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MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM 

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 

2013. 

 

I. Szervezeti kérdések 

 

Intézményünk 2013. január 1. napjától a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2012. évi 

CLII. törvény alapján megyei hatókörű városi múzeum, mely a Janus Pannonius Múzeum 

(JPM) nevet viseli, fenntartója Pécs M. J. Város Önkormányzata. A fenntartóváltással 

párhuzamosan szervezeti változás is történt: a mohácsi Kanizsai Dorottya Múzeum - 

ugyancsak január1-től - már nem része az intézménynek, a volt kollégáink (4fő) 

foglalkoztatója ettől az időponttól Mohács Város Önkormányzata.  

A fentiek miatt sor került 2013-ban az intézmény szervezeti és működési szabályzatának 

aktualizálására (ágrajz a mellékletben). Ez tartalmazza az ismét önállóan működő és 

gazdálkodó költségvetési szervként funkcionáló intézmény gazdasági vezetői, valamint az 

újra felálló gazdasági-műszaki részleg feladat-és hatásköreit, jogosultságait, felelősségét stb. 

is. A sikeres pályázati kiírás nyomán április 01-től Magyar Attila lett a gazdasági és műszaki 

vezető. 

Emellett a személyi változások vonatkozásában legfontosabb esemény, hogy dr. Fabényi Julia 

múzeumigazgató – ugyancsak sikeres pályázat eredményeként 2013, június 01-től a Ludwig 

Múzeum igazgatója lett. A múzeumigazgatói feladatokkal július 01-től Walterné Müller Judit 

múzeumigazgató-helyettest bízta meg a fenntartó az igazgatói poszt pályázat útján történő 

betöltéséig. Az első pályázat 2013 szeptemberében - három pályázó ellenére - eredménytelen 

volt, így decemberben újra kiírták azt.  

Jelentős változás, hogy új szervezeti egységgel bővült a JPM, decemberben nyílt a múzeumi 

szervezethez kapcsolt Vasváry-Házban Lantos Ferenc Pécs Kossuth-díjas festőművészének 

állandó kiállítása, valamint újra látogatható lett itt a Vasváry-szalon és a Péchy Blanka 

Emlékkiállítás.  Ennek a változásnak, bővülésnek megfelelően sor került az intézmény alapító 

okiratának módosítására is.  

A másik múzeumi bővülés az eddig a soproni Központi Bányászati Múzeum fenntartásában 

lévő Mecseki Bányászati Múzeumnak a Janus Pannonius Múzeumba történő tagozódásának 
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előkészítése, az MNV Zrt-vel kötendő vagyonkezelési szerződés előkészítése volt. Ennek 

realizálására 2014-ben kerül sor. 

 

A Múzeum törvényi kötelezettségeinek ellátásához továbbra is állami támogatásban részesül, 

amely - a korábbi fejkvótától eltérően - feladatorientált, célirányos támogatás. 

A 2013. évben az állami támogatás 182 800ezer Ft, a fenntartó ehhez nem tudott kiegészítő 

támogatást adni. A saját bevétel előirányzata 109 847ezer Ft, a költségvetési előirányzat 

összesen 292 647ezer Ft, mely év végére 349. 253 ezer Ft-ra módosult  

A 2013 évi költségvetés 40.000.- e Ft-os hiánnyal lett tervezve, emellett a Megyei 

Intézményfenntartó Központtól 8.400.-e Ft szállítói kötelezettséget örököltünk meg, amely 

tovább növelte a hiányt. Ezen hiányok nagy részét az év végére sikerült ledolgozni, ebben 

nagy szerepe volt a bérelt régészeti raktárok elköltöztetésének, így bérleti és az erre 

vonatkozó rezsidíjak megszűnésének. Ehhez előfeltétel volt, hogy a fenntartó a Múzeum 

használatába adta a jó műszaki állapotban lévő egykori iskolai ingatlant (Felsővámház u.), az 

ide költözéssel két bérelt raktárat tudtunk felszabadítani.. A közüzemi díjaknál is jelentős 

csökkenések következtek be, az új, kedvezőbb szerződések megkötésével az átalánydíjak 

csökkentek. A bevételek a régészeti szakfelügyeletekkel, a sikeres pályázatokkal, a 

megbízási szerződésekkel (pl: Wildhorse Energy Hungary Kft), a kintlévőségek behajtásával, 

személyi bérmegtakarítással (pl: mb. igazgató és helyettes azonos személy, műszaki előadói 

státusz, valamint titkárnői feladatok belső átszervezéssel való megvalósítása, stb.) jelentősen 

növekedtek, és a racionális gazdálkodásnak köszönhetően az intézmény pozitívan zárta a 

2013-as évet. (számszerű adatok a táblázatban a III. pontnál) 

 

Pályázati tevékenységünk továbbra is meghatározó volt a múzeum szakmai munkájára 

vonatkozóan. Ehhez kapcsolódóan a fenntartó belső ellenőrzését követően sor került a JPM 

beszerzési szabályzatának aktualizálására.  

2012-ben a MNL Baranya Megyei Levéltára hivatalos ellenőrzést tartott a Múzeum 

ügyiratkezelésével és irattározásával kapcsolatban. A jegyzőkönyvben megállapították, 

hogy mindez „maximális rendben folyik, mintaértékűnek” minősítették azt. 

 

Az Európa Kulturális Fővárosához (EKF) kapcsolódó beruházások (Nagy kiállítótér, Múzeum 

Utca), valamint a Történeti Osztály Várostörténeti Múzeumára vonatkozó TIOP 1.2.2/08/i és 
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TÁMOP-3.2.8/10/B kódszámú pályázatának megvalósítása komoly fenntartási 

kötelezettségekkel járt továbbra is az intézmény számára.  Ezen indikátorok (pl.: épületek és 

zöld területek fenntartása, munkahelyteremtés-létszámbővítés, bevétel és látogatószám 

növekedés, elégedettségi mutatók, kulturális programok szervezése) nem teljesülése 

visszafizetési kötelezettséget von maga után. Az indikátorszámokra vonatkozó jelentést 

rendszeresen teljesíteni kellett a beruházó Baranya Megyei Önkormányzat és Pécs M. J. 

Város felé. 2013. februárban az DDRNFÜ EKF-fel kapcsolatos éves záró ellenőrzése rendben 

találta az indikátorok teljesülését, minimális, formai hiánypótlást kértek mindössze. 

 

A megváltozott 1997. évi LXXXI. Törvénynek megfelelően nyugdíjra jogosult kollégáink 

választhattak, hogy a teljes jogú öregségi nyugdíjfolyósítást kérik továbbra is, avagy inkább a 

közalkalmazotti jogviszonyt kívánják fenntartani a jövőben. A Janus Pannonius Múzeum 

esetében 6 fő közalkalmazott volt érintett ez ügyben. Véglegesen megszűnt a választása 

következtében a jogviszonya 1 főnek, továbbfoglalkoztatást választott 2 fő, teljes jogú 

öregségi nyugdíjának folyósítását kérte 4 fő.  

Közgyűjteményünk bekapcsolódott a ’közfoglalkoztatási’ programba. Ennek keretében 

Pécs Megyei Jogú Várossal szoros együttműködésben hosszabb távú közfoglalkoztatáshoz 

biztosít munkaterületet (teremőrzés, karbantartás, adminisztráció stb.). Ezen túl a Nemzeti 

Művelődési Intézet Baranya megyei intézetével együttműködve 9 fő kulturális 

közfoglalkoztatott számára is munkaterületet biztosítunk az együttműködési megállapodásunk 

keretében tart  

További belső személyi átszervezések, egyes munkakörök összevonása következtében 

bérmegtakarításokat is sikerült elérni pl: az informatikusi feladatokat egy régésztechnikus 

kolléga, a műszaki előadói munkakört a gazdasági osztály megosztva, a műtárgyvédelmi 

feladatokat 6 órás restaurátor, a titkárnői teendőket kulturális közfoglalkoztatott stb. látja el. 

 

Összefoglalás 

A Janus Pannonius Múzeum küldetését a fenntarthatóságban, a korszerű muzeológia 

továbbfejlesztésében, a kulturált szabadidős tevékenység kiszolgálásában és a szakszerű 

Ismeretterjesztésben látta és látja továbbra is. Az ezt deklaráló küldetésnyilatkozatában 

megfogalmazottaknak, a fenntartóval történő korrekt együttműködésnek megfelelően 

szervezte 2013. évi munkáját is 
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.  

 2012. tény 2013. tény 
Engedélyezett összlétszám 
(fő, töredék is lehet) 74,77 76 

Ebből magasabb vezető 
vagy vezető  
(fő, töredék is lehet) 

8* 8* 

Ebből szakmai 
munkakörben 
foglalkoztatottak  
(fő, töredék is lehet) 

23,38 23,38 

Ebből nem szakmai 
munkakörben 
foglalkoztatottak  
(fő, töredék is lehet) 

35,39 36,62 

 

 

 

2.) A megyei hatókörű városi múzeumok fenntartóváltásának tapasztalatai, év közben 

felmerült problémák  

 

A Janus Pannonius Múzeum valamennyi osztálya, kiállítása és telephelye Pécsett található, 

ami még inkább megerősíti a fenntartóváltás jogosultságát.  

A múzeum gazdasági önállóságának visszanyerésével gyorsabbá és átláthatóbbá vált a 

mindennapos ügyintézés, naprakészen ismerjük a költségvetési kereteinket.  

A fenntartó már az átvételnél jelezte, hogy – szintén költségvetési okok miatt – nem tudja a 

központi költségvetésből kapott múzeumi keretet kiegészíteni. A működéshez ingatlan 

(régészeti raktár), közmunkások ill. pályázati önrész biztosításával járult hozzá. 

A város kulturális intézményeinek egységes, szinkronba hozott arculatának kérdése is 

folyamatban van, ennek megteremtése közös cél  

Pécs M.J.Város Önkormányzata felé erőteljesebben kell kommunikálni a JPM Pécs és az 

ország kulturális életében betöltött jelentőségét, szerepét, ugyanakkor fontos lenne a 

fenntartóval történő kommunikáció kétoldalú mélyítése. 



 

II. Szakmai működés 

 

1) Intézményi terek / épületek tervezett infrastrukturális fejlesztései 

 

Természettudományi Osztály: 

Megtörtént a múzeumi Foglalkoztató (Természetbúvár terem) berendezése, gyerekekkel 

együttműködve annak kifestése, és a foglalkozások elindítása. A kiállítótér továbbra is kicsi, 

hiányzik egy időszakos kiállítások számára alkalmas terem és egy látványraktár, a 

raktározásra szánt terület szűkös.  

Régészeti Osztály: 

A központi épület (Pécs, Széchenyi tér 12.) és az Igazgatóság épülete ad helyet a korlátozott 

mértékben használható restaurátor műhelynek, adattárnak, fotótárnak, könyvtárnak és néhány 

munkaszobának, de nem alkalmas (állandó és/vagy időszaki) kiállítótér kialakítására, ill. 

visszaállítására. Az épület helyreállítása elodázhatatlan.   

A várostól használatba kapott Felsővámház utcai raktár épülete jelentős anyagi ráfordítással 

tehető alkalmasabbá vagyon- és állományvédelmi szempontoknak megfelelő régészeti 

gyűjteményi raktár kialakítására. Az épületben még nincs megfelelően kiépített mechanikai 

védelem, szakaszolt riasztó-, füst- és tűzjelző rendszer, nincs temperálás, és a munkafeltételek 

is hiányosak. 

Történeti Osztály: 

Az épületegyüttes területén a legszükségesebb karbantartási munkákra volt csak lehetőség.  

Vezetői döntéssel a fűtésköltségek csökkentése érdekében a téli időszakra az irodaépület 

emeleti munkaszobáiból a muzeológus, gyűjteménykezelő munkatársak a földszinti 

restaurátor- és fotóműhely helyiségeiben dolgoznak.  

A Történeti Osztály épületében működik a JPM fotó- és digitalizáló műhelye, valamint a 

JPM textil restaurátorműhelye (műtárgyvédelmi felelős). Az NKA eszközbeszerzési 

pályázati támogatásából a Történeti Osztály raktáraiban történő korszerűsítés: Az új 

polcrendszer beépítésével a Történeti Osztály kismesterségek, valamint fából készült 

háztartási eszközök raktárának felújítására került sor: fémpolc-rendszert (RAL 7035) 

alakítottunk ki.  Ezt megelőzően a helyiség rendbetétele – villanyszerelés, tisztasági festés – 

megtörtént. 10 fiókos, A/O-ás méretű fémszekrény felső beépítéssel került a textilraktárba, 

szintén ebben a projektben. 
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Néprajzi Osztály: 

Az épület továbbra is jelentős felújításra szorul. Az épület homlokzata az utóbbi harminc 

évben valójában érintetlen maradt, belül azonban folyamatosan a legszükségesebb 

karbantartások elvégzésre kerültek. 1996-ban az új állandó kiállítás létrehozásakor a teljes 

alsó kiállítótér megújult (világítás, festés, nyílászárók újrafestése, az utcafronti rész 

ablakainak rácsozása). Az elmúlt 20 évnek ez volt a legnagyobb szabású beruházása az 

osztályon. Legutóbb tavaly, az égetően szükségessé vált északi szárny tetőzetének javítását 

végezték el, valamint a fűtésrendszer hatékonyságának növelésére történtek lépések. A 

bejárati kapu külső oldala mellett az ún. Guzsalyas terem festése is megtörtént, utóbbiban a 

legégetőbb világításproblémák átmeneti kijavításra kerültek (további beavatkozás szükséges). 

Művészettörténeti Osztály: 

Az osztály kiállításainak helyet adó épületek állapota – köszönhetően az EKF beruházásnak, 

illetve a pár évvel korábbi, Zsolnay Múzeum épületrekonstrukciójának és a Csontváry 

Múzeum 2011-es belső tér felújításának – a JPM többi ingatlanánál jobb állapotban vannak. 

Ugyanakkor egyre súlyosbodó gondot okoz az épületek gépészetének rohamos 

amortizációja. A Papnövelde utcai épület és a Csontváry Múzeum klímája működésképtelen, 

amelynek következtében télen a relatív páratartalom az előírt 40-60% helyett 30% alá 

csökkent 16- 17 C fokos kiállítótermi hőmérséklet mellett. Ez káros valamennyi szerves 

anyagból készült mű (vászon, papír) számára. A párásítók javítása, folyamatos karbantartása 

műtárgyvédelmi okok miatt kiemelten fontos feladat. 

 

2) Gyűjteménygondozás és feldolgozás 
 2012. tény 2013. terv 2013. tény 

Régészeti és őslénytani feltárások 
száma és alapterülete (db és nm) 

8 lh, 2 470 m2 Próbafeltárás és teljes 
megelőző régészeti 
feltárás szükség 
szerint 

9 lelőhelyen 
193nap 
3448 m2 

Gyűjteménygyarapítási alkalmak 
száma és időtartama (kivéve 
régészeti és őslénytani feltárások) 
(db és nap) 

Összesen: 93/51 
Termtud 6alk. 12 
nap 
Régészet 80 alk. 
311 nap 
Történeti 15 alk 
Néprajz 60 alk 
Művtört 12 alk. 30 
nap, ipar 6 nap 
KDM 3 nap 

Összesen: 76/36 
Termtud 6alk. 12 
nap 
Régészet 
szakfelügyelet 
igény szerint  
Történeti 15 alk 
Néprajz 45 alk 
Művtört 10 alk. 20 
nap ipar 4nap 
 

Összesen: 75/303 
Termtud 9 alk. 
összesen 23 nap 
Régészet 46 (lh) 
terület 
280 nap 
 
Történeti 15 
Néprajz 46 
Művtört 5 
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Éves gyűjteménygyarapodás száma 
(tétel, db, példány, stb.) 

Összesen: 17 871 
Egyedi leltározott: 
17 065 
Egyedi lelt-lan: 156 
Szekrény kat: 650 

Összesen: 12 430 
Egyedi leltározott: 
12 000 
Egyedi 
leltározatlan: 80 
Szekrény kataszter: 
350 

Összesen: 17 058 
Termtud 550 
Régészet 15400 
db egyedi 
leltározott tárgy, 
1800 zsák 
Történeti 1049 
Néprajz 11 
Művtört 48 
 

Gyarapodási naplóba vett tárgyak 
száma (tétel, db, példány, stb.) 

Összesen: 449 db, 
7 tétel, 127 oldal, 
45 p 
Termtud 2 tétel 
(1050 példány) 
Régészet 5 tétel 
Történeti 338 db, 
127 oldal, 45 perc  
Néprajz 98 
Művtört. 13  
KDM 

Összesen: 1013 
db,25 tétel 
Termtud 500 
Régészet 25 tétel 
Történeti 350  
Néprajz 148 
Művtört. 15 
 

Összesen: 17058 
Termtud 550 
Régészet 15400 
Történeti 1049 
Néprajz  11 
Művtört 48 
 

Szakleltárkönyvbe vett tárgyak 
száma (tétel, db, példány, stb.) 

Összesen: 17 630 
db, 10 837 tétel, 
2276 oldal 
Termtud 538 
Régészet 10 837 
tétel, 16 503 db 
Történeti 478 db, 
2276 oldal 
Néprajz 98 
Művtört. 13 

Összesen: 20.904 
db 
Termtud 241 
Régészet 20. 000  
Történeti 500  
Néprajz 148 
Művtört. 15 

Összesen: 23690 
Termtud 7759 
tétel  
Régészet 15400  
Történeti 467 db 
és 5 tétel 
Néprajz 11 
Művtört 48 
 

Szekrénykataszteri nyilvántartásba 
vett tárgyak száma (tétel, db, 
példány, stb.) 

Összesen: 348 689  
2012-ben: 650 
Termtud 650 
 

Összesen: 850 db 
Termtud 350 
Történeti 500 
 
 
 

Összesen: 
330852 
Termtud 330.100 
Történeti 752 
 

Elkészült, képi ábrázolással is 
ellátott leírókartonok száma (db) 

Összesen: 1944 
Termtud 1833 
Néprajz 98 
Művtört. 13 
 

Összesen: 2.196 db 
Termtud 1833 
Történet 200 
Néprajz 148 
Művtört. 15 
 

Összesen: 2053 
Termtud 1833 
Történeti 181 
Néprajz 11 
Művtört 28 
 

Revíziózott tárgyak száma (tétel, 
db, példány, stb.)  

Összesen:   759 
tétel, 23 609 db 
Termtud 7 759 tétel 
Történeti 17 068 db 
Néprajz 296 db 

Összesen: 19.200 
db, 5000 
szekrénykataszteri 
Termtud egyedi 
8000 

Összesen: 17692 
Termtud 7759 
440 tétel 1200 
példány 
Régészet 853 
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Művtört. 6 245 db 
 

szekrénykataszteri 
5000 
Régészet költözés 
függvénye 
Történeti 3000 db 
Néprajz 3200 db 
Művtört. 5 000 db 
 

doboz 
Történeti 3922 
Néprajz 158 
Művtört 5000 
 

Tisztított, konzervált tárgyak száma 
(tétel, db, példány, stb.) 

Összesen: 313 
példány, 671 zsák  
, 2 420 db 
Termtud 313 
példány 
Régészet 671 zsák 
Történeti 655 db 
Néprajz 217 db 
Művtört. 48 db 
KDM 1500 db 

Összesen: 330 
példány, 600 
zacskó, 1.185 db 
Termtud 330 
példány 
Régészet 600 
zacskó 
Történeti 335 db 
Néprajz 250 db 
Művtört. 600 db 
 

Összesen: 2825 
Termtud 150  
Régészet 582 
zacskó 
(tisztított:368 
konzervált:214) 
Történeti 167 
Néprajz 594 
Művtört 750 
 

Restaurált tárgyak száma (tétel, db, 
példány, stb.) 

Összesen:prep:250 
példány, 1 032 db 
Termtud 
Preparálás: 250 
példány, 16 
gerinces 
Régészet  749 
Történeti 1 
Néprajz 11 
Művtört. 82   
KDM 173 

Összesen: 1.266 
db 
Termtud 300 
Régészet  800 
Történeti 1 
Néprajz 150 
Művtört. 15  
 

Összesen: 310 
Termtud 220 
Régészet 33 db 
Néprajz 7 
Művtört 50 
 

 

 

Természettudományi Osztály: 

a) Gyarapodás és arányainak tervezése és teljesülése 

- Beadott pályázatot nem támogatták, így nem tudta preparáltatni a mélyhűtőben 

őrzött állatokat. Rovarokkal és herbáriumi lapokkal gyarapodott a gyűjtemény. 

c) Az éves gyarapodással kapcsolatos nyilvántartási feladatok megvalósulása, különös 

tekintettel a számítógépes nyilvántartásra 

- Akkreditált számítógépes nyilvántartási programunk nincs, a gyűjteményt digitálisan 

EXCEL táblázatban tartjuk nyilván. Előnye, hogy a későbbiekben esetleg vásárolt 

nyilvántartási programokba átkonvertálható.  

- A számítógépes nyilvántartás a tervezettnél lassabban halad, oka egyéb múzeumi 

feladatok teljesítése és kevés ember. 
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d) Feldolgozásra váró (visszamenőleg felhalmozódott) régészeti és őslénytani anyag 

becsült mennyisége és a hiányosságok feldolgozása érdekében 2013. évben előirányzott 

feladatok teljesülése 

- PTE Földrajzi Tanszékén tárolt, de múzeum tulajdonát képező őslénytani leletek 600 

tétel múzeumi leltárkönyvbe átvezetése nem fejeződött be a tervekkel ellentétben 

 

e) Feldolgozásra váró (visszamenőleg felhalmozódott) egyéb anyag becsült mennyisége 

és a hiányosságok feldolgozása érdekében 2013. évben előirányzott feladatok teljesülése 

- a rovargyűjtemény 90%-ban meghatározott 40%-a revideált.  

- őslény gyűjtemény revideálása folyamatban (Katona Lajos Bakonyi Múzeum, Zirc) 

- herbárium 30%-ban revideálásra vár  

 

f) Gyűjteményi rend és raktári helyzet értékelése, raktárrendezéssel kapcsolatos 2013. 

évi feladatok teljesülése 

- 80-85%-ban a zárt szekrényben tudjuk tárolni a műtárgyakat. 

- a jól átlátható rendszertani besorolás szerint elhelyezett gyűjtemény kialakítása 

raktározási gondok miatt csak részben megoldott. 

 

g) Megelőző műtárgyvédelemmel kapcsolatos 2013. évi feladatok teljesülése 

- saját épületben kiállított preparátumokat tisztítottuk és rovarirtóval fertőtlenítettük 

- más kiállításba kölcsönzött preparátumaink tisztítását és védelmét ellenőriztük 

-  látványraktári tároló szekrényt készítettünk 

 

h) Tisztítással, konzerválással, restaurálással kapcsolatos 2013. évi feladatok teljesülése 

- gerinces preparáltatás pályázati támogatás hiányában elmaradt 

- 550 rovart és növény került preparálásra 

 

Régészeti Osztály: 

a) Gyarapodás és arányainak tervezése és teljesülése 

Tervezett gyűjteménygyarapításra 2013. évben nem volt lehetőség, mert tervásatásra 

nem volt sem költségvetési, sem pályázati költségkeret. A kulturális (régészeti) örökség 

megóvása érdekében leletmentő ásatást, megelőző régészeti feltárást és régészeti 

szakfelügyeletet igény szerint, a beruházások ütemében végeztünk.  
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b) Kiemelkedő darabok vagy együttesek bekerülése 

Pécs, Jókai u. 17-19. lelőhely feltárása újabb adatokkal szolgált Pécs római kori 

történetéhez, topográfiájához, pl. kora római objektumok eddig a római kori település e 

részéről nem voltak ismertek. Több periódusú kő- és vályogfalú épületek maradványát 

tárták fel a területen. A nagy mennyiségű tárgyi leletanyag között kiemelendő egy teljesen 

ép fogadalmi ólomtábla, egy aranyozott késő római hagymafejes fibula, valamint az 

előkerülése során rétegről - rétegre dokumentált kb. 2400 db érem. 

c) Az éves gyarapodással kapcsolatos nyilvántartási feladatok megvalósulása, különös 

tekintettel a számítógépes nyilvántartásra 

A 2013.évi leltári gyarapodás, a 15400 db egyedi leltározott tárgy RITA szoftverrel 

került digitális nyilvántartásba.  

d) Feldolgozásra váró (visszamenőleg felhalmozódott) régészeti és őslénytani anyag 

becsült mennyisége és a hiányosságok feldolgozása érdekében 2013. évben 

előirányzott feladatok teljesülése 

A felhalmozódott feldolgozatlan anyag - 34500 zsák/zacskó – tisztítása (mosása), 

konzerválása, restaurálása és előzetes nyilvántartásba vétele eddig folyamatos volt, de 

ebben az évben nem haladt a várt/elvárt ütemben: a Bázis felszámolása és a 

munkahelyek átszervezése miatt nem volt hely nagy mennyiségű cserép mosására, 

szárítására, ill. a raktárak költöztetése lekötött minden időt, embert és energiát.  

e) Feldolgozásra váró (visszamenőleg felhalmozódott) egyéb anyag becsült mennyisége 

és a hiányosságok feldolgozása érdekében 2013. évben előirányzott feladatok 

teljesülése 

Ugyanez vonatkozik az elmaradt adattári (274 leltározatlan tétel) és könyvtári 

(összesen 300 db leltározatlan könyv és folyóirat) nyilvántartásra.  

f) Gyűjteményi rend és raktári helyzet értékelése, raktárrendezéssel kapcsolatos 2013. 

