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P É N T E K  O R S O LYA
„ K É T M I L L I Ó  BU DA P E S T I  KÖZÖ S  E M L É K E Z E T E ”
B E S Z É LG E T É S  N É P E S SY  N O É M I V E L ,  A  B T M  F Ő I GA ZGATÓ JÁVA L

¶Népessy Noémi az Óbudai Múzeum éléről érkezett az idén 120 éves Budapesti 
Történeti Múzeum (BTM) vezetői székébe. Úgy látja, a BTM-nek a modernizá-
cióhoz jelentős szervezeti átalakuláson kell átesnie, jóval nyitottabbá kell vál-
nia, szükséges a digitalizált tartalmak nagyobb mértékű nyilvánossá tétele,  
és több figyelmet kell fordítania az újkori és jelenkori várostörténet feldolgozá-
sára és bemutatására. 

Mennyiben más egy kerület és egy főváros történeti múzeumát vezetni, és milyen 
tapasztalatokat hozott az előző munkahelyéről?

¶ Más léptékben kell gondolkozni Óbuda és a BTM kapcsán. Az óbudai gyűjtemény 
helytörténeti múzeum, amelynek elsődleges feladata a 130 ezer óbudai lakos 
identitásának építése, kiszolgálása. Ehhez képest a Budapesti Történeti Mú-
zeum egy kétmilliós metropolisz egyetlen, a város történetével foglalkozó mú-
zeuma. Lényeges különbség a tevékenységi spektrum, a BTM-ben a régészettől 
a történeti kutatásokon és a kortárs művészeteken át a főváros köztéri szobra-
inak állításáig és állagmegóvásáig mindennel kell foglalkozni, míg Óbudán a 
helytörténet különböző aspektusai jelentették a fő feladatot. Ha nem a lépték 
felől nézzük, akkor talán ki is jelenthetjük, hogy a vezetés egy egészen konkré-
tan meghatározott feladat, szinte mindegy, hol gyakorlod: hosszú távon és rend-
szerben kell gondolkodni, intézményi stratégiát készíteni, és a stratégiára épülő 
tervet meg kell valósítani, mindehhez hatékonyan felhasználni a meglévő erő-
forrásokat, és lehetőség szerint bővíteni azokat. Amit Óbudán az elmúlt évti-
zedben vezetőként megtapasztaltam és véghez vittem, sokat segít ebből a szem-
pontból. A közgazdász képzésen pedig sokszor hangsúlyozták, mindegy, mit 
vezetsz, csak vezetni tanulj meg. Mondjuk itt némi könnyebbség, hogy mind-
két esetben történeti múzeumról van szó.

A Goldberger Gyűjtemény 2013-ban MúzeumCafé Díjat kapott, egy évvel később  
pedig az Óbudai Múzeum kapta meg Az Év Múzeuma elismerést. Ön szerint mitől jó  
egy történeti gyűjtemény, és mi a siker titka?
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¶ Szerintem ez az eredmény a tudatos fejlesztésnek volt köszönhető. Amikor átvet-
tem a múzeum szakmai vezetését 2008-ban, mindössze egy kis folyosónyi iroda 
és kiállítótér kombó volt az Óbudai Múzeum. Számomra egyértelmű volt, hogy 
a kerület nagyon gazdag múltja ennél sokkal professzionálisabb intézményt kí-
ván, így hát elkezdtük a fejlesztést, lépésről lépésre haladva előre, ami siker-
hez vezetett. 2011-ben az akkori Textilmúzeum a működésképtelenség határán 
állt, tulajdonosai felajánlották a III. kerületi önkormányzatnak, ebből kiindul-
va – gyors állapotfelmérés után – alaposan át kellett gondolni, mit lehet kezde-
ni a gyűjteménye nagy részét az idők viharában elvesztő, erőforrások nélküli 
intézménnyel. Rövid idő állt rendelkezésünkre tervezni és cselekedni. A helyes 
döntések meghozatala meghatározó volt. Megszületett a Goldberger Textilipa-
ri Gyűjtemény és benne „A Goldberger...” című állandó kiállítás. Egyértelmű volt 
a motivációm, a motivációnk, vagyis egy bezárásra ítélt gyűjteményt megmen-
teni és visszaadni a köznek. 

A városlakók magukénak tekintik a gyűjteményt? Mennyire közösségi hely és mennyire 
közgyűjtemény az Óbudai Múzeum?

