
Múzeumi Küldetésnyilatkozat 

A Tomory Lajos Múzeum Budapest Főváros százezres XVIII. kerületének, Pestszentlőrinc-Pestszentimrének 
egyetlen önkormányzati fenntartású, minisztériumi működési engedéllyel rendelkező, helytörténeti, valamint 
képzőművészeti anyagot gyűjtő-, őrző-, feldolgozó és bemutatóhelye, a hely- és oktatástörténeti kutatás, oktatás 
központja.  Küldetése a helyi társadalom identitástudatának erősítése.  
Anyagának zöme az ipari-műszaki fejlődés eredményeként létrejött elővárosi település élete, fejlődése, 
intézményei, kiemelkedő személyiségei, az itt élők életmódja mellett az oktatás és a nevelés (amelyet a 21. század 
elején már több mint 45 kerületi intézmény szolgál), valamint a gyermekkor bemutatására ad lehetőséget, de 
rendelkezünk a kerület számára meghatározó légiforgalmi gyűjteménnyel is, és most formálódik képzőművészeti 
gyűjteményünk.  
Az itt található anyag elsősorban a 20-21. századból, kisebb részben a 19. század végéről származó tárgy, fotó- és 
dokumentum, video-, és hangkazetta, valamint egyre gyarapodó számú digitális emlék. Az életmód-történeti 
anyag mellett (háztartási eszközök, bútorok, hétköznapi műszaki tárgyak stb.), néprajzi eszközöket, iskolai 
bútorokat, kísérleti és szemléltetőeszközöket, kisipari szerszámokat, a helyi üzemek, gyárak és a kerületben lévő 
nemzetközi repülőtérhez (az itt működő cégekhez) köthető tárgyi emlékeket, valamint jelentős játékgyűjteményt 
kezelünk. Képeslap- és meghívógyűjteményt, több ezer, elsősorban ismeretterjesztő plakátot és iskolai 
szemléltetőtáblát őrzünk. Könyvgyűjteményünkben az alsófokú oktatásban használatos tankönyvek sorozata 
mellett egyedülálló a helyi kiadványok és újságok gyűjteménye az elmúlt 110 évből. Az oktatástörténeti anyag 
kiegészítéseként folyamatosan és szisztematikusan bővítjük gyermekkor-történeti gyűjteményünket. Így 
nemcsak az óvodáztatás és az alsó fokú iskoláztatás emlékeit tudjuk bemutatni, hanem magukat az óvodásokat 
és kisiskolásokat is. Nemrég kezdtük meg a helyi képzőművészeti élet anyagának gyűjtését. 

 
A gyűjtemény társadalmasítása – szolgáltató múzeum  
Gyűjteményeink a helytörténet mellett a 20. századi életmód- és oktatástörténet, valamint a magyar 
légiforgalom történetének komplex feldolgozására, élményszerű bemutatására adnak módot.  Többféle 
korcsoportnak, illetve családoknak is kínálunk múzeumpedagógiai programokat. Helytörténeti, helyismereti 
tevékenységünk nemcsak kiállításokra, programok szervezésére korlátozódik, elektronikus és papíralapú 
kiadványaink mellett kutatószolgálat keretében évente több mint 100 megkeresést, kérést teljesítünk. 
Könyvtárunk, adattárunk és a kistárgyi gyűjtemény helyben is kutatható, de helytörténeti kérdésekben levélben 
és telefonon is adunk információt, szükség esetén kép- és dokumentummásolatokat. Folyamatosan fejlesztünk 
internetes helyismereti felületeket. Sok partnerrel működünk együtt. Fenntartónk, Budapest Főváros XVIII. 
kerületének önkormányzata, a kerület közintézményei és közösségei mellett más közgyűjteményekkel, 
magángyűjtőkkel is szoros munkakapcsolatban vagyunk, ezt mutatják az így megszületett közös programok, 
kiállítások, kiadványok, írások. 
 
Identitáserősítés, lokálpatriotizmus, vizuális és környezeti nevelés, élmény alapú ismeretszerzés.  
Elsősorban a kerületen belül, részben azon kívül sokféle kiállítással, programmal várjuk a látogatókat, 
érdeklődőket, akiknek száma évek óta meghaladja a 20-25 000 főt. Állandó és időszaki kiállításaink mellett nagy 
hangsúlyt fektetünk a hordozható helytörténeti tablókiállítások készítésére (2014-ben 4 saját és 22 külső 
helyszínen 17 különféle kiállításunkat mutattuk be). 2015-ben több mint 3500 diák és óvodás vett részt 
múzeumpedagógiai, illetve helyismereti foglalkozásainkon. Komplex, élmény alapú programokat kínálunk 
speciális igényű tanulóknak is. A felfedezéses tanulás, a kreatív alkotás és a drámapedagógia módszereit ötvözve 
ismerkedünk meg Pestszentlőrinc és Pestszentimre történetével, településünk egykori hírességeivel, épületeivel, 
a régi idők mindennapjaival, a település társadalmi, gazdasági változásaival. Az adott korcsoportok 
sajátosságaihoz kidolgozott foglalkozásaink jól kiegészítik a történelem, a honismeret, a környezetismeret és a 
vizuális kultúra tantárgyakat, segítik a gyerekek énképének formálását, erősítik a kötődést lakóhelyükhöz.  
 
A Tomory Lajos Múzeum feladata látogatóját ráébreszteni a XVIII. kerület, Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
történelmi, kulturális és közösségi értékeire, célunk, hogy az intézményt, mint ennek a közösségnek a múltját és 
identitását reprezentáló múzeumot tartsák számon. 
 
 
A fenntartó Budapest Főváros XVIII. kerületének Önkormányzata nevében jóváhagyom: 
 
Budapest, 2016. március 16. 
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