évi feladatok teljesülése 

A 2013. év a bérelt és az ideiglenes régészeti gyűjteményi raktárak 

összeköltöztetésének jegyében telt, s végre magvalósult az egységes, egy helyen 

történő elhelyezés, még ha a körülmények nem is ideálisak. Az év elején a raktárak 

költöztetésének előkészítése (csomagolás, dobozok számozása stb.) az új raktári polcok 

megtervezése, a leletanyag szállításának és elhelyezésének koordinálása volt soron, a 

Pécs, Mohácsi úti raktár költöztetése 2013.06.03-28. között, a Bázis kiköltöztetése 

2013.07.01-19. között, a Virágh-féle házban elhelyezett leletanyag költöztetése 

2013.07.22–30. között, a Pécs, Dischka Gy. utcai raktár költöztetése 2013.09.2-27. között 
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történt. A két bérelt gyűjteményi raktárból összesen 4401 doboz, 295 m3 leletanyag 

került átszállításra és elhelyezésre a Pécs, Felsővámház utca 2. sz alatti gyűjteményi 

raktárban. A raktárrend kialakításával párhuzamosan három gyűjteményi egység 

dobozrevízióját (853 doboz) is elvégezték.  

 

g) Megelőző műtárgyvédelemmel kapcsolatos 2013. évi feladatok teljesülése 

Ebben az évben a megelőző műtárgyvédelem kényszerűségből kimerült a műtárgyak 

szállítás előtti gondos csomagolásában, az új raktári rendben történő elhelyezésében.  

h) Tisztítással, konzerválással, restaurálással kapcsolatos 2013. évi feladatok teljesülése 

A szokásos, nagy mennyiségű beérkezett leletanyag (cserép) mosására nem kerülhetett 

sor, mert a Bázis „felszámolása” miatt nem volt alkalmas hely a munkavégzésre, ill. a 

konzerválás, restaurálás mennyiségét is befolyásolta, hogy a két restaurátor alkalmanként, 

a segédrestaurátor pedig folyamatosan részt kellett, hogy vegyen a költözködésben. 

 

Történeti Osztály: 

a) Gyarapodás és arányainak tervezése és teljesülése 

Elsősorban adományozással történő gyarapodással, részben a fotó, részben a pedagógiai 

gyűjteményt gyarapítandó, illetve jövőbeli kiállítási tervekhez történő gyűjtést tervezett a 

Történeti Osztály. A b) pontban jelöltek bizonyítják, hogy a terv ezen elveknek megfelelően 

tudott teljesülni. 

b) Kiemelkedő darabok vagy együttesek bekerülése 

Olyan pécsi családi hagyatéki anyag került a gyűjteménybe, amely archív fotográfiákat is 

tartalmaz, és egy jeles pécsi oktatási intézmény, a Bábaképző Intézet történetéhez is újabb 

adalékokat szolgáltat. A MNL Baranya Megyei Levéltárából  pécsi címtáblák kerültek át a 

múzeumi gyűjteménybe, az adattári kollekció a pécsi repülőemlékművel kapcsolatos anyaggal 

bővült. A meglévő értékes kesztyűgyár történeti- mesterségtörténeti gyűjteményt jelenkori 

kesztyűgyártó cégek termékeivel, illetve nyomtatvány és fotóanyaggal sikerült gazdagítani. 

c) Az éves gyarapodással kapcsolatos nyilvántartási feladatok megvalósulása, különös 

tekintettel a számítógépes nyilvántartásra 

A tárgyév folyamán felgyűjtésre került muzeális anyagok nyilvántartásba vétele megtörtént. 

Hivatalos, akkreditált nyilvántartó szoftverrel az osztály nem rendelkezik, a tárgyévben 

tervezett Lapoda Inventory szoftver telepítése ugyan megtörtént, de a beüzemelést, 

betanítást 2014. évre kellett áttenni, mert ez évben már van olyan múzeumi informatikus 

munkatárs, aki ebben segítséget tud adni.  
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e) dolgozásra váró (visszamenőleg felhalmozódott) egyéb anyag becsült mennyisége és a 

hiányosságok feldolgozása érdekében 2013. évben előirányzott feladatok teljesülése 

A még feldolgozásra váró, becsült 6000 db-os állományban a tervben jelölt 

gyűjteményegységekben történt leltározás: képeslap, kesztyűgyári gyűjtemény, fotó, 

vegyes tárgy, illetve irat, nyomtatvány egységekben is. Ebből kiemelkedik a neves pécsi 

Kött kertészcsalád hagyatékának, 19-20. század fordulón keletkezett képes levelezőlap 

gyűjteményének leltárba vételének befejezése. 

f) Gyűjteményi rend és raktári helyzet értékelése, raktárrendezéssel kapcsolatos 2013. 

évi feladatok teljesülése 

Több gyűjteményi egységben történt rendezés, így a fotó, a személyi hagyatéki anyagok, 

irat és nyomtatványanyagait, és az ún. apró nyomtatványokat említjük.–Utóbbiak 

adatainak számítógépes feldolgozása (excel) –segédlet létrehozása- a kutathatóságot is 

segíti. A gyűjteményi darabok tárolási körülményeinek javítását pályázat beadásával 

kívánta az osztály segíteni. A fa használati tárgyak esetében komplex munkák történtek: 

fertőtlenítés, revízió, új dexion tároló polcok beépítése, és ott a gyűjteményi anyag sokkal 

jobb körülmények közti elhelyezése.  

 

g) Megelőző műtárgyvédelemmel kapcsolatos 2013. évi feladatok teljesülése 

A központi állományvédelmi feladatok 2013. évi teljesítése: 

Munkavégzés a települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatihoz 

nyújtott támogatásokról szóló 13/2013. (II. 14.) EMMI rendelet5. § (3.) bekezdése alapján. 

A megye területén lévő 47 db muzeális intézmény kétszeri, esetenként többszöri bejárása.  

- Módszertani műhelygyakorlat két alkalommal. 

- Helyszíni szakmai tanácsadás. 

- A rendelethez kötődő állományvédelmi feladatok írásos összefoglalása (múzeumi összegzés 

a szakminisztérium számára) 

-Pályázatírás: NKA/ A Janus Pannonius Múzeum műtárgyállományának védelmét szolgáló 

eszközök beszerzése. NKA/Kiviteli tervek a Zsolnay Múzeum adattárában (2. ütem) 

restaurálása. Restoration of the Brantner-Koncz collection under the IPA cross-border co-

operation programme.  

-Az Országos Állományvédelmi Bizottsággal (Budapest, Néprajzi Múzeum) való 

kapcsolattartás. Állományvédelmi továbbképzésen való részvétel, -  2013. május 28,  2013. 

november  28, vetítéses beszámolóval egybekötött  (Millei Ilona, Pápay Kornélia, Müller 
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Judit) részvétel. Helyszín: Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest. Az EMMI 13/2013. (II. 14.) 

rendelettel kapcsolatban módosítási javaslattétel a bizottság fele. 

 

Múzeumi műtárgyvédelmi felelősök munkájához kapcsolódó összmúzeumi tevékenység: 

- A Janus Pannonius Múzeumok gyűjteményi raktárainak és kiállításainak kártevők 

elleni védelme NKA támogatásából valósult meg 2013. május 6- 14 közti időszakban valósult 

meg. Helyszínek: 

 - Néprajzi Múzeum, Osztály  (külső, faraktár)     Pécs, Nyírfa u.2. 

 - Új - és Legújabb kori Történeti Osztály(bútor, textilraktár) Pécs, Felsőmalom u.9. 

 - Képző- és Iparművészeti  Osztály (bútor, kárpitraktár)        Pécs, Káptalan u. 2. 

  - Kodolányi János Emlékmúzeum                  Vajszló, Kossuth L. u. 12. 

- Rovarkár elleni védelem fenntartói (Mecseknádasd, Községi Önkormányzat) 

támogatásból ( 2013 szept. 4- 15.): 

  - Német Nemzetiségi Tájház    Mecseknádasd, Munkácsy M. u.7.   

               (Munkavégzés: Fertői Miklós, Millei Ilona) 

  

h) Tisztítással, konzerválással, restaurálással kapcsolatos 2013. évi feladatok teljesülése 

A Történeti Osztály díszmagyar ékszerkészlet gyűjteményéből 3db tisztítása.  

-Pécsi Dalárda zászlószalag gyűjteményéből tisztítás, konzerválás: 7 db.  

-A Történeti Osztály sporttal zászlószalagok tisztítása, konzerválása: 6 db. 

-Siklós vári kiállítás (Reneszánsz bútorkiállítás c.) - szőnyegcsere, ezzel 

kapcsolatos restaurátori , ügyintézői feladatok. 2 db „erdélyi” típ. szőnyeg 

.(Csere: 2013. 03.28.)  

-Fegyverek tisztítása. Kiállítás:„Pécs mindennapjai a török félhold alatt.” 

Helyszín: Várostörténeti Múzeum, Pécs. Nyílt: 2013. 04.04. 

-A Zsolnay gyűjteményben lévő Zsolnay Miklós díszmagyar tervének (3 db) 

tisztítása, konzerválása. 

-Az Új-és Legújabb kori Történeti Osztály fotógyűjteményében lévő 

„Eilingsfeld” üvegnegatív és fotógyűjtemény tisztítása, csomagolása iSafe és 

savmentes papírtasakokba. 74 db. 

- Szőnyeg és kárpittisztítás, 4-4 db. Kiállítás:„Lakatos Artúr, egy művész- 

polihisztor odüsszeája a múlt században.” Helyszín: Pécs, Káptalan u. 4, 

Múzeumgaléria. Nyílt: 2013. 11.04. 

 -Néprajzi tárgyak fertőtlenítése, Ófalu, Német Nemzetiségi Tájház. 
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Néprajzi Osztály: 

a) Gyarapodás és arányainak tervezése és teljesülése  

A fenntartóváltás sem eredményezett olyan jellegű bevétel növekedést, ami lehetővé tette 

volna költségvetési forrásainkból történő műtárgybeszerzést. Mivel a 

gyűjteménygyarapításkor megfogalmazott célkitűzés olyan – eddig a gyűjteményben nem 

megtalálható – tárgy együttes beszerzése, ami konkrét témához kapcsolható (pl. 

pálinkafőzés) ezért folyamatosan figyeltük a pályázati lehetőségeket. A megvásárlásra 

kiválasztott tárgy beszerzéséhez azonban a tárgy évben nem kaptunk támogatást. Mivel 

folyamatosan komoly raktározási problémákkal küzdünk és a gyűjtemény összetétele is 

azt, kívánja kiemelten fontos a gyűjtemény hiátusainak célirányos pótlása, így az esetleges 

önkéntes adományozók felajánlásait csak a fentiek teljesülése esetén fogadhatjuk el.  

b) Kiemelkedő darabok vagy együttesek bekerülése 

2013-ban a műtárgyállományunk ajándékozás útján gyarapodott. A bekerült tárgyak 

bekerülés módjából adódóan nem tervezett gyűjtés eredményei. A szóban forgó tárgyak 

sváb viseleti darabok, nem unikálisak ugyan, de jó alapanyagául szolgálnak 

közművelődési és egyéb feladataink ellátása (múzeumpedagógiai foglalkozások, 

előadások stb.) során – akár demonstrációs, akár más célokra. A korábbi terveinkben 

szereplő, a gyűjteményben hiányzó komplett tárgyegyüttes (népi pálinkafőző)megszerzése 

sajnos pályázati forrás híján nem valósult meg. gyűjteményezési stratégiánk továbbra is 

fontos része az esetleges fehér foltok eltüntetése. 

c) Az éves gyarapodással kapcsolatos nyilvántartási feladatok megvalósulása, 

különös tekintettel a számítógépes nyilvántartásra 

A 2013-ban ajándékozott tárgyak leltározása megtörtént.  

e) Feldolgozásra váró (visszamenőleg felhalmozódott) egyéb anyag becsült 

mennyisége és a hiányosságok feldolgozása érdekében 2013. évben előirányzott feladatok 

teljesülése 

A tárgy évre tervezett revízió során esetlegesen előkerült tárgyak folyamatos 

feldolgozása. 

f) Gyűjteményi rend és raktári helyzet értékelése, raktárrendezéssel kapcsolatos 

2013. évi feladatok teljesülése 

A Néprajzi Osztály Rákóczi u. 15. alatti épületében lévő raktárak (textil, kerámia, 

részben bútor) fűtése az év végére megszűnt . A Nyírfa u. bútorraktár télen nem fűthető, 

nyáron nem hűthető. A tárgyak állagának rendszeres ellenőrzése, raktárak rendszeres 
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szellőztetése, takarítása restaurátor bevonásával megtörtént. A tárgyi együtteseket 

folyamatosan revíziózzuk.  

g) Megelőző műtárgyvédelemmel kapcsolatos 2013. évi feladatok teljesülése 

A raktárakat 2013-ban is gázosíttattuk. 

h) Tisztítással, konzerválással, restaurálással kapcsolatos 2013. évi feladatok 

teljesülése:    Tisztított 571 db tárgy      Konzervált 23 db tárgy    Restaurált 7 db tárgy 

 

Művészettörténeti Osztály:  

a) Gyarapodás és arányainak tervezése és teljesülése 

A műtárgygyarapítás a költségvetési tételsor hiánya miatt biztonsággal nem tervezhető, a 

megvalósulás a szakmai-muzeológiai szempontok alapján beadott pályázatok 

eredményességétől függ. Ez évben 4 képzőművészeti alkotás, valamint 22 kortárs kerámia 

és 22 történeti-művészeti értékkel is bíró Zsolnay műtárgy került a gyűjteménybe.  

b) Kiemelkedő darabok vagy együttesek bekerülése 

 Pécs M. J. Város a Virágh Judit Galéria aukcióján decemberben megvásárolta a JPM számára 

a milánói világkiállítást is megjárt, értékes, henger alakú Zsolnay-vázát. Leírása: plasztikus 

díszítéssel, gránátalmafa körül táncoló meztelen fiatal nőalakokkal, a lomb koronában 

madarakkal. Készült: 1906 Zsolnay gyár Tervező: Apáti Abt Sándor Formaszám: 7493 

Anyaga,technika: pirogránit, eozin máz Mérete: 109cm magas, átmérő: 40cm 

2014. márciusig a váza a Zsolnay-Negyedben, ill. a budapesti Utazás 2014 kiállításon látható, 

az előzetes terveknek megfelelően márciusban kerül a Zsolnay Múzeumba. 

c) Az éves gyarapodással kapcsolatos nyilvántartási feladatok megvalósulása, különös 

tekintettel a számítógépes nyilvántartásra 

A gyűjteménygyarapítás tételei a Gyarapodási Naplóba és a leltárkönyvbe bevezetésre 

kerültek, fényképes leírókartonjai, számítógépes nyilvántartásba vételük ez év elején 

elkészülnek. 

f) Gyűjteményi rend és raktári helyzet értékelése, raktárrendezéssel kapcsolatos 2013. 

évi feladatok teljesülése 

A képzőművészeti gyűjteményi raktár végleges rendje kialakult, a számítógépes 

nyilvántartási rend rögzítése folyamatban, befejezés előtt. A Zsolnay díszműkerámia raktár 

átrendezése 90%-os készültségben, finomítás ez év első felében befejeződik. 

A műtárgyraktárak közül a Káptalan utca 4 főépület alatti pincében elhelyezett Modern 

kerámia raktár az, amelynek állapota műtárgyvédelmi szempontból nem megfelelő. A zsúfolt 

raktári helyiségek megfelelő légcsere hiánya miatt rendkívül magas páratartalmúak, amelynek 
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következtében rozsdásodnak a fém polcrendszerek – tönkretéve, károsítva a rajtuk tárolt 

kerámiákat. A helyzet mielőbbi kezelése gépészeti rekonstrukciót, fejlesztést igényel. 

g) Megelőző műtárgyvédelemmel kapcsolatos 2013. évi feladatok teljesülése 

A műtárgyraktár rendezése során folyamatos restaurátori és gyűjteménykezelői felügyeletet 

teljesítünk. A kiállítóterekben és a raktárban található légnedvesség és hőmérséklet 

mérőműszerek adatait folyamatosan, napi két alkalommal rögzítjük, illetve ellenőrizzük.  

A képzőművészeti gyűjtemény raktári rendjének kialakítását követően elkezdtük (kb. 30 %-os 

készültségben van) a polcrend számítógépes nyilvántartásának az elkészítése. 

A Zsolnay raktár átrendezése a revízióhoz kapcsolódóan befejeződött, a polcrend 

számítógépes nyilvántartása ez év feladata. 

h) Tisztítással, konzerválással, restaurálással kapcsolatos 2013. évi feladatok teljesülése 

A Művészettörténeti Osztály gyűjteménye jelentőségét az is igazolja, hogy műtárgyaink 

számos rangos kiállításon szerepeltek kölcsönzés révén. Kiemelten törekszünk arra, hogy 

csak kifogástalan állapotú, restaurált, tisztított festmények, paszpartúzott, keretezett grafikák 

kerüljenek ki tőlünk, ugyanis ez meghatározó információ a kölcsönvevő múzeumi kollégák és 

a kiállítás látogatói felé a nálunk végzett munka milyenségéről. Fentiekből következően 

restaurátorainknak kiemelt feladata volt a kölcsönzendő, illetve az állandó kiállításról 

kölcsönzött művek bemutatásra alkalmas állapotba hozása. 

A Zsolnay Gyűjtemény Adattára rendkívül értékes kiviteli terveket tartalmaz, amelyek közül 

30 db restaurálása, 245 db konzerválása valósult meg. 

 

 

3) Digitalizálás, virtuális hozzáférhetőség, kutathatóság: 

 

a) A digitalizálás helyzete 2013. év végén, az intézmény digitalizálási stratégiájának 

szöveges bemutatása  

 

Természettudományi Osztály: 

– Akkreditált program hiányában a gyűjtemények számítógépes nyilvántartása évek óta 

EXCEL táblázatban történik, az adatok átkonvertálhatók egy esetlegesen megvásárolt 

múzeumi számítógépes nyilvántartási programoz 

– kiadványaink 99%-ban digitalizáltak 
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Régészeti Osztály  

Gyűjteményeit tekintve a használt térinformatikai rendszer nem nyilvános, a nyilvántartásba 

vett, digitalizált leletanyag elérése azonban a RITA térinformatikai rendszer keretében a 

kutatók számára engedélyezett.  

Történeti Osztály: 

A szempont részben az egyes gyűjteménycsoportok legértékesebb részeinek hozzáférhetővé 

tétele, részben az állományvédelmi szempontok érvényesítése –pl. a sérülékeny, tartalmi 

szempontból digitális formában is kutatható papíralapú anyagok digitalizálásával. Mivel 

akkreditált szoftver használatára egyelőre nem kerülhetett sor, különféle számítógépes 

adatbázisokkal, a kereshetőséget biztosító segédletekkel igyekszik az osztály a gyűjtemények 

kutathatóságát is biztosítani. A képi anyagok internetes elérhetősége csorbult, a múzeumi 

honlappal kapcsolatos üzemeltető váltás miatt. Jelentős mennyiségű digitális felvétel 

átmenetileg nem volt elérhető az érdeklődők számára, viszont a tervezett módon 200 db 

értékes felvétel szakmai-ismeretterjesztő cikk kíséretében felkerülhetett a honlapra. A digitális 

felvételek száma különösen ipartörténeti témában bővült. 

Néprajzi Osztály: 

A számítógépes állomány helyzetének folyamatos romlása és a 2/a pontban részletezett 

problémák miatt az on- és offline digitalizálás és hozzáférhetőség nem haladt a tervezett 

ütemben. Amíg ezek a problémák és ezzel párhuzamosan egy akkreditált nyilvántartó szoftver 

központilag beszerzésre nem kerülnek nem áll módunkban lépést tartani az elvárt és általunk 

is kívánatosnak tartott és szorgalmazott digitalizálással. 

Művészettörténeti Osztály 

A képzőművészeti gyűjtemény műtárgyanyagának jelentős része digitális fotón nyilván van 

tartva. Ennek bővülése első sorban a kölcsönzésekhez köthető dokumentálással gyarapodik. 

Fontos szempontunk továbbá, az általunk fogadott kiállítási anyag dokumentálása, beleértve a 

kapcsolódó programok – így megnyitó, előadások, vezetések – képi dokumentálását is. 

Utóbbiakat a múzeum honlapján közzétesszük. 
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Mutatók 2012. év 
végéig 

digitalizált 
tételszám 

2013-re 
tervezett 

digitalizálás 

A 2013. évben 
digitalizált 
állomány 

A 2013. év 
végéig 

digitalizált 
állományból 

honlapon 
hozzáférhető 

Digitalizált objektumok 
összesen (db) 

Összesen:  
5 942 
Termtud 17 
Régészet  
2 337 
Történeti 
286 
Néprajz 
1 200 
Képző- 102 
KDM  2 
000 

Összesen: 
1.865 
Termtud 85 
Régészet  
Költ. függv. 
Történeti 
200 
Néprajz 
1 500 
Képző 80 
 

Összesen: 
11436 
Történeti 
10436 
Művtört  
1000 
 

Összesen:  
1185 
Termtud 417 
Történeti  
768 
 

 - ebből műtárgy (db) Összesen:  
11 474 
Termtud 16 
Régészet  
10 837 
Történeti 
58 
Néprajz 
563 
Képző- 102 
KDM 

Összesen: 
960 
Termtud 80 
Régészet  
Költ. függv. 
Történeti 
200 
Néprajz 600 
Képző- 80 
 

Összesen:  
334610 
Régészet 
330395  
Történeti  
3815 
Művtört  
400 

Összesen:  
331328 
Termtud 365 
Régészet 
330395 
(kutatóknak 
engedéllyel) 
Történeti 
568 
 
 

 - írott dokumentum (oldal) Összesen:  
1 kötet, 
862 oldal 
Termtud 1 
köt 
Régészet  
Történeti 
227 
Néprajz635  

Összesen:  
2 kötet, 700 
oldal 
Termtud 2 
köt 
Régészet 
Költ. függv. 
Történeti  
Néprajz 700 

Összesen:  
7221 
Történeti  
6621 
Néprajz  
Művtört  
600 
 

Összesen: 253 
Termtud 53 
kötet 
Történeti  
200 
 
 

 - audiovizuális (db, ill. perc) Összesen: 
2 
 Néprajz 2 

Összesen: 3 
 Néprajz 3 

Összesen:  
4 db / 200 perc 
Termtud  
Régészet  
Történeti  
Néprajz  
Művtört  
4 db / 200 perc 
 

Összesen:  
8x 20 perc 
Termtud  
Régészet  
Történeti  
Néprajz  
Művtört  
8x 20 perc 
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Gyűjteményekre, 
kiállításokra alapozott 
múzeumpedagógiai 
letölthető segédanyagok (db)  

Összesen: 
1 
 Művtört. 1 
kiadvány 
DVD 
melléklettel 

Összesen: 5 
Néprajz 5  
 

Összesen:  
Termtud  
Régészet  
Történeti  
Néprajz  
Művtört  
 

Összesen: 37 
Termtud  
Régészet  
Történeti  
29 
Néprajz  
Művtört  
8x 20 perc 

 

A JPM honlapon az üzemeltetőváltás miatt sok, korábban felkerült digitális felvétel nem 

látható. A honlap munkáinak lezárultával újra kell majd telepíteni a képi állományt.  

Előrelépés, hogy belső átszervezés következtében 2013 szeptembertől önálló, középfokú 

végzettségű  informatikusa van a JPM-nek. 

 

A múzeum szakmai feladatellátásában, így a digitalizálásban összmúzeumi 

tevékenységet érintő munkakör:  

- Fotózás: 1 fő, 1 fő (részmunkaidő, 4 óra). (műhely: Pécs, Felsőmalom u. 9.)  

Munkavégzés: a tárgyi anyag tételes fotózása, digitalizálása (nyilvántartás, restaurátori 

dokumentáció, kiállítások, publikációk); események (előadások, múzeumpedagógiai 

foglalkozások) fotó és videó dokumentációja, valamint technikai előkészítése; múzeumi 

anyag internetes megjelenítése, weblap kezelése. Pályázatok, kiállítási forgatókönyvek, 

katalógusok, szórólapok, meghívók, sajtó megjelenés fotóanyagának elkészítése. 

 
 Igazgatóság Régészet Művészet-

történet 

Történet Néprajz Természet

tudomány 

összesen 

tárgyfotó - 1229 812 3815 52 428 5956 

dokumentum

ok 

- - 496 6621 38 - 7155 

esemény fotó 1298 206 1683 1124 1170 492 5973 

külső 

megrendelő 

- 43 262 241 84 - 630 

összes fotó 1298 1478 3253 11801 1344 540 19714 

videó 70 perc 270 perc 320 perc 680 perc - - 1340 

perc 
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Kutatószolgálat 

A kutatás az érvényben lévő jogszabály, ill. az intézményi kutatási szabályzat alapján folyik. 

