz. 919/2. – gazdasági épület építésének földmunkái 

 

 Verőce, Szélesrét dűlő hrsz. 6895. – üdülőépület építése 

 

2021. szeptember 

Őrbottyán, 052/22 hrsz. – szarvasmarha telep és szociális épület építése, októberben is 

tartott 

Vác, Budapesti főút, Géza király tér és Kép utca közötti szakasza – ivóvíz-vezeték cse-

réje, októberben is tartott 

Vác, Rév köz 4. – panzió építése, bontómunkával, októberben is tartott 

Vácrátót, Ságvári u. 45. – lakóház építése 

Vácrátót, Szent István lakópark (hrsz. 976, 977.) – lakóépületek építése 

Vácrátót, Szent István lakópark (hrsz. 1022, 1023.) – lakóépületek építése 

Vácrátót, Szent István lakópark (hrsz. 1034/5.) – lakóházak építése 

 

Zebegény, Malom u. hrsz. 403/78. – közművek létesítése 

 

Zebegény, Völgy utca 25. – lakóépület építése 

 

2021. október 

 Göd, Ibolya u. 8. – családi ház építése  

Őrbottyán, Domb u. 3. – családi ház építése 

Vác, Halfogó u. 1891/44 hrsz. – családi ház építése 

Vác, Kosdi út. 67. – családi ház építése 

Vácrátót, Szent István lakópark (hrsz. 1041.) – családi ház építése 

Vácrátót, Szent István lakópark (hrsz. 1039.) – családi ház építése 

2021. november 

           Vác, Vízimalom u. hrsz. 2092/3. – lakóépület építése 
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           Sólyom-sziget – Duna mederkotrás 

2021. december 

Dunakeszi, Csörsz árok u. – tereprendezés, terület előkészítési munkái 

Kismaros, Vasútfeletti dűlő, hrsz. 8732/1. – családi ház építése 

2021-ben több, mint 70 helyszínen végeztünk régészeti megfigyelést. 

 

a) Tárgyévi régészeti és őslénytani feltárások alapterületének nagysága: 

kb. 175 m2 (Vác-Piac u. 3212/6., Vác-Várlépcső 5., Vác, Rév köz 4., Kemence Fő út 99.) 

 

b) Az éves gyűjteményfejlesztési tervben meghatározott, egyéb gyűjteménygyarapítási alkal-

mak száma: 

Lásd fentebb részletesen a régészeti megfigyelések, terepbejárások, feltárások számát. 

c) A régészeti és őslénytani feltárás nyomán feldolgozott állomány nagysága összesen: 

Ismeretterjesztő és tudományos előadások, egyetemi szakdolgozatok és publikációk keretében 

a Múzeum munkatársai, valamint külsős kutatók, egyetemisták által kb. 4000 darab lelet került 

feldolgozásra. 

d) A tárgyévben feldolgozott egyéb műtárgyállomány nagysága (összesen és a  tárgyévben, 

darabszám szerint) 

Néprajzi gyűjtemény:   

 tárgy – 7 db 

 dokumentum – 2db 

Történeti gyűjtemény 

 történeti tárgyi gyűjtemény – 68 db 

 történeti dokumentum gyűjtemény – 240 db 

Eredeti fotók gyűjteménye – 103 db 

Iparművészeti gyűjtemény: 
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162 tétel (316 darab) (tárgyévben), összesen: 797 tétel (1330 darab) /Gádor István Gyűjte-

mény/ 

e) Régészeti és őslénytani feltárás nyomán múzeumba került tárgyak száma 

2021-ben kb. 700 csomagolási egység. 

f) Ajándékozással bekerült tárgyak száma: 

néprajz: 7 db tárgy, 2 db dokumentum 

történeti gyűjtemény:6 tárgy, 8 dokumentum 

g) Adásvétellel bekerült tárgyak száma:    

 nem volt 

h) Egyéb, az a)–g) pontokon kívül gyűjteménygyarapodással bekerült tárgyak száma 

gyűjtés: 

 gyűjtés 

  történeti gyűjtemény: 62 tárgy, 180 dokumentum 

eredeti fotók: 103 db 

 

Digitális fotógyűjtemény a múzeum minden szakágában:  

 képzőművészeti gyűjtemény                                                             8456 fájl 

 Múzeumpedagógia                                                                              2083 fájl 

 Kiállítások, megnyitók                                                                        421 fájl 

 Helytörténet (Vác utcái, épületei, váci események)             5345 fájl 

         Néprajz                                                                                                  8995 fájl 

         Történet, történeti gyűjtemény digitalizálása                                          12005 fájl 

         Régészet                                                                                                  1920 fájl 

2. Nyilvántartás 

a) Tárgyévi gyarapodási naplóba vétel száma 

Régészet: 545 tétel (2420 db) 

