
pAr,vAzATr rnr-,nivAs

A Ma gya r Tudo minyos Akad6mia Biilcs6szettudo mi nyi Kutat6 kiizpo nt
foigazgat6j a p 6ly iaatot hirdet

,,TUDoMArwos SEGEDMUNKATARS GTATAL KUTATO)"
kdzalkalmazotti munkakdr6nek betdlt6sere

Kutatisi t6ma:

Lokilis tirsadalmak vizsgilata a20. szinad elej6t6l napjainkig

Az MTA BTK N6prajztudomrinyi lntezete a 20. szinad kezdet6t6l napjainkig terjed6 id6szak
t6rsadalom- 6s gazdasrlgtort6net6t, valamint a politikai vrlltoz6soknak a lokdlis tiirsadalmakra,
a migr6ci6s folyamatokra, t6ji kOmyezetre, intdzm5nyekre, csal6di 6s egy6ni 6letutakra
gyakorolt komplex hatris6t, illetve a mindennapi 6let, az alkalmazkodrls, integr6ci6,
kooper6ci6, konfliktuskezel6s, normaszeg6s 6s identitris k6rd6seit tdrt6neti-ndprajzi
m6dszerekkel vizsg6l6 pSlyaz6k jelentkez6sdt v6rja. Az intezet MA szakir6nyu diplom6val
rendelkez6 jelentkez6k pelyinatait v6rja, akik a kutat6i p6lya ir6nt elhivatottsrigot 6reznek,
nyelvtudiisuk alkalmass6 teszi 6ket nemzetkozi megm6rettet6sre, neprajzi terepmunk6t
szivesen v6geznek, ugyanakkor a t<irt6neti forrasok haszn6lat6ban is jrlrtasak. A
t6rstudomdnyok ter6n szerzett tov6bbi diploma, OTDK helyezds, publik6ci6 el6nyt jelent.

Piiyinati felt6telek:

fels6fokri k6pesit6s, egyetemi v6gzetts6g, illetve a fels6oktatrisr6l sz6l6 tdrv6ny
szerinti mesterk6pzdsben szerzett fokozat 6s szakk6pzettsdg;
legal6bb egy vil6gnyelv magas szintri ismerete;
btintetlen el66let;
szirmit6 g€p- felhaszn6l6 i alap i smeretek.

Jog6llrlsara, illetm6ny6re 6s egy6b juttat5saira a kdzalkalmazottakjogrillasrlr6l sz6l6 1992. evi
XXXIII. ttirv6ny, valamint a kdzalkalmazottak jog6ilAsdr6l sz6l6 1992. 6vi XXXil.
tdrv6nynek a Magyar Tudomrlnyos Akaddmia ir6nyit6sa al6tartoz6 kdlts6gvet6si szervekn6l,
illetve mrls kutat6- 6s kutat6st kieg6szit6 int6zetekn6l tdrtdn6 v6grehajtrlsdr6l sz6l6 a84l20ll.
(V. 26.) kormrinyrendelet rendelkez6sei az inlnyad6ak.

A kinevezds hat6rozott id6re sz6l, 4 h6napos pr6baid6 kikot6s6vel. A kdzalkalmazotti
jogviszony id6tartama: maximum 48 h6nap.

A munkak<ir az elbiriitist k6,vet6en, 2019. szeptember l-jetil tolthet6 be.

Piiyinhatnak rijonnan vegzett diplomrlsok; 6llisban 16v6, hatarozott id6re alkalmazott
kutat6k, akiknek a kinevez6se a kdzeljdvSben lejirr; a korhatrir betart6srival PhD-fokozatot
miir megszerzett fiatalok, de el6nyt dlveznek a frissen diplomtizott kutat6k; valamint jelenleg
PhD-k6pz6sben r6szt vev6 hallgat6k, amennyiben a k6pz6siik 6llami riszt<indij ig6nybevdtele
n6lktil, kdlts6gt6rit6ses formiiban tdrt6nik.



Az alkalmazhat6 kutat6k fels6 korhatara 30 6v, kivdteles esetben 35 6v, amelyhez az MTA
elncik6nek enged6lye sztiks6ges. Az MTA es6lyharmoniz6ci6s keretprogramja 6rtelm6ben a

l0 6ven aluli gyermeket nevelo kutat6n6k esetdben a korhatrlr gyermekenklnt 2 6wel
meghosszabbodik. A meghosszabbitott korhatiir 6rv6nyes a gyermeknevel6si t6voll6tet
ig6nybe vev6, illetve a gyermekdt egyediil nevel6 ferfiakra is.

Az elbirillfusndl el6nyt jelent a magyar 6llampolg6rs6g, illetue hat6ron trili magyar fiatalok
jelentkez6se, tov6bb6 a kutat6si tertilettel 6sszeftigg6 munkatapasztalat, publik6ci6s
tev6kenysdg.

A piiy ilzatnak tartalmaznia kell:

szakmai lndletrajz,
publikrici6s jegyzek,

iskolai v6gzetts6get 6s nyelvtud6st igazol6 bizonyitv6nyok miisolat4
kutat6si terv (2-5 oldal: 4000-12.000 karakter),

a piiyizat mell6kletek6nt a szakdolgozat egy p6ldanya, ill. (ha van) publik6ci6k
ktildnlenyomata, vagy kdzl6sre elfogadott anyagok kdzir:ata,
nyilatkozat arr6l, hogy apalyiaati anyagban tal6lhat6 szemdlyes adatokat az eljanissal
osszefiigg6sben a kutat6kozpont kezelheti,
iskolai v6gzetts6get, a doktori iskola l6togat6s6t 6s a nyelvtud6st igazol6

bizonyitviinyok miisolata, a doktori iskolit mdg nem l6togat6k esetdben annak I 6ven
beltili elkezd6s6t ig6ro szrind6knyilatkozat,
apalyir;at elnyer6se eset6n hilrom h6napnrll nem r6gebbi erkdlcsi bizonyitvany.

Apf,lydnatoknak ery p6ldinyban 2019. jfnius 28. napjrlig kell be6rkezniiik kizir6lag
lev6lben

az MTA Biilcs6szettudominyi Kutat6kiizpont (Postacim: 1453 Budapest, Pf.: 33.)
cim6re.

A zirt borit6kra kerjiik riiimi:
,,Pilyizat fiatal kutat6i munkakiirre - MTA BTK-KP/441-712019"

Apilyirzat elbir6l6s6nak hatfrideje: 2019. jfilius 31.

A munkrlltat6val kapcsolatban inform6ci6t a www.mta.hu honlapon szerezhet.

Apiiyinati kiirfs tovibbi kdtzflt6tel6nek helye, ideje:

. www.kozisallas.hu -2019. mrijus 28.

. www.mta.hu -2019. mtljus 28.

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