A kutatók leginkább szakdolgozati és publikációs kutatási kérésekkel fordulnak az 

intézményhez. 2013-ban külföldi egyetemek kutatói is dolgoztak a gyűjteményekben. 

Legkeresettebbek továbbra is a fotó, képes levelezőlap, irat-dokumentum anyagcsoportok. 

Kiemelendő, hogy a Régészeti Osztályon minden nehézség ellenére működött a kutatók 

kiszolgálása 

Mutató 2012. tény 2013. terv 2013. tény 

Kutatók száma Összesen: 93 

Termtud 11 

Régészet 21 

Történeti 14 

Néprajz 25 

Művtört.12  

KDM 10 

 Összesen: 100 

Termtud 10 

Régészet 10 

Történeti 20 

Néprajz 50 

Művtört.10 

 

Összesen: 124 

Termtud 16 

Régészet 19 

Történeti 30 

Néprajz 37 

Művtört 22 

 

Kutatási alkalmak száma  Összesen: 215 

Termtud 16 

Régészet 37 

Történeti 30 

Néprajz  84 

Művtört. 30 

KDM 18 

Összesen: 185 

Termtud 10 

Régészet 10 

Történeti 40 

Néprajz 100 

Művtört.25 

 

Összesen: 317 

Termtud 26 

Régészet 34 

Történeti 73 

Néprajz 114 

Művtört 70 

 

 

b) Múzeumi könyvtár 

Könyvtári rendszerünk osztályonként, és nem központ múzeumi könyvtárként működik, 

osztályonként van a könyvtáraknak kijelölt felelőse.  

Az anyagi források nem tették lehetővé, hogy a legújabb szakkönyvekkel ellássuk 

könyvtárainkat. Ezt némiképp pótolják a cserekiadványok. Az intézmény nem működtet 

kölcsönző szolgálatot, a kutatók helyben használhatják a könyvészeti anyagot. 

Főállású könyvtáros nélkül a könyvtárak rendezése – a többszöri költözködés miatt a valaha 

volt könyvtári rend felborult pl. a Művészettörténeti és Régészeti Osztályon is– sajnálatosan 

lassan, esetlegesen halad – akadályát képezve a szakmai munkának. Az év végén kulturális 

közhasznú munkatárs e feladatra történő alkalmazásával remélhetően a 2014-es év közepére 

kialakul a több tízezer kötet polcrendje. 
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Mutató 2012. tény 2013. terv 2013. tény 
Szaktájékoztatások száma (személyes, 
tel., e-mail stb.) 

Összesen: 
223 
Termtud 20 
Néprajz 193 
KDM 10 

Összesen: 
315 
Termtud 15 
Néprajz 250 
Művtört 50 

Összesen: 433 
Termtud 15 
Néprajz 263 
Művtört 155 
 

Könyvtárhasználók száma Összesen: 40 
Termtud 7 
Néprajz 23 
KDM 10 

Összesen: 57 
Termtud 7 
Néprajz 50 
 

Összesen: 68 
Termtud 9 
Néprajz 54 
Művtört 5 
 

Könyvtárhasználatok száma Összesen: 
142 
Termtud 16 
Régészet 23 
Történeti 20 
Néprajz 63 
KDM 20 

Összesen: 
115 
Termtud 15 
Néprajz 100 
 

Összesen: 158 
Termtud 10 
Néprajz 128 
Művtört 20 
 

Helyben használt könyvek, folyóiratok 
száma 

Összesen: 
681 
Termtud 100 
Régészet 68 
Történeti 68 
Néprajz 410 
KDM 35 

Összesen: 
1240 
Termtud 100 
Régészet 70 
Történeti 70 
Néprajz 500 
Művtört 500 

Összesen:1115  
Termtud 60 
Történeti 68 
Néprajz 477 
Művtört 510 
 

Kölcsönzött könyvek száma Összesen: 25 
Termtud 25 
 

Összesen: 20 
Termtud 20 
 

Összesen: 25 
Termtud 25 
 

 

 

4) Tudományos kutatás: 

Tudományos munka mutatói 2012. tény 2013. terv 2013. tény 
Tudományos munkatársak 
száma (fő) 

Összesen: 17 
Termtud 2 
Régészet 5 
Történeti 3 
Néprajz 3 
Művtört 5 
KDM 1 

Összesen: 
15 
Termtud 2 
Régészet 5 
Történeti 2 
Néprajz 2 
Művtört 4 
 

Összesen: 9 
Termtud 2 
Történeti 2 
Néprajz 2 
Művtört 3 
 

Tudományos fokozattal 
rendelkező munkatársak 
száma (fő) 

Össz: 4 
Régészet 2 
Művtört 1 
Igazgatóság 1 

Összesen: 5 
Termtud 2 
Régészet 2 
Művtört 1 

Összesen: 3 
Régészet 2 
Művtört 1 
 

Tárgyévben megszerzett 
tudományos fokozatok száma 
(db) 

   -  
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A tudományos munkatársak 
által kivett / a tudományos 
munkatársak számára 
engedélyezett összes 
kutatónap száma  

 
Összesen: 64 
 
Termtud 14 
Néprajz 25 
Művtört 20 
KDM 5 

 
Összesen: 
59 
Termtud 14 
Néprajz 25 
Művtört 20 
 

 
Összesen: 34 
Termtud 10 
Néprajz 24 
 

Kutatónapot igénybe vehető 
tudományos munkatársak 
száma (fő) 

    Összesen:4  
Termtud 2 
Néprajz 2 
 

Összesen:2  
Termtud 2 
 

A múzeum által kiadott 
önálló tudományos-
muzeológiai kiadványok 
száma (monográfia, 
tanulmánykötet, folyóirat, 
kiállítási- és gyűjteményi 
katalógus, évkönyv) (db)  

Összesen: 9/5 
Termt 1 
Művtört 8/5. 

Összesen: 
8/5 
Termtud 1 
Néprajz 2/0 
Művtört 5/5 

Összesen: 
5 
Termtud 1 
Művtört 4 

Összesen:  
3 
Művtört  
3 
 

A munkatársak által írt, saját 
múzeumi kiadványban 
megjelent tudományos 
tanulmányok, közlemények, 
cikkek száma (db) (magyar | 
idegen nyelven) 

Össz: 3 
Képző  3 

Összesen: 
10/1 
Termtud 1 
Történeti 2 
Néprajz 2/1 
Művtört 5 
 

Összesen:  
3 
Művtört 3 
 

Összesen:  
2 
Művtört 1 
Történeti 1 
 

A munkatársak által írt egyéb 
tudományos kiadványban 
megjelent tudományos 
tanulmányok, közlemények, 
cikkek száma (db) (magyar | 
idegen nyelven)  

Összesen:12/20 
Termt 1/2 
Régészet 11 
Tört 1/1 
 Néprajz 2/2 
Művtört -  8/4 
 

Összesen: 
18/7 
Termtud 1/1 
Régészet 10 
Néprajz 2/1 
Művtört 5/5 
 

Összesen: 
28  
Termtud 5 
Régészet  
10 
Történeti 3 
Művtört 10 

Összesen: 
10 
Régészet  
5 
Művtört 5 
 

A munkatársak által tartott 
tudományos előadások, 
összeállított poszterek száma 
(db) (itthon | külföldön) 

Összesen:62/17 
Termt 4 
Régészet 25 
Történeti 9/ 5 
Néprajz 12/3 
Művtört 12/8 
 

Összesen: 
70/7 
Termtud 2 
Régészet 30 
Történeti 4 
Néprajz 14/2 
Művtört 
20/5 

Összesen: 
62 
Termtud 8 
Régészet  
34 
Történeti 6 
Néprajz 2 
Művtört 12 

Összesen:  
11 
Régészet 2 
Történeti 5 
Művtört 4 

A múzeum által 
megjelentetett 
ismeretterjesztő, pedagógiai 
kiadványok száma (db) 
(magyar | idegen nyelven) 

Összesen: 1 
Művtört 1 

Összesen: 
4/2 
Termtud 1 
Régészet  
Történeti  
Néprajz 1/1 
Művtört 2/1 

Összesen:  
3 
Művtört 3 
 

Összesen:  
1 
Művtört 1 
 

A munkatársak által saját Összesen:5/1 Összesen: Összesen: Összesen:  



 24 

múzeumi vagy egyéb 
kiadványban megjelentetett 
ismeretterjesztő írások 
(magyar | idegen nyelven) 

Termt 1 
Történeti 2/0 
Néprajz 2/1 
Művtört KDM 

11/0 
Termtud 1 
Régészet 3 
Történeti 2 
Néprajz 4/0 
Művtört 1 

26  
Történeti 4 
Néprajz 4 
Művtört 18 

14 
Művtört  
13 
Történeti 1 

Kiállítási forgatókönyvek 
száma (állandó| időszaki) (db) 

Összesen:4/22 
Termt 0/4 
Régészet 0/1 
Történeti 2/3 
Néprajz 0/4 
Művtört 1/8 
KDM 1/1 

Összesen: 
1/13 
Termtud 0/2 
Történeti 1/3 
Néprajz 0/3 
Művtört 0/5 
 

Összesen: 
3 
Termtud 1 
Régészet  
1 
Történeti 1 
 

Összesen: 
20 
Termtud 4 
Régészet 1 
Történeti 2  
Néprajz 2 
Művtört 11 
 

Megvalósult kiállítások 
száma (állandó| időszaki) (db) 

Összesen:1/25 
Termt 0/4 
Régészet 0/2 
Történeti 0/2 
Néprajz 0/4 
Művtört 1/12 
KDM 0/1 

Összesen: 
0/6 
Termtud 0/2 
Történeti 0/2 
Néprajz 0/2 
 

Összesen: 
1 
Művtört 1 
 

Összesen: 
24  
Termtud 4 
Régészet 2  
Történeti 6  
Néprajz 2 
Művtört 10  

Hazai tudományos 
programokban való részvétel 
(programok száma | résztvevő 
munkatársak száma) 

Összesen:20/13 
Termt 2/2 
Régészet 2/4 
Történeti 2/2 
Néprajz 9/2 
Művtört 5/3 
KDM 1/1 

Összesen: 
13/15 
Termtud 2/2 
Régészet 2/4 
Történeti 1/1 
Néprajz 3/3 
Művtört 5/5 

Összesen: 
15 
Termtud 2 
Régészet 5 
Néprajz 8 
 

Összesen: 
8  
Termtud 2 
Régészet4  
Néprajz 2 
 

Nemzetközi tudományos 
programokban való részvétel 
(programok száma | résztvevő 
munkatársak száma) 

Összesen:10/11 
Termt 1/1 
Régészet 3/3 
Történeti 3/2 
Néprajz 1/3 
Művtört 2/2 

Összesen: 
14/13 
Termtud 1/1 
Régészet 3/3 
Történeti 3/2 
Néprajz 2/2 
Művtört 5/5 

Összesen: 
12  
Régészet  
3 
Történeti 1 
Néprajz 4 
Művtört 4 
 

Összesen: 
11 
Régészet 3 
Történeti 1 
Néprajz 3 
Művtört 4 

Felsőoktatásban oktatóként 
résztvevő munkatársak száma 
(fő) | megtartott órák száma 
(óra, 1 óra = 45 perc) 

Összesen:6/61 
Régészet 1/3 
Tört. 2/33* 
Művtört:3/25 

Összesen: 
4/15 
Történeti 
2/10 
Művtört 2/ 

Összesen:  
8 
Régészet  
3 
Történeti 1 
Néprajz 1 
Művtört 3 
 

Összesen:  
301 
Régészet 
27 
Történeti 
20  
Néprajz 
4  
Művtör250 

Felnőttképzésben oktatóként 
résztvevő munkatársak száma 
(fő) | megtartott órák száma 
(óra, 1 óra = 45 perc) 

Összesen: 1/22 
Igazgatóság 
1/22 

Összesen 
1/22 
Igazgatóság 
1/22 

Összesen: 
3 
Néprajz 
3  

Összesen: 
9 
Néprajz  
9 
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Ebben az évben csak előre leadott kutatási terv, konkrét feladat megvalósítása alapján lehetett 

kutatónapot kivenni. A Természettudomány Osztály munkatársa a terepen, gyűjtésre, míg a 

többi osztály nagyrészt a kiállításokkal, kiadványokkal kapcsolatos tudományos 

kutatómunkára, ill. kutatóútra, konferenciára használta fel a kutatónapokat. Ezek 

eredményéről, a publikációkból beszámolási és írásos leadási kötelezettség áll fenn. 

A remittenda csökkenését nagymértékben sikerült elérni a Támogatói könyvjegy akció 

bevezetésével, mellyel a kiadványokból többet is jelentős kedvezménnyel vásárolhatnak meg 

a látogatók. Nehézséget a remittenda értékesítő helyekre történő kiszállítása és raktározása 

jelent, mivel a múzeumi boltoknak igen szűkösek a raktározási lehetőségei. 

A kiadványok végleges raktározásának végleges megoldására még nem került sor, annak 

megoldása folyamatos feladat, átmenetileg az igazgatóság épületében a megüresedett 

irodákban történt az elhelyezésük.  

A kiadványok értékesítése nemcsak saját múzeumi boltokban történt, hanem bizományosi 

partnereknél is (Kaposváron, Szegeden, Debrecenben, Budapesten), valamint intézményünk is 

forgalmaz bizományosi szerződés keretén belül kiadványokat. 

A komplex kiadványi struktúrában a tudományos publikációk mellett szerepelnek kisebb, 

ismeretterjesztő és múzeumpedagógiai kiadványok. A raktáron lévő kiadványok egy része 

könyvtári csere keretében kerülne kiküldésre az intézmény partereihez, postázásukra fedezet 

hiányában azonban több éve nem kerülhetett sor.  

Kiemelendő a nemzetközi kapcsolatok esetében az ulmi Donauschwabisches 

Zentralmuseummal való 10 évre visszatekintő kapcsolat. 2013-ban a „Migration an der 

Donau” c. projekt lebonyolítása lezajlott, melyhez kapcsolódó vándorkiállítás a 300 évvel 

ezelőtti „svábok” kitelepülését, annak hatásait kutatta és dolgozta fel. Résztvevő 

partnermúzeumok: Ulm, Szatmárnémeti, Arad, Temesvár, Resica, Pécs, Újvidék. A program 

2013 novemberében zárult, a JPM június-augusztusban mutatta be a kiállítást. 

Az AARG (Aerial Archaeology Research Group) nemzetközi szervezet is együttműködő 

partnere a BMMI-nek. Ez a szervezet a légi régészettel foglalkozó (illetve újabban más 

távérzékelési módszerekkel is) szakembereket tömöríti. AARG programban részt vevő 

kollégák Bertók Gábor és Gáti Csilla (régészet). A nemzetközi légi régészeti konferencia 

témája a régészetben használatos légi fotózási és távérzékelési módszerek felhasználhatósága 

különböző országok tapasztalatain és példáin keresztül.  
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SAJÁT KIADÁSBAN MEGJELENT KIADVÁNYOK-2013 

Szerkesztő(k) Cím Nyelv 

Dénes Andrea 

Ehető vadnövények a Kárpát-medencében  

Dunántúli Dolgozatok (A) Természettudományi 

sorozat. 13. kötet kiadása 

magyar 

Sárkány József Kortárs Magyar Kerámia 2012 
magyar, 

angol 

   

 

A Múzeum közreműködésével készült kiadványok: 

Előkészítésében 

együttműködött Cím Nyelv 

W. Müller Judit Migráció a Duna térségében magyar 

Sárkány József 
Hagyományos japán viselet és kortárs magyar 

ékszerek - Japán vörös és fekete 

magyar, 

angol 

W. Müller Judit 
TRAUMA – A málenkij robotra hurcoltak 

emlékére (ismertető füzet) 

magyar-

német 

 

Egyéb kiadványok: Berko Ferenc képeslap 

 
2013. évben eladott saját kiadványok 
Megnevezés Mennyiség (db) 
Könyv 3490 
Képeslap 3357 
Poszter, plakát 224 
Egyéb (DVD, CD, póló, esernyő, ceruza stb) 72 
  
2013. évben raktáron lévő saját kiadványok 
Megnevezés Mennyiség (db) 
Könyv 14665 
Képeslap 26075 
Poszter, plakát 13107 
Egyéb (DVD, CD, póló, esernyő, vászontáska, zsírkréta készlet, ceruza készlet) 378 
 2013. évi remittendák száma 
Megnevezés Mennyiség (db) 
Könyv 33033 
Egyéb (térkép) 419 
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Természettudományi Osztály: 

a) A 2013. évi tudományos munka, kutatás fő irányvonalainak bemutatása (célok, feladatok 

megvalósítása, eredmények bemutatása) 

– Dél-dunántúl főként Baranya természeti (botanikai, zoológiai elsősorban rovarok – 

egyenesszárnyúak (Orthoptera) értékei és azok ökológiai helyzetének feltárása valamint, ha 

szükséges védelmükre javaslatok tétele 

– a hagyományos gazdálkodás és a természetvédelem kapcsolata 

– eredmények kiadvány megjelentetése, konferencia szervezése 

– adatszolgáltatás védett fajok állapotáról 

b) A tudományos munkatársak kutatónapjával kapcsolatos munkáltatói intézkedések 

bemutatása (a kutatónapban részesülő tudományos munkatársak és az engedélyezett 

kutatónapok száma, az engedélyezés szempontjai, a kutatónapokhoz kapcsolódó egyéni 

tudományos teljesítmények bemutatása) 

– 2 kutató 23 napot töltött terepen: eredmény 5 cikk, 1 kiadvány, 1 konferenciaszervezés, 8 

előadás és 1 ökológiai hatástanulmány előkészítés 

d)  A múzeumi tudományos munka nemzetközi feladatai, kapcsolatai 

– közvetlen kapcsolatok kutatások és kiállítások területén Horvátország: Eszéki Múzeum és 

Horvát Természettudományi Múzeum 

 

Történeti Osztály:  

a) A 2013. évi tudományos munka, kutatás fő irányvonalainak bemutatása (célok, feladatok 

megvalósítása, eredmények bemutatása) 

Azok a 40-es évek c. időszaki kiállítás és kapcsolódó felnőtt és diák programok 

megvalósításához a terv szerint kapcsolódó kutató és fejlesztő-tervező munka zajlott, a 

programra tudományos konferencia épült, mindezek sikeresen zajlottak. A történeti állandó 

kiállításban csak kisebb – időszakos – frissítések történtek, pl. a karácsonyi ünnepkörhöz 

kapcsolódva. A Drávasztárára kért ipartörténeti kiállítás tervezésére tárgyévben végül a 

megrendelő nem tartott igényt, viszont pécsi helyszínen, külső kérésre kesztyűgyártás 

történeti kiállításhoz készült szakmai forgatókönyv. Befejeződtek a kesztyűsmesterség 

témában születő könyv képszerkesztői munkái, és a kézirat is lektorhoz került. 

A Janus Pannonius Gimnázium – jogelőd intézménye, a Pius Gimnázium révén – 

centenáriumát ünnepelte az idén. Az ez alkalomból megjelent ünnepi évkönyv képszerkesztői 

munkálataiban a Történeti Osztály is részt vett. 
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A JPMÉ tartalmi összeállítása, szervezési munkái zajlottak, a Történeti Osztály részéről is 

készült publikáció a leendő kötetbe. 

d) A múzeumi tudományos munka nemzetközi feladatai, kapcsolatai 

Részvétel a Múzeumok és Látogatók Alapítvány kezdeményezésére és vezetésével létrejött, 

az Európai Unió Grundwig programja által finanszírozott CETAID (Community Exhibitions 

as Tools for Adult Individual Development) projektben, amely magyar, angol, portugál és 

olasz múzeumok, örökségvédelmi és kulturális szervezetek partnerségén alapul. A 

munkacsoport idei első műhelymunkájára február 20. és 22. között, Lisszabonban került sor, 

amelyen munkatársunk is részt vett, és bemutatta osztályunk releváns feladatait, eredményeit. 

A CETAID projekt magyarországi műhelymunkájára 2013. április 16. és 20. között került sor, 

ápr. 16-17-én pécsi helyszínen, amelynek házigazdája a Janus Pannonius Múzeum volt, 

szervezését a Történeti Osztály munkatársa, Pásztor Andrea végezte.  

Néprajzi Osztály: 

a) A 2013. évi tudományos munka, kutatás fő irányvonalainak bemutatása (célok, feladatok 

megvalósítása, eredmények bemutatása) 

Alapvetően a kiállítások szakmai hátterének biztosításához szükséges kutatások és egyéni 

kutatási témák adják a tudományos munka fő csapásirányait. A 2013-as évben a Fidelissimus 

Pastor – Mindszenty bíboros fehérvértanúsága című időszaki kiállítás pécsi-baranyai 

vonatkozásainak múzeumi és levéltári kutatása történt meg. Emellett a 2014-es év új tervezett 

kiállításához történtek meg az alapkutatások (Konyha a tükörben; Lokális szubkultúra 

reprezentáció). 

b) A tudományos munkatársak kutatónapjával kapcsolatos munkáltatói intézkedések 

bemutatása (a kutatónapban részesülő tudományos munkatársak és az engedélyezett 

kutatónapok száma, az engedélyezés szempontjai, a kutatónapokhoz kapcsolódó egyéni 

tudományos teljesítmények bemutatása 

A kutató napok felhasználása részben a fentiek megvalósítására, emellett a saját kutatások 

támogatására szolgál. A financiális okokból évek óta elmaradó múzeumi évkönyvben 

megjelentetni tervezett tanulmányok terepi és egyéb kutatási alkalmai is ezeken a napokon 

történnek. 

d) A múzeumi tudományos munka nemzetközi feladatai, kapcsolatai 

Közös projektben való részvétel az Eszéki Szlavón Múzeummal, az ulmi Donauschwabisches 

Zentralmuseummal, Samobori Oktatási és Képzési Központtal, Zágrábi Néprajzi 

Múzeummal. 
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Művészettörténeti Osztály 

a) A 2013. évi tudományos munka, kutatás fő irányvonalainak bemutatása (célok, feladatok 

megvalósítása, eredmények bemutatása) 

A Művészettörténeti Osztály muzeológusai a 2013. évben tanulmányok írásával, 

előadásokkal, kiállítások megrendezésével épp úgy folytatták a Modern Magyar Képtár 

hagyományainak megfelelő modern, európai irányultságú művészettörténeti kutatásokat, mint 

a kortárs törekvések bemutatását, vagy a lokális jelentőségű, ám Pécs városához szorosan 

kötődő életművek feltárását.  

2013-ban 4 művészettörténész munkatársa volt a múzeumnak. Dr. Fabényi Júlia igazgató 

tavaszi távozása és Várkonyi György főmuzeológus év közbeni nyugdíjba menetelével a 

létszám 2 főre csökkent. Elengedhetetlenül szükségesnek tartom a Művészettörténeti osztályra 

egy művészettörténész végzettségű muzeológus felvételét.  

Az osztály program támogatási pályázatai 2013-ban kimagasló eredményt értek el. A 

tízmilliós nagyságrendű pályázati források felhasználásával reprezentatív katalógussal kísért 

országos hatókörű szakmai nagyrendezvényt (Magyar kerámia 2012), fotóművészet történeti 

kuriózumot (Ferenc Berko). Előadó-és alkotóművészet közti határmezsgye vizuális 

dokumentumainak feltárását, bemutatását (Szerep és gazdája),  tudományos igényű katalógus, 

s tárlat megrendezésével mutattuk be a pécsi származású művész-polihisztor hallatlanul 

színes, szerteágazó munkásságát (Lakatos Artúr), vagy adtunk tömör áttekintést a hetvenes 

években induló avantgárd művész, Endre Tot  munkásságáról a saját tulajdonú, illetve az 

alkotó által a múzeumnak adott, letétbe helyezett 12 műve által.  

Az év során megkülönböztetett figyelmet fordítottunk a szoros helyi vonatkozású alkotók 

bemutatásának. Muzslai Kampis Margit, vagy Rácz Jenő kiállítása, a munkásságukat 

feldolgozó katalógusok kiadása épp úgy példák erre, mint a szintén Nagy András által külső 

helyszínre – Nappali - szervezett „Kávéházi esték” programsorozata. 

A katalógusokba írt tanulmányok, illetve azok szerkesztésén túl több kolléga tanulmánya 

jelent meg külső kiadó gondozásában. Kiemelném Nagy András Csontváry esszéit, amelynek 

tételei több folyóiratban kerültek kiadásra, valamint Várkonyi György ez évi kimagasló 

kutató, publikációs tevékenységét. 

