
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÓBAJÁTÉK A MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZBAN   

 

A Magyar Állami Operaház Zenekara próbajátékot hirdet  

 

2021. AUGUSZTUS 1-TŐL BETÖLTHETŐ ÁLLÁSHELYRE  

 

ZENEKARI TAG / ÜTŐ munkakörben 

 

 

2021. JÚLIUS 8-án, 15:00 ÓRÁTÓL  

AZ EIFFEL MŰHELYHÁZ FRICSAY TERMÉBEN  

(1101 BUDAPEST, KŐBÁNYAI ÚT 30.)  

 

 

Feladatok:  

• a zenekari művész a kinevezésben vállalt művészi munkakörének megfelelően, legjobb 

tudása, a mindenkori karmester utasítása szerint végzi munkáját;  

• köteles hangszeres tudását olyan állapotban tartani, hogy a vele szemben támasztott 

legmagasabb művészi követelményeknek maradéktalanul megfeleljen; 

• a próbákon szólamtudással – új betanuláskor a szólam technikai ismeretével – kell 

megjelennie; 

• a zenekari művész kötelezhető a színpadon is közreműködni.  

 

Jelentkezési feltételek:   

• középiskolai/gimnáziumi végzettség és szakképzésben szerzett szakirányú 

szakképesítés, vagy zeneművészeti szakközépiskolai szakirányú végzettség, vagy 

zeneművészeti főiskolai szakirányú végzettség; 

• nyertes pályázat esetén kinevezési feltétel külföldi állampolgár esetén összevont 

tartózkodási engedély/regisztrációs igazolás beszerzése;  

• nyertes pályázat esetén kinevezési feltétel külföldön szerzett oklevél esetén végzettségi 

szint és szakképzettség elismerése iránti eljárás indítása a Magyar Ekvivalencia és 

Információs Központnál; 

• büntetlen előélet.  



 

 
 
 
 
 
 
 

Amit kínálunk:  

• 2022. július 31-ig szóló, határozott időtartamú munkaviszony, 3 hónap próbaidővel 

(külföldi állampolgár esetén a magyarországi munkavállalás hivatalos feltételeinek 

teljesülése függvényében); 

• havi fizetés és előadásonkénti közreműködési díj a munkaszerződésben foglaltak 

szerint; 

• a munkakör bel -és külföldi kiküldetésekkel járhat.  

 

A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• fényképes önéletrajz, a pályázó saját nyilatkozata végzettségéről, a pályázó saját 

nyilatkozata büntetlen előéletéről, adatkezelési nyilatkozat, melyben hozzájárul a 

pályázattal kapcsolatos személyes adatainak kezeléséhez. (Mindkét formula a 

www.opera.hu honlapon az álláshelyek menüpont alatt megtalálható.) 

 

Jelentkezését az alábbi címen várjuk: probajatek@opera.hu  

Benyújtási határidő: 2021. június 30.  
 

A próbajáték zenekari anyaga a www.opera.hu/álláshelyek menüpont alatt megtalálható. 

Zongorakísérőt biztosítunk. A próbajáték résztvevői részére útiköltséget és szállást nem áll 

módunkban fizetni. 
 
 

A próbajátékkal kapcsolatos információk: a pályázati feltételeknek megfelelő pályázók 

próbajátékon vehetnek részt, sorrendjüket 2021. július 8-án sorsolással döntjük el. A próbajáték 

legalább kettő, legfeljebb három fordulós. Az első forduló függöny mögött, a második forduló 

és az esetleges harmadik forduló függöny előtt, nyílt színen zajlik. A további fordulókba az 

előző fordulót sikeresen teljesítő pályázó juthat tovább.  

A koronavírus okozta helyzetre tekintettel a meghallgatáson a bizottság maszkban vesz részt, 

megtartva az ajánlott fizikai távolságtartás mértékét. Kézfertőtlenítőt biztosítunk.  

A járványügyi helyzettel összefüggésben hozott óvintézkedések betartása a pályázók felé is 

kérés.  

http://www.opera.hu/álláshelyek