Néprajzi gyűjtemény: 
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 tárgy – 7 db 

 dokumentum – 2 db 

Történeti gyűjtemény 

 történeti tárgyi gyűjtemény – 68 db 

 történeti dokumentum gyűjtemény 160 db 

Eredeti fotók gyűjteménye – 103 db 

 

b) Tárgyévi szakleltárkönyvbe vétel száma: 

Régészet: 2090 tétel (3368 db) 

Néprajzi gyűjtemény: 

 tárgy – 7db 

 dokumentum – 2 db 

Történeti gyűjtemény: 

 történeti tárgyi gyűjtemény – 68 db 

 történeti dokumentum gyűjtemény – 240 db 

Eredeti fotók gyűjteménye – 103 db 

Iparművészeti gyűjtemény: 

162 tétel (316 darab) (tárgyévben), összesen: 797 tétel (1330 darab) /Gádor István Gyűjtemény/ 

 

c) Tárgyévben revízió alá vont tárgyak száma: 

Néprajzi gyűjtemény: 3500 tárgy 

A 20-20-ban megkezdett revízió folytatódott a bútorgyűjtemény és a mezőgazdasági és kisipari 

gyűjtemény revíziójával. Ezek revíziója elkészült, folyamatban van a kriptagyűjtemény revízi-

ója is. 
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A 2021-es év legfontosabb nyilvántartási feladata volt – párhuzamosan a műtárgyrevízióval - a 

bevitt rekordok ellenőrzése, a hiányzó képek pótlása, fotóztatása, a képek bevitele az adatbá-

zisba – mindezek már naprakészen, fotókkal együtt elérhetők a múzeum honlapján lévő Adat-

bázisban. 

2021-ben befejeződött a Néprajzi dokumentum gyűjtemény digitalizálása (Orlik Edit) és a ké-

pek feltöltése az adatbázisba. 

Régészeti gyűjtemény: 

A szinte állandó terepi munkák miatt revízió végzésére idén nem volt lehetőség. 

 d) Feldolgozott állomány száma (db) és aránya a teljes műtárgyállományhoz képest (%) 

néprajz: 

 tárgyi gyűjtemény: 7159 ~ 100% 

 dokumentum gyűjtemény: 700 ~ 100% 

történeti gyűjtemény:  

 történeti tárgyi gyűjtemény 7.998 ~ 98% 

 történeti dokumentum gyűjtemény 29000 ~ 96% 

eredeti fotók gyűjteménye: 2.269 ~ 98% 

régészeti gyűjtemény: 99169 db ~ 70 % 

képzőművészeti gyűjtemény: 1.326 ~ 100%  

iparművészeti gyűjtemény: 797 tétel (1330 darab) /Gádor István Gyűjtemény/ + 83 tétel 

(307 darab) /Csabai Mária Gyűjtemény/; összesen: 880 tétel (1637 darab) ~ 90% 

 

3. Hozzáférés: 

a) 2020-ben digitalizált tárgyak száma (db) és aránya a teljes műtárgyállományhoz képest 

(%) 

Régészet                                                                                       680 fájl   2% 

Történet                                                                                         1997 fájl   10% 

Negatív törzsanyag digitalizálása                                                8087 fájl   60% 

Képző- és iparművészet                                                               4200 fájl   60% 
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A Gádor István Gyűjtemény költöztetéséhez kapcsolódó állapotfotók 3945 fájl (98 %) 

A Gádor István Gyűjtemény vonatkozásában, MuseuMap keretében összesen 539 fájl 

Néprajz                                                                            1622 fájl 595 tárgy  8% 

                                                                              4482 fájl 85 dokumentum 12% 

b) Adatbázisban kereshető tárgyak száma (db) és aránya a teljes műtárgyállományhoz ké-

pest (%) 

Régészet: 18.113 tétel 

Néprajz: 6534 tétel (7159 tárgy, 700 dokumentum; a tételszám nem egyező a darabszámmal) 

(100%) 

Történeti gyűjtemény: 3911 dokumentum (18%) 

Adattári fotók: 6.600 db (13%) 

Képzőművészet: 1 292 (90 %) 

c) Az adatbázis használóinak száma, a használatok száma 

 Az online adatbázis 2019-ben került fel a Múzeum honlapjára, saját beépített számlá-

lót nem tartalmaz. A Google statisztikája alapján a honlapot használók közel 2%-a járt már az 

Adatbázisban, 42 belépő 559 oldalt nézett meg. 

 Belső használók száma: 9 fő 

 

d) Honlapon hozzáférhető tárgyak száma (db) és aránya a teljes műtárgyállományhoz ké-

pest (%) 

10280 db kb. 8% 

e) Nemzetközi adatbázisban kereshető tárgyak száma (db) és aránya a  teljes  

műtárgyállományhoz képest (%) 

A Közgyűjteményi Digitális Stratégia pályázati támogatásával elkészült két tucat 3D műtárgy 

modell, valamint közel 400 tárgy digitális fotózása részletes tárgyleírással. A MuseuMap part-

nerintézményeként az Europeana aggregált adatbázisába is bekerülnek adataink.  