Országos hatókörű, nemzetközileg is számon tartott rendezvényünk 45 éve az Országos 

Kerámia Biennále, amelyet 2013-ban megújult formában valósítottunk meg. A magyar 

kerámiaművészet legújabb eredményeit, értékeit bemutató tárlat anyagát több száz kerámiából 

választottuk ki. A kiállító 47 alkotó művei magas színvonalon mutatják meg a kortárs magyar 

kerámiaművészet változatos gazdagságát.  
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Berko Ferenc fotóművészetének pécsi bemutatója a egyrészt kapcsolódik a lokális 

kapcsolatokkal rendelkező művészek életműve kutatásához, bemutatásához, másrészt a XX. 

század középső harmadában Berlinben, Párizsban, Londonban, Indiában és az USA-ban 

készült magas minőségű fotók fontos művészettörténeti, fotótörténeti, esztétikai értéket is 

tartalmaznak, közvetítenek. 

Gyűjteményünk több alkotása számos hazai és külföldi tárlat (ld. melléklet) sikeréhez járult 

hozzá, amelyek közül kiemelkedő a Párizsban, a Musée d’Orsayban megrendezett „Allegro 

Barbaro” című, a magyar festészet bő két évtizedét ismertető, Bartók Béla nevével fémjelzett 

kiállítás.  

d) A múzeumi tudományos munka nemzetközi feladatai, kapcsolatai 

A Művészettörténeti Osztály tevékenysége során a 2013-as évben folytatta a Vasarely 

Alapítvánnyal – Aix-en Provence közel két évtizede intenzívvé vált szakmai kapcsolatát, 

amelynek köszönhetőn Vasarely főművei kölcsönadásával vettünk részt az Alapítvány 

székhelyén rendezett nagyszabású Vasarely kiállításon. E kiállítás hozadékaként az év végén 

indult az a Vasarely munkásságáról átfogó képet adó vándorkiállítás, amelynek állomásai 

Brüsszel, Zürich és a finnországi Espoo. Ugyanakkor döntően anyagi nehézségek miatt nem 

sikerült megvalósítanunk, kihasználnunk a Pécs Város- Vasarely Alapítvány – JPM közötti 

együttműködési megállapodásban rejlő lehetőségeket.  

Berko Ferenc fotóművészetének pécsi – majd budapesti (PIM) bemutatója a Párizsi Magyar 

Intézettel való több éves kapcsolatunknak köszönhetően jött létre.   

 

5) Kiállítási tevékenység 

 

a, Nyitva tartás:  (mellékletben is) 

Nyitva tartás tekintetében igyekszünk a látogatói igényeket kiszolgálni. Az alap nyitva tartás 

szerint hétfő kivételével naponta 10-től 18 óráig fogadjuk a látogatókat, míg a kisebb 

múzeumainkban (Néprajz, Természettudomány, Várostörténet) keddtől szombatig 10-től 16-

ig vagyunk nyitva. Mindez természetesen nem érinti az esti rendezvényeket és programokat. 

Kapcsolódva a városban fellehető, nagyobb számú turistát vonzó akciókhoz, többször 

előfordult, hogy a szervezőkkel történt külön megállapodás alapján a szünnapokon is 

kinyitottunk (pl. a Mohácsra érkező külföldi hajós turisták részére; a Tüke-díj átadás utáni 

fogadása a Csontváry Múzeumban történt meg). 
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A turisztikai szereplőkkel való egyeztetés alapján ugyancsak kiemelten kezeljük a hosszú 

hétvégéket, ünnepnapokat, melyek gyakran kiemelkedő látogatottságot hoznak. Ugyancsak a 

városunkba érkező turisták igényei alapján döntöttünk úgy, hogy eltérve a korábbi 

gyakorlattól pl. szilveszter napján kora délutánig nyitva tartottunk, mely meg is hozta 

gyümölcsét.  

 

b, A látogatószám növekedését és a múzeumi szolgáltatások minőségét elősegítő 

kezdeményezések, szolgáltatáscsomagok és készpénzkímélő eszközök  

Szolgáltatásaink minőségét elsősorban az emberi tényező szempontjából igyekeztünk emelni: 

a frontvonalban dolgozó kollégáink formális és informális továbbképzése folytán, ebben 

minden szakmai osztály részt vett. 

Szolgáltatásaink közé tartozik a megfelelő mennyiségű és minőségű információ továbbadása 

is, melyeket honlapunk, hírleveleink segítségével közvetítettük az érdeklődőknek. Nyitva 

tartásunkról, eseményeinkről folyamatosan tájékoztatjuk a helyi szállodákat, ezáltal 

közvetlenül érve el a vendégeket. Kiállításaink a Magyar Turizmus Zrt.-vel és a TDM-el 

együttműködve turisztikai csomagok alkotóelemei lettek, s több, a régió turizmusában 

érdekelt szolgáltatóval közösen kiadott információs füzetünk kedvezményre jogosító 

kuponjaival igyekeztünk kiállításaink meglátogatására ösztönözni az érdeklődőket. 

 

c, Látogatószám növelésének tervezett stratégiája 

Az iskolákkal együttműködve, igényeiket figyelembe véve alakítjuk ki múzeumpedagógiai 

csomagjainkat, s ha szükséges, külső helyszíneken is tartunk foglalkozásokat számukra. 

Kicsiknek szóló rendezvényeink természetszerűleg hozzák magukkal a szülők részvételét is, a 

művészeti karosok bevonása pedig a múzeum egyetemisták közötti jelenlétét erősíti. 

Egyre erősebben alapozunk a turisztikai szereplőkkel való együttműködésre, s különböző 

kedvezményes csomagok összeállításával a többi pécsi kulturális szerepelővel való 

összefogásra. Az együttműködések köre 2013-ban több országos hatókörű portállal bővült.  

Egyeztetés volt a Mozaik Múzeumtúra matricagyűjtő játék előkészítéséről, hiszen a JPM is 

csatalakozott ahhoz a 300 múzeumhoz, amely részt vesz a programban. (Modern Magyar 

Képtár, Zsolnay Múzeum, Vasarely Múzeum, Csontváry Múzeum, Schaár Erzsébet: Utca, 

Várostörténeti Múzeum, Mecseki Bányászati Múzeum). 
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d, Az épületen belüli információs eszközök  

Anyagi nehézségeink ellenére lehetőségeinkhez mérten igyekszünk gyarapítani az 

információs eszközök számát és arányát. Sajnos (a megfelelő forrás híján) nem történt 

lényeges előrelépés 2013-ban e téren.    

 

e, Múzeumi bolt, büfé, kávézó 

Szintén anyagi forrás híján eleddig nem valósult meg a múzeumi kávézó, bolttal. 

Természetesen a megfelelő lehetőségek (pályázati források) felkutatása, valamint azok 

kiaknázása továbbra is folyamatban van.    A nyár folyamán a Káptalan utcai múzeumudvar 

vendéglátói célokra való bérbeadása nagyot javított a helyzeten, ezt szeretnénk folytatni. 

Az EKF rekonstrukció során a Modern Magyar Képtár épületében kialakított büfét a nagyobb 

rendezvényeknél megnyitottuk. 

 

f, Az akadálymentesítés helyzete : 

Részben megoldott mozgássérülteknek alkalmas lifttel (Zsolnay Múzeum, Vasarely Múzeum, 

Modern Magyar Képtár,) földszinti kiállítótérrel (Néprajzi Múzeum, Történeti Múzeum egy 

része) 

 

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

A fogyatékkal élők tájékozódását az épületek egyes részeiben piktogramok segítik. A 

felújított Padlás múzeumpedagógiai foglalkoztató térben indukciós hurok került elhelyezésre. 

A Történeti Múzeumban hallássérültek számára „kommunikációs segítő” munkatárs dolgozik.  

Az EKF rekonstrukciónak köszönhetően a Zsolnay Múzeum mellett 2010-től a MMK, a 

Múzeum Galéria és részben a Vasarely Múzeum is fogadni tudja a mozgáskorlátozott 

látogatókat. Az EKF rekonstrukciónak köszönhetően 2010-től a MMK, a Múzeum Galéria, a 

Martyn Múzeum, a MMK Nemzetközi Gyűjteménye,az Amerigo Tot Múzeum az Endre 

Nemes Emlékszoba és a Vasarely Múzeum is fogadni tudja a látássérült látogatókat. 
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Kiállítási tevékenység 

Kiállítások: A Múzeum állandó kiállításai 2013 decemberében a Pécs, Vasváry-ház 

helyszínen a Lantos Ferenc életmű-kiállítás, a Vasváry-szalon, és a Péchy Blanka Emlékszoba 

újbóli megnyitásával bővült.  

 

 

 
Kiállítások szám szerint - 2013  

 
Állandó kiállítások (saját épületben) 
 

10 kiállítás 

Időszakos kiállítások (saját épületben) 
 

18 kiállítás 

Országos és nemzetközi kiállítások (saját épületben) 
 

5 kiállítás 

Saját kiállítások (külső helyszínen) 
 

 9 kiállítás 

Összesítés 
 

42 kiállítás 

 

 

 

 
Állandó kiállítások felsorolása látogatószámmal (saját épületben):  

Kiállítás címe 2012. tény 2013. terv 2013. tény 
Villányi-h. élővilága-Mecsek élete- 
Árterek világa - Nemzeti Parkjaink 

6170 6500 6445 

MMK XX. századi állandó kiállítás 2.226 3.000 3.926 fő 
Csontváry Múzeum 22.538 25.000 21.458 fő 
Vasarely Múzeum 20.041 25.000 20.859 fő 

Martyn – Amerigo Tot –  
MMK Nemzetközi Gyűjteménye 

4.645 5.000 2.818 fő 

Zsolnay Múzeum 22.889 25.000 19.988 fő 
Schaár Erzsébet: Utca Becslés 2.000 3.000 2.103 fő 

Lantos Ferenc Péchy Blanka 
Emlékszoba- Vasváry-szalon 

- - 324 fő 

Baranya népművészete - Ormánsági 
házbelső 

2873 3873 3890 

Pécs története 1686-1948-  
Dr. Tompa Kálmán Emlékszoba-
Pécsi szobrok a 18-19. századból 

2161 2100 2858 

Összesítés 85.543 98.473 84.669 
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Új és áthúzódó saját időszakos kiállítások felsorolása látogatószámmal (saját épületben): 

Kiállítás címe 2012. tény 2013. terv 2013. tény 
Pécs a török félhold alatt  400 1187 

Azok a 40-es évek…  600 1968 
Ferbli a Derfliben   327 

Berko Ferenc   297 fő 
Szerep és gazdája  600 788 fő 

Tót Endre   321 fő 
Rácz Jenő   518 fő 

Lakatos Artúr  300 200 fő 
Szamurájok és gésák ….  600 392  
Vallanak a söröskorsók 1847  253 
A cigányság művészete   300 98 

Fidelissimus Pastor - Mindszenty  2200 3.287 
Akik bíztak Törökországban…   84 

Madarak földön, égen 1. 
Marokkó – Élet a sivatag peremén 

Baranyai orchidea vadászat 
Végtelen sokféleség 

Madarak földön. égen 2 

  
 

2.648 

Összesítés - - 12.369 fő 
 
 
 
Országos és nemzetközi kiállítási programok keretében megvalósult kiállítások 
látogatószámmal (saját épületben): 

Kiállítás címe 2012. tény 2013. terv 2013. tény 
Magyar Kerámia 2012  800 882 fő 

Berko Ferenc fotókiállítás  600 297 fő 
Megmentett örökség  800 Nem valósult 

meg 
„Schwaben an der Donau” – 

Migration im Donauraum 
 1000 1800 

Szamurájok és gésák – kortárs 
magyar ékszerek 

  392 fő 
(dec. 31-ig) 

Összesítés - - 3.371 fő 
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SAJÁT  időszaki kiállítások látogatószámmal (külső helyszínen):  

Kiállítás címe, bemutatás 
helyszíne 

2012. tény 2013. terv 2013. tény 

Régi idők, új módszerek 
PPTE Piliscsaba 

1500 

TRAUMA- A málenkij robotra 
hurcoltak emlékére  
Pécs, Nádor Galéria 

3042 

Kedves Kisnagysád! 
Pécsi Tudományegyetem 

584 
 

Multietnikus dimenziók  
Bp. Néprajzi Múzeum 

1500 

Múzeumi kávéházi esték: 
Engel-Baiersdorf Erna, Májerszky 
Róbert, Klug K. György, Gábor 
Jenő, Wéber Tarlós K. Lakatos A.  
egy-egy festményének bemutatása 

  
 
 
 

SAJÁT JPM MÚZEUMI 
ANYAGBÓL 

 
 

242 

                 SAJÁT                                                                                                 6.832 
 
 
 
 
VALAMINT: 
                                      Jelentősebb látogatószámot hozó kölcsönzések 
Modern Magyar Festészet 1905-

1925. Galleria Nazionale d'Arte 
Moderna e Contemporanea Róma 

35.000 

Masculin/Masculin, l' homme nu 
dans l' art de 1800 Musée d' Orsa, 

Párizs 

410.000 

Allegro Barbaro” Bartók Béla és a 
Magyar modernizmus 1905-1920, 

Musée d' Orsay Párizs 

160.000 

Homage to Victor Vasarely“ 
Musèe D’Ixelles, Brüsszel 

60.000 

Kassai modernek és a hatásai 
Vychodoslovenská Galéria Kassa 

10.000 

„Schwaben an der Donau”-
Szatmárnémeti - Temsevá r- Arad 

–Resica-Újvidék 

 
 

JPM MÚZEUMI ANYAG 
KÖLCSÖNZÉSÉVEL 

MEGVALÓSULT 
KIÁLLÍTÁSOK 

 

5500 

Összesítés - - 680.500 fő 
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Összesített kiállítás látogatottsági statisztika - 2013  

 
Állandó kiállítások (saját épületben) 
 

84.669 fő 

Időszakos kiállítások (saját épületben) 
 

20.306 fő 

Országos és nemzetközi kiállítások (saját épületben) 
 

  3.371 fő 

Saját állandó és időszaki kiállítások látogatói 
saját helyszínen 

100.409 fő 
 

 

Saját időszaki kiállítások (külső helyszínen)     6.832 fő 
 

 

MINDÖSSZESEN: Saját állandó és időszaki 
kiállítások látogatói saját és külső helyszínen  

107.241 fő 
 

 

 

JPM műtárgykölcsönzéssel megvalósul, jelentősebb 
nemzetközi kiállítások külső helyszínen (becslés) 

680.500 fő 

 

Látogatottság: 

Fenti kiállításaink egy részében egy épületben volt az állandó és az időszaki kiállítás, pl: 

Néprajzi Múzeum- Fidelissimus Pastor; Modern Magyar Képtár – Szamurájok és gésák; 

Várostörténeti Múzeum – Pécs mindennapjai a török félhold alatt stb. Ezeknél több esetben 

egy jeggyel meg lehetett tekinteni mindkettőt, vagyis az állandó kiállításba szóló jegy 

érvényes volt a másikra is. Ez magyarázza a viszonylag magas ingyenes látogató számot is, 

hisz csak az egyik kiállításba kellett jegyet venni. 

Sajnálatos országos tendencia a kulturális intézmények látogatószám csökkenése. Hogy ez 

idén a Janus Pannonius Múzeumban nem következett be, sőt emelkedett a szám, igen nagy 

eredmény. Ennek az is oka, hogy egyes akciókkal igyekeztünk „kivinni a kultúrát” a falaink 

közül, s olyan helyeken megjelenni, ahol mindig nagy a forgalom – pl. Árkád Üzletközpont, 

kávézók, iskolákba való kihelyezett foglalkozások stb. Ezzel a stratégiával olyanok is 

„belebotlottak” kiállításainkba, akik nem tudatos kultúrafogyasztók, ám ha érdekes dolgot 

látnak, azt megnézik.  
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Az EKF hozta új kulturális intézményi beruházások gyökeresen felforgatták a város korábbi 

kulturális életét. Több intézmény egyáltalán nem élte túl a változásokat, s könnyen belátható, 

hogy pl. a Zsolnay Negyed elszívó hatása a látogatószám csökkenéséhez vezethet. Ezért is 

hangsúlyozott eredmény a látogatói szám emelkedése a JPM kiállításaiban. 

Látogatottságunkat nagy érdeklődésre számot tartó kiállításokkal, különböző 

foglalkozásokkal, előadásokkal, alkalmakhoz kötődő programokkal kívántuk és kívánjuk 

javítani. Az Intézmény dolgozóinak erőn felüli vállalása jelentős volt, mely a meg is hozta 

eredményét.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Közművelődési tevékenység tervezése 

 

Eddig is intenzív múzeumpedagógiai, közönségkapcsolati, közművelődési 

foglalkozásainkat segítette az iskolákkal való aktív kapcsolattartás, a szakmai együttműködés 

a Pécsi Tudomány Egyetem különféle karaival, valamint a város és a megye valamennyi 

jelentős intézményével. Feladatunk az eddigiek mellett kibővül a megye területén működő 

kiállítóhelyek, valamint a látogatható régészeti lelethelyek, ill. tájházak szakmai 

felügyeletével és rendszeres, oktatással egybekötött állományvédelmi, ill. múzeumpedagógiai 

fejlesztésekkel. Nagyon fontosak a térség turisztikai szereplőivel, a Turizmus Zrt-vel, TDM-

mel, szállodákkal való együttműködésünk, s a turisztikai kiadványokban való megjelenéseink, 

bónjaink is növelik a látogatottságot.  

Múzeumok Éjszakája (2013. 06. 22.): A JPM éves szinten és hagyományosan 

leglátogatottabb rendezvénye, minden szakmai osztály és kiállítóhely részvételével. A szerény 

Mutatók 2012. tény 2013. terv 2013. tény 
Összes látogatószám 87.388 99.473 100.409 

 
ebből: teljes árat fizető 
látogató 

30.873 42.000 28589 
 

kedvezményes árat 
fizető 

34.479 37.200 31091 
 

ingyenes 22.036 20.273 40729 
 

          diák látogatók 26.909 28.000 29577 
 

Ebből külföldi látogatók 
(becsült százalék) 

11.111 12.000 12984 
 



 38 

anyagi források ellenére igen színvonalas programsort szerveztek a JPM munkatársai. 

Mintegy 60 program valósult meg, a visszajelzések jók voltak. A jövőben fontos volna a 

Zsolnay Örökségkezelő NKft.-vel való egyeztetés a párhuzamos programok elkerülése 

érdekében.   

Múzeumok Őszi Fesztiválja (2013. szeptember 30. - 2013. október 27.): Az NKA és a 

MOKK támogatásával megvalósult mintegy 30 programon minden szakmai osztály részt vett. 

A JPM sokoldalú, színes kínálatot nyújtott, de a programok időbeli megoszlása és a városban 

zajló egyéb fesztiválok miatt az érdeklődés nem volt olyan számottevő, mint a Múzeumok 

Éjszkáján. A látogatók hiányolták a fesztivál programjai közül - mivel a MOKK a fenti 

időkeretet jelölte ki a fesztivál időkeretének - a már megszokott és sikeres Szent Márton napi 

programot (2014-ben érdemes újra megszervezni).  

 

Mutatók 2012. tény 2013. terv 2013. tény 
Tárlatvezetések száma (alkalom) Összesen: 251 

Termtud 40 
Régészet 17 
Történeti 22 
Néprajz 45 
Művtört. 119 
KDM  8 

Összesen: 355 
Termtud 40 
Régészet 
igény sz. 
Történeti 15 
Néprajz 50 
Művtört. 250 
 

Összesen: 268 
Termtud 36 
Régészet 16 
Történeti 11 
Néprajz 48 
Művtört 157 
 

Ebből szakvezetések száma 
(alkalom) 

Összesen: 127 
Termtud 40 
Régészet 
Történeti17 
Néprajz 22 
Művtört. 40 
KDM 8 

Összesen: 180 
Termtud 40 
Régészet - 
Történeti 15 
Néprajz 25 
Művtört. 100 
 

Összesen: 81 
Termtud 9 
Történeti 9 
Néprajz 13 
Művtört 50 
 

Ebből 
tanulmánytári/látványtári 
vezetések száma (alkalom) | 
látogatószám (fő) 

Összesen: 
64/942 
Termtud 
40/779 
Régészet 
Történeti 
Néprajz 8/13 
Művtört. 8 
KDM 8/150 

Összesen: 
70/1120 
Termtud 
40/800 
Régészet - 
Történeti - 
Néprajz 10/20 
Művtört. 
20/300 

Összesen: 
37  
Termtud 
9 
Néprajz 
12 
Művtört  
16 
 

Összesen: 
660  
Termtud 
263 
Néprajz 
247 
Művtört  
150 
 

Ebből szolgáltatással 
(rendezvényekkel) egybekötött 
vezetések száma (alkalom) 

Összesen: 61 
Termtud 8 
Régészet 1 
Történeti 6 
Néprajz 5 
Művtört. 40 

Összesen: 66 
Termtud 10 
Régészet - 
Történeti 1 
Néprajz 5 
Művtört. 50 

Összesen: 45 
Termtud 6 
Régészet 9 
Történeti 5 
Néprajz 15 
Művtört 10 
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KDM 1   
Ebből idegen nyelvű vezetések 
száma (alkalom) 

Összesen: 28 
Termtud  
Régészet 5 
Történeti 1 
Néprajz  10 
Művtört. 9 
KDM 3 

Összesen: 30 
Termtud - 
Régészet - 
Történeti - 
Néprajz 10 
Művtört. 20 
 

Összesen: 19 
Régészet 4 
Történeti 2 
Néprajz 8 
Művtört 5 
 

Múzeumpedagógiai foglalkozások 
száma (alkalom) | látogatószám (fő) 

Összesen: 
270/6512 
Termtud 
53/1185 
Régészet 
20/516 
Történeti 
30/575 
Néprajz 
25/545 
Művtört. 
152/3691 

Összesen: 
333/9275 
Termtud 
60/1500 
Régészet 
23/600 
Történeti 
25/525 
Néprajz 
25/650 
Művtört. 
200/6000 
 

Összesen:  
195 
Termtud 
37 
Régészet 
38 
Történeti  
43 
Néprajz 
37 
Művtört 
40 
 

Összesen: 
3329  
Termtud 
545 
 
Régészet 
958  
Történeti  
662 
Néprajz 
714  
Művtört  
450 
 

Diákok részére tartott egyéb 
rendezvények száma (alkalom) | 
látogatószám (fő) 

Összesen: 
67/3267 
Termtud 
16/345 
Történeti 
20/206 
Néprajz  
15/276 
Művtört. 
16/2440 
 

Összesen: 
65/4850 
Termtud 
15/400 
Történeti 
15/150 
Néprajz 
15/300 
Művtört. 
20/4000 

Összesen: 
40  
Termtud 
25 
Néprajz 
15  
 

Összesen: 
669  
Termtud 
354 
Néprajz 
315 
 
 

Egyéb közművelődési 
rendezvények száma (alkalom)| 
látogatószám (fő) 

Összesen: 
149/5682 
Termtud 
9/1235 
Régészet 
13/520 
Történeti 
60/1411 
Néprajz 
15/224 
Művtört. 
50/2280 
KDM 2/12 

Összesen: 
145/6650 
Termtud 
10/1500 
Régészet 
12/500 
Történeti 
58/1400 
Néprajz 
15/250 
Művtört. 
50/3000 
 

Összesen: 
 76 
Termtud 
18 
Történeti 
27  
Néprajz  
16 
Művtört  
15 
 

Összesen:  
6667 
Termtud 
1186 
Régészet  
420 
Történeti  
1219 
Néprajz 
342 
Művtört  
3500 
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a) Az intézmény 2013-ra tervezett közművelődési tevékenységének és PR stratégiájának 

teljesülése (Új célcsoportok megszólításának stratégiája, a megvalósítás módja, eszközei, 

személyi feltételeinek biztosítása /gyakornokok, önkéntesek, stb./, költségvetésen kívüli 

finanszírozási lehetőségek bevonása /pl.: TÁMOP, szponzorok 

- múzeumi fesztiválok látogatottsága hasonló vagy kissé csökkent 

- hétvégi programok családoknak keresett 

- nyári táborozóknak foglalkozások kiajánlása szintén keresetté vált 

- önkéntesek, egyetemisták bevonása jelentősebb volt 

- jelenlét közösségi oldalakon 

- „Múzeumi Túrák a Mecsekben” folytatása  

- Folytatódott a „PADLÁS – Helytörténeti Műhely” című, havi rendszerességgel 

jelentkező, tudományos igényű programsorozat. 

- Kiemelkedően sikeres program volt a Megyervárosi Iskola Árpád Fejedelem 

Gimnázium és Általános Iskola dráma csoportjának aktív közreműködésével sikeresen 

lezajlott „A lámpás én vagyok rendezvényen megtartott „Romkocsma – Kiállítás 

másképp” interaktív kiállítás(újra)értelmezés című program 

- Továbbra is jó az együttműködés a helyi TKM Klubbal, önkéntesekkel (PTE, volt 

múzeumi dolgozók stb) 

 

b) Közművelődési programokból befolyó bevételek (belépőjegyek, foglalkozások díja stb.) 

Az iskolai oktatáshoz kapcsolódó programjainkat igyekszünk a meghirdetett jegyárakon 

belül tartani. A családos rendezvények esetében is a célunk a látogatószám növelése, 

kevés egyedi esetben kellett a látogatóknak a jegyár fölött pl. az alkotó programért fizetni. 