¶ Közgyűjtemény és közösségi hely együtt. A múzeum léte szinte észrevétlen volt  
az óbudaiak számára 2010 előtt. Akkor nyílt meg az új állandó kiállítás, az Egy vá-
ros három arca, akkor kezdődtek meg a tudatosan szervezett közönségkapcsolati 
programok, indult be a múzeumpedagógia, a tudatos gyűjtés, műtárgyállomány-
gyarapítás, amely számos óbudait szólított meg különböző projektekben, lett ki-
alakult időszaki kiállítási stratégia. A III. kerületieknek megannyi kapcsolódási 
pontot kínált a múzeum, egyre többen kezdték használni, rendszeres látogatóivá, 
adományozóivá váltak. Be kell vallanom, ez a folyamat az Óbudai Mú zeumban 
könnyebben ment, mint a nagyon speciális Goldberger Gyűjteményben. Bár 
utóbbi mögött ott volt az egykor a gyárban dolgozók emlékezete és bázisa, és so-
kaké, akik az egykori magyar textiliparban dolgoztak, számos próbálkozásunk 
ellenére sem sikerült azonban azt a stratégiailag kitűzött célt elérni, hogy a fia-
tal textiltervezők, iparművészek bázisává váljon az intézmény, abban a közeg-
ben váljon igazi közösségi térré – remélem, az utódom sikerrel jár majd ebben.

Számomra egyértelmű volt, hogy a kerület nagyon gazdag 
múltja ennél sokkal professzionálisabb intézményt kíván, 
így hát elkezdtük a fejlesztést, lépésről lépésre haladva 
előre, ami elvezetett a sikerhez.
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Akár Óbuda, akár a BTM kapcsán felvetődhet: tudja-e egy ilyen intézmény alakítani  
a városlakók identitását a várostörténet minél pontosabb bemutatásával. Van-e, lehet-e 
ilyen célja egy történeti intézménynek?

¶ Úgy gondolom, egy várostörténeti múzeum alapfeladata ez. Kétmillió budapesti 
közös emlékezete ez a múzeum, amely egy folyamatosan változó, sokszínű vá-
rosban éli mindennapjait. Identitásképző, lokálpatriotizmust erősítő, ugyanak-
kor a városi élet kihívásaira, a mai ember városi problémáira reflektáló intéz-
ménnyé kell válnia. Nyitott, azáltal is, hogy a városlakók minél szélesebb körét 
szólítjuk meg és vonjuk be a BTM életébe, sokkal mélyebben, mint most, ami-
kor leginkább egy-egy kiállításlátogatás vagy rendezvényen való részvétel szint-
jén történik mindez.

A főigazgatói pályázatában szerepel, hogy már a huszadik században felmerült, 
szükséges az intézmények megnyitása a szélesebb közönség felé. Ez mit jelent? 
Elképzelhető, hogy akár a gyűjteményezésbe is jobban bevonnák a budapestieket, 
például a huszadik századi anyag kapcsán?

Mára világossá vált, hogy a múzeumok nemcsak hogy nem működhetnek magukba 
fordult tudományos kutatóintézetekként, de már nem is kizárólag a látogatók 
bevonzása vagy a gyűjtemények gyarapítása az a terület, ahol nyithat, nyitottá 
válhat egy intézmény. A múzeumok alapfeladata a gyűjteményi és tudományos 
bázison keletkezett hatalmas információ- és tudáshalmazt továbbadni a köz 
számára, méghozzá közérthető, az egyes célcsoportok nyelvére adaptált formá-
ban. Ma az a kihívás, hogy az alaptevékenységen felül minél közelebb engedje 
magához azokat a polgárokat, akiket – jelen esetben – a városi múzeum szolgál. 
Ennek számos módja létezik, erről a szemléletről szól Frazon Zsófiáék tavasszal 
bemutatott Nyitott múzeum című könyve vagy a Cselekvő Közösségek keretében 
végzett számos projekt, amelyben a múzeum és a lakosság együttműködésének 
módozatait kutatták, mutatták be. Mindez persze nem azt jelenti, hogy a tudo-
mánynak nincs helye a múzeumban. Sőt! A múzeum tudományos tevékenysé-
gére kell építeni, arra alapozva kell a termékeket és szolgáltatásokat fejleszte-
ni és a hozzáférést, az aktivitást, az együttműködést erősíteni. Minél szélesebb 
spektrumon kell bevonni az embereket a múzeum munkájába, és erre egy vá-
rosi múzeum kiválóan alkalmas. A BTM-ben egy ilyen jellegű gondolkodás el-
indítására majd a stratégiai tervezés keretében lesz lehetőség, miközben az in-
tézmény nagyobb részét jelenleg még erősen áthatja egy hierarchikus, befelé 
forduló, tudományos intézeti gondolkodás. 
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Azt is írta a pályázatban, hogy szükséges a leader- vagy menedzserszemlélet – ezt 
azonban sokan kifogásolják a szakmabeliek közül, mondván, a múzeum elsősorban 
kutatóhely, és a kutatómunka nem kerülhet veszélybe a népszerűségre való törekvés 
miatt. Lehet egyensúlyt teremteni?