IV. Tudományos kutatás 
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1.Kutatási témák száma 

Csukovits Anita 2 

Forró Katalin 2 

Mag Hella 2 

Vidákovich-Monori Laura 1 

Zomborka Márta 2 

 

2. Hazai és nemzetközi kutatási programokban történő részvételek és a résztvevők 

száma 

Zomborka Márta: Helyi értéktárak, kulturális örökségek szerepe - BGE kutatásában 

Csukovits Anita – Dualizmuskori magyar országgyűlések – Országház Kiadó 

 

3. A múzeum által megrendezett tudományos konferenciák száma 

 

4. Konferencián tartott előadások száma 

Mag Hella – Nagy Balázs – Kóka István: Régészeti felfedezés Szokolyán civil segítséggel. 

Poszter az 1. országos Közösségi Régészeti Konferencián Szentendrén. 

Mag Hella: egy, az ELTE-BTK Régészettudományi Intézete által tervezett konferencia a jár-

ványhelyzet miatt várhatóan 2022 tavaszán kerül megrendezésre. 

Zomborka Márta: MUSEUM BUILDINGS, THE HOUSING OF THE COLLECTIONS  – 

THEIR CHANGES IN THE COURSE OF TIME  Museums on Troubled Waters – In the Past 

and Today (Nemzetközi múzeumtörténeti konferencia, Szeged)  

 

5. A múzeum dolgozói által jegyzett, magyar és idegen nyelvű (külön feltüntetve a  nem-

zetiségi nyelveket) tudományos kiadványok száma (múzeumi kiadványban és külső ki-

adványban egyaránt) 
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Csukovits Anita: A váci domonkos kripta koporsói. A váci domonkos kripta kincsei 1. kötet. 

2021. 

Csukovits Anita – Forró Katalin – Mag Hella: Mozaikok a váci múzeum múltjából. Vác, 2021. 

Mag Hella (szerk.): Váci Könyvek 12. Tanulmányok Miklós Zsuzsa emlékére – tanulmánykötet 

kézirat és szerkesztői munka, megjelenés alatt 

Zomborka Márta: Kegyérmek a váci fehérek temploma kriptájából Váci Könyvek 12. Vác, 

2021. 

Zomborka Márta: Váci keresztek – tanulmánykötet kézirat és szerkesztői munka  

Zomborka Márta: Múzeum és társadalom – a városi múzeum és az alapító közösség kapcso-

lata a váci múzeum példáján – tanulmány megjelenés alatt 

Forró Katalin: A Váci Múzeum Egyesület első 25 éve és a piaristák – megjelenés alatt, a 

2014. évi váci piarista jubileumi konferencián elhangzott előadásokból készülő kötetben; 

Forró Katalin: Vác román megszállása 1919-ben a források tükrében in.: Történeti muzeoló-

giai szemle 19. – A Magyar Múzeumi Történész Társulat évkönyve, Bp. 2021. 169-178.p. 

 

6. A múzeum dolgozói által jegyzett, magyar és idegen nyelvű (külön feltüntetve a  nem-

zetiségi nyelveket) publikációk száma (múzeumi kiadványban és külső kiadványban egy-

aránt) 

Csukovits Anita:  

I. Sándor Ildikó: Pest megyei kerámia című tanulmányából a Váci kerámia című tanulmány 

szerkesztése 

A „Palóc mesék” a váci sajtóban a 19-20. század fordulóján. „Madaradnak fogadj engem…” 

Tanulmányok Lengyel Ágnes tiszteletére. Balassagyarmat, 2021. 

A váci múzeum első igazgatója: Bauer Mihály (blogbejegyzés) 

Vác kulturális élete a múzeumalapítás időszakában I-II-III. (blogbejegyzés) 

A népélet megismerése és megismertetése – a néprajztudomány kezdetei Vácon (blogbejegy-

zés) 

Mag Hella: Újabb reneszánsz kőfaragványok a váci várból. Váci Könyvek 12. Vác, 2021. 

Mag Hella: Egy ismeretlen váci balusztrádról. Művészettörténeti Értesítő 70 (2021). 
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Mag Hella – Rácz Tibor Ákos: Tatárjárás kori menedékhely a váci Szarvas-hegyen. In: Kincs-

keresés, kaland, tudomány. Közösségi régészeti projektek Pest megyében. Szentendre 2021, 

60-71. 

Batizi Zoltán – Kóka István – Mag Hella – Rácz Tibor Ákos: A középkori bányászat emlékei 

Nagybörzsöny környékén. In: Kincskeresés, kaland, tudomány. Közösségi régészeti projektek 

Pest megyében. Szentendre 2021, 160-171. 