 

 

Mutatók 2012 tény 2013. terv 2013. tény 
Jegyár-bevétel  35.746 000   33.000.000 28 395 000 
Egyéb közművelődési és múzeumpedagógiai 
programok bevétele + kiadványok) 

 6 .627 000     8 000.000 13 772 000 
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7) Pályázati tevékenység  

a) Pályázati projektek bemutatása, aktuális helyzete 
 
Hazai pályázatok megnevezése Pályázott 

összeg 
Elnyert összeg 
(Ft-ban) 

Felelős 

NKA Dunántúli dolgozatok 
természettudományi sorozat 13. 
kötet kiadására 

1.105.080.- 600.000.- Dénes Andrea 

NKA JPM raktárainak kártevők 
elleni védelmére 

725.000.- 600.000.- Fertői, Millei, 
Kisbenedek 

NKA Magyar kerámia 2012 című 
kiállítás megvalósítására 

1.000.000.- 1.000.000.- Sárkány József 

NKA Szerep és gazdája című 
fotográfiai kiállítás megrendezésére 

1.747.600.- 1.447.600.- Dr. Fabényi Júlia 
Sárkány József 

NKA Nyári tábor lebonyolítása 
képzőművészek vezetésével 
gyerekek számára 

420.000.- 420.000.- Pásti Katalin 
Kárpáti Katalin 

NKA Bertók Gábor: Baranya 
megye légi régészeti atlasza c. 
kiadvány előkészítése 

500.000.- 400.000.- Bertók Gábor 

NKA BMMI műtárgyállományának 
védelmét szolgáló eszközök 
beszerzésére 

2.191.565.- 2.000.000.- Millei Ilona 

NKA Avar temető Pécs-Hird, 
homokbánya és Pécs kertváros 
lelőhelyen kiadására 

500.000.- 400.000.- Nagy Erzsébet 

NKA Zsolnay archív 250 db 
mintalap restaurálásra és szállításra 

2.411.750.- 1.000.000.- Kovács Orsolya 
dr. 

BMÖ elnöki támogatás Lakatos 
Artúr kiállítás 

30.000.- 30.000.- Várkonyi György 

NKA JPM frontszemélyzetének 
komplex szakmai továbbképzésére 

530.000.- 500.000.- Burján István 
Kőszegi Gábor 

NKA Múzeumok őszi fesztiválja 
programsorozat megrendezésére 

1.000.000.- 700.000.- Tillai Gábor 
Gerner András 

NKA A pécsi JPM MMK állandó 
kiállítása vizuális arculatának és 
komm. fejlesztése 

1.470.000.- 1.200.000.- Sárkány József 

NKA JPM új arculatának, 
intézményi imázsának kialakításást 
szolg.felad.megv. 

1.490.000.- 1.000.000.- Kőhalmi Andrea 

NKA Archaeolandscapes Europe 
projekt megvalósítás önrész 

7.226.464.- 7.000.000.- Bertók Gábor 
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NKA Lakatos Artúr képző- és 
iparművészeti munkásságának 
időszaki kiállítás megvalósítása 

1.000.000.- 800.000.- Várkonyi György 

NKA Geszler Mária 
keramikusművész kiállítása 
megrendezése, katalógus 
megjelentetése 

2.669.291.- 2.000.000.- Sárkány József 

NKA A természet ízei időszaki 
kiállításra, valamint a hozzájuk 
kapcs.kiadv.megjelentet.,pedagógiai 
programokra 

1.000.000.- 500.000.- Dénes Andrea 

NKA Archaeolandscapes Europe 
projekt megvalósítására 

3.946.600.- 3.900.000.- Bertók Gábor 

NKA A Szovjetúnióba malenkij 
robotra hurcolt polgári személyek 
emlékére rendezvénysorozat 

1.000.000.- 500.000.- W. Müller Judit 

NKA Szamurájok és Gésák kiállítás 
és múz.ped.kiadvány 
 

7.000.000.- 6.700.000.- Sárkány József 

NKA Lakatos Artúr művész 
életművéből a kiállításhoz készülő 
katalógus 

1.400.000.- 1.400.000 Várkonyi György 

NKA 111 év-111 kesztyűemlékek 
kiállítás és kiadvány 

1.000.190.- 500.000.- Gál Éva 

NKA JPM szakkönyvtár 
állományának gyarapítása 

285.714.- 100.000.- Sárközi Katalin 

NKA JPM raktárainak, 
kiállításainak védelmét sz. 
állományvédelmi szolg. 

810.000.- 400.000.- Fertői Miklós, 
Pápay Kornélia 

NKA 1969-ben Mohácson talált 
csaknem 20.000 db-os pénzlelet 

476.250.- 300.000.- Nagy Erzsébet 

NKA Alapítványi gyűjteményből 
több alkotó összesen 20 kerámia 
megvásárlása 

1.200.000.- 600.000.- Sárkány József 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
Múzeumok őszi fesztiválja 
megrendezésére 

120.000.- 120.000.- Tillai Gábor 
Gerner András 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
MOKK koordinátori feladatok 

45.000.- 45.000.- Tillai Gábor 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
MOKK koordinátori rendezvények 

66.000.- 66.000.- Tillai Gábor 

EMMI múzeumok szakmai 
támogatása – Sopianae öröksége 

8 500 000  5 000 000  Gábor Olivér 
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Új Magyarország Fejlesztési 
Tervhez vagy Új Széchenyi 
Tervhez kapcsolódó pályázatok 
megnevezése 

Pályázott 
összeg 

Elnyert összeg 
(Ft-ban) 

Felelős 

-  - - - 
 
Egyéb, nem hazai forrásokra épülő 
pályázatok megnevezése 

Pályázott 
összeg 

Elnyert összeg 
(Ft-ban) 

Felelős 

Restoration of the Brantner-Koncz 
Collection under the IPA Cross-
border co-operation programme. 
IPA/HUHR/1101/1.2.2./1012/SER-
HU03 

33.858 € +VAT 
(Bruttó c.  
13 000 000 Ft) 

33.858 € +VAT 
(Bruttó c.  
13 000 000 Ft) 

Magyar Attila 
gazd.-műszaki 
vezető 

 
Hazai pályázatokon 2013-ban 36.228.600.- Ft-ot sikerült elnyernünk, míg 2012-ben 
31.736.000.- Ft-ot. A pályázatokból egy nem valósult meg ennek összegét 400.000.- Ft-ot 
visszautaltuk az NKA-nak. Egy pedig csak részben valósult meg ebből 140.500.- Ft került 
visszautalásra. Ebben az évben is folytatódott az Eu-s Archaeolandscapes projekt, erre 2012-
ben kaptunk támogatást. 
 
 

Természettudományi Osztály: 

– állományvédelemre és kiállításra sikerült elnyerni pályázatot 3 beadott pályázatból 2 nyert 

– pályázati lehetőségek meglehetősen szűkösek 

– pályázható összegek és az elnyert támogatások összege csökkent 

– új pályázati lehetőségeket nehéz találni 

 

Régészeti Osztály: 

Jelentős az ArcLand pályázat 2013. évi szakmai lebonyolítása, a 2. költségvetési szakasz 

lezárása, valamint a Non-Invasive Archaeology Training School Pécs 2013 megszervezése és 

lebonyolítása (ArcLand, NKA ArcLand önrész pályázati keretből).  

Az EMMI által kiírt szakmai támogatás pályázatra az állandó kiállítás (Sopianae öröksége 

munkacím) előkészítésére 5 millió Ft támogatást kapott az intézmény. 
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Történeti Osztály: 

Az NKA állományvédelmi pályázata összmúzeumi pályázat volt, a következő tételekkel: 

Leltározott állóeszközök: raktári állványok összeszereléssel, A/O méretű fémszekrény 

(Történeti Osztály), üvegezett kiállítási vitrin( Természettudományi Osztály). Fogyóeszköz: 

fotókhoz tároló tasakok, savmentes papír,savmentes irattároló dobozok ( JPM Osztályai) A 

csökkentett támogatás a dobozok, savmentes papír, tároló tasakok mennyiségének 

csökkentésével járt. 

A „111 év-111 kesztyű” c. Időszakos kiállítás, bár csak a pályázott összeg felét sikerült 

elnyerni, meg fog valósulni -2014. év folyamán.  

A kétuniós projektünk (TIOP-1.2.2 és TÁMOP-3.2.8/10/B) fenntartási időszakában 

folytatódott a pályázatokban vállalt indikátorszámok teljesítése a PADLÁS 

foglalkoztatótérben ( www.padlas.jpm.hu). 

A műtárgyvédelmi és kiadvány készítésre benyújtott – nem nyertes – pályázatokat 2014-ben 

tervezzük ismét beadni, hiszen a cél a gyűjtemények jó állapotban való megtartása és minél 

szélesebb körben való ismertté tétele. 

 

Néprajzi Osztály: 

A megelőző műtárgyvédelemre a 2013-as évben is sikeresen pályáztunk (a pályázat 

megvalósítása megtörtént). A költségvetési forrásból nem finanszírozható könyvtári 

állománygyarapítást sikeres NKA pályázatból finanszírozunk, aminek megvalósulása a 2014-

es évre is átnyúlik. NKA-s forrásból biztosítjuk a Baranya néptánchagyománya témájú könyv 

kiadását, amit a 2013-as év végén nyertünk el, de a kiadása a 2014-es évben történik. A 

folyamatos magas színvonalú szolgáltatások biztosítása érdekében kerítettünk sort a 

frontszemélyzet továbbképzésére amit az NKA támogatott. Egy sikertelen pályázatunk is volt, 

amiben elutasították beadványunkat a Mindszenty-kiállítás kapcsán. 

 

Művészettörténeti Osztály: 

A Művészettörténeti Osztály kiállításainak megvalósítása, műtárgy gyarapításának egyedüli 

anyagi forrása a pályázatokon elnyert forrás volt.  

A 2013. év e szempontból kiemelkedő eredményt hozott, ugyanis mind a „Magyar Kerámia 

2012”, mind a „Szamurájok és Gésák – Kortárs magyar ékszerművészet” a projekt 

megvalósításán túl jelentős installációs eszközfejlesztést is lehetővé tett. A kerámia 

kiállításhoz kapcsolódóan több száz darabos, variálható, modul rendszerű fém posztamens 
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rendszer áll a későbbiekben is a rendelkezésünkre, míg a japán kiállítás – túl azon, hogy az 

utóbbi évek leglátványosabb tárlata – vitrinjei a későbbiekben is jól felhasználhatók lesznek. 

Sikeresek voltak azok a pályázataink – amelyek áthúzódóan is a 2013-as évre – tartalmai 

iskolai, múzeumpedagógiai programok megvalósítását tették lehetővé. 

 

 

8) Kommunikációs tevékenység 

 

Ahogy a világgazdasági válság rányomta a bélyegét a múzeumi kiállítások, programok iránt 

keresletre, sajnos a sajtókommunikáció terén sem beszélhetünk örvendetes újdonságokról. A 

Janus Pannonius Múzeum anyagi források teljes hiánya (0  Ft)  miatt  nem  tud  

médiafelületeket vásárolni, kiadványokat (leporelló, szórólap, prospektus) megjelentetni, 

ezekre csak nagyon ritkán, elszórtan és csak egy-egy nagyobb programhoz kapcsolódó 

pályázati büdzséből kihasított minimális összegeket felhasználva van mód évi 1-2 

alkalommal. 

 

Ezért a Kommunikációs Osztálynak minden megjelenésért, híradásért meg kell küzdenie, a 

nyilvánosság tájékoztatására csak saját felületeit veheti igénybe, emellett kitűnő 

sajtókapcsolatokra van szükség, hiszen egy-egy hír, sajtóközlemény közzé tétele kizárólag a 

szerkesztőség vagy az adott újságíró döntése.  

 

2013-ban éppen ezért új kommunikációs stratégia megvalósításába kezdtünk. Már akkor 

látszott, hogy a Janus Pannonius Múzeum mindennapi tevékenységéről szóló kiáramló 

információ mennyisége alacsony (lényegesen alacsonyabb a kívántnál), márpedig a 

kommunikációs defenzíva, inaktivitás – különösen ilyen nagy múltú, szerteágazó 

tevékenységű kulturális intézmény esetében – a kudarc záloga.  

 

2013-ban újból felvettük, illetve felfrissítettük a kapcsolatot a helyi sajtó munkatársaival 

(rádió, televíziók, online és print), az eseményeket, programokat megelőzően rendszeresen 

sajtóközleményeket teszünk közzé, kommunikációs kampányokat folytatunk. Az intézményi 

és más VIP-listákat átnéztük, rendszereztük, tudván, hogy e listák javítása, bővítése fontos és 

folyamatos feladat. 
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A szakmai osztályokkal napi szintű, folyamatos, állandó munkakapcsolatot alakítottunk ki, 

a megjelenésekről egyeztetünk. A JPM Facebook-oldalát népszerűsítjük, szerepét 

megerősítettük, a rajongótábor száma (feltehetőleg a napi szintű frissítésnek) 2013-ban 2,5-

szeresére növekedett.  

Felfrissítettük a kapcsolatot a TÉDÉEM Nonprofit Kft.-vel, két alkalommal az általuk 

szerkesztett katalógusba a JPM kiállítóhelyeiről, aktuális tárlatairól ismertető cikkeket írtunk.  

A Janus Pannonius Múzeum önálló kezdeményezése volt a támogatói könyvjegy sorozat 

indítása, amelynek lényege: a látogató 600 vagy 1200 forintért megvásárolt jeggyel 

támogathatja a múzeumot, cserébe az első kategóriában 3, illetve a második kategóriában 2 

múzeumi kiadvány közül választhat. Ehhez a kampányhoz megterveztük az arculatot, a 

jegyeket legyártattuk. A Múzeumok Éjszaka és a Múzeumok Őszi Fesztiválja 

programsorozatához kommunikációs kampányt szerveztünk (előbbi esetében: 

sajtótájékoztató, sajtóközlemény, Facebook, plakát gyártatása, utóbbi esetében: 

sajtóközlemény, Facebook, illetve plakát, szórólap gyártatása, memóriajáték). 

Tovább nehezíti a helyzetet, hogy a médiumok közül nem mindegyik áll a múzeum céljainak 

szolgálatában, sőt, előfordult, hogy részben vagy teljesen valótlan állításokat tartalmazó cikk 

jelent meg, amelyek sokkal inkább ártottak tevékenységünknek.  

 

Összefoglalva tehát a nehéz körülmények ellenére jelentős előrelépések történtek a 

kommunikációs és marketing területén, amelyek látszanak az eredményeken: 

- sokkal több sajtómegjelenés (több mint 99%-ban pozitív és vagy semleges) 

- friss, napi szintű sajtókapcsolatok 

- a közösségi oldal aktivitása, a rajongószám fokozatos emelkedése  

 

Mutatók 2012. 

tény 

2013. 

terv 

2013. tény 

TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 43 db 35 db 67  db 

Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül) 52 db 10 db 71 db 

Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések 

nélkül) 
92 db 

100 db 

 
142 db 

E-sajtó 140 db 200 db 379 db 

Fizetett hirdetések száma (médiumtól 

függetlenül, becsült érték) 
2 db 2 db 2 db 
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9) A megyei hatókörű városi múzeumok számára megítélt állami támogatás szakmai 

felhasználása 

 

A települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és múzeumi feladataihoz 

nyújtott támogatások részletes szabályairól szóló 13/2013. (II. 14.) EMMI rendelet 6. 

§ (2) bekezdése alapján az 5. § (2) és (3) bekezdésében szereplő támogatásrész 

felhasználására vonatkozó szakmai beszámoló és a felhasználással kapcsolatos 

tapasztalatok 0 n    

Az új feladatkör ellátásának tapasztalatai, a települési muzeális intézményekkel kialakított 

együttműködés:  

Mint kötelező feladatellátás komoly szervezést, kitartást, szakmai odafigyelést igényel. 

Feltétlenül „élő” kapcsolatra van szükség azokban az esetekben is, ahol pályázatok futnak, 

pályázati tervekben, valamint regisztrációs pótlásokban, elmaradásokban kell segíteni. A 

mindkét részről aktív kapcsolattartás mindenképpen elengedhetetlen. A megelőző 

műtárgyvédelmi szaktanácsadást elsősorban a bejárások helyszínekeihez kötöttük, ahol a 

problémák szerteágazók és egyértelműen igény is volt rá.  

Nehézségek 

A legfőbb nehézséget a személyi és a tárgyi feltételek korlátozott mivolta jelenti. A 

szabályozásban előírt dokumentáció napi szintű kezelése sokszor irreleváns a szakmai feladat 

elvégzéséhez képest. 

Eredmények   

A 2013-ban életbe lépett minisztériumi rendelet megszabta, hogy a korábbi gyakorlatnak 

megfelelően felvegyük a kapcsolatot olyan muzeális intézményekkel, ahol feltétlenül 

szükséges műtárgyvédelmi jelenlét, akár van kihelyezett anyaga a Janus Pannonius 

Múzeumnak (JPM), akár nincs. A bejáráson legtöbbször szakmai tanácsadás is történt. 

A bejárások alkalmával találkoztunk a vidéki intézmények aktuális problémáival, terveivel, 

mint pl. Pécsvárad: vári pályázat, illetve a történeti kiállítás problémája; Szentlőrinc: Brantner 

–Koncz Ház gyűjteményének leltározása, kiállítási restaurálására kiírt nemzetközi pályázat; 

Vajszló: Kodolányi János Emlékmúzeum kiállított tárgyi anyagának nagymértékű 

fertőződöttsége, amely azonnali beavatkozást igényelt, stb. Több helyen elindult egyfajta 

együttműködés, így az eredmények tekintetében hasznosnak bizonyult. 
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Az igények nem rendszerszerűen jelentkeznek és alkalmazkodnak törvényi előíráshoz. Úgy 

véljük, hogy az adott programot más időbeosztást követve ésszerű megszervezni, ezért 

elegendő lenne éves kvótát megállapítani, és megengedni, hogy az adott térség igényeihez 

igazodjanak az intézmények a meghirdetett programokkal. 

A szaktanácsadást kérők részben a múzeumi gyűjteményi anyagok feldolgozásával 

kapcsolatosan, illetve ezek kiállítási hasznosításával, közművelődési módszertanával 

kapcsolatosan kértek információkat, szakmai segítséget, különböző intézmények 

munkatársaiként, intézményi feladatok megoldására. A tanácsadások egy részét a múzeum, 

más részét az igénybe vevő fél kezdeményezte. A tanácsadások révén történt rövid távú 

megvalósulás is, de az esetek zömében a tanácsadásból fakadó eredmény inkább hosszú 

távon mutatkozik meg.  

 

 

MUNKATERVBEN NEM SZEREPLŐ TÖBBLETFELADATOK TELJESÍTÉSE 

– Alapfokú gombaismereti tanfolyam megszervezése. 

– Preparátumok kölcsönzése Siklós – Vadászati kiállítás  

– Részvétel Horvátországi Erdők Hete programon – Nasice  

– Részvétel magyar rovarászok a világban kiállítás – kölcsönzés 

– Mecseki uránbányák újraindításával kapcsolatos ökológiai hatástanulmány előkészítése, 

kivitelezése  

- 2013. évben a JPM kezelésébe átadott Pécs, Vasváry-ház újbóli megnyitásával kapcsolatos 

munkák (kiállítások előkészítése, műtárgyrevízió, szervezési feladatok ellátása) 

– A települési önkormányzatok könyvtári, közművelődési és múzeumi feladataihoz nyújtott 

támogatásokat szabályozó EMMI rendelet feladatainak teljesítése 

– Év közben érkezett megkeresés alapján szakmai anyag összeállítása történt a neves 

Hamerli-család Magyar örökség díjra való felterjesztéséhez. 

– A Történeti Osztály fegyvergyűjteményének egyes darabjainak restaurálására pályázati 

szakmai anyag összeállítása történt meg. 

– Felújítási munkák miatt a vajszlói Kodolányi János Emlékmúzeum kiállítását ideiglenesen 

le kellett bontani a felújítási munkák időszakára. 

– Egyes Baranya megyei települések történetét bemutató összefoglaló anyagok készültek 

(Drávasztára, Kákics, Ibafa, Mecseknádasd.) 

– A Baranya megyei SINOSZ kérésére (SINOSZ-JPM programhoz) pályázati szakmai 

anyagok összeállítása történt meg. 
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PÉNZÜGYI ADATOK 

 

10. Biztonság, vagyonvédelem  

A 2013-as esztendőben az ingó és ingatlanvagyon védelme az előző évekhez hasonlóan 

biztosított volt.  A védelmet, biztosítást végző KFT biztonságot veszélyeztető eseményt nem 

jelzett. Az épületekben működő füst és tűzjelző rendszerek eseményt nem jeleztek. 

A Múzeum rendelkezik az ingatlanokra biztosítással, mely az ingatlanvagyonra és felelősségi 

károkra is kiterjed. Ennek keretében a biztosító térítette a Csontváry Múzeum 2 db 

szétrobbanó üvegajtajának cseréjét, valamint egy esetben a látogatónknál keletkezett vagyoni 

jellegű kárt. Személyi sérüléssel járó baleset múzeumi dolgozónkkal egy esetben történt, 

amivel kapcsolatban a szükséges intézkedéseket a Múzeum megtette. A szétrobbanó üvegajtó 

a Csontváry Múzeumban, műtárgyban nem okozott kárt. Egy látogató kisebb nyolc napon 

belül gyógyuló sérülést szenvedett, a  Múzeum felé kártérítési igénnyel nem élt. 

 
 

 Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve) 2013. évi terv 2013. évi tény 

Az intézmény működési bevétele 109.847  98.084 

– ebből a belépőjegyekből származó bevétel  69.319 28.395 

– ebből régészeti bevétel 8.200 29.434

– ebből múzeumi bolt bevétele 6.400 13.739

Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz 182.800  256.064 

         – ebből fenntartói támogatás   

– ebből központi költségvetési támogatás 182.800  221.283 

– ebből pályázati támogatás   34.766 

– pályázati támogatásból EU-

támogatás 
  

 

Egyéb bevétel összesen    1.556 

Bevétel 

Bevétel összesen  292.647  355.704 

Személyi juttatás 170.143  170.693 

Járulékok 45.373  39.578 

Dologi kiadás 77.131  135.508 

Egyéb kiadás   3.474 

Kiadás 

Kiadás összesen  292.647 349.253 
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JANUS PANNONIUS MÚZEUM IGAZGATÓSÁGA 
2013. ÉVI MUNKAJELENTÉS 

 
 

MELLÉKLETEK 
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TARTALOMJEGYZÉK 
 

1. A Janus Pannonius Múzeum szervezeti felépítése – 2013. év 

2. A JPM gyűjteményi anyagával kapcsolatos adatok – Az intézmény műtárgy-

nyilvántartási tevékenysége 

3. A Janus Pannonius Múzeum Igazgatóságához tartozó kiállítóhelyek nyitva tartása 

4. A kiállítások belépőjegy árai 

5. 2013. évi műtárgykölcsönzések 

6. A Janus Pannonius Múzeum fotóműhelyének 2013. évi részletes kimutatása 

7. Saját kiadásban megjelent kiadványok 2013-ban 

8. Az Intézmény munkatársainak publikációi 

9. Régészeti leletmentés, ásatások felsorolása 

10. Az Intézmény munkatársainak szakmai szervezetekben való részvétele 

11. Baranya megye egyéb kiállításai (szakmai felügyelet) 

12. Baranya megye egyéb kiállításainak látogatottsági adatai 

13. Művészettörténeti családi és múzeumpedagógiai programok 

14. Egyéb múzeumi programok - 2013 
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II.) A JPM gyűjteményi anyagával kapcsolatos adatok 
 
 
 
 
 

Tárgyévi gyarapodás  Összes meglévő állomány  
Tárgyi 
gyűjteményi 
anyag 

Egyedi 
leltározott 
tárgy 

Egyedi 
leltározatlan 
tárgy 

Szekrény-
kataszteri 
anyag 

Egyedi 
leltározott 
tárgy 

Egyedi 
leltározatlan 
tárgy 

Szekrény-
kataszteri 
anyag 

Összesen 
2012 

Összesen: 
17065 
 
Termtud 
538 
 
Régészet 
16503 
Történeti 
1 
Néprajz  
10 
Művtört  
13 
 
 

Összesen:  
156 
 
Régészet 
112 
Történeti  
20 
Néprajz  
24 
 

Összesen:  
650 
Termtud 
350 
 

Összesen: 
702443  
Termtud  
7759 
 
Régészet 
555030 
Történeti  
44267 
Néprajz  
49764 
Művtört  
27471 
KDM 
18152 
 

Összesen: 
40700  
 
 
Régészet 
35976 
Történeti  
4724 
 

Összesen:  
348989 
Termtud  
332650 
 
 
Történeti  
16039 
 

Összesen  
2013 

Összesen: 
15517  
 
Régészet 
15400 
Történeti 
58 
Néprajz  
11 
Művtört  
48 
 

Összesen:  
1804 
 
Régészet 
1800 
Történeti 
4 
 

Összesen: 
550 
  
Termtud 
550 
 

Összesen: 
685894 
 
Termtud 
7759 
Régészet 
570430 
Történeti 
44666  
Néprajz 
35530 
Művtört  
27509 

Összesen:  
66365 
 
Régészet 
34500 
Történeti  
4390  
Művtört  
27475 

Összesen:  
349891 
 
Termtud  
333.100 
Történeti 
3463  
Egyéb 
13328 
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Az intézmény műtárgy-nyilvántartási tevékenysége 
 

 
 
Az intézmény műtárgy-nyilvántartási tevékenysége 

Tárgyévi 
gyarapodás 

2013 

Összes 
meglévő  

 
Leírókartonnal ellátott műtárgyak száma 
 

68 121234 

 
Fényképpel is ellátott leírókartonok száma 
 

200 170943 

 
Nyilvántartási adataival számítógépen rögzített, szoftverrel 
nyilvántartott műtárgyak száma összesen 
 

604 420074 

 
A közönség és a külső látogatók számára digitálisan 
feldolgozott és Interneten elérhető műtárgyak száma 
  

200 4791 

 
A közönség és a külső látogatók számára digitálisan 
feldolgozott és valamilyen adathordozón (CD, DVD, egyéb 
adathordozó) elérhető műtárgyak száma  
 

11 118240 
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III.) MÚZEUMI NYITVA TARTÁS-2013 

 
Keddtől-vasárnapig: 10.00-18.00, 
szünnap: hétfő 
 
Zsolnay Műzeum (Pécs, Káptalan u. 2.) 
Vasarely Múzeum (Pécs, Káptalan u. 3.) 
Modern Magyar Képtár Nemzetközi Kortárs Gyűjtemény – Martyn Ferenc, Amerigo 
Tot, Nemes Endre Kiállítás (Pécs, Káptalan u. 4.) 
Modern Magyar Képtár (Pécs, Papnövelde u. 5.) 
Schaár Erzsébet: „Utca” (Pécs, Káptalan u. 5.) 
Csontváry Múzeum (Pécs, Janus Pannonius u. 11.) 
Lantos Ferenc Állandó Kiállítása (Pécs, Király u. 19.-Vasváry-ház) – nyitvartás: 10.00-
16.00 
 
 
Keddtől-szombatig: 10.00-16.00, 
szünnap: vasárnap és hétfő 
 
Néprajzi Múzeum (Pécs, Rákóczi u. 15.) 
Természettudományi Múzeum (Pécs, Szabadság u. 2.) 
Várostörténeti Múzeum (Pécs, Felsőmalom u. 9.) 
  
