
Pályázati felhívás 

./2019. (XI. 30.) KGY számú határozata alapján 

Az Országos Lengyel Önkormányzat 

 pályázatot hirdet 

 

 a Lengyel Kutatóintézet és Múzeum igazgatói feladatainak ellátására 

 

Benyújtási határidő: 2020. január 21. 

Az Országos Lengyel Önkormányzat pályázatot hirdet a Lengyel Kutatóintézet és 

Múzeum igazgatói feladatainak ellátására 5 év határozott idejű magasabb vezetői beosztásra 

történő megbízással való ellátására. 

I. Az igazgató feladatai 

• A munkatársak bevonásával vezeti a Lengyel Kutatóintézet és Múzeum intézményt, 

ellátja tevékenységének átfogó szervezését, irányítását. 

• Folyamatosan biztosítja a gyűjtemény működési feltételeit: kidolgozza és végrehajtja a 

tudományos tevékenység hosszú távú koncepcióját, részt vesz a kutatási források 

feltérképezésében, a gyűjteményi anyag gyarapításában. 

• Gondoskodik a gyűjtemény folyamatos leltárba vételéről. 

• Előadásokat tart. 

• Részt vesz konferenciák szervezésében; rendezvények alkalmával részt vesz a 

vendégek fogadásában és ellátásában. 

• Megteremti az Intézmény gazdálkodása zökkenőmentes feltételeit, különösen a 

költségvetési források növelésével és pályázati lehetőségek felhasználásával. 

• Felkarolja és támogatja a magyarországi lengyel alkotók műveinek bemutatását, ennek 

érdekében irodalmi találkozókat, kiállításokat, előadásokat, bemutatókat szervez. 

• Kapcsolatot tart az Országos Lengyel Önkormányzattal, magyarországi 

társintézményekkel, a Magyar Tudományos Akadémiával, a lengyelországi és egyéb 

külföldi lengyel tudományos intézményekkel és kutatókkal. 

• Az államháztartási jogszabályok által és a Munkamegosztási Megállapodásban 

foglaltak által hatáskörébe utalt feladatokban együttműködik az OLÖ Hivatalával. 

• Havi 1 db, 2 flekk terjedelmű írásos összefoglalót készít a Lengyel Kutatóintézet és 

Múzeum működéséről, programjairól. 

II. Az igazgatói megbízás időtartama 

A megbízás 5 évre szól, kezdete a pályázat elbírálását követően azonnal, leghamarabb 2020. 

február 01-jén. 

Próbaidő: 3 hónap 

III. Pályázati feltételek 

• szakirányú egyetemi végzettség, előnyt jelent a humán szakirányon szerzett egyetemi 

végzettség, 

• végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének 

megfelelő jogviszonyban szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat, 

• államháztartási, vezetési ismeretek és vezetői gyakorlat meglétének igazolása, 

• kiemelkedő, szakirányú tudományos tevékenység, 



• lengyel nyelv anyanyelvi szintű ismerete vagy lengyel nyelvből szerzett államilag 

elismert felsőfokú nyelvvizsga megléte, előnyt jelent a mindennapi kapcsolat a lengyel 

tudománnyal és kultúrával, 

• a magyarországi lengyelség történetének, kultúrájának, irodalmi életének, valamint 

Lengyelország, Magyarország történelmének, kultúrájának ismerete, 

• a pályázó büntetlen előéletű és nem áll az intézményben végezhető tevékenység 

folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. 

IV. A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok 

• vezetői program az intézmény vezetésére, fejlesztésére, amely kiemelten kezeli az 

intézmény kiállítási politikáját, figyelemmel a fenntarthatóságra, és amely bemutatja 

a Lengyel Kutatóintézet és Múzeum országos központként ellátandó programokat, 

• végzettséget igazoló dokumentumok másolatai, 

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (illetve ha jelenleg ilyen munkakört tölt 

be, arról igazolás benyújtása). 

V. A munkavégzés helye: 

Lengyel Kutatóintézet és Múzeum, 1102 Budapest, Állomás utca 10. 

VI. Illetmény és juttatások 

Az illetmény és juttatások megállapítására az Országos Lengyel Önkormányzat költségvetése 

és a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kerül sor. 

VII. A pályázat elbírálásának rendje 

• A benyújtott pályázatokat az Országos Lengyel Önkormányzat Kulturális Bizottsága 

értékeli 

• A pályázatot az Országos Lengyel Önkormányzat Közgyűlése előre láthatólag 2020. 

január 31-ig bírálja el a Kulturális Bizottság javaslata alapján. Az igazgatót az 

Országos Lengyel Önkormányzat Közgyűlése nevezi ki. 

• A Kiíró a pályázat visszavonásának jogát fenntartja. 

A pályázati eljárás eredményéről a pályázók írásban tájékoztatást kapnak. 

VIII. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje 

A pályázat benyújtási határideje (postai feladás kelte): 2020. január havának 21. napjáig. 

A pályázatot postai úton az Országos Lengyel Önkormányzat Hivatala címére történő 

megküldésével (1102 Budapest, Állomás utca 10.) és elektronikus úton az olo@polonia.hu e-

mail címre lehet benyújtani. Kérjük a borítékon és e-mailen feltüntetni „Pályázat a Lengyel 

Kutatóintézet és Múzeum igazgatói feladatainak ellátására”. 

A pályázat megjelenik 2019.12.02-én (hétfő) a www.lengyelonkormanyzat.hu oldalon. 

 

 

http://www.lengyelonkormanyzat.hu/
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VII. A pályázat ügyében felvilágosítást ad 

Az Országos Lengyel Önkormányzat Hivatala, dr. Tupcsia Éva hivatalvezető, Telefon: (36 1) 

261 1798, (36 1) 260 7298, fax: (36 1) 909 2856, e-mail: hivatalvezeto@polonia.hu. 

Budapest, 2019. november 23. 
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