Rácz Tibor Ákos – Mag Hella: Beszámoló az első országos Közösségi Régészeti Konferenci-

áról. Magyar Régészet Online 2021/4.  

Tibor Ákos Rácz – Hella Mag: Report on the  first national community archaeology confe-

rence. Hungarian Archeology Online 2021/4. 

Mag Hella: katalógustételek a Magyar Nemzeti Múzeum Pálosok című kiállításához készülő 

katalógusba a kölcsönzött márianosztrai tárgyakról (megjelenés alatt). 

Forró Katalin: 

 Az első váci karácsonyi vásár (blogbejegyzés) 

 Karácsonyi készülődés a régmúlt időkben (blogbejegyzés) 

 Ő általa, Ő vele és Ő benne! Váciak az 1938-as Eucharisztikus Világkongresszuson 

(blogbejegyzés) 

 Társaskörök Vácott – a kaszinó (blogbejegyzés) 

 Szociális gondoskodás – jótékonysági egyletek Vácon (blogbejegyzés) 

 Vác egyesületi élete a múzeumalapítás időszakában I. - A váci sportegyesületek létre-

jötte (blogbejegyzés) 

 A forradalom és szabadságharc emlékezete Vácon (blogbejegyzés) 

 Paull Aranka, az első egyetemi diplomás váci nő (blogbejegyzés) 

 „Lom” vagy „értékmentés”? - gyűjtőmunka a hőskorban (blogbejegyzés) 

 A fotógyűjtés kezdetei a Múzeumban (blogbejegyzés) 

 A második "állandó" kiállítás (blogbejegyzés) 

 Építsünk múzeumot! (blogbejegyzés) 

 Az első múzeumi helyiség és a piros lámpa (blogbejegyzés) 
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Kis Bernadett: 

Múzeumi harmónia - Múzeumok Őszi Fesztiválja 2021. (blogbejegyzés) 

 

7. Kiállítási forgatókönyvek száma: 

125 éves a váci múzeum (tablókiállítás) – Csukovits Anita, Forró Katalin 

 

Közreműködés falszövegek írásában a szentendrei Ferenczy Múzeumi Centrum Kincskeresés, 

kaland, tudomány. Közösségi régészeti projektek Pest megyében című kiállításához kapcsoló-

dóan, a múzeum által kölcsönzött leletekről – Mag Hella, Kóka István 

 

Megmentett festmények – Válogatás a Hincz Gyula Gyűjtemény restaurált alkotásaiból (2021. 

szeptember 18 – 2022. január 12.) – Vidákovich-Monori Laura 

 

Gádor István születésének 130. évfordulójára emlékező időszaki kiállítás, Kóka, Helytörténeti 

Kiállítóhely (2021. november 6 – 2021. december 31.) – Vidákovich-Monori Laura 

 

 

8. Nyomtatásban megjelent tudományos kiadványok példányszáma (összesen) és a re-

mittenda aránya (%) 

Csukovits Anita: A váci domonkos kripta koporsói. A váci domonkos kripta kincsei 1. kötet. 

2021. 1000 példány (megjelenés október vége) 

Csukovits Anita – Forró Katalin – Mag Hella: Mozaikok a váci múzeum múltjából. Vác, 2021. 

500 példány (megjelenés október vége) 

Mag Hella (szerk.): Váci Könyvek 12. Tanulmányok Miklós Zsuzsa emlékére – 500 példány  

 

V. Műtárgyvédelem 

Személyi helyzet: 2020 elején 1 fő szilikátrestaurátor – 2021 végén 0 fő 

A régészeti gyűjtemény a felgyorsult terepi munkákkal arányosan nagy ütemben, folyamatosan 

nő, ezért rendkívül nagy gondot jelent, hogy a leletanyag restaurálására nem áll rendelkezésre 
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szakember. A gyűjteménykezelő és régész kollégák csak az elsődleges lelettisztításban tudnak 

közreműködni, de erre a rengeteg terepi munka miatt gyakorlatilag nem jut idő. 

1. Megelőző állományvédelemre szoruló összes műtárgy száma 

Felbecsülés alatt. 

2. Aktív állományvédelmi kezelésre szoruló összes műtárgy száma 

Felbecsülés alatt. 

3. Tárgyévben megelőző állományvédelembe vont összes műtárgy száma 

A Széchenyi utcai pince kiállítás lebontásra került, a leletanyagot a Zrínyi utcába átszállítot-

tuk megfelelő műtárgyraktárba. 

A Pannónia-ház szintén nedves pincéjéből a Gádor-anyag felhordása is folyamatosan zajlott. 

A pincéből felhozott műtárgyállomány a csomagolás előtt előzetes tisztításban részesült. 