Technikai okok miatt zárva: 
Régészeti Múzeum (Pécs, Széchenyi tér 12.) 
Reneszánsz Kőtár (előzetes bejelentésre látogatható) 
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BELÉPŐJEGYÁRAK 

 

I. Állandó múzeumok kiállítások 

MEGNEVEZÉS Felnőtt Diák Nyugdíjas 

Természettudományi Múzeum 500 250 250 

Néprajzi Múzeum 500 250 250 

Régészeti Múzeum Felújítás miatt zárva 

Történeti Múzeum 700 350 350 

Diákcsoportoknak 15 fő feletti kedvezmény: 50.-Ft/fő. 

 

II. A Múzem külön gyűjteményi kiállításai: 

MEGNEVEZÉS Felnőtt Diák Nyugdíjas 

Zsolnay Múzeum 1.200 600 600 

Zsolnay Múzeum – Martyn-Nemes..  1.500 750 750 

Vasarely Múzeum 1.200 600 600 

Vasarely Múzeum–Martyn,Nemes.. 1.500 750 750 

Csontváry Múzeum 1.200 600 600 

Csontváry Múzeum–Martyn,Nemes 1.500 750 750 

Martyn- Nemes-Tot-Prica-stb. 500 250 250 

Modern Magyar Képtár 700 350 350 

Lantos Ferenc. Vasváry-szalon, 

Péchy Blanka  

600 300 300 

Schaár Erzsébet „Utca” Bármely aznapi múzeumi jeggyel megtekinthető 

 

Diákcsoportoknak 20 fő felett: Zsolnay, Csontváry, Vasarely 50.- Ft/fő kedvezmény 

Napijegyeinkkel valamennyi kiállítóhely az adott napon látogatható. 

Felnőtt napijegy 3.500.- 

Diák/ nyugdíjas napijegy 1.750.- 

 

Napijegy minden kiállítóhelyünkön vásárolható. 

Kiállításainkban a törvény által előírt kedvezményes nap: minden hónap első vasárnapja. 
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V.) MŰTÁRGYKÖLCSÖNZÉSEK KIÁLLÍTÁSOK SZÁMÁRA 

 
Természettudományi Osztály 
Műtárgykölcsönzések – Összesen: 4 alkalom, 33 db tárgy 

· Siklós vadászati kiállítás 10 db gerinces preparátum - 2. kölcsönzési év. 
· DDNP Igazgatóság Fekete István verseny 2 alkalom 10-10 db preparátum 
· Magyar Rovarászok a Világban – Nagyvázsony 3 rovarfiók kölcsönzés 

 
Régészeti Osztály 
Műtárgykölcsönzések – Összesen: 10 alkalom, 299 db tárgy 
 
v „Megmentett örökség – Kincsek Európa szívéből” c. kiállítás 

· Nyíregyháza, JAM - 2013. január 7 – február 15.  
· Szekszárd, WMM – 2013. február 19 – március 18. 
· Kecskemét, KJM – 2013. március 20 – július 9. 
· Eger, DIM – 2013. július 18 – szeptember 9. 
· Debrecen, DM – 2013. szeptember 10 – 2014. április 3.  

 
Kölcsönzött tárgyak: éremlelet a Cella Septichora területéről; 52 db érem és 1 db állatcsont, 
avar sírlelet Kiskassáról; 21 db tárgy 
 
 
v Az Ulmban, 2012. május 10 – szeptember 9. között rendezett „Schwaben an der 

Donau” c. kiállítás alapján a Dunauschwabisches Zentralmuseum szervezésében 
„Migráció a Duna térségben” - „Migration im Dunauraum”c. vándorkiállítás:  

 
· Arad, 2012. december 5 – 2013. január 27.  
· Temesvár 2013. február 1 – 2013. március 3. 
· Resica 2013. március 10 – 2013. április 6.  
· Novi Sad 2013. június 7 – 2013. október 30.  

 
Kölcsönzött tárgyak: 1 db kiöntőcsöves korsó, ltsz.: 56.89.1., 2 db talpas tál, ltsz.: 74.1.353., 
74.1.370., 1 db török fej – dohánytartó, ltsz.: 54.24.1. 
 
Kékesd, rk templom kiállító terében rendezett kiállítás – 220 db kölcsönzött római kori és 
avar kori tárggyal 
 
 
 
Történeti Osztály 
Műtárgykölcsönzések – Összesen: 9 alkalom, 523 db tárgy 
v alkalmak száma: 9  
v darabszám összesen: 523 

· Pécs mindennapjai a török félhold alatt c. kiállítás   3 3 db 
· Kesztyűtörténeti összeállítás a Pécsi Kesztyű Márkaboltba   11 db 
· Oltalmad alá futunk… c. kiállítás     40 db 
· Illatvásár       60 db 
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· Csokoládé történeti kiállítás     10 db 
· Jégvirág fesztivál    13 db 
· Színészportrék    c kiállítás   37 db 
· Képeslap kiállítás   265 db 
· Szigetvár, vár , városháza és a Tűzoltóság  épületében bemutatásra  54 db  

 
Néprajzi Osztály 
Műtárgykölcsönzések – Összesen: 11 alkalom, 386 db tárgy 

· Rácvárosi Óvodának: 4 db műtárgy kiállításra 
· Pécsi Sörfőzde Zrt.-nek: 12 db paszpartuzott, keretezett kép kiállításra 
· JPM Természettudományi Osztálynak: 4 db műtárgy kiállításra 
· Óbudai Múzeumnak: 35 db műtárgy „A Goldberger…” című kiállításhoz 
· Klimó Könyvtárnak: 48 db műtárgy az „Oltalmad alá futunk Istennek Szent Anyja” 

című kiállításhoz 
· Ököváros-Ökorégió Alapítványnak: 8 db műtárgy kiállításhoz 
· DFN Kft.-nek 1 db műtárgy installációnak 
· A bp.-i Néprajzi Múzeumtól: meghosszabbíttattuk az állandó kiállításban bemutatott 6 

db műtárgyat 
· A szegedi Móra Ferenc Múzeumtól 151 db söröskorsót kölcsönöztünk a „Vallanak a 

söröskorsók” című kiállításra 
· Dounauschwäbisches Zentralmuseum-nak  9 db műtárgyat kölcsönöztünk kiállításra 
· Fidelissimus Pastor – Mindszenty bíboros fehérvértanúsága című kiállításra 108 db 

tárgy ill. dokumentum (több helyről) 
 
Művészettörténeti Osztály 
Műtárgykölcsönzések 
Kölcsönzések – Összesen: 11 alkalom, 67 db tárgy 
Letétek – Összesen: 9 alkalom, 437 db tárgy 
 
KÖLCSÖNZÉSI: 
 

· 1./ Cím: ÉRTÉKMENTŐK, OMIKE Művészakció c. kiállítás 
       Dátum: 2013. február 28. - 2013. május 31. 
       Helyszín: Magyar Zsidó Múzeum (1075 Budapest, Dohány u. 2.) 
       Haszonkölcsön időtartama: 2013. február 25. – 2013. június 5. 
       Kölcsönzött műtárgyak száma: 7 db 
 

· 2./  Cím: Valkó László festőművész kiállítása 
       Dátum: 2013. március 14. - 2013. május 1. 
       Helyszín: Pécsi Galéria m21 kiállító terem 
       Haszonkölcsön időtartama: 2013. március 11. – 2013. május 30. 
       Kölcsönzött műtárgyak száma: 3 db 
 

· 3./  Cím: Konceptualizmus ma c. kiállítás 
       Dátum: 2013. március 14. – 2013. június 15. 

Helyszín: Paksi Képtár (7030 Paks, Tolnai u. 2.) 
       Haszonkölcsön időtartama: 2013. március 12. – 2013. június 20. 
       Kölcsönzött műtárgyak száma: 1 db 
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· 4./  Cím: A művészet él! Körösényi Tamás kiállítása 
       Dátum: 2013. június 13. - 2013. szeptember 8. 
       Helyszín: Műcsarnok Nonprofit Kft. (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) 
       Haszonkölcsön időtartama: 2013. május 14. – 2013. szeptember 30 
       Kölcsönzött műtárgyak száma: 4 db 
 

· 5./  Cím: Vasarely: de l’oeuvre peint à l’oeuvre archutecturé  
       Dátum: 2013. május 31. – 2013. szeptember 19. 

 Helyszín: Fondation Vasarely (1, avenue Marcel Pagnol, Jas de Bouffan,    13090,         
Aix-en- Provance) Haszonkölcsön időtartama: 2013. május 16. – 2013. szeptember 31. 

       Kölcsönzött műtárgyak száma: 4 db 
 

· 6./  Cím: Modern Magyar Festészet 1905-1925.  
       Dátum: 2013. június 24. – szeptember 15. 
       Helyszín: Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea  

(Viale delle Belle Arti, 131, 00196 Roma) 
Haszonkölcsön időtartama: 2013. május 27. – 2013. október 13.  

       Kölcsönzött műtárgyak száma: 8 db 
 

· 7./  Cím: Szász Endre emlékkiállítás  
       Dátum: 2013. augusztus 13 – 2013. október 30. 
       Helyszín: Együd Árpád Kulturális Központ „Kaposvári Agóra”  

(7400, Kaposvár, Csokonai u. 1.) 
       Haszonkölcsön időtartama: 2013. augusztus 1. – 2013. november 15. 
       Kölcsönzött műtárgyak száma: 4 db 
 

· 8./  Cím: Masculin/Masculin, l' homme nu dans l' art de 1800  
       Dátum: 2013. 09. 23. - 2014. 01. 02. 
       Helyszín: Musée d' Orsay (62 rue de Lille, 75343 Paris) 
       Haszonkölcsön időtartama: 2013. 09. 16. – 2014. 02. 03. 
       Kölcsönzött műtárgyak száma: 1 db 
 

· 10./Cím: „Allegro Barbaro” Bartók Béla és a Magyar modernizmus 1905-1920  
       Dátum: 2013. 10. 21. - 2014. 01. 26. 
       Helyszín: Musée d' Orsay (62 rue de Lille, 75343 Paris) 
       Haszonkölcsön időtartama: 2013. 09. 23. – 2014. 01. 31. 
       Kölcsönzött műtárgyak száma: 10 db 
 

· 9./  Cím: „Homage to Victor Vasarely“  
       Dátum: 2013. október 17. – 2014. január 19. 
       Helyszín: Musèe D’Ixelles 

(rue Jean Van Volsemstraat 71, 1050 Bruxelles) 
       Haszonkölcsön időtartama: 2013. október 10. – 2014. január 31. 
       Kölcsönzött műtárgyak száma: 6 db 
 

· 11./ Cím: / Kassai modernek és a hatásai  
       Dátum: 2013.december 12. - 2014.május 18. 
       Helyszín: Vychodoslovenská Galéria, Hlavná 27, 040 01 Kosice; Alzbetina 22 
       Haszonkölcsön időtartama: 2013. december 4. - 2014. május 30. 
     Kölcsönzött műtárgyak száma: 19 db 
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LETÉTI: 
 

· 1./ Cím: Iroda dekoráció 
       Dátum: határozatlan 
       Helyszín: Baranya Megyei Önkormányzat 
       Haszonkölcsön időtartama: határozatlan, Kölcsönzött műtárgyak száma: 14 db 
 

· 2./ Cím: Iroda dekoráció 
       Dátum: határozatlan 
       Helyszín: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.) 
      Haszonkölcsön időtartama: határozatlan, Kölcsönzött műtárgyak száma: 1 db 
 

· 3./ Cím: Reneszánsz bútorkiállítás 
       Dátum: 2013. március 
       Helyszín: Siklósi Kulturális és Idegenforgalmi Központ Nonprofit Közhasznú Kft.  

(Székhelye: 7800 Siklós, Vajda tér 8.) 
       Haszonkölcsön időtartama: tartós letét, Kölcsönzött műtárgyak száma: 23 db 
 

· 4./ Cím: „Zsolnay gyár-, és családtörténeti kiállítás” 
      Dátum: 2012. január 1. – 
      Helyszín: ZSOLNAY Örökségkezelő Nonprofit Kft. 

(7630 Pécs, Zsolnay V.u.37. É 13 jelű épület) 
      Haszonkölcsön időtartama: évente megújítandó, Műtárgyak száma: 338 db 
 

· 5./ Cím: Iroda dekoráció 
       Dátum: határozatlan 
       Helyszín: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata      
       Haszonkölcsön időtartama: határozatlan, Kölcsönzött műtárgyak száma: 13 db 
      

· 6./ Cím: Iroda dekoráció 
       Dátum: határozatlan 
       Helyszín: Konzulátusok Háza 
       Haszonkölcsön időtartama: határozatlan, Kölcsönzött műtárgyak száma: 10 db 
 

· 7./ Cím: Iroda dekoráció 
       Dátum: határozatlan 
       Helyszín: Művészetek és Irodalom Háza (7621 Pécs, Széchenyi tér 7-8. szám) 
       Haszonkölcsön időtartama: határozatlan, Kölcsönzött műtárgyak száma: 6 db 
 
 

· 8./ Cím: Iroda dekoráció 
       Dátum: határozatlan 
       Helyszín: Pannon Filharmonikusok - Pécs Nonprofit Kft.  
       Haszonkölcsön időtartama: határozatlan, Kölcsönzött műtárgyak száma: 3 db 
 

· 9./ Cím: Nemes Endre kiállítás   
       Dátum: 1996 
       Helyszín: Nemes Endre Emlékszoba, Pécsvárad 
      Haszonkölcsön időtartama: határozatlan, Kölcsönzött műtárgyak száma: 29 db 
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JPM FOTÓMŰHELYÉNEK 2013. ÉVI RÉSZLETES DOKUMENTÁCIÓJA 
 
 

  
 

Igazgatós
ág 

 
 

Régészet 

Művés
zet-

történe
t 

Város-
történe

t 

Népraj
z 

Term
szet-
tudo
mány 

összesen 

tárgyfotó - 1229 812 3815 52 428 5956 
dokumentumo
k 

- - 496 6621 38 - 7155 

esemény fotó 1298 206 1683 1124 1170 492 5973 
külső 
megrendelő 

- 43 262 241 84 - 630 

összes fotó 1298 1478 3253 11801 1344 540 19714 
videó 70 perc 270 perc 320 

perc 
680 
perc 

- - 1340 perc 

 
 
Össz-múzeumi rendezvények fotó- és videó dokumentációja: 

· Múzeumok éjszakája 2013 programjai az összes osztályon, 
· Múzeumpedagógiai évnyitó, 
· Pedagógusok éjszakája, 
· Múzeumok őszi fesztiválja programsorozat dokumentálása. 

 
Történeti osztály 

· Azok a 40-es évek … kiállítás és konferencia előkészítése, fotó- és videó 
dokumentációja, 

· fegyvergyűjtemény fotózása, 
· kesztyűk és a gyártáshoz kapcsolódó dokumentumok fotózása, 
· Világháborúhoz kapcsolódó dokumentumok és tárgyi anyag digitalizálása, 
· Idegenforgalmi anyag fotózása, 
· Egyetem történeti anyag digitalizálása 
· Pius gimnázium történeti anyagának digitalizálása, 
· Pécs Imázs előadás fotóinak előkészítése, 
· Török kiállítás fegyveranyagának fotózása, 
· Akik hittek Törökországban c. kiállítás és megnyitójának dokumentálása, 
· apró nyomtatványok digitalizálása, 
· A Trauma kiállítás megnyitójának dokumentálása. 

 
 
 
Régészeti osztály 

· Pécs és Baranya a török korban kiállítás tárgyi anyagának fotózása, a megnyitó és a 
kiállítás dokumentálása, 

· Római kiállítás előkészítése. 
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Művészettörténeti osztály 
· Magyar Kerámia 2012, a kiállítás és a megnyitó fotó és videó dokumentálása, 

katalógusfotók elkészítése, 
· Szerep és gazdája – A POSZT-hoz kapcsolódva – a  kiállítás fotóanyagának 

előkészítése, nyomtatása, a megnyitó dokumentálása,  
· Japán viselet és iparművészet – a megnyitó és a kiállítás dokumentálása, 
· Muzslai Kampis Margit munkássága – a megnyitó és a kiállítás dokumentálása 
· Berkó Ferenc fotókiállítása – a megnyitó és a kiállítás dokumentálása, 
· Lakatos Artúr korai munkássága – a megnyitó és a kiállítás dokumentálása, a 

katalógus fotóanyagának elkészítése, 
· Lantos Ferenc állandó kiállítás megnyitójának fotózása 
· Zsolnay Kerámia Kiállítás - Gödöllő, Királyi Kastély - a katalógus fotóanyagának 

elkészítése, 
· Csontváry múzeumpedagógiai füzet fotóinak elkészítése, 
· Szerep és gazdája - Illatvásár családi nap, portréfotózás, előadások videózása, 
· Kortárs képzőművészek tárlatvezetése és előadás sorozata fotó- és videó 

dokumentációja, 
· Japán télünnephez kapcsolódó családi nap dokumentációja, 
· A Múzeumok őszi fesztiválja rendezvényhez kapcsolódó mesenap dokumentációja 
· Zsolnay kiviteli tervek fotózása,  
· Iparművészeti revízióhoz dokumentálás,  
· Szentlőrinc – Brantner-Kocz hagyaték fotózása, a restaurálási folyamatok 

dokumentálása  
 
 
 
Néprajzi osztály 

· Migration an der Donau - vándorkiállítás és konferencia dokumentálása, baranyai 
településekről fotók készítése a nemzetközi weblap részére.  

· Vallanak a söröskorsók kiállítás és a megnyitó dokumentálása, 
· A cigányság művészete reprezentációja c. kiállítás megnyitójának dokumentálása, 
· a Mindszenty emlékkiállításhoz fotózás külső helyszínen, valamint a megnyitó és a 

kapcsolódó előadássorozat dokumentálása,  
· Püspöki tárlatvezetés dokumentálása 
· Szent Márton napi programok, boráldás dokumentálása 

 
Természettudományi osztály 

· Orchideák képeken c. kiállítás megnyitó dokumentálása 
· Marokkó c kiállítás fotóinak előkészítése, nyomtatása a kiállítás megnyitó 

dokumentálása 
· Sokszínű természet – rovarok, fotózás és nyomtatás a kiállításhoz, megnyitó 

dokumentációja, 
· Végtelen sokféleség, fotózás és nyomtatás a kiállításhoz, megnyitó dokumentációja. 
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VII.) SAJÁT KIADÁSBAN MEGJELENT KIADVÁNYOK-2013 
 

 
Szerkesztő(k) Cím Nyelv 

Dénes Andrea 
Ehető vadnövények a Kárpát-medencében  
Dunántúli Dolgozatok (A) Természettudományi 
sorozat. 13. kötet kiadása 

magyar 

Sárkány József Kortárs Magyar Kerámia 2012 magyar, 
angol 

 
A Múzeum közreműködésével készült kiadványok: 

Előkészítésében 
együttműködött Cím Nyelv 
W. Müller Judit Migráció a Duna térségében magyar 

Sárkány József Hagyományos japán viselet és kortárs magyar 
ékszerek - Japán vörös és fekete 

magyar, 
angol 

W. Müller Judit TRAUMA – A málenkij robotra hurcoltak 
emlékére (ismertető füzet) 

magyar-
német 

 
Egyéb kiadványok: 
Berko Ferenc képeslap 
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VIII.) AZ INTÉZMÉNY MUNKATÁRSAI ÁLTAL KÉSZÍTETT, MEGJELENT 
PUBLIKÁCIÓK 

 
Természettudományi Osztály - szám szerint: 5 
Publikációk: 
 

· Dénes A. (szerk.) 2013: Ehető vadnövények a Kárpát-medencében. Dunántúli 
Dolgozatok (A) Természettudományi sorozat. 13. - Janus Pannonius Múzeum, Pécs. 
pp.102. 

 
· Dénes A., Papp N., Babai D., Czúcz B., Molnár Zs. 2013: Ehető, vadon termő 

növények és felhasználásuk a Kárpát-medencében élő magyarok körében néprajzi és 
etnobotanikai kutatások alapján. Dunántúli Dolgozatok (A) Természettudományi 
sorozat. 13. /35-76. 
 

· Erdős L., Cserhalmi Gy., Bátori Z., Kiss T., Morschhauser T., Benyhe B., Dénes A. 
2013: Shrub encroachment in a wooded-steppe mosaic: Combining GIS 
methods with landscape historical analysis. – Applied Ecology and Environmental 
Research 11(3): 371-384. 

 
· Váróczi Zs.2013: Vadon élő növények a bukovinai székelyek táplálkozásában 

(poszthumusz megjelenés, a szövegrészleteket válogatta Dénes A.). Dunántúli 
Dolgozatok (A) Természettudományi sorozat. 13. /13-20. 
 

· Kóczián G. 2013: A gyűjtögető gazdálkodás vadon élő tápláléknövényeinek 
etnobotanikai értékelése (poszthumusz megjelenés, a szövegrészleteket válogatta 
Dénes A.). Dunántúli Dolgozatok (A) Természettudományi sorozat. 13. /21-34. 

 
 
Régészeti Osztály - szám szerint: 15 
Publikációk: 
 
Bertók Gábor: 

· Bertók G. - Gáti Cs.:Circles in the Field through Circles in the Air: Late Neolithic 
Earthworks and Settlements in Baranya County. ELTE 2013, in press. 

· Bertók Gábor - Gáti Csilla: Roncsolásmentes régészeti kutatás Baranya megyében. In: 
Régészeti kalandozások. A régészet legújabb hazai eredményei. Új technológiák a 
kutatásban és a prezentációban. Konferenciakötet Pipó-Várkastély, Ozora, 2013. 
október 5-6. 24-26. 

· Salisbury, Roderick B. – Bertók, G. – Bácsmegi, B.: Integrated Prospection Methods 
to  Define  Small-site  Settlement  Structure:  a  Case  Study  from  Neolithic  Hungary.  
Archaeological Prosprection 2013. Vol. 20. Issue 1. 1-10. 

 
Gábor Olivér:  

· Gábor Olivér: Sopianae ókeresztény temetőjének épületei. In: Pécs története I. Pécs, 
2013. 195-222. 
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· Gábor Olivér: Pécs története a rómaiak távozásától az avarok bejöveteléig. In: Pécs 
története I. Pécs, 2013. 223-232. 

· Lucia Hlavenková - Olivér Gábor - Radoslav Beňuš - Václav Smrčka - Jaroslav 
Jambor - Tamás Hajdu: Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis from Roman 
Hungary. Anthrop. Anz. 70/3 (2013) Zürich-Stuttgart, 261–271. 

 
Gáti Csilla:  

· Bertók Gábor – Gáti Csilla: Régi idők, új módszerek. Katalógus (in press) 
· Bertók Gábor – Gáti Csilla: Roncsolásmentes kutatás Baranyában. In: Régészeti 

kalandozások. Új technológiák a kutatásban és prezentációban. Konferencia Pipó-
Várkastély, Ozora, 2013. október 5–6. 24–26. 

