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f6igazgat6j a p 6ly inatot hirdet

,,TUDOMATWOS SEGEDMUNKATARS GIATAL KUTAT6)"
kOzalkalmazotti munkakdrdnek betoltesdre

Kutatisi t6ma:

Hangszeres n6pzenei griijt6sek dallamtipol6giai feldolgozisa 6s dallamrendszertani
besorolisa

Az MTA BTK Zenetudomrinyi lntdzet N6pzene- 6s N6plinckutat6 Archivuma tobb ezer

6ninyi hangszeres n6pzenei felv6telt tartalmaz a teljes magyar nyelvteriiletr6l. A hatalmas
gyiijtem6ny legkor6bbi szegmense Vikilr, Bart6k, Kod6ly, Lajtha a 19-20. sz. fordul6jrfur

k6sziilt fonogr6fos gyrijt6seit tartalmazza. A gytijt6s m6sodik nagy hulllmirt a 20. szinad
derekiin Kod6ly 6ltal az akad6miai kutat6sba integr6lt magyar n6ptrlnckutat6shoz kapcsol6d6
hangszeres gffitdsek jelentik. Martin Gyorgy Kall6s Zoltirrral egytittmiikddve kiterjesztette a

kutat6st a hatiiron trili magyarlakta tertiletekre is. A gyrijtem6ny harmadik nagy egys6g6t a 20.

szinad utols6 6vtizedeiben kibontak oz6 tinchilzmozgalom hozta l6tre.
A magyar hangszeres gytijt6sek nemcsak a tudom6nyos kutat6s sz6miira fontosak, hanem a

tudomanyos alapokra tiimaszkod6 bazai 6s a hat6ron trili titnchinmozgalom, a szinpadi
folkl6rmozgalmak 6s az egyetemi szinten is beindult hangszeres n6pzeneoktatrls mindennapi
gyakorlatrinak alapj6t k6pezik. Az UNESCO szellemi kultur6lis ordks6g meg6rzds6t c€lzo
legfobb gyakorlatok listrij6ra keriilt ,,tdnchdz"-m6dszer rdv6n erre a hangszeres magyar
anyagra igen sz6leskdni tudomiinyos 6s kozmrivel6d6si 6rdekl6d6s alakult ki vil6gszerte a

kiilfbldi kutat6k 6s folkl6r-revival kdzdss6gek kdrdben is. A gytijtem6ny eg6sz6nek hazai 6s

nemzetkdzi tudomrinyos hasznositilsa viszont csak annak szakszerii 6wil6git6s6val,
etnomuzikol6giai elemz6s6vel, tipologizrilas6val, rendszerezds6vel oldhat6 meg teljeskdr[ien.
Ennek els6 l6p6sek6nt hirdetjiik meg jelenpilyinatot.

Pi,Jyi,zati felt6telek:

muzikol6gus (ezen beliil etnomuzikol6gia MA specializ6ci6) 6s/vagy
etnomuzikol6gus v6gzetts6g ;
k6t villgnyelv legal6bb k<iz6pszintri ismerete;
a piiyinl MA-szakdolgozata r6szben vagy eg6szen kapcsol6djon a pilyinat
tdmi$ittoz1'
btintetlen el66let.

Jog6llristira, illetm6ny6re 6s egy6b juttat6saira a kdzalkalmazottak jog6ll6sar6l sz6l6 1992. 6vi
XXXU. td,rvdny, valamint a kdzalkalmazottak jog6ll6srlr6l sz6l6 1992. 6vi XXXU.
torv6nynek a Magyar Tudom6nyos Akad6mia iranyit6sa al6tafioz6 kdlts6gvetdsi szervekn6l,
illetve m6s kutat6- 6s kutat6st kieg6szit6 int6zetekn6l tdrtdn6 v6grehajt6sar6l s2616 a84l20ll.
ry. 26.) kormiinyrendelet rendelkez6sei az ir6nyad6ak.

A kinevez6s hat6rozott id6re sz6l, 4 h6napos pr6baid6 kikrit6s6vel. A ktizalkalmazotti
jogviszony id6tartama: maximum 48 h6nap.



A munkakcir az elbiraltist kcivetden,20l9. szeptember 1-jetol tdlthetd be.

Piiyinhatnak rijonnan vegzett diplom6sok; 6ll6sban 16v6, hatarozott id6re alkalmazott
kutat6k, akiknek a kinevez6se a krizeljdv6ben lej6r; a korhatiir betartds6val PhD-fokozatot
m6r megszerzett fiatalok, de el6nyt 6lveznek a frissen diplomazott kutat6k; valamint jelenleg
PhD-k6pz6sben r6szt vevo hallgat6k, amennyiben a k6pz6stik rillami dsztondij ig6nybev6tele
n6lkiil, kdlts6gt6rit6ses form6ban tdrt6nik.

Az alkalmazhat6 kutat6k fels6 korhatrira 30 6v, kiv6teles esetben 35 6v, amelyhez az MTA
elnokdnek enged6lye sztiks6ges. Az MTA es6lyharmoniz6ci6s keretprogramja 6rtelm6ben a
10 6ven aluli gyermeket nevel6 kutat6n6k eset6ben a korhat6r gyermekenkent 2 6wel
meghosszabbodik. A meghosszabbitott korhat6r 6rvdnyes a gyermeknevel6si trlvoll6tet
ig6nybe vev6, illetve a gyermek6t egyedtil nevel6 f6rfiakra is.

Az elbirillitsn6l el6nyt jelent a magyar rlllampolg6rs6g, illetve hatriron tfli magyar fiatalok
jelentkez6se, tov6bb6 a kutatrisi teriilettel cisszeftigg6 munkatapasztalat, publik6ci6s
tev6kenys6g.

A piiy inatnak tartalmaznia kell:

szakmai on6letrajz,
iskolai v6gzettsdget 6s nyelvtud6st igazol6 bizonltv5nyok m6solatai,
pillydzat elnyerdse esetdn h6rom h6napn6l nem r6gebbi erkdlcsi bizonyitvriny;
nyilatkozat arr6l, hogy apiiyiz;ati anyagban tal6lhat6 szemdlyes adatokat az eljrir6ssal
dsszeftigg6sben a kutat6kozpont kezelheti.

Apf,lyizatoknak egy p6ldrlnyban 2019. jlinius 28. napjdig kelt be6rkezniiik kizir6lag
lev6lben

az MTA Biilcs6szettudomfnyi Kutat6kdzpont @ostacfm: 1453 Budapest, Pf.: 33.)
cim6re.

Azirt borit6kra kdrjiik r6irni:
,,P6lydnat fiatal kutat6i munkakiirre - MTA BTK-KP/441-l0l20lg"

Apiiyinat elbirflisinak hat6rideje: 2019. jritius 31.

A munkriltat6val kapcsolatban informilci6t a www.mta.hu honlapon szerezhet.

Apiiyirz;ati kiirr[s tovibbi kdzzfitfitelfinek helye, ideje:

. www.kozigallas.hu -2019. m6jus 28.

. www.mta.hu -2019. mdjus 28.

. www.btk.mta.hu -2019. m6jus 28.
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