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P Á L Y Á Z A T 

a Józsefvárosi Múzeum vezetői feladatainak  

ellátására 

 

A jogviszony típusa:                               munkaviszony 

Időtartam:                                               határozatlan 

 

A pályázat tárgya 

 

A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. által működtetett Józsefvárosi Múzeum vezetői 

pozíciója. 

A Józsefvárosi Múzeum az önkormányzat által finanszírozott közösségi szemléletű múzeum, 

mely Józsefváros kultúráját, történeteit és emlékezetét nem csak gyűjti, megőrzi, és bemutatja, 

hanem a helyi közösséggel együtt alakítja is. A Múzeum kiemelt figyelmet fordít a személyes 

és kisközösségi emlékezetre, a marginalizált csoportok bevonására, és olyan józsefvárosi 

értékek feldolgozására és átadására mint a szolidaritás, a függetlenség és a környezeti 

fenntarthatóság. 

Az intézmény elsődleges közönsége a józsefvárosi lakosok köre: minden józsefvárosi, korra, 

nemre, társadalmi-háttérre való tekintet nélkül. A kerületben élők különböző demográfiai 

csoportjait az intézmény célzott programok és szolgáltatások fejlesztésével kívánja 

megszólítani. Kiemelt figyelmet fordít a Múzeum azon közösségekre, melyek kulturális 

alapellátása és múzeumi reprezentációja nem megoldott kerületi és/vagy városi szinten, így a 

testi és szellemi, valamint a szociális hátránnyal élők, a kerületi roma kisebbség, valamint a 

nyugdíjasok. A Múzeum figyelmet fordít még két, szűkebb csoportra: a Budapestre egyre 

nagyobb számban látogató turistákra, végül pedig a szűkebb múzeumi szakmai közvéleményre. 

A Múzeum koncepcióját a Józsefváros Képviselőtestület 2021. július 22-i ülésén elfogadta. A 

dokumentum itt olvasható:  

https://jozsefvaros.hu/tu_dokumentumok/6736_20210722_javaslat_jozsefvarosi_muzeum_mu

kodesevel.pdf  

 

A kiíró olyan pályázatokat vár, amelyekben szerepel a csatolt múzeum koncepcióhoz 

kapcsolódó gyűjteménygyarapítási koncepció és muzeális stratégiai terv. A sikeres pályázat 

nemcsak nagy vonalakban, de részleteiben is bemutatja a pályázó elképzeléseit a múzeum 

működtetéséről és a koncepció megvalósításáról. 

 

Alapelvek 

 

A kiíró a pályázóktól az alábbi alapelvek tiszteletben tartását várja el: 

 

https://jozsefvaros.hu/tu_dokumentumok/6736_20210722_javaslat_jozsefvarosi_muzeum_mukodesevel.pdf
https://jozsefvaros.hu/tu_dokumentumok/6736_20210722_javaslat_jozsefvarosi_muzeum_mukodesevel.pdf
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● Közszolgálatiaság. Az önkormányzati fenntartású múzeummal szemben elvárás a helyben 

élők számára fontos, releváns információk közlése, a helyi és a helyieket érintő történelem 

bemutatása, a tárgyilagosság, a pártpolitikai értelemben vett semlegesség, a 

kiegyensúlyozottság, a kompetens külső szakértők véleményének begyűjtése és egy-egy 

téma kapcsán a lakossági élmények/vélemények/megélt valóságok sokszínűségének 

bemutatása. 

● Autonómia. A pályázat a JKN Zrt. irányítási és gazdálkodási keretei között, de szakmailag 

a városvezetéstől és a JKN Zrt. vezetésétől függetlenül működő múzeum vezetésére 

vonatkozik, amelynek vezetősége szakmai autonómiát élvez. 

● Lokálpatriotizmus. A kerület múzeuma esetében fontos elvárás Józsefváros 

helytörténetének, múltjának, hagyományainak, közösségeinek tisztelete, a helyi értékek és 

identitás megőrzése, közvetítése. 