¶ Az gondolom, akik úgy vélekednek a 21. század második évtizedének végén, hogy 
nem kell menedzsment a múzeum élére, azok lemaradtak valahol a történet-
ben. Gondoljunk arra, hogy működhet-e és főleg fennmaradhat-e egy vállalko-
zás, egy vállalat vagy bármilyen intézmény, és lehet-e sikeres intézményi szin-
ten, ha az abban dolgozókat nem vezeti senki, nem szervezi, menedzseli, nem 
hangolja össze az ott folyó munkát, folyamatokat. Már az a tétel is régen meg-
dőlt, hogy a jó termék eladja önmagát. Ahol intézmény van, szervezeti keretek 
között zajlik a munka, ott lehetetlen menedzser nélkül működni, hiszen nincs, 
aki a közös gondolkodásra épített cél eléréséhez elvezeti a csapatot. A me-
nedzsment a múzeum jövőjéről egységes elveket valló csoport a múzeum élén.  
Az intézményben működhet a legkiválóbb muzeológuscsapat, lehetnek világ-
hírű kutatók, akik önálló sikereket elérnek ugyan, de ez önmagában nem ele-
gendő ahhoz, hogy a múzeum sikeressé váljon. A múzeum a köz intézménye,  
a közért van, nem pedig egyéni érdekeket kiszolgáló háttérintézmény.

Hol van a történeti kor határa? A Kádár-rendszer vagy a rendszerváltás évei még  
a gyűjtött és kutatott korszakok közé tartoznak?

¶ Mindenképp. A pályázatomban is szerepelt, hogy a legnagyobb hiányosságok 
egyikének tartom az ezzel a korszakkal foglalkozó történészek nagyon alacsony 
számát, kvázi hiányát, ami a terület alulértékeltségét is mutatja. Éles kritikával 
fogalmazta meg nemrég egy vezető kollégám, hogyan állíthatok én ilyet, hiszen 
mi kutatunk közelmúltat is... Abban kétséget kizáróan igaza volt, hogy kuta-
tunk, de nem mindegy, hogy tudományos kutatási terv mentén egy jelentősebb 
létszámú csapattal, vagy „csak” foglalkozunk ezzel is. A huszadik század kuta-
tása, gyűjteményezése, bemutatása a múzeumon belüli egyéb területekhez ké-
pest is alulreprezentált a BTM-ben. Az embereket általában jobban érdekli az a 
múlt, amely közelebb van hozzájuk, amelynek megfogható jeleit látják maguk 
körül, ismerik szereplőit. Ezt a tevékenységet fejlesztve kézzelfogható közelség-
be kerül a nyitott múzeum, a városi közösségekkel való együttműködés lehető-
sége, azaz a budapestiek minél szélesebb körének bevonása a múzeum életébe, 
munkájába. Mindenképp szeretném humán erőforrásban is és szakmai munká-
ban is sokkal hangsúlyosabban megjeleníteni ezt a korszakot.
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A BTM-hez tartozik a Vármúzeumon kívül az Aquincumi Múzeum, a Kiscelli Múzeum, 
Fővárosi Képtár, a Budapest Galéria és a Bartók Emlékház is. Nemcsak időben, hanem 
térben is hatalmas távolságokat fognak át ezek az intézmények. Miként lehetséges, 
ha lehetséges egyáltalán, ezek működését összehangolni? Együtt tud működni ennyi 
intézmény?

