
Néprajzi Múzeum – Budapest 
 

PÁLYÁZAT   
kortárs jelenségekkel foglalkozó muzeológus 

munkakör betöltésére 
 
A jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű munkaviszony (próbaidővel)  
                         
Foglalkoztatás jellege:  
teljes munkaidő  
 
A munkavégzés helye: 
Budapest, Váci u. 33. (iroda) és az OMRRK Szabolcs utcai raktárbázis (a Néprajzi Múzeum telephelyei)  
 
A munkakör leírása: 
a Néprajzi Múzeum a 2003 óta működő MaDok-program bővítéséhez keres muzeológus munkatársat, akinek a 
feladatai:  

- a kortárs jelenségeket múzeumi/gyűjteményi eszközökkel és módszerekkel kutató szakmai feladatok 
ellátása; 

- a Múzeum országos kompetenciafeladatával járó kutatási és kutatásszervezési munkák elvégzése; 
- a MaDok-program hálózatához tartozó intézményekkel való kapcsolattartás;   
- a Múzeum kortárs jelenségekkel foglalkozó saját kutatásaiban való aktív és kezdeményező részvétel; 
- a Múzeum gyűjteményének kortárs jelenségekre érzékeny, társadalmi kérdésekbe reflektáló anyagának 

aktív, kutatásalapú bővítése;  
- a Múzeum kortárs jelenségekkel foglalkozó, kiállítási és tudásátadási munkájában való aktív részvétel;  
- a Múzeum kortárs jelenségekkel foglalkozó publikációiban és kiadványaiban való aktív, tudományos 

részvétel.  
 
Pályázati feltételek: 

− egyetemi diploma (néprajz, kulturális antropológia, vagy más, elsősorban társadalomtudományi 
egyetemi végzettség); 

− gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások);  

− büntetlen előélet.  
A pályázat elbírálásánál előnyt jelentő kompetenciák: 

− múzeumtudományi érdeklődés; 

− kortárs társadalmi jelenségek múzeumi feldolgozása iránti nyitottság;   

− részvételi és/vagy együttműködésre épített kutatási és múzeumi praxisra való nyitottság  

− kritikai hajlam; 

− kritikai íráskészség;  

− csapatmunka;  

− kreativitás és problémamegoldó képesség.  
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

− fényképes szakmai önéletrajz; 

− publikációs jegyzék; 

− iskolai végzettséget és nyelvismeretet igazoló bizonyítványok másolata; 

− hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagát a bírálatban résztvevők megismerhetik.  
 
A pályázat részeként benyújtandói hivatalos dokumentumok mellett küldjön a pályázó két csatolt szakmai 
anyagot:  

1. Egy szabadon választott, nyomtatott vagy online felületen megjelent saját szakami publikáció: 
múzeumtudomány; kiállítás- vagy múzeumkritika; tárgyelmélet; mindennapi tárgyak, hétköznapok, 
kortárs jelenségek vizsgálata témában. Olyan szöveget válasszon a pályázó, amiről úgy gondolja, hogy 
szívesen ajánlaná a múzeumi szakemberek figyelmébe; ami tükrözi gondolkodásmódját, 
problémaérzékenységét és tudományszemléletét; kirajzolja azokat a szakmai és társadalmi kérdéseket, 
amelyekkel a pályázó szívesen foglalkozik.    



2. Egy, az álláspályázathoz írt, rövid (összesen 6000-8000 leütéses) esszé műfajú szöveg, amelyben a pályázó 
a következő kérdéseken gondolkodik röviden: Milyen lehetőségei és tere van ma a világban a társadalmi 
múzeumoknak? Milyen fenntarthatósági kérdésekbe ütköznek ma a múzeumok gyűjteményei, mi erről a 
pályázó véleménye? A kortárs jelenségek múzeumi és gyűjteményi feldolgozása miként hathat vissza 
hosszabb vagy rövidebb távon az intézmények és a társadalom működésére?  

 
Munkabér és juttatások: 
Az alapbér és a juttatások megállapodás szerintiek.  
A pályázathoz kérjük, hogy a pályázó jelölje meg bérigényét.  
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 3. 
A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőtől számított 10 nap    
A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnali munkakezdés   
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Frazon Zsófia tudományos titkár, a MaDok-program 
vezetője nyújt e-mailes megkeresés esetén a frazon@neprajz.hu címen.  
 
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton a munkaugy@neprajz.hu címen.  
  
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázatról előkészítő bizottság véleménye alapján a múzeumigazgató dönt. A bizottság a pályázóknak a 
pályázatok előszűrése után szakmai interjút szervez. Az eredménytelen pályázók e-mailben értesítést kapnak, a 
beküldött pályázatok 30 nap után megsemmisítésre kerülnek. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a 
pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.  
 
A munkáltatóval kapcsolatban további információk:  
www.neprajz.hu   
www.neprajz.hu/madok  
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