· Bertók Gábor– Gáti Csilla: Circles  in  the  Field  through  Circles  in  the  Air:  Late  
Neolithic Earthworks an Setllements in Baranya County. ELTE 2013 (in press) 

· Gáti Csilla – Kovaliczky Gergely – Nagy Erzsébet – Tóth István Zsolt: Pécs 
topográfiája az őskortól az államalapításig. In: Fedeles Tamás (szerk.): Pécs 
topográfiája a kezdetektől a 20. század elejéig. Pécs, 2013. 41-66. 

 
Kovaliczky Gergely: 

· Dezső József - Kovaliczky Gergely - Czigány Szabolcs - Kaposvári Ferenc - Sipos 
György - Halász Amadé: Archeological and soilmorphological investigation on the 
M60-B095, Szederkény-Kukorica dűlő site, in: Specimina Nova XXI-XXII Pécs 
2013., 29-41 

· Gáti Csilla – Kovaliczky Gergely – Nagy Erzsébet – Tóth István Zsolt: Pécs 
topográfiája az őskortól az államalapításig. In: Fedeles Tamás (szerk.): Pécs 
topográfiája a kezdetektől a 20. század elejéig. Pécs, 2013. 41-66. 

 
Nagy Erzsébet: 

· Gáti Csilla – Kovaliczky Gergely – Nagy Erzsébet – Tóth István Zsolt: Pécs 
topográfiája az őskortól az államalapításig. In: Fedeles Tamás (szerk.): Pécs 
topográfiája a kezdetektől a 20. század elejéig. Pécs, 2013. 41-66. 

 
 
Tóth Zsolt: 

· Gáti Csilla – Kovaliczky Gergely – Nagy Erzsébet – Tóth István Zsolt: Pécs 
topográfiája az őskortól az államalapításig. In: Fedeles Tamás (szerk.): Pécs 
topográfiája a kezdetektől a 20. század elejéig. Pécs, 2013. 41-66.  

· Nagy Balázs – Tóth Zsolt: 16. századi pénzlelet Pécsről. In: Fiatal középkoros 
régészek IV. konferenciájának tanulmánykötete. Kaposvár, 2013. 251-266. 

 
 
Történeti Osztály - szám szerint: 7 
Publikációk  
 

· Déri János-Gál Éva-Márfi Attila: Kesztyűkönyv / szakmai és képszerkesztés, 
szerzőtárs: Gál Éva – a kötet  megjelenés előtt 

 
· Gál Éva: Várostörténeti Múzeum – ismeretterjesztő cikk leadva turisztikai kiadvány 

számára (nincs információnk arról, hogy már megjelent-e.) 
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· Gál Éva: Bálozás Pécsett a források tükrében, JPMÉ számára leadva, megjelenés előtt 
 

· Gál Éva: Nyomtatványok a Janus Pannonius Múzeum gyűjteményéből, megjelent a 
múzeumi honlapon, ld.  http://www.pecsimuzeumok.hu/index.php?m=3&s=6&id=245 

 
· Gál Éva: Zenélő automata a múzeumban /szöveg, hang és képanyaggal, leadva a 

múzeumi Facebook oldal számára 
 

· Pásztor Andrea: ,,A magyar Heidelberg" – a pécsi Erzsébet Tudományegyetem a 
kultúra szolgálatában. (Tanulmány az "Egy korszak történelmi traumák között. 
Kultúra és műpártolás, 1920–1940" című vándorkiállítást kísérő kiadványba.) 

 
· Pásztor Andrea: Múzeumi túrák a Mecsekben. Magyar Múzeumok. 2013.10.14. 

http://www.magyarmuzeumok.hu/latogato/1469_muzeumi_turak_a_mecsekben 

 
 

Néprajzi Osztály - szám szerint: 4 db 
Publikációk 

 
Kőszegi Gábor (4 db): 

· Eke vagy taréj jár a locsolásért? – pecsma.hu 
· Szent Márton, a lúd és az újbor – pecsma.hu 
· A holtak tiszteletének hagyománya – pecsma.hu 
· Péntek 13: a gonosz napja – pecsma.hu 

 
Művészettörténeti Osztály- szám szerint: 17 
Publikációk 
 

· Dr Kovács Orsolya: Valkó László ouvre katalógus, ZSÖK, Pécs, 72 oldal 
· Dr Kovács Orsolya: „Hasznosságtól a szépségig”, Gödöllői Királyi Kastély Nonprofit 

Közhasznú Társaság, 54 oldal 
· Dr Kovács Orsolya: „Lakatos Artúr kerámia-, porcelán- és üvegtervei”, In.: Lakatos 

Artúr (1880-1968) kiállítás katalógusa 46-51.o., JPM Pécs 
· Nagy András (Anghy András): A táviratok poétikája – Csontváry táviratai, Jelenkor 

folyóirat, 2013. szeptember, 15 ezer karakter 
· Nagy András (Anghy András): Parerga – Csontváryról, Alföld folyóirat, 2013. 

december, 30 ezer karakter 
· Sárkány József: „Újraöntve”, In.: „Magyar kerámia 2012” kat. Bevezető tan. JPM 

Pécs 2013, 12.000 karakter 
· Sárkány József: Magyar kerámia 2012 kiállítás katalógus szerkesztése, JPM Pécs, 120 

oldal 
· Sárkány József: „Csekovszky Árpád művei a JPM gyűjteményében”, In: „Homályból 

a fényre” A Csekovszky életmű ritkán látott darabjai című kiállítás katalógusa, 23-
31.o., Csekovszky Művészeti Közalapítvány Bp., 2013 5.000 karakter 

· Várkonyi György: Ráció és emóció. A Roszkopf-gyűjtemény, magánkiadás, 208 oldal 
· Várkonyi György: A Király utcai fiúk (Focus retrospektív) , Jelenkor folyóirat, 

2013/1., 10 oldal 

http://www.pecsimuzeumok.hu/index.php?m=3&s=6&id=245
http://www.magyarmuzeumok.hu/latogato/1469_muzeumi_turak_a_mecsekben
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· Várkonyi György: „Habeas corpus” – Megyik János: A kép tere, Mozgó Világ, 
2013/2., 9 oldal 

· Várkonyi György: „Az ember végül…” Valkó-jegyzetek, Jelenkor folyóirat, 2013/5., 
4 oldal 

· Várkonyi György: A proletárok világa, SZM – MNG Derkovits katalógusa, 3 oldal 
· Várkonyi György: Mi ketten, SZM – MNG Derkovits katalógusa, 4 oldal 
· Várkonyi György: Dunai homokszállítók, SZM – MNG Derkovits katalógusa, 2 oldal 
· Várkonyi György: Egy életmű kaleidoszkópja, In.: Lakatos Artúr (1880-1968) 

kiállítás katalógusa, 15-17 o. JPM, 3 oldal 
· Várkonyi György: Lakatos Artúr (1880-1968) kiállítás katalógusa szerkesztés, JPM 

Pécs, 68 oldal 
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IX.) RÉGÉSZETI LELETMENTÉS, ÁSATÁSOK FELSOROLÁSA 
 

Régészeti szakhatósági feladatok  
 
Tervásatás: 
Belényesy Károly: Sellye kastélypark kertrégészeti kutatása  
Borúzs Katalin: Máza-Koromszó 
Búzás Gergely: Szászvár-Vár  
 
Leletmentő ásatás:  

· Gábor Olivér: Bakonya – Főút (2013. május 8.)  
· Bertók Gábor: Majs, Templomdomb (2013. 10. 24-25.)  

 
Próbafeltárás: 
Megelőző régészeti feltárás: 
Gábor Olivér:   

· Pécs, Szepesy u. 6. (2013.június - július)  
 
Gáti Csilla:   

· Kozármisleny, benzinkút (2013.04.22 – 2013.05.31.)  
· Pécsvárad, Vár (2013.09.16–2013.10.10.)  

 
Bertók Gábor: 

· Kozármisleny, benzinkút (2013.04.22 – 2013.05.31.)  
 
Tóth Zsolt:  

· Pécs, Jókai utca 17-19. (2013.01.21. – 2013.05.15.)  
· Pécs, Vörösmarty utca 4 r. (2013.02.13. – 2013.02.28.)  
· Pécs, Székesegyház nyugati oldala előtt Cella Trichora I. - hitelesítő régészeti feltárás 

(2013.10.30. – 2013.12.10.)  
· Pécs, Papnövelde utca 1-3., (2013.09.26. – 2013.10.09.)  

 
Régészeti szakfelügyelet:  
Gábor Olivér:  

· Bakonya-Főút (2013. május 8.)  
· Pécs, Zrínyi u. 20. (2013. május 10.)  
· Pécs POTE (2013.május 22., augusztus 9.)  
· Pécs, Szepesy u. 6. (2013.június - szeptember)  
· Pécs, Klimo u. (2013. szeptember 19.)  
· Pécs, Majorossy u. 20. (2013. október 14-28.)  

Gáti Csilla:  
· Szigetvár, „Török ház” (2013.08.14–15.)  

Bertók Gábor:  
· Pécs, Zsolnai Vilmos utca (2013. 01. 22.)  

Kovaliczky Gergely:  
· Szigetvár - Turbék, beszakadt pince (2013. április 18.)  
· Kölked, villanyvezeték (2013. június) 
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· Sátorhely, öntözővíz-rendszer (2013. május-július) 
· Sátorhely-Nagynyárád, villanyvezeték (2013. június) 
· Nagyharsány-Méhes, hulladékudvar (2013. július-augusztus) 
· Majs-Ormánypuszta, elektromos kábel (2013. április 16-18.) és vízvezeték (2013. 

november) 
 

Nagy Erzsébet: 
· Sellye, Kastélypark (2013.04.15.,22.,29., 2013.09.02-06.)  
· Pécs, PTE kerékpárút (2013.10.10.)  

 
Tóth Zsolt:  

· Pécs, Citrom utca távhővezeték (2013.05.28. – 2013.07.01.)  
· Pécs, Janus Pannonius utca 6.: gázvezeték (2013.11.07.)  
· Pécs, Janus Pannonius utca 6.: vízvezeték (2013.09.13. és 2013.09.24.)  
· Pécs, Janus Pannonius utca 6.: áramvezeték (2013.07.24. – 2013.07.26.)  
· Pécs, Széchenyi tér, Belvárosi templom építkezés földmunkái (2013.11.05. – 

2013.11.07. és 2013.11.15.)  
· Pécs, Czinderi utca: távhővezeték (2013.08.27.)  
· Pécs, Jókai utca: távhővezeték (2013.07.29. – 2013.08.06.)  
· Pécs, Papnövelde – Megye utca: távhővezeték (2013.10.29. – 2013.11.04.)  
· Pécs, Székesegyház körül: csapadék csatorna (2013.07.17. – 2013.09.06.)  
· Pécs, Püspöki palota udvara: vízvezeték (2013.06.03. – 2013.06.11.)  

 
Simon Béla:  

· Siklós, csatorna rekonstrukció régészeti szakfelügyelet (2013. 02. 04., 08., 15., 2013. 
03. 04., 11., 13., 20., 2013. 04. 03., 05., 08., 16., 2013. 06. 03., 27., 2013. 07. 30., )  

· Szászvár, Vár védőépület bontásának felügyelete (2013. 04. 16.)  
· Pécs, Keresztelő Szent János kápolna helyreállítási munkái során végzett 

szakfelügyelet (2013. 08. 29. – 2013. 11. 22.), Keresztelő Szent János kápolnától délre 
lévő terület régészeti szakfelügyelet keretében végzett feltárása (2013. 09. 10. – 2013. 
10. 08.), Pécs, Keresztelő Szent János kápolna helyreállítási munkái során végzett 
szakfelügyelet és „építészeti művezetés”, 2013. november  

A Pécs, Aranyos Mária kápolna rekonstrukciója során végzett szakfelügyelet:  
· kápolna délnyugati sarkánál lévő lépcső alapozása (2013. 01. 07.)  
· Gosztonyi-féle kőtár északkeleti sarkának bontása során végzett szakfelügyelet 

(2013. 01. 07. – 01. 14.)  
· kápolnától nyugatra lévő, ÉK-DNY irányú fal feltárása (2013. 03. 04. – 03. 

08.)  
· kápolnától nyugatra lévő területen végzett földmunka régészeti 

szakfelügyelete, vezetékárok, akna, szökőkút kivitelezése során (2013. 03. 11. 
– 2013. 03. 13.)  

· Gosztonyi kőtár hátsó falának bontása és újjáépítése során végzett földmunka 
szakfelügyelete (2013. 04. 28. – 2013. 05. 08.)  

· Aranyos Mária kápolna két északi oldalkápolnájának tisztítása, Aranyos Mária 
kápolnától keletre lévő falak tisztítása, fotózása, rajzolása (2013. április) 

· A kápolna ÉNY-i sarkánál lévő fal feltárása, tisztítása (2013. 05. 04. – 05. 07.)  
· Aranyos Mária kápolna két északi oldalkápolnájának tisztítása (2013. 05. 06.)  
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Terepbejárás:  
Gábor Olivér:   

· Szemely (2103. április)  
· Bakonya-Töttös (2013. október 21.)  
· A Wildhorse Energy ERD-n belül a projekthez kapcsolódó területek bejárása (2013. 

június, október) 
 
Kovaliczky Gergely:  

· A Szigetvári kistérség ivóvízminőség javító programjához kapcsolódó területek 
bejárása a 6-os úttól délre: Rózsafa, Katádfa, Bánfa, Dencsháza, Nemeske, Görösgal 
(2013. január) 

· A Szigetvári kistérség ivóvízminőség javító programjához kapcsolódó területek 
bejárása a 6-os úttól északra: Horváthertelend, Ibafa, Almamellék (2013. február) 

· A Wildhorse Energy ERD-n belül a projekthez kapcsolódó területek bejárása (2013. 
június, október) 

 
Nagy Erzsébet:  

· A Wildhorse Energy ERD-n belül a projekthez kapcsolódó területek bejárása (2013. 
június, október) 

 
Gáti Csilla:  

· A Wildhorse Energy ERD-n belül a projekthez kapcsolódó területek bejárása (2013. 
június, október) 

 
Tóth Zsolt:  

· védett régészeti lelőhelyek ellenőrzése Baranya megyében a kormányhivatal régészeti 
felügyelőjével közösen: összesen 4 munkanap. 

 
 
Műszeres lelet- és lelőhely felderítés, légi régészeti kutatás:  
Bertók Gábor: Szakcs-Dalmand Gölösi-dűlő geofizikai felmérés, felszíni leletgyűjtés a 
Pázmány P. Katolikus Egyetemmel (2013. 12. 10.) 
Bertók Gábor - Tóth Zsolt: Pécs, Káptalan utca 6. udvarának radarozása 
 
Bertók Gábor: Légi régészeti felmérések ArcLand pályázat keretében és a Wildhorse Energy 
ERD-n belül légifelvételezés, légi régészeti adatok összegyűjtése és értékelése 
 
 
Előzetes régészeti dokumentáció (ERD): 

· A Szigetvári kistérség ivóvízminőség javító programjához kapcsolódó ERD készítése 
(2013. január, május) – Kovaliczky Gergely 

· A Wildhorse Energy Kft. projektjéhez kapcsolódó ERD készítése (2013. november-
december) – Nagy Erzsébet, Kovaliczky Gergely, Bertók Gábor, Gábor Olivér, Gáti 
Csilla 

· Szigetvár – Hobol ivóvízminőség javító programjához kapcsolódó ERD I. – 
adatgyűjtés a MNM NÖK felkérésére (2013. november) - Kovaliczky Gergely 

· Hidas ivóvízminőség javító programjához kapcsolódó ERD I. - adatgyűjtés a MNM 
NÖK felkérésére (2013. november) - Kovaliczky Gergely 
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Régészeti felügyeleti nap összesen: 280 nap 
Ásatási nap: 193 nap – 3448 m2, ebből: leletmentés 3 nap – 28 m2, megelőző régészeti 
feltárás 190 nap – 3420 m2 
 
Mohácsi úti raktár költöztetése 2013. 06. 03. – 2013. 06. 28. 
Bázis költöztetése 2013. 07. 01. – 2013. 07. 19. 
Virágh-féle házban elhelyezett leletanyag költöztetése 2013. 07. 22. – 2013. 07. 30. 
Pécs, Dischka Gy. utcai raktár költöztetése 2013. szeptember  
a két bérelt gyűjteményi raktárból összesen 4401 doboz, 295 m3 lelet került átszállításra 
 
Revízió: 
a szakosított római, népvándorlás kori és a mohácsi anyag doboz revíziója 853 doboz 
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X.) A MUNKATÁRSAK TEVÉKENYSÉGE, TISZTSÉGI SZAKMAI, SZAKMAI-
TÁRSADALMI ÉS SZAKMAI-ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEKBEN (2013) 

 
Természettudományi Osztály 
Dénes Andrea: 

· Mecsek Egyesület 
· Baranyai Természetjárók Egyesülete 
· Magyar Biológiai Társaság Pécsi Csoport 
· Magyar Madártani Egyesület 

 
Kisbenedek Tibor: 

· Magyar Ökológusok Egyesülete 
· Magyar Rovartani Társaság 
· Magyar Biológiai Társaság Szakosztályok: Állattani, Ökológiai, Természetvédelmi 
· Dél-Pannon Múzeumokért Egyesület 

 
Régészeti Osztály 
Gábor Olivér: 

· Mecsek Egyeület, Mecseki Karsztkutató Csoport 
· Dunaszekcsőért Alapítvány kuratóriumi tag 

 
Nagy Erzsébet: 

· MTA VEAB Iparrégészeti Munkabizottság tagja MTA PAB Régészeti 
Munkabizottság titkára  

· Középkori Egyetem Alapítvány Felügyelő Bizottság tagja 
 
Történeti Osztály 
Gál Éva:  

· Pécsi Jótékony Nőegylet 
· MAMUTT, Pulszky Társaság: tagság 

 
Pásztor Andrea:  

· MAMUTT, Pulszky Társaság 
· Dél-Pannon Múzeumokért Egyesület 
· MTA PAB Neveléstörténeti Munkacsoport: tagság 

 
Millei Ilona:  

· Pécs-Baranyai Múzeumi Közalapítvány /elnök  
· „Angster orgona megmentéséért”Alapítvány /kuratóriumi tag 
· Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete /tag, Pulszky Társaság /tag 

 
Pápay Kornélia:  

· Pécs-Baranya Művészeinek Egyesülete 
· Pécsi Kárpitműhely és Textílművészeti Egyesület 
· Magyar Kárpitművészek Egyesülete : tagság 

 
Kapcsolat civil szervezetekkel: Pásztor Andrea: JIDE (Jezsuita Intézmények Diákjainak 
Egyesülete), MVRSZ (Magyar Veterán Repülők Szövetsége pécsi csoportja), Baranya 
Megyei Repülő és Ejtőernyős Klub, Baranya Megyei Természetbarát Szövetség 
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Gál Éva: SINOSZ, Pécsi Jótékony Nőegylet 
 
Néprajzi Osztály 
Burján István:  

· Horvát Néprajzi Társaság (tag),  

· Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság „Kiss Lajos” Néprajzi Társasága (tag),  

· Pulszky Társaság (tag),  

· Magyar Néprajzi Társaság (tag),  

· Magyar Régészeti Társulat (tag), 

· Szlavón Múzeum Évkönyv Szerkesztőbizottságának tagja, 

· Szelleni Kulturális Örökség megyei referense 
 

Fertői Miklós: 

· Magyar Országos Restaurátor Kamara (tag) 

· Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete (tag) 

 
Kőszegi Gábor: 

· MAMUTT (tag) 
· MOKK megyei koordinátor 

 
Művészettörténeti Osztály 
dr. Kovács Orsolya: 

· ICOM tag 
· MTA Köztestületi tag 

 
Sárkány József 

· Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége 
· DeForma Képző- és Iparművészeti Alapítvány - kuratóriumi elnök 
· Dél-Pannon Múzeumokért Kiemelkedően Közhasznú Egyesület - titkár 

 
Várkonyi György: 

· AICA 
 
Igazgatóság 
W. Müller Judit 

· Dél-Pannon Múzeumokért Kiemelten Közhasznú Egyesület 
· Pécs Baranyai Német Nemzetiségi Kör 
· Baranya Megyei Értéktár tag 

 
Tillai Gábor 

· Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület pécsi klubjának elnöke 
· Múzeumok Oktatási és Képzési Központjának Baranya megyei koordinátora 
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XI.) Baranya megye közigazgatási területén lévő – nem a Janus Pannonius Múzeum 
által üzemeltetett – állandó kiállítások, ahol az intézmény szakmai felügyeletet 
gyakorol. A kiállításokon a Múzeum kihelyezett anyaga is szerepel. 

 

1. Áta 

Bosnyák Szoba 

7763 Áta, Kossuth Lajos u. 19. 

tulajdonos: Áta Község Önkormányzata (7763 Áta, Kossuth L. u. 25.) 

üzemeltető: Áta Község Önkormányzata (7763 Áta, Kossuth L. u. 25.) 
 

2. Boldogasszonyfa 

Hoffer János Emlékház és Helytörténeti Kiállítás  

7997, Boldogasszonyfa, Kossuth L. u. 14. 

tulajdonos: Boldogasszonyfa Község Önkormányzata (7997, Boldogasszonyfa, 
Kossuth Lajos u. 24.) 

üzemeltető: Boldogasszonyfa Község Önkormányzata (7997, Boldogasszonyfa, 
Kossuth Lajos u. 24.) 

 

3. Bóly-Békáspuszta 

Bólyi Mezőgazdasági Kombinát Üzemi Gyűjteménye  

7754, Békáspuszta 

tulajdonos: Bólyi Mezőgazdasági Zrt. 7754 (Bóly, Ady E. u. 21.) 

üzemeltető: Bólyi Mezőgazdasági Zrt. 7754 (Bóly, Ady E. u. 21.) 
 

4. Dunaszekcső 

Faluház (helytörténeti gyűjtemény, Halász Ferenc régészeti gyűjtemény) 

7712, Dunaszekcső, Rév u. 4. 

tulajdonos: Dunaszekcső Község Önkormányzata 

üzemeltető: Dunaszekcső Emlékeiért és Jövőjéért Alapítvány 
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5. Harkány 

Futó László Pál Kiállítóterem 

7815 Harkány, Szent István u. 40. 

tulajdonos: Dr. Futó László Pál (7815 Harkány, Szent István u. 40.) 

üzemeltető: Dr. Futó László Pál (7815 Harkány, Szent István u. 40.) 

 

6. Hidas 

Hidasi Tájház 

7696 Hidas, Kossuth Lajos u. 111. 

tulajdonos: Hidas Község Önkormányzata (7696 Hidas, Kossuth L. u. 50/II.) 

üzemeltető: Hidas Község Önkormányzata (7696 Hidas, Kossuth L. u. 50/II.) 

 

7. Hímesháza 

Heimatmuseum – Német Nemzetiségi Tájház 

7735 Hímesháza, Petőfi Sándor u. 70. 

tulajdonos: Hímesháza Község Önkormányzata (7735 Hímesháza, Kossuth L. u. 82.) 

üzemeltető: Hímesháza Község Önkormányzata (7735 Hímesháza, Kossuth L. u. 82.) 

 

8. Hosszúhetény 
Hosszúhetényi Tájház 

7694 Hosszúhetény, Kossuth Lajos u. 10. 

tulajdonos: Hosszúhetény Község Önkormányzata (7694 Hosszúhetény, Fő u. 166.) 

üzemeltető: Hosszúhetény Község Önkormányzata (7694 Hosszúhetény, Fő u. 166.) 

 
9. Ibafa 

Pipamúzeum,   7935, Ibafa, Arany J. u. 2. 

tulajdonos: Ibafa Község Önkormányzata 

üzemeltető: Ibafa Község Önkormányzata 
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10. Kásád 

Sokác tájház (helytörténeti gyűjtemény) 

7827, Kásád, Rákóczi u. 28. 

tulajdonos: Kincstári Vagyoni Igazgatóság 

üzemeltető: Kásád Község Önkormányzata (Kásád, Kossuth L. utca 31/a) 
 

11. Komló  

Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 
(Városi Helytörténeti Múzeum és Komlói Természettudományi Gyűjemény) 

7300, Komló, Városház tér 1. 

tulajdonos: Komló Város Önkormányzata (7300, Komló, Városház tér 3.) 

üzemeltető: Komló Városi Helytörténeti Múzeum, illetve Természettudományi 
Múzeum 

 

12. Kővágószőlős 
Mecseki Bányászati Gyűjtemény, Uránbányászati Kiállítás 

7673 Kővágószőlős, Rákóczi u. 54. 

fenntartója: Központi Bányászati Múzeumi Alapítvány (Sopron, Templom u. 2.) 

 
13. Magyaregregy 

Honismereti Faluház (Arnold ház) nincs a múzeumnak kihelyezett műtárgyanyaga 

7332, Magyaregregy, Rákóczi F. u. 59. 

tulajdonos: Magyaregregy Község Önkormányzata (7332 Magyaregregy, Kossuth L.  