¶ Ez a legszebb feladat a BTM vezetésében, és az egyik fő motivációm is ez volt, ami-
kor megpályáztam a főigazgatói posztot. Azt gondolom, a budapestiek szá-
mottevő részének a Budapesti Történeti Múzeum név nem sok mindent mond.  
Ellenben sokan ismerik az Aquincumi Múzeumot vagy a Kiscellit, a Képtárat 
vagy a Budapest Galériát, de valószínűleg ezek az intézmények nem kapcsolód-
nak össze a fejekben. A múzeum tevékenységi köre nagyon diverzifikált, sok-
színű, de mindegyik a főváros múltjának őrzője, jelenének alakítója. Az együtt-
működésnek megannyi területe, terepe lehetséges. A közeljövő szervezeti 
átalakítása pontosan azokat a területeket fogja érinteni, amelyekben az együtt-
működés manifesztálódik, ilyen a marketing, a kommunikáció, a közönségkap-
csolat, a múzeumpedagógia vagy a kiállításszervezés. Szeretném rövid távon 
bevezetni a projektekben történő munkavégzést, amely a megfelelő kereteket is 
biztosítja az egyes egységek, kollégák közötti kooperációhoz. A sokszínűségre 
épített kreativitás megannyi lehetőséget hordoz magában, csak teret kell neki 
engedni, bátorítani a kollégákat, lépjenek túl a megszokott kereteiken. 

A Budapest területén végzett régészeti ásatások felügyeleti szerve és lebonyolítója is  
a múzeum. Most melyik ásatás a legjelentősebb?

A BTM-nek tavaly több mint hatszáz ásatása volt, ez is mutatja, hogy a régészet  
a múzeum kiemelt jelentőségű területe, a régészek száma a legmagasabb a mu-
zeológusok között. 

 Néhány a jelentősek közül: 
 II. kerület, Budai Irgalmasrendi Kórház: több mint 3000 négyzetméter, közép-

kori kikötői létesítmények, római kori településnyomok,
 III. kerület, Bécsi út 68–84.: 5600 négyzetméter, gigantikus méretű római teme-

tő (eddig több mint 400 sír, különleges leletekkel), 
 Buszesz: Árpád kori település, késő római temető, több periódusú őskori telep 

és temető (például különleges bronzkori ház),
 Aranyhegyi-patak menti gát: 2,5 kilométer hosszan, az aquincumi polgárváro-

son áthaladó gátlétesítmény régészeti szakfelügyelete és feltárása, római kori 
településnyomok,
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 XI. kerület, Budafoki út 215.: 7900 négyzetméter, neolit és középkori település 
házakkal, ipari létesítményekkel, 

 XXII. kerület, Növény u.: 24 ezer négyzetméter, bronzkori település .  

A régészeti szakmából hallatszottak olyan hangok, hogy a jelen törvényi szabályozás 
nem teszi lehetővé a biztonságos feltárást. Miként látja ezt?

¶ A harminc napban meghatározott feltárási határidő egy-egy nagyobb ásatás ese-
tén valóban kevés, a beruházókat azonban minden esetben előre tájékoztatjuk 
a feltárás várható idő- és költségigényéről, és igyekszünk mindkét fél számára 
optimális feltételekben megállapodni. 

Nemrég derült ki, hogy az Országos Széchényi Könyvtárnak el kell költöznie a Várból. 
A BTM biztonságban van? Marad a jelenlegi helyén?

¶ Nem hallottam olyan tervet, még pletyka szintjén sem, hogy a BTM-nek költöz-
nie kellene. A Várgondnoksággal folytatott párbeszédünkből elég világosan lát-
ható, hogy a Vár további évtizedekre szóló turisztikai fejlesztési tervében neve-
sítve, fejlesztési területként szerepel a múzeum. Jelen pillanatban is több közös 
projektünk zajlik, elég csak Az első bástya című, régészeti in situ bemutatáshoz 
kapcsolódó kiállításokra gondolnunk, vagy a készülő közös turisztika akciók 
kidolgozására. 

A pályázatában szó esett a raktározási gondokról is, valamint hogy sürgős lenne 
a megoldás megtalálása. Ez csak a Vármúzeumot vagy az összes hozzá tartozó 
intézményt érinti?

¶ A kérdésfeltevés magában hordozza a legfontosabb feladatot, hiszen a BTM és 
a hozzá tartozó intézmények nem különálló intézmények, egy intézmény, egy 
gond, amit egységesen kell kezelnünk és megoldanunk. Valamennyi szervezeti 
egységünkben, Aquincumban, a Várban és a Kiscelli Múzeumban is szó szerint 
megteltek a raktárak. Van egy külső raktárunk a XVIII. kerületi Lenkei utcában, 

Az intézményben működhet a legkiválóbb 
muzeológuscsapat, lehetnek világhírű kutatók, akik önálló 
sikereket elérnek ugyan, de ez önmagában nem elegendő 
ahhoz, hogy a múzeum sikeressé váljon.