4. Tárgyévben aktív állományvédelmi kezelésbe vont összes műtárgy száma 

Régészeti tárgyak: Tisztítás: kb. 2350db  

         Restaurálás: 1131 db 

Iparművészeti tárgyak: tisztítás: kb. 600 db 

 

5. Állományvédelmi beavatkozás alá vont és az állományvédelmi kezelést igénylő teljes 

állomány aránya (%) 

- Felmérés alatt. 

6. Állományvédelmi felelős helyszíni bejárása (muzeális intézmények száma, alkalmak 

száma) 

- restaurátor szakember hiányában nem került rá sor. 

 

VI. Hazai és nemzetközi kapcsolatok 

 

1.Együttműködési megállapodásban rögzített hazai és nemzetközi partnerkapcsolatok 

száma. 

Babeș–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 
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Hazai partnerkapcsolatok 

Múzeumi partnerkapcsolat  

 Börzsöny Muzeális Gyűjtemény, Szob 

 Falumúzeum – muzeális gyűjtemény, Isaszeg  

 Kismarosi Sváb Muzeális Gyűjtemény 

 Kubinyi Ferenc Múzeum, Szécsény 

 Ferenczy Múzeumi Centrum, Szentendre 

 Janus Pannonius Múzeum, Pécs 

 Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság 

 Mokk – Szabadtéri Néprajzi Múzeum 

 

 

Oktatási Intézményekkel kötött szerződéses partnerkapcsolat   

 Madách Imre Gimnázium, Vác 

 Selye János Humán Szakközépiskola, Vác 

 Király Endre Ipari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Vác 

 Boronkay György Műszaki Középiskola, Gimnázium és Kollégium, Vác 

 Piarista Gimnázium és Kollégium, Vác 

 I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola, Vác 

 Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola, Budapest 

 Szent László Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Budapest (2017) 

 Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Újpesti Két Tanítási nyelvű Műszaki Szak-

gimnáziuma és Szakközépiskolája, Budapest (2017) 

 Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola, Vác  

 Kincses Kultúróvoda pályázat – Sződligeti Óvoda  

 Cházár András Egységes Gyógypedagógiai Intézmény (2020) 

 Váchartyáni Apáczai Csere János Általános Iskola - folyamatban 

 

Egyéb partnerkapcsolat 

 Váci Napló 

 Madách Imre Művelődési Központ   

 Dartmoor School of Languages, Vác 

 Vendégvárók Váci Egyesülete 
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 Váci Dunakanyar Színház 

 TDM, Vác - Tourinform Iroda Vác 

 ES Televízió 

 Katona Lajos Városi Könyvtár 

 

Intézményi tagság szakmai szervezetekben 

 Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége 

 

 

Nemzetközi partnerkapcsolatok 

 Az ERASMUS Placement szakmai gyakorlata kapcsán a kolozsvári Babes-Bolyai 

Egyetemmel állunk szerződéses kapcsolatban, mint az egyetem hallgatói számára 

szakmai gyakorlati lehetőséget biztosító intézmény. 

 Honti Múzeum, Ipolyság, Szlovákia 

 Thain János Múzeum, Érsekújvár, Szlovákia 

 

2. Műtárgykölcsönzés: 

 

 

Gödöllői Városi Múzeum részére „A mi városunk” című állandó, helytörténeti kiállításra, 

2016. augusztus 8. – 2026. augusztus 8-ig régészeti műtárgyak 

 

 Gödöllő, Besnyő (Incső) 

 2016. 3. 1.        XV. századi kancsó      

 2016. 3. 2.        középkori fazék       

 2016. 3. 4.         középkori sarok kályhaszem    

 

Gödöllő – TESCO áruház (10/33. lelőhely) 

 2016. 04. 01.                     szarmata korsó      

 2016. 04. 02.                     kézzel formált szarmata fazék         

 2016. 04. 03.                     terra sigillata fenéktöredék     

 2016. 04. 04.                     átfúrt terra sigillata oldaltöredék    

 2016. 04. 05.                     terra sigillata oldaltöredék    

  

 2016. 04. 06.                     terra sigillata peremtöredék     

 2016. 04. 07.                     terra sigillata oldaltöredék (barbotinos)   

 2016. 04. 08.         két összeillő terra sigillata oldaltöredék   
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 2016. 04. 09.                   terra sigillata oldaltöredék     

 2016. 04. 10.                     szarmata csüngő        

 

Gödöllő, Stop-Shop áruház (10/33. lelőhely) 

 2016. 05. 01.                    szarmata nyakperec     

 2016. 05. 02.                    kézzel formált szarmata fazék    

 

További, Gödöllői Városi Múzeumnál lévő régészeti leletek 

 Leltározatlan                      őskori pattintott kőeszközök    

 77.2.1.          középső rézkori agyagedény  

 

