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A Ma gya r Tudo minyos Akad6mia Biilcs6szettu do m6 nyi Kuta t6kiizpo nt
foigazgat6j a p iiy iaatot hirdet

,,TUDOMAIWOS SEGEDMUXXATARS (FTATAL KUTAT6)"
kozalkalmazotti munkakdr6nek betolt6s6re

Kutatisi t6ma:

20, sziu;alli magyar miiv6szet

A fiatal kutat6 egyik fontos feladata a tervezds alatt 5116 Magtar mfrvdszet 1945-1990 kozdtt c.
k6zik<inyv munkrllataiban val6 r6szv6tel, igy elvdr6s a korszak magyar mtiv6szet6ben, annak
szakirodalm6ban val6 jrirtass6g. El6nyt jelentenek a pilyiz6nak a t6makdrben eddig
megjelent publik6ci6i. A fiatal kutat6nak ezen kivtl intenziven r6szt kell vennie az MTA
BTK Miivdszettdrt6neti Int6zet kapcsol6d6 gytijtemdnyeinek (els6sorban az Adattrlmak 6s a
Magyar Mtiv6szek Lexikonrlnak) tudomrinyos feldolgozisiban, a kutat6szolgillat ell6t6s6ban,
azintdzetet 6rint6 egy6b munk6k 6s feladatok elv6gz6s6ben.

Piiyi,zati felt6telek:

szakirdnyri v6gzetts6g: mriv6szettdrt6net MA diploma;
az angol nyelv ismerete;
btintetlen el66let.

Jog6ll6srlra, illetm6ny6re 6s egy6b juttatisaira a kdzalkalmazottakjogrill6s6r6l sz6l6 1992. 6vi
XXXII. tdrvdny, valamint a kdzalkalmazottak jogill6srir6l sz6l6 1992. 6vi XXXII.
ttirv6nynek a Magyar Tudomiinyos Akad6mia irtinyit6sa al6tartoz6 kdlts6gvet6si szervekndl,
illetve m6s kutat6- 6s kutatast kieg6szit6 intdzetekn6l tdrt6n6 v6grehajt6srir6l sz6l6 a 8412011.

N . 26.) kormiinyrendelet rendelkezdsei az irrlnyad6ak.

A kinevez6s hatiirozott id6re sz6l, 4 h6napos pr6baid6 kikdt6s6vel. A kozalkalmazotti
jogviszony id6tartama: maximum 48 h6nap.

A munkakor az elbirilhist kovet6en, 2019. szeptember l-jetbl tdlthetd be.

Pfilyazlatnak rijonnan vdgzett diplom6sok; 6ll6sban 16v6, hatirozoff id6re alkalmazott
kutat6k, akiknek a kinevez6se a kdzeljdv6ben lejir; a korhatiir betart6sdval PhD-fokozatot
milr megszeruett fiatalok, de el6nyt 6lveznek a frissen diplomiizott kutat6k; valamint jelenleg
PhD-k6pz6sben r6szt vev6 hallgat6k, amennyiben a k6pz6siik 6llami 6szt6ndij ig6nybevdtele
n6lktil, kdlts6gt6rit6ses form6ban tdrtdnik.

Az alkalmazhat6 kutat6k fels6 korhatara 30 6v, kiv6teles esetben 35 6v, amelyhez az MTA
elntikdnek enged6lye sziiks6ges. Az MTA es6lyharmoniz6ci6s keretprogramja 6rtelm6ben a
10 6ven aluli gyermeket nevel6 kutat6n6k eset6ben a korhat6r gyermekenkflnt 2 6wel
meghosszabbodik. A meghosszabbitott korhatdr 6rv6nyes a gyermeknevel6si t6voll6tet
ig6nybe vev6, illetve a gyermek6t egyediil nevel6 ferfiakra is.



Az elbirillisn6l el6nyt jelent a magyar 6llampolg6rs6g, illetve hataron trili magyar fiatalok
jelentkezdse, tov6bb6 a kutatiisi tertilettel 6sszefiigg6 munkatapasztalat, publik6ci6s
tev6kenys6g.

A piiyiaatnak tartalmaznia kell:

szakmai 0n6letrajz,
iskolai vdgzettsdget 6s nyelvtudast igazol6 bizonltvrinyok miisolatai,
pillyinat elnyer6se eset6n hrlrom h6napn6l nem r6gebbi erkdlcsi bizonyiwany;
nyilatkozat arr6l, hogy apiiytz,ati anyagban tal6lhat6 szem6lyes adatokat az eljarassal
dsszefiigg6sben a kutat6kOzpont kezelheti.

Apiiyiraitoknak ery p6ldinyban 2019. jrfnius 28. napjrflig kell be6rkeznitk kiz6r6lag
lev6lben

az MTA Bdlcs6szettudominyi Kutat6kiizpont (Postacim: 1453 Budapest, Pf.: 33.)
cim6re.

Azitrt borit6kra kerjtik r6irni:
,,Pilyiant fiatal kutat6i munkakiirre - MTA BTK-KP/441-6?019"

Apiiyinat elbir6lisinak hat6rideje 2019. jflius 31.

A munk6ltat6val kapcsolatban inform6ci6t a www.mta.hu honlapon szerezhet.

Apiiyinati kiiris tovibbi k6m6t6tel6nek helye, ideje:

. www.kozieallas.hu -2019. m6jus 28.

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

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