● Interaktivitás. A múzeum a munkatársai állandó helyi jelenlétére és információszerzésére 

építve a kerületben élőknek készül, a lakosok szempontjai felől, az érintettek véleményét 

megjelenítve, őket bevonva működik. 

● Pedagógia. A Múzeum hivatása, hogy az új nemzedékek -- az itt élő és/vagy itt tanuló 

óvodások, iskolások, középiskolások, egyetemi hallgatók -- számára programokat 

szervezzen, múzeumpedagógiai foglalkozásokat tartson, és más kerületekből érkező 

gyerekek és fiatalok számára is megmutassa, a múzeumpedagógia és élménypedagógia 

eszköztárát felhasználva, sokszínű kerületünk múltját és jelenét. 

A múzeum vezetői feladatkörbe tartozó lényeges tevékenységek 

● A Múzeum vezetőjeként elkészíti és felügyeli a Múzeum muzeális-kulturális 

programtervét, költségvetését, kommunikációs és szakmai stratégiáját és gondoskodik 

ezek megvalósításáról; 

● elkészíti és felügyeli a Múzeum éves munkatervét (szakmai rendezvénytervét), 

pénzügyi és üzleti tervét és gondoskodik ezek megvalósításáról; 

● gondoskodik a Múzeum működéséhez szükséges egyéb szabályzatok elkészítéséről, 

azok betartásáról, illetve betartatásáról; 

● szervezi és irányítja a Múzeum teljes körű közművelődési tevékenységét és ellátja 

mindazon adminisztratív jellegű feladatokat, amelyek a szakmai tevékenység 

eredményességét szolgálják; 

● tervezi, elemzi, szervezi, ellenőrzi a Múzeum kapcsolatát az országos, fővárosi, kerületi 

és szakmai és társszakmai, valamint civil szervezetekkel, hatósági jogköröket gyakorló 

intézményekkel, minisztériumokkal való kapcsolatát, kamarákkal; 

● a közművelődési és rendezvényszervezési feladatok ellátása kapcsán együttműködik a 

JKN Zrt. többi szervezeti egységeinek vezetőivel;  

● folyamatosan kapcsolatot tart az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal szervezeti 

egységeivel, az önkormányzati társaságok, intézmények vezetőivel, a kerület életében 

meghatározó intézményekkel, szervezetekkel; 

● elkészíti a Múzeum éves és periodikus szakmai beszámoló jelentéseit, valamint 

együttműködik a gazdasági vezetővel a pénzügyi beszámolók elkészítésében; 
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● megállapítja a Múzeum munkarendjét, ügyvitelét, alkalmazottainak munkaköri 

feladatait, valamint támogatást nyújt az alárendelt alkalmazottak testi és mentális 

jólétéért; 

● felelős a Múzeum honlapjának tartalommal való feltöltésének koordinálásáért; 

● egyeztet a Múzeum terembérleti felhasználásáról, a házban lévő programok menetéről, 

beosztásáról. 

 

A divízióvezetővel kapcsolatos elvárások 

● helyismeret 

● közművelődési, múzeumszakmai tapasztalat 

● egyenes, együttműködő és határozott személyiség 

● önállóan és csapatban is képes dolgozni 

 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 

● legalább 3 éves vezetői tapasztalat 

● a hazai és nemzetközi múzeumi szakma és a kurrens muzeológiai, múzeumpedagógia 

irányzatok alapos ismerete 

● szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése 

● a település hagyományainak, közösségeinek ismerete 

 

Pályázati feltételek 

A 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 3 és 4. § szerint: 

● mesterfokozatú végzettség és szakirányú szakképzettség, vagy jogász vagy 

közgazdász szakképzettség 

● KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret 

● végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének 

megfelelő jogviszonyban legalább hároméves szakmai gyakorlatot szerzett 

● büntetlen előélet 

● cselekvőképesség 

● magyar állampolgárság 

 