Szentendrei Ferenczy Múzeumi Centrum részére „Kincskeresés, kaland, tudomány. Közösségi 

régészeti projektek Pest megyében” című időszaki kiállításra (2021.06.19 – 2022.01.30.) köl-

csönzött régészeti leletek: 

Ltsz. Megnevezés Lelőhely 

2020.4.1.1. Kovácsoltvas fejsze Nagybörzsöny, Rózsa-hegy 

2020.4.1.2. Kovácsoltvas fejsze Nagybörzsöny, Rózsa-hegy 

2020.4.1.3. Kovácsoltvas lándzsa Nagybörzsöny, Rózsa-hegy 

2020.4.1.4. Kovácsoltvas lakat és kulcs Nagybörzsöny, Rózsa-hegy 

2020.4.1.5. Kovácsoltvas véső Nagybörzsöny, Rózsa-hegy 

2020.4.1.6. Kovácsoltvas bányászék Nagybörzsöny, Rózsa-hegy 

2020.4.1.7. Kovácsoltvas bányászék Nagybörzsöny, Rózsa-hegy 

2020.4.1.8. Kovácsoltvas bányászék Nagybörzsöny, Rózsa-hegy 

2020.4.2.1. Kovácsoltvas kés Nagybörzsöny, Rózsa-hegy 

2020.4.2.2. Kovácsoltvas patkó Nagybörzsöny, Rózsa-hegy 

2020.4.2.3. Kovácsoltvas bányászkapa Nagybörzsöny, Rózsa-hegy 

2020.4.2.4. Kovácsoltvas bányászék Nagybörzsöny, Rózsa-hegy 

2020.4.2.5. Kovácsoltvas bányászék Nagybörzsöny, Rózsa-hegy 

2020.4.2.6. Kovácsoltvas bányászék Nagybörzsöny, Rózsa-hegy 

2020.4.2.7. Kovácsoltvas bányászék Nagybörzsöny, Rózsa-hegy 

2020.4.2.8. Kovácsoltvas bányászék Nagybörzsöny, Rózsa-hegy 

2020.4.2.9. Kovácsoltvas balta Nagybörzsöny, Rózsa-hegy 

2020.4.3.1. Kovácsoltvas bányászkalapács Nagybörzsöny, Rózsa-hegy 

2020.4.3.2. Kovácsoltvas bányászcsákányok, 

2 db 

Nagybörzsöny, Rózsa-hegy 

2020.4.3.3. Kovácsoltvas villa Nagybörzsöny, Rózsa-hegy 

2020.5.1.16. Kovácsoltvas hágóvas Szokolya, Száraz-patak 

2020.5.1.21. Kovácsoltvas kard markolat-

gomb 

Szokolya, Száraz-patak 

2020.5.1.9. Kovácsoltvas sarkantyú Szokolya, Száraz-patak 

2020.5.1.7. Bronz pajzs alakú veret Szokolya, Száraz-patak 

2021.25.2.1. Kovácsoltvas kulcs Szokolya, Száraz-patak 

2021.25.2.2. Kovácsoltvas nyílhegy Szokolya, Száraz-patak 

2021.25.2.3. Kovácsoltvas nyílhegy Szokolya, Száraz-patak 

2021.25.2.5. Bronz csattest Szokolya, Száraz-patak 
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2021.25.2.4. Bronz csat Szokolya, Száraz-patak 

