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A Magyar Tudom6nyos Akad6mia Biilcs6szettudom6nyi Kutat6kiizpont
foi gazgat6j a p 6ly Szatot h i rdet

,,TUDOMANYOS SEGEDMUNKATARS (FIATAL XUTATO;"
kozalk almazotti munkakdr6nek bet<ilt6s6re

Kutatisi t6ma:

Textol6giai 6s tiirt6neti kutat6sok a 15J0. szizadi magyarorszigi irodalomban

A fiatal kutat6 feladata, hogy r6szt vegyen az MTA BTK Irodalomtudom6nyi Intfzete
kutatrisaiban, amelyek a nemzeti klasszikusok 6letmtiv6b6l kritikai kiadrisok elkdszit6s6re eslvagy
jelent6s alkot6i 6letmtivek, kiemelked6 mtivek, korszakok, miifajok, motivumok irodalom- 6s

eszmetdrt6neti kontextualizdlilsira 6s 6rtelmez6s6re ir6nyulnak. A tanulm6nyozand6
sz<ivegcsoportnak a 15. szinadt6l a 20. sziaad v6g6ig tart6 id6szakb6l, a magyarorszdgi magyar,
latin, n6met vagy szl6v nyelvii irodalom kdr6b6l