A középkori királyi palota gótikus terme 
Budapesti Történeti Múzeum
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egy régi gyárterületen, ahová jelentős régészeti anyagot tudtunk elhelyezni,  
de ez sem jelentett tartós megoldást. A Budavári Palotában a Szent István  
Terem kialakításával kapcsolatos építési munkálatok miatt az irodakapacitás is 
kimerült, így mindenképpen szükség lesz egy olyan új raktárbázisra, ahová lé-
nyegesen jobb körülmények közé kiköltöztethetők egyes funkciók, helyisége-
ket felszabadítva. A főváros döntéshozóival többször egyeztettem erről, jelez-
tem, hogy szükségünk lesz egy új raktárépületre, mert ha ez nem valósul meg, 
a meglévő műtárgyállományt is komoly veszélynek tesszük ki, gyarapítani vég-
képp nem tudunk, és ezzel sok értékes emlék veszhet el a város történetéből. 

Kaptak ígéretet a fővárostól?

¶ Nagyon jó az együttműködésünk a kulturális főosztállyal és a városvezetéssel is. 
Ismerik és értik a BTM jelenlegi állapotát, köztük az egyre akutabbá váló rak-
tározási problémát, több körben tartottunk már egyeztetéseket, terepbejárást. 
Nyitott fülekre találtam, úgy látom, a fővárosban megvan a szándék a BTM ez 
irányú fejlesztésére is. 

A Bálna eladása után bizonytalanná vált a BTM-hez tartozó Budapest Galéria sorsa. 
A legutóbbi információk szerint a főváros júniusra ígért döntést arról, hol képzelik el  
a galéria új helyét. Most, az interjú készítésének időpontjában, július közepén még 
semmi hír róla, hová költözik a galéria. Hol tart az ügy?

¶ Amióta a márciusi közgyűlés döntött a Bálna eladásáról, azóta a BTM Budapest 
Galéria munkatársai és a főváros folyamatosan keresik a megoldást a kiesett ki-
állítótér pótlására. Nem vagyunk könnyű helyzetben, de azt gondolom, hama-
rosan megnyugtató megoldás születhet, és a galéria folytatni tudja nagyon si-
keres kortárs művészeti tevékenységét. 

Szóba került, hogy nemcsak a látogatószám emelése volna kívánatos az önökhöz tartozó 
intézményekben, de a múzeumpedagógia fejlesztése is. Van konkrét terv egy olyan 
generáció megnyerésére, amely félig már online él?

A Várgondnoksággal folytatott párbeszédünkből elég 
világosan látható, hogy a Vár további évtizedekre szóló 
turisztikai fejlesztési tervében nevesítve, fejlesztési 
területként szerepel a múzeum.
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MC:

MC:

¶ Sajnos a BTM jelenleg nem rendelkezik múzeumpedagógiai stratégiával. A mú-
zeumpedagógia szeparáltan működik az egyes egységekben, más elvek mentén 
szerveződik a munka. Mivel ez a tevékenység összmúzeumi szinten jelentősen 
alulértékelt, a benne rejlő potenciál kihasználatlan. Az ősszel felálló múzeum-
pedagógiai főosztálynak nem csak stratégiát kell alkotnia, de számos kapcso-
latot is fel- és újra kell építenie a főváros oktatási és nevelési intézményeivel.  
Ebben a feladatban kell a különböző generációk és a legkülönfélébb iskoláskorú 
csoportok számára vonzó múzeumpedagógiai kínálatot kialakítanunk. 

Budapest 2023-ban ünnepli alapításának 150. évfordulóját. Szó esett róla, hogy egy 
négykötetes Budapest-monográfiának legalább az első kötetét szeretnék megjelentetni 
erre az időpontra. Lehet már valamit tudni erről a vállalkozásról?

¶ Budapest történeti monográfiája az 1970-es években jelent meg, a 150. évfordu-
lóra a főváros közgyűjteményei, a Fővárosi Levéltár, a Szabó Ervin Könyvtár és 
a BTM méltó módon szeretne ünnepelni, ennek egyik produktuma egy új kuta-
tási eredményeket is bemutató monográfia lesz. Ennek első kötete, az 1686-ig 
terjedő időszakot feldolgozó rész készül a BTM munkatársainak gondozásában. 

