
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

Jósa András Múzeum - Nyíregyháza 
 

pályázatot hirdet  
 

muzeológus – régész 
 

munkakör betöltésére. 
 
 
A jogviszony időtartama: 
 
2021.01.04-től helyettesítés céljából, előreláthatólag 2022.11.20-ig tartó határozott idejű 
munkaviszony 

Foglalkoztatás jellege: 
 
Teljes munkaidő 

Munkavégzés helye: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza Benczúr tér 21. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

A Jósa András Múzeum régészeti gyűjteményének, régészeti leleteinek kezelése, gyarapítása, 
nyilvántartása. A régészeti bejelentések ellenőrzése, próba és megelőző feltárások, valamint 
leletmentések és tervásatások végzése. Kutatási szakterületen rendszeres tudományos és 
ismeretterjesztő tevékenység kifejtése. Régészeti kiállítások rendezése. 

Illetmény és juttatások: 

A munkabér megállapítására és a juttatásokra a Munka Törvénykönyve az 
irányadó.                             

Pályázati feltételek: 

• régész mesterfokozatú szakképzettség, 
• legalább 2 év szakmai tapasztalat, 
• B kategóriás jogosítvány, 
• magyar állampolgárság, 
• büntetlen előélet, 
• cselekvőképesség. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• középfokú C típusú nyelvvizsga német vagy angol nyelvből, 
• térinformatikai szoftver (CAD és/vagy GIS alapú) és Total Station felhasználói 

szintű ismerete, 
• szerepel a Régészeti Szakértői Névjegyzékben. 



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• a pályázó fényképes szakmai önéletrajza, 
• végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, 
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (az erkölcsi 

bizonyítvány megérkezéséig az igénylést igazoló okirat másolata), 
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 
• a pályázó nyilatkozata, amelyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati 

anyagát a pályázati eljárásban résztvevők megismerhessék és abba 
betekintsenek. 

• a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy 
korlátozó gondnokság alatt, 

• személyazonosító igazolvány másolata. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2021. január 4. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Körösfői Zsolt régészeti 
osztályvezető nyújt, a +3620/342-6142 -as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

• Postai úton, a Jósa András Múzeum címére történő megküldésével (4400 
Nyíregyháza, Benczúr tér 21.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 
adatbázisban szereplő azonosító számot: JAM/631-1/2020, valamint a 
munkakör megnevezését: muzeológus - régész. 

• Személyesen: Pétervári Eszter, 4400 Nyíregyháza Benczúr tér 21. 
• Elektronikus úton Pétervári Eszter részére a humanpolitika@josamuzeum.hu 

címre történő megküldésével. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A beérkezett pályázatokat az intézmény illetékes vezetői értékelik és szükség esetén 
személyes meghallgatás után bírálják el. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 11. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

• Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat honlapja – www.nyiregyhaza.hu - 
2020. november 11. 

• Jósa András Múzeum honlapja – www.josamuzeum.hu - 2020. november 11. 
• Pulszky Társaság honlapja – www.pulszky.hu - 2020. november 11. 



A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A munkáltatói jogkör gyakorlója a Jósa András Múzeum igazgatója. A munkáltatói jogkör 
gyakorlója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát. A pályázat csak 
akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi 
feltételnek megfelel. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük.  
 
A munkáltatóval kapcsolatban további információ, valamint a pályázattal kapcsolatos, 
személyes adatkezelésről szóló adatkezelési tájékoztató megismerhető a www.josamuzeum.hu 
honlapon. 