üzemeltető: Magyaregregy Község Önkormányzata (7332 Magyaregregy, Kossuth L.   

 

14. Magyaregregy-Márévár 

Vármúzeum (történeti kiállítás, Kelet-Mecsek természeti képei c. kiállítás) 

7333, Magyaregregy-Márévár 

tulajdonos: Kincstári Vagyoni Igazgatóság 

üzemeltető: Ginko Bt. (7628 Pécs, Árpád tető 18.) 
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15. Majs 

Majsi Tájház  

7783, Majs, Petőfi tér 1. 

tulajdonos:  

üzemeltető: Majsi Magyar-Német Kulturális Egyesület 

 
16. Mecseknádasd 

Német Nemzetiségi Tájház  

7695, Mecseknádasd, Munkácsy M. u. 5-7. 

tulajdonos: Mecseknádasd Önkormányzata (7695 Mecseknádasd, Felszabadulás utca 
2/1.) 

üzemeltető: Mecseknádasd Önkormányzata (7695 Mecseknádasd, Felszabadulás utca 
2/1.) 

 

17. Mohács 

Schneider Lajos Emlékszoba 

7700, Mohács, Gólya u. 15. 

üzemeltetője és fenntartója: Park utcai Általános Iskola (7700, Mohács, Park u. 1.) 

 
18. Mohács 

Kanizsai Dorottya Múzeum 

7700, Mohács, Kisfaludy u. 9. 

tulajdonos: Mohács Város Önkormányzata (7700 Mohács, Széchenyi tér 1) 

üzemeltető: Mohács Város Önkormányzata (7700 Mohács, Széchenyi tér 1) 
 

19. Nagydobsza 

Talpasház 

7985 Nagydobsza, Fő u. 68. 

fenntartója: Nagydobsza Község Önkormányzata (7985 Nagydobsza, Fő u. 60.) 
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20. Nagytótfalu 

Iskolatörténeti Gyűjtemény és Tájház  

7800, Nagytótfalu, Kossuth L. u. 36. 

tulajdonos: Nagytótfalu Község Önkormányzata (7800 Nagytótfalu, Kossuth Lajos u. 
45.) 

üzemeltető: Nagytótfalu Község Önkormányzata (7800 Nagytótfalu, Kossuth Lajos u. 
45.) 

 
21. Ófalu 

Német Nemzetiségi Tájház 

7696, Ófalu, Kossuth L. u. 38. 

tulajdonos: Ófalu Község Önkormányzata (7695 Ófalu, Kossuth u. 3.) 

üzemeltető: Ófalu Község Önkormányzata (7695 Ófalu, Kossuth u. 3.) 

 

22. Olasz 

Járműtechnikai Kiállítás 

7745 Olasz, Kossuth Lajos u. 80. 

fenntartója: Loschan Ferenc (7745 Olasz, Kossuth Lajos u. 80.) 

 
23. Orfű 

Malom Múzeum 

7677 Orfű, Füzes Antal sétány 3. 

Levelezési cím: 7621, Pécs, Mária u. 23.  

tulajdonos: Malomkő Alapítvány (7621 Pécs, Mária u. 23.) 

üzemeltető: Malomkő Alapítvány (7621 Pécs, Mária u. 23.) 
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24. Orfű 

Orfűi Tájház 

7677 Orfű, Széchenyi tér 11. 

fenntartója: Orfű Község Önkormányzata (7677 Orfű, Széchenyi tér 1.) 

 
25. Patapoklosi (nincs a múzeumnak kihelyezett műtárgyanyaga) 

Szigetvári János tájház 

7923, Patapoklosi, Rákóczi u. 50. 

tulajdonos és üzemeltető: Patapoklosi Önkormányzat (7923, Patapoklosi, Rákóczi u. 
50.) 

 

26. Pécs 

Mecseki Bányászati Gyűjtemény, Földalatti Bányászati Kiállítás és A Mecsek 

Bányászatának Története című állandó kiállítás 

7621 Pécs, Káptalan u. 3. 

fenntartója: Központi Bányászati Múzeum Alapítvány 

Sopron, Templom u. 2. 

 
27. Pécs 

Pécsi Egyetemtörténeti Gyűjtemény 

7621 Pécs, Szepesy Ignác u. 3. 

fenntartója: Pécsi Tudományegyetem (7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.) 

 
28. Pécs 

Erdős Kamil Cigány Múzeum 

7621, Pécs, József u. 4. 

fenntartója: Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület (7621 Pécs, József utca 4.) 
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29. Pécs  

Jakováli Hasszán Múzeum 

7624, Rákóczi u. 2. 

tulajdonos: Kincstári Vagyoni Igazgatóság 

üzemeltető: Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ 
(1014, Budapest, Táncsics Mihály u.1.) 

 

30.  Pécs 

Dóm Kőtár 

7621 Pécs, Káptalan u. 8. 
fenntartója: Fény Kft. 

7621 Pécs, Janus Pannonius u. 11. 

 
31. Pécs 

Pécsi Légirégészeti Téka 

7624 Pécs, Rókus u. 2. 

fenntartója: Pécsi Tudományegyetem (7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.) 

 

32. Pécs 

Szerecsen Patikamúzeum 

7621, Pécs, Apácza u.I. 

tulajdonos: Pécs Város Önkormányzata 

üzemeltető: Brantner és Társa Bt. 
 

33. Pécsvárad 

Vármúzeum  

7720, Pécsvárad, Vár u. 45. 

fenntartója: Pécsvárad Város Önkormányzata (7720 Pécsvárad, Szentháromság tér 3.) 
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34. Pécsvárad 

Várostörténeti Kiállítás 

7720 Pécsvárad, Kossuth u. 22. 

fenntartója: Pécsvárad Város Önkormányzata (7720 Pécsvárad, Szentháromság tér 3.) 
 

35. Sellye 

Kiss Géza Ormánsági Múzeum (Ormánság Népművészete c. kiállítás, Talpashár, 

gazdasági épületek) 

7960 Sellye, Köztársaság tér 6. 

fenntartója: Sellye Város Önkormányzata (7960 Sellye, Dózsa György u. 1.) 

 

36. Siklós 

Vármúzeum ,  7800 Siklós, Vajda János tér 8. 

fenntartója: Siklósi Várszínház Kulturális és Idegenforgalmi Központ Nonprofit Kft. 

(7800 Siklós, Vajda János tér 8. 

 

37. Szászvár 

Mecseki Bányászati Múzeum Kiállítóhelye 

7349 Szászvár, Bányász tér 1. 

fenntartója: Szászvár Nagyközség Önkormányzata (7349 Szászvár, Május 1 tér 1.) 

 

38. Szentlőrinc 

Brandtner-Koncz Ház,   

 7940 Szentlőrinc, Munkácsy m. u. 33. 

tulajdonos: magántulajdon 

fenntartója: Szentlőrinci Brantner-Koncz Műemlék-Ház Múzeumi Működését 

Támogató Alapítvány (7940 Szentlőrinc, Munkácsy M. u. 33.) 
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39. Szigetvár 

Bohár András Magyar Elektrográfiai Gyűjtemény 

7900 Szigetvár, Szabadság u. 2. 

fenntartója: Boldogasszonyfa Község Önkormányzata (7937 Boldogasszonyfa, 

Kossuth u. 24.)  

40. Szigetvár 

Zrínyi Miklós Múzeum – Török Ház (nincs a múzeumnak kihelyezett műtárgyanyaga) 

7900, Szigetvár, Bástya u. 3. (a kiállítás anyag: dokumentum értékű másolatok) 

tulajdonos: Szigetvár Város Önkormányzata 

üzemeltető: Szigetvár Városi Könyvtár 
 
 

41. Szigetvár 

Zrínyi Miklós Múzeum (Vártörténet c. kiállítás) 

7900, Szigetvár, Vár u. 9. 

tulajdonos: Kincstári Vagyoni Igazgatóság 

üzemeltető: Szigetvár Városi Könyvtár 
 

42. Vajszló 

Kodolányi János Emlékmúzeum  

7838 Vajszló, Kossuth Lajos u. 12. 

fenntartója: Vajszló Nagyközség Önkormányzata (7838 Vajszló, Széchenyi I. u. 13.) 
 

43. Zengővárkony 

Fülep Lajos Emlékszoba 

7722, Zengővárkony, Arany J. u. 97. 

tulajdonos: Zengővárkonyi Református Egyházközség 

üzemeltető: Zengővárkonyi Református Egyházközség 
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44. Zengővárkony 

Tájház (helytörténeti gyűjtemény) 

7722, Zengővárkony, Kossuth L. u. 6. 

tulajdonos: Zengővárkony Község Önkormányzata 

üzemeltető: Zengővárkony Község Önkormányzata 
 

45. Zengővárkony  

Míves tojásgyűjtemény, muzeális intézmény (magángyűjtemény, Dr. Ninhaus Rózsa) 

7722, Zengővárkony, Kossuth L. u. 6. 

tulajdonos: Zengővárkony Község Önkormányzata 

üzemeltető: Míves-kézmíves Kft. 
 

46. Zók 

Helytörténeti jelentőségű bemutató (6000 éves „Zók kultúra” régészeti leletei c. 
kiállítás) 

7671, Zók, Művelődési Ház, Arany János út 1. 

tulajdonos: Zók Község Önkormányzata 

üzemeltető: Zók Község Önkormányzata 
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XII.) A BEÉRKEZETT ADATOK ALAPJÁN KÉSZÜLT  

2013. ÉVI MEGYEI MÚZEUMLÁTOGATOTTSÁGI STATISZTIKA 

 

 

Intézmény neve: 

 

 

Éves látogatottsági 

statisztika: 

 

Sokác Tájház (Kásád) 60 fő 

Kossuth Filmszínház (Mohács) 2650 fő 

Hagyományok Háza (Somberek) 640 fő 

Zók-Várhegy-egy szőlőhegyi év ezredei 200 fő 

Sikósi Várszínház 64.080 fő 

Ófalui Német Nemzetiségi Tájház 365 fő 

Orfűi Malom Múzeum 4618 fő 

Magyarlukafai Néprajzi Műhely (helyi önkormányzati fenntartású) ?  

Bólyi Mezőgazdasági Zrt. Területének Termeléstörténete-

Békáspuszta 

1729 fő 

Schneider Lajos Emlékszoba (Mohács) 70 fő 

József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (Komló) 2234 fő 

Szentlőrinci Brantner-Koncz Műemlékház 350 fő 

Örökségház (Dunaszekcső) 570 fő 

Helytörténeti Kiállítás (Bóly) 656 fő 

Míves Tojás Gyűjtemény (Zengővárkony) 5569 fő 

Kiss Géza Ormánsági Helytörténeti Kiállítóhely (Sellye) 688 fő 
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XIII.) Művészettörténeti családi és szabadidős múzeumpedagógiai programok 
 
HÚSVÉTVÁRÓ ILLATVÁSÁR (MODERN MAGYAR KÉPTÁR) 
Húsvéti időszaki kiállítás az illatokhoz kapcsolódó néprajzi, régészeti tárgyi emlékekből,  

Előadások: 
Mindennapi illataink - élmények egy aromaterapeuta orrával Éliás-Mezey Erzsébet  
aromaterapeuta 
„Illat és művészet” Nagy András esztéta  

Kézműves illatosáruk vására és illatos büfé 
 „Illatlesen” (múzeumpedagógiai programok): Játékos kiállítás-felfedező feladatlapok 

Alkotóműhely: apukáknak-kisfiúknak kölni készítés, anyukáknak-kislányoknak portréfotózás, 
képkeret-készítés 

Arcfestés, szenzoros játékok, nyuszi futtató verseny 
 

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA: (MODERN MAGYAR KÉPTÁR) 
A SZEREP ÉS GAZDÁJA – IDŐSZAKI SZÍNHÁZI FOTOGRÁFIA KIÁLLÍTÁS 
Ilyen a jövő? – Gyenis Tibor képzőművész közös alkotásra hívta a látogatókat 
Képtelen Kaptár a Képtárban – művészeti felfedezőműhely korhatár nélkül 
A Pécsi Művészeti Gimnázium diákjai zenei közreműködésükkel színesítettékk a Káptalan 
utcai helyszínek programjait.  
Ikonikus filmcsillagokat megidéző portréfotózás. A Dudás-Hajas Szalon fodrászmesterei és a 
Douglas parfüméria sminkesei változtatják át a jelentkezőket. 
 
Múzeumok Őszi Fesztiválja:  
MESENAP A KÉPTÁRBAN 
A Magyar Népmese Napja (szeptember 30. Benedek Elek születésnapja) alkalmából rendhagyó 
programokkal vártunk minden mesét szerető gyerek és felnőtt látogatónkat. 

Mit mesélnek a Képtár képei? 
Készítsünk együtt egy óriási mesekönyvet, írjuk meg együtt a Képfaló Szörny Legendáját! 
A képtár lényeit mesébe szőve fedezzük fel a kiállítást Keresztesi József íróval.  
 
A Mindenki Tud Rajzolni c. fejlesztő könyv szerkesztőivel Barabás Zsófi és Moizer Zsuzsa 
képzőművészekkel alkothatnak közösen olyan gyerekek, akik szeretnek rajzolni, de olyanok 
is, akik még nem! 
A rendkívül ötletes, rajzos foglalkoztató az óvodások, kisiskolások kreativitására építve ad 
szárnyakat a gyermeki fantáziának. 
Mesevásár: képzőművészek által illusztrált gyerekkiadványok bemutatója, vására. 
Mesesarok: a vásárban látható könyvekből olvasunk a gyerekeknek. 
Portréfotózás: Fényképet készítünk rólad kedvenc kabaláddal! - Mesehős- arcfestés 

OSHOGATSU! JAPÁN TÉL ÜNNEP- Modern Magyar Képtár 
A SZAMURÁJOK ÉS GÉSÁK című IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ 
CSALÁDI NAP  

http://janmstore.com/oshogatsu.html
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Az európai kultúrkör télhez kötődő jeles napjai, ünnepei közismertek. A Modern Magyar 
Képtár advent alatt nyíló kiállítása jó alkalom egy távol-keleti ünnepkör téli időszakának 
megidézésére. 

Minden látogatót megajándékoztunk egy kiállítás-felfedező matricás kiadvánnyal. 
Ajándékboltban - japán kiadványok, ajándéktárgyak, kreatív eszközök vására várta a 
látogatókat.  
OSHOGACU: készíthettek az érdeklődők újévi üdvözlőlapot japán tradíció szerint és fel is 
adhatták a helyszínen. 
Mesesarok: japán gyerekkiadványok bemutatója, meseolvasás, vetítés. 
FUROSHIKI – japán hernyóselyem csomagolásművészeti bemutató 
kipróbálhatók voltak hagyományos japán gyerekjátékok 
Ajándékötlet: különleges origami- és karácsonyfadíszeket és szerencsehozó daruma babát 
készítettünk. 

A TERMÉSZET GEOMETRIÁJA -  Martyn Ferenc Múzeum  
 
A Martyn Ferenc műveire koncentráló alkotóműhelyen minden korosztályt szeretettel vártunk 
korosztályos feladatlapokkal. 
 
CSONTVÁRY HÉT - Csontváry Múzeum  
 
160 évvel ezelőtt született Csontváry Kosztka Tivadar. Iskolás és óvodás csoportok 
jelentkezését vártuk az évforduló alkalmából meghirdetett programunkkal és egy új 
múzeumpedagógiai foglalkoztató füzettel.  
 
 

XIV.) EGYÉB MÚZEUMI PROGRAMOK 
2013 

 
MOKK Baranya megyei koordinátora (Tillai Gábor): műhelygyakorlatok Szentendrén az 
ország többi koordinátorával; 2013-ban Kőszegi Gábor kollégánk is csatlakozott e szakmai 
közösséghez 
 
Szakvezetések, múzeumpedagógiai programok: 
 
„Eszik, isszák, hogy használják…?” néprajzi vetélkedő közös  szervezésben  a  Csorba  
Győző Könyvtár Körbirodalom Gyermekkönyvtárával – Villányi Rózsa könyvtárvezetővel 
együttműködve - általános iskolás csapatok számára (4-7. osztályosok) 11 iskola kb. 140 
tanulója vett részt a két fordulóból álló programban. 
Villányi Rózsával közösen jártuk végig a Néprajzi Múzeumot, s állítottuk össze a feladatsort, 
amely felkerült mind a múzeum, mind a könyvtár honlapjára. 
A résztvevő csapatok számára tárlatvezetést tartottam 4 alkalommal február 21-én ill. 26-
án 
A legjobb 10 csapat jutalma a témához illő 1 napos kirándulás volt Pécsvárad (Vár) és 
Zengővárkony (Gesztenyés, Hímes Tojás Múzeum, Szalma Múzeum, Református templom) 
kulturális és néprajzi örökségének megismerésével 
A programot bemutató előadás az V. Országos Múzeumpedagógiai Konferencián (Szentendre 
–  
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Pécs mindennapjai a török félhold alatt - időszaki kiállítás bemutatása 4 alkalommal 
májusban általános iskolai ill. középiskolai osztályoknak 
 
Múzeumok Éjszakája (június 22.) 
Vezetés 4 alkalommal a Káptalan u. 4. pincéjében kb. 120 fő 
A Bayeux-i kárpit bemutatása - előadás a Várostörténeti Múzeumban  
Evlia Cselebi nyomában – éjszakai séta a törökkori Pécsett a Várostörténeti Múzeumtól a 
Csontváry Múzeumig 
 
Tárlatvezetések: diák és nyugdíjas csoportoknak esetenként protokoll vendégeknek: 
Zsolnay Múzeumban: I 
Vasarely Múzeumban:II 
Csontváry Múzeumban:I 
 
Múzeumi programszervezés: 
 
Tájak Korok Múzeumok Egyesület pécsi klubjának rendszeres tárlatvezetések állandó és 
időszaki kiállításainkban: 
Muzslai Kampis Margit (MúzeumGaléria – Nagy András)  
XX. századi magyar képzőművészet (Modern Magyar Képtár – Várkonyi György) 
Találkozásaim Martyn Ferenccel (Modern Magyar Képtár – Káptalan u. 4. - Szatyor Győző) 
 
Pécs mindennapjai a török félhold alatt (Várostörténeti Múzeum – Tillai Gábor)  
Mindszenty bíboros emléktúra Püspökszentlászlóra (Burján István) 
 
Múzeumok Éjszakája (június 22.) programjainak szervezése; pl. török hastánc, tárogató zene 
a Várostörténeti Múzeumban, a „Kacsás-kút” bemutatása (Baranyai Pál) a Zsolnay 
Múzeumban; zene a Káptalan u. 4. kertjében, Találkozásaim Martyn Ferenccel (Modern 
Magyar Képtár – Káptalan u. 4. - Szatyor Győző) 
Pilinszky versek a Schaár kiállításban (Mihalik Zoltán – Leöwey Gimnázium 
tolmácsolásában) 
Folyamatos egyeztetések a kollégákkal; a program szerkesztése Gerner Andrással 
 
Múzeumok Őszi Fesztiválja: sikeres pályázat az NKA-nál (750.000 Ft), pályázati beszámoló 
összeállítása, szerkesztése az NKA felé ill. a MOKK felé 
egyeztetés a kollégákkal több alkalommal, a program szerkesztése Gerner Andrással 
A KLIK megkeresésére egyeztetés az I. Világháború kitörése 100. évfordulójának méltó 
megemlékezésére (3 alkalommal) 
Szakmai-módszertani egyeztetés a KLIK Pécsi Tankerülete által az I. Világháború kitörése 
100. évfordulója méltó megemlékezésének programjairól (gyűjtőmunka, kiállításszervezés) 
 
A Szulejmán nyomában című török korral foglalkozó vetélkedő előkészítő megbeszélése a 
PKK Szivárvány Gyermekháza megkeresésére a DDNP-vel (2014-ben 3 tervezett témanap: 
Pécs, Szigetvár, Sátorhely) 
 
Folyamatos szakmai-módszertani szaktanácsadás telefonon, emilben, személyes 
megbeszéléseken a közoktatásban dolgozó pedagógusokkal, múzeumi kollégákkal, 
közgyűjteményi, kulturális intézmények munkatársaival.  
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Egyéb: 
„Szent Kristóf vállán ülve…” (képeslap kiállítás saját gyűjteményemből a Pécsi Kulturális 
Központ Szivárvány Gyerekházában 
Városnéző séta a Zsolnay család nyomában – Kulturális Örökség Napok (szeptember 14.) a 
PKK felkérésére 
Részvétel a Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Köre által szervezett konferencián 
Beregszászon ill. megemlékezésen és koszorúzásokon Ukrajna/Kárpátalja világháborús 
magyar emlékhelyein, a malenkij robotra elhurcoltak emlékműveinél (Lemberg, Szolyva, 
Munkács) 
Szakdolgozat bírálata az EDUTUS Főiskola (Idegenforgalmi-Vendéglátőipari) felkérésére; 
Szabó Erzsébet: Egy Világörökségi helyszín turisztikai hasznosulása – a pécsi ókeresztény 
temető címmel 
 
 
 
Kommunikációs és Marketing Osztály: 
 
A JPM és a MOKK múzeumi információs napot szervezett 2 alkalommal a közoktatásban 
dolgozó pedagógusoknak: 

- Várostörténeti Múzeumban – Pécs mindennapjai a török félhold alatt (időszaki 
kiállítás) múzeumpedagógiai hasznosítása, tavaszi-nyári múzeumpedagógiai kínálat 
kiállításainkban  

- Természettudományi Múzeumban – módszertani tájékoztató a természetrajzi 
múzeumpedagógiai programokról 

 
A JPM és a MOKK múzeumpedagógiai évnyitót tartott a Néprajzi Múzeumban (szept. 25-

én), amelyen a szakmai osztályok adtak tájékoztatást múzeumpedagógiai foglalkozásaikról, 
különös tekintettel Mindszenty bíboros fehérvértanúsága című időszaki kiállításra. 

Pályázati forrásokból a JPM különböző területeket felölő osztályain folyamatosak 
voltak az időszakos kiállítások, múzeumpedagógiai programok és előadások. Az ismert, 
jelentős múzeumi fesztiválokhoz való kapcsolódáson túl igyekszünk rendhagyó, szubjektív 
tárlatvezetésekkel olyan rétegeket is becsábítani a múzeumban, melyek a kiállítással 
önmagában nem, ám egy-egy ismert névvel megszólíthatók. (Pl. Udvardy György 
megyéspüspök, Gesztesi András plébános, dr. Hargitai János kormánymegbízott és Beck Zoli, 
a 30y tárlatvezetései).  
 
Kommunikációs aktivitások, kapcsolódó programok: 
 

A JPM igyekszik nyitni és saját épületein kívül is jelen lenni a városban. Folytatódott 
a "Kávéházi esték pécsi műbarátoknak" című programsorozat, az első helyszín után a Nappali 
Kávéházban, ahol havonta egyszer egy Pécshez kötődő kismester képe kerül ki a falra, s 
hozzá több műfajú beszélgetés, zene kapcsolódik. A pécsi TKM Klub Egyesület előadásain is 
rendszeresen jelen vannak a kollégák a Lenau Házban, illetve rendszeres tárlatvezetéseket 
tartottak a tagok számára a JPM állandó és időszaki kiállításaiban:  
Muzslai Kampis Margit (Múzeum Galéria – Nagy András)  
XX. századi magyar képzőművészet (Modern Magyar Képtár – Várkonyi György) 
Találkozásaim Martyn Ferenccel (Modern Magyar Képtár – Káptalan u. 4. - Szatyor Győző). 
Az egyesület éves közgyűlését is a Janus Pannonius Múzeumban tartotta.   

A JPM-nek 2013-ban is kapcsolódott egy programja a Pécsi Országos Színházi 
Találkozóhoz: A díva gesztusa című fotókiállítást Udvaros Dorottya Kossuth-díjas 
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színművész nyitotta meg, valamint később a tárlathoz két előadás is kapcsolódott 
kísérőprogramként. 

2013-ben is nagyon sikeresek voltak a családokat, több generációt megszólító 
hagyományos rendezvényeink, a Múzeumok Éjszakája illetve a Múzeumok Őszi Fesztiválja, 
melyek zökkenőmentes lebonyolítását ezúttal is önkéntesek segítették.  

Nagyon fontosak a térség turisztikai szereplőivel, a Turizmus Zrt-vel, TDM-mel, 
szállodákkal való együttműködésünk, s a turisztikai kiadványokban való megjelenéseink, 
bónjaink is növelik a látogatottságot.  

2013 júliusában a JPM a Katolikus Világifjúsági Találkozó Hungario nevű pécsi 
rendezvénysorozatához csatlakozott a kiállítóhelyek kedvezményes látogatási lehetőségével, 
illetve a JPM kollégái feladatsorokat állítottak össze a fiatalok részére Pécs kulturális 
örökségéről.  

2013. szept. 28-29-én a JPM is csatlakozott a Magyar Televízió Itthon vagy! 
Magyarország, szeretlek! című országos akciójához, amelyben a látogatók ingyenesen 
kereshették fel a kiállításokat.  
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