Buda és Pest, majd az egyesült Budapest hosszú időn át az Osztrák–Magyar Monarchia 
egyik legfontosabb városa volt. Adódik a kérdés: terveznek együttműködést más volt 
monarchiabeli városokkal?

¶ Jelenleg is vannak a BTM-nek nemzetközi együttműködései és partnerkapcsola-
tai európai múzeumokkal, több közös kiállítási projekt zajlott az elmúlt évek-
ben is. Mindemellett azt gondolom, ezek a kapcsolatok bővíthetők, változato-
sabb együttműködésekkel színesíthetők. Jobban be kell kapcsolni a BTM-et az 
európai várostörténeti múzeumok hálózatába, ebben a projektben a Monarchia 
egykori városai is megjelennek. 

A főváros döntéshozóival többször egyeztettem erről, 
jeleztem, hogy szükségünk lesz egy új raktárépületre,  
mert ha ez nem valósul meg, a meglévő műtárgyállományt 
is komoly veszélynek tesszük ki, gyarapítani végképp  
nem tudunk, és ezzel sok értékes emlék veszhet el  
a város történetéből.
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MC: A fent említett tervek valóra váltásához sok pénz szükséges. Honnan lesz elegendő 
forrás, hogy végrehajtsák mindezt?

¶ A változásokhoz egyrészt szükséges egy gondolkodásbeli irányváltás: az, hogy 
stratégiai szinten gondolkodjunk a múzeum egészéről, és részstratégiákban az 
egységes kommunikációról, marketingről, múzeumpedagógiáról, a kiállítá-
sokról. Ezek elengedhetetlenek a múzeum modernizálásához, átalakításához. 
Mindehhez egyrészt sok belső eszmecserére lesz szükség, hiszen a szerveze-
ti kultúra átalakítása, az „eddig így volt, és jó volt így” szemlélet megváltozta-
tása komoly kihívásokat jelentő vezetői feladat. Ezzel összefüggésben termé-
szetesen számottevő többletforrásigény is jelentkezik, hiszen számos olyan 
munkakör hiányzik az intézményből, amely egy modern múzeumban ma már 
nélkülözhetetlen. A fővárosnak már bemutattam a humánerőforrás-fejleszté-
si tervemet, ami a következő évekre bontva építi fel azt a humánerőforrás-állo-
mányt, amellyel az általam megfogalmazott célok elérhetők. 

¶ Egy másik szint, amikor az intézményi és részstratégiák összeállnak, és maguk 
után vonják a fejlesztés fizikai szükségszerűségét is (gondoljunk itt csak például 
a felállítandó digitalizációs osztály eszközigényére vagy a kiállításokban megje-
lenő digitális tartalomfejlesztésekre), ahhoz pluszforrás kell majd. Az egyértel-
műen látszik, hogy a jelenlegi, fenntartó által biztosított forráskeret magasabb 
szintű működésre nem elegendő, a finanszírozási arány növelése a működés 
átalakításához nélkülözhetetlen. Úgy gondolom, a pályázatomban megfogal-
mazott irányvonal közös platform a főváros kulturális vezetésének múzeum-
ra vonatkozó elképzeléseivel, így mindkét fél számára kölcsönös előnyök szár-
mazhatnak konstruktív, egymás igényeit figyelembe vevő együttműködésből.  
Nyer a főváros, nyer a múzeum, és elsősorban nyernek a fővárosiak.

 
 népessy noémi (1969) 1998-ban végzett a Miskolci Egyetem tör-

ténelem szakán, elvégezve a muzeológia specializációt is, később 
az ELTE-n kulturális menedzseri, az Általános Vállalkozási Főisko-
lán közgazdász diplomát szerzett. 1999-került az Óbudai Múzeum-
ba, 2007-től másfél éven át Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatában 
kulturális referens. 2008-ban szakmai igazgatója, majd 2012-ben igaz-
gatója az újjászervezett Óbudai Múzeumnak, vezetése alatt nyílt meg 
filiáléként a Goldberger Textilipari Gyűjtemény. Lapunk 2013-ban 
MúzeumCafé Díjjal ismerte el tevékenységét. 2019 áprilisától a Buda-
pesti Történeti Múzeum főigazgatója.
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