A pályázat részeként benyújtandó anyagok, iratok, igazolások 

● legalább 5 oldalas gyűjteménygyarapítási koncepció a következő 5 évre vonatkozóan, 

amely követi a kiírt múzeum koncepció iránymutatását 

● legalább 10 oldalas stratégiai terv (avagy részletes szakmai és vezetési program), 

amelyben a Pályázó ismerteti, hogyan képzeli a Múzeum megnyitását, első 3 évének 

kiállításait és eseményeit, valamint válaszol arra is, hogy milyen eszközökkel tudná 

vonzóbbá tenni a múzeumot a helyiek és a nagyközönség számára 

● szakmai önéletrajz 

● iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata 

● szakmai gyakorlat meglétét igazoló iratok másolata 
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● 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a foglalkozástól eltiltás hiányára is 

kiterjedően 

● minimális fizetési igény megjelölése 

● nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához, továbbá, 

hogy a pályázati elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik, és abba 

betekinthetnek 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 30. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 10. 

 

Munkába állás időpontja: 2021. december 15-től. 

 

 

A pályázatok benyújtásának módja 

● A pályázóknak a pályaművet - bármilyen típusú adathordozóra rögzítve - lezárt borítékban 

2021. november 30-án 10:00 óráig postai úton vagy személyesen kell a Józsefváros 

Közösségeiért Nonprofit Zrt. címére (1085 Budapest, Horánszky utca 13.) eljuttatnia, 

„Józsefvárosi múzeum vezetői pályázat” megjelöléssel. A határidő után érkezett pályázatok 

nem kerülnek a döntéselőkészítő bizottság elé. 

● A pályázat elbírálása két fordulóban történik: először a vezérigazgató által felkért 

döntéselőkészítő bizottság értékeli a pályázati anyagokat, majd a bizottsági tagok 

véleményének figyelembevételével a munkáltató, azaz a Józsefváros Közösségeiért 

Nonprofit Zrt. vezérigazgatója dönt a pályázat nyerteséről.  

● A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. vezérigazgatója legkésőbb 2021. november 10-

ig hirdeti ki a döntését. 

● A döntés ellen jogorvoslati lehetőség nincs. 

● A döntésről valamennyi pályázó értesítést kap, a nyertes nevét 

a https://www.jozsefvaros.hu/ internetes oldalon tesszük közzé. 

● A pályáztató a pályázat kihirdetésekor a bizottság névsorát is nyilvánosságra hozza.  

A pályázatból való kizárás esetei 
A munkáltatói jogkört gyakorló Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. vezérigazgatója a 

pályázatból kizárja: 

● a határidő után érkezett pályaműveket, 

● a határidőben, de nem a megadott címre beérkezett pályaműveket, 

● a kötelező formai követelményeket nem tartalmazó, hiányos pályaműveket, 

● azokat a pályázatokat, amelyek nem valós adatokat tartalmaznak. 

 

Szerzői és felhasználói jogok 

● A pályázó vállalja, hogy a pályázatának elkészítésénél más, jogvédelem alatt álló 

alkotásokat nem használ fel. 

https://www.jozsefvaros.hu/
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● A pályázó felelősséget vállal azért, hogy pályázati anyaga saját műve, amellyel semmilyen 

szerzői és egyéb jogokat nem sért, továbbá kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből 

adódó kárért felel. E feltételek megsértése esetén a pályázat érvénytelen. 

Pályázati tájékoztatás 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon vagy elektronikusan munkaidőben, az 

alábbi elérhetőségeken biztosítunk: 

 

e-mail: titkarsag@jkn.hu  

 

tel: +36 1 499-9706 

 

A munkavégzés helye: 1085 Budapest, József krt. 70. 

Próbaidő: 3 hónap 

Fizetés: megállapodás szerint 

 

 

A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát. 

 

Várjuk pályázatát! 

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 
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