2021.25.3.1. Bronz gyűrű Szokolya, Száraz-patak 

2021.25.3.2. Kovácsoltvas sarló Szokolya, Száraz-patak 

2021.25.4.1-76. Éremlelet Szokolya, Száraz-patak 

2021.25.5.1-9. Kincslelet Szokolya, Száraz-patak 

2020.10.1.1. Bronz edény Vác, Szarvas-hegy 

2020.10.1.7. Kovácsoltvas csipesz Vác, Szarvas-hegy 

2020.10.1.15. Bronz berakásos csat Vác, Szarvas-hegy 

2020.10.1.17. Kovácsoltvas fibulatöredék Vác, Szarvas-hegy 

2020.10.1.18. Bronz gyűrűfej Vác, Szarvas-hegy 

2020.10.1.24. Kovácsoltvas fogótöredék Vác, Szarvas-hegy 

2020.10.1.28 Kovácsoltvas késtok merevítő 

töredékei, 2 db 

Vác, Szarvas-hegy 

2020.10.1.31. Kovácsoltvas fejsze Vác, Szarvas-hegy 

2020.10.1.32. Kovácsoltvas kapa Vác, Szarvas-hegy 

2020.10.1.33. Kovácsoltvas fejsze Vác, Szarvas-hegy 

2020.10.1.34. Kovácsoltvas kapa Vác, Szarvas-hegy 

2020.10.1.42. Kerámia Vác, Szarvas-hegy 

2020.10.1.43. Kovácsoltvas nyílhegy Vác, Szarvas-hegy 

2020.10.1.45. Kovácsoltvas nyílhegy Vác, Szarvas-hegy 

2020.10.1.46. Kovácsoltvas kés Vác, Szarvas-hegy 

2020.10.1.54. Fenőkő töredéke Vác, Szarvas-hegy 

2020.10.1.55. Kovácsoltvas késtok merevítő 

töredéke 

Vác, Szarvas-hegy 

2020.10.1.56. Kovácsoltvas sarkantyútöredék Vác, Szarvas-hegy 

2020.10.1.57. Kovácsoltvas fejsze Vác, Szarvas-hegy 

2020.10.2.4. Kerámia Vác, Szarvas-hegy 

2020.10.6.1. Bronz bútorgomb Vác, Szarvas-hegy 

2020.10.6.13. Kerámia Vác, Szarvas-hegy 

2021.41.1.1-90. Éremlelet Vác, Szarvas-hegy 

2021.41.2.1-12. Éremlelet Vác, Szarvas-hegy 

 

 

Magyar Nemzeti Múzeum részére a „Pálosok” munkacímű időszaki kiállításra (2021. 06. 10. 

és 09. 12.) kölcsönzött régészeti leletek (Lelőhely minden esetben: Márianosztra-Toronyalja, 

pálos kolostor): 

1. Ltsz. 91.24.88. Vasmacska.  

2. Ltsz. 91.24.89. Vasmacska.  

3. Ltsz. 91.24.120. Kéregedény.  

4. Ltsz. 91.24.131. Csiga.  

5. Ltsz. 91.24.127. Esztergált fa edény töredékek, 2 db.  

6. Ltsz. 92.42.13. Gyümölcsszárító töredékei, 2 db.  

7. Ltsz. 92.46.2. Kaptafa.  

8. Ltsz. 92.42.60. Kaptafa.  

9. Ltsz. 92.42.61. Kaptafa.  

10. Ltsz. 92.40.1. Fa köszörűpad része. 

11. Ltsz. 92.40.2.a-d Fa köszörűpad részei, 4 db.  
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12. Ltsz. 85.112.12. Köszörűkő.  

13. Ltsz. 91.24.14. Fa vödör.  

14. Ltsz. 91.24.15. Fa vödör.  

15. Ltsz. 91.24.90. Fa serpenyő.  

16. Ltsz. 91.24.114. Ónkanna.  

17. Ltsz. 91.24.87. Súly.  

18. Ltsz. 91.24.34. Vaskés.  

19. Ltsz. 91.24.36. Vaskés. 

 

Néprajzi gyűjtemény 

A járványhelyzet miatt a Pécsre tervezett időszaki kiállítás nem valósult meg, kiállítási köl-

csönzés így a tárgyévben nincs. 

Restaurálásra átadva a Magyar Nemzeti Múzeumnak 4 műtárgy a kriptalelet-anyagból: 

 N.2002.153.2. Fa feszület fém korpusszal 

 N.2002.209.2. Fa feszület fém korpusszal 

 N.2002.237.3. Fa feszület fém korpusszal 

 N.2002.10.3. Fém rezgős művirág csokor.  

Ebből év közben a N.2002.237.3. feszület kivételével a többi restaurálva visszaérkezett.  

 

A képző- és iparművészeti gyűjtemények vonatkozásában: 

 

Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria: Az utópia szépsége. Preraffaelita hatá-

sok a századforduló magyar művészetében (2021. április 5 – 2021. október 8.): 

 

80.2.31. Körösfői-Kriesch Ala-

dár 

Női fej 1914 

 

Gyulai Művésztelep Egyesület: Gyulai Iskola, Széphárom Közösségi tér, Budapest, Szép utca 

1/b (2021. augusztus 23 – 2021. október 20.): 

 

2001.4.1. Marosvári György Lehetőség 1978 

2011.2.1. Marosvári György Emlékkonzerv II. (Sza-

nálás) 

1986 

2009.4.1. Szakáll Ágnes Csak a csupasz fal 1982-1989 

2015.3.1. Szakáll Ágnes Bauer János szabó-

mester és műhelye 

1981 

 

Kókai Helytörténeti Kiállítóhely: Gádor István születésének 130. évfordulójára rendezett 

időszaki kiállítás (2021. november 2 – 2022. január 7.): 

 

 

18.117.1. 

 

 

Dísztál 

 

Gádor István 

(1891–1984) 

 

1930-1945 között 
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18.280.1. Váza madarakkal 

 

Gádor István 

(1891–1984) 

1945-1960 között 

 

18.125.1. 

 

Kisméretű dísztál asz-

tali csendélettel 

 

Gádor István 

(1891–1984) 

 

1938-1945 között 

 

18.42.1. 

 

Színes mázakkal dí-

szített tál 

 

Gádor István 

(1891–1984) 

 

1960-as-1970-es évek 

 

18.12.1. 

 

Színes mázakkal és 

üvegfragmentumokkal 

díszített tál 

 

Gádor István 

(1891–1984) 

 

1960-as-1970-es évek 

 

18.230.1. 

 

Kavicsváza 

 

 

Gádor István 

(1891–1984) 

 

1970-es évek 

 

18.326.1. 

 

Városi részlettel dí-

szített falikép 

 

Gádor István 

(1891–1984) 

 

1960-as-1970-es évek 

 

Műcsarnok: Barabás Márton életműkiállítása (2021. november 29 – 2022. március 1.): 

92.14.1. Barabás Márton Utazás északon 1977 

 

3. A kollégák részvétele nem a múzeum szervezésében zajlott közművelődési programo-

kon 

 

Ismeretterjesztő előadások, múzeumpedagógiai előadások, megnyitók: 

 

Csukovits Anita: 

Február: A Qulto (nyilvántartó program fejlesztői) éves szakmai konferenciáján online részvé-

tel 

Május: A Skanzen A kulturális örökség fennmaradásának útjai című kétnapos online konferen-

ciáján részvétel 

Június: MVMSZ konferencia, Magyar Géniusz program  

Forró Katalin 

Június: MVMSZ konferencia, Magyar Géniusz program  
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2021. október 12. Részvétel a Magyar Utazási Irodák Szövetsége részére szervezett turisztikai 

workshopon 

Nyitott városháza – séta vezetése 

 

Kis Bernadett 

 2021. június 29. Ismeretterjesztő vezetés a váci Turisztikai Napon 

 2021. szeptember 6. Hunyadi Haditorna, reneszánsz öltözetet bemutató állomás a Sződi 

Hunyadi János Általános Iskolában 

 2021. szeptember 27. 19. Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó, Gödöllő 

 2021. október 12. Részvétel a Magyar Utazási Irodák Szövetsége részére szervezett tu-

risztikai workshopon 

 2021. november 8-9. Országos Múzeumpedagógiai Konferencia, Esztergom 

 

Mag Hella 

2019 szeptemberétől a Közösségi Régészeti Egyesület kommunikációs szaktitkára. 

November:  

Részvétel az 1. országos Közösségi Régészeti Konferencián Szentendrén. 

Mag Hella: Régészeti örökség védelme – Hogyan segíthet a tervező? előadás a Pest Megyei 

Építész Kamara Vác és környéke Helyi Építész Csoportjának ülésén. 

Zomborka Márta: 

 Közgyűjteményi források építészek számára – előadás a Magyar Építész Kamara Váci 

Csoportja részére 

 Itt lakunk mi? – a Vác a Tiéd rendezvény keretében bemutató - Bevezetés a helytörté-

neti kutatás modern eszközrendszerébe 

 Online konferencia -  Poszter előadással Museums on Troubled Waters – In the Past 

and Today (Nemzetközi múzeumtörténeti konferencia, Szeged) 

 Online - A magyarságszimbólumoktól a hungarikumokig - a kulturális örökség hely-

zete a kárpát-medencében 

 Helyi értékek nyomában - A települési értéktárak és a kulturális örökség vizsgálata 

Fót, Göd és Vác viszonylatában 

 Online konferencián részvétel - Változások a muzeális intézmények és a bennük dol-

gozók jogállásában, helyzetében és ennek hatásai – 1989–2020 

 Egyházi konferencia – a Székesegyház és környezetének történeti, művészeti, termé-

szeti jelentősége   
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VII. 2021-ben megvalósított és lezárt pályázatok  

 

Sor 

szám 

Pályázat azono-

sító 

Pályázati téma megnevezése Pályázott 

összeg 

Elnyert 

összeg 

1 NKA 

204105/03445 

Állományvédelmi, restaurálási tevékenységhez 

szükséges szakmai anyagok és eszközök beszer-

zése  

 

1.499.000 Ft   1.200.000 Ft 

2 NKA 

449121/01525 

Csukovits Anita: A váci domonkos kripta ko-

porsói kötet megjelentetése 

2.900.000 Ft 2.800.000 Ft 

3 MŐF 

 

Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében múze-

umi szolgáltatás 

300.000 Ft 63.500 Ft 

 

KözgyűjteményiDigitális Stratégia pályázata keretében digitális képrögzítés - forgatható 3D 

modellek és műtárgyfotók, a képrögzítés és a vonatkozó információk átadása megtörtént. A 

múzeum részéről a pályázatnak anyagi vonzata nem volt. 

A Váci Múzeum Egyesület kiadványai közül 17 helytörténeti alapművet szintén pályázat révén 

ingyenesen digitalizáltattunk, elérhetők a Hungaricana szabadon kutatható adatbázisában. 

https://library.hungaricana.hu/hu/collection/MEGY_PEST_VME/ 

 

       

https://library.hungaricana.hu/hu/collection/MEGY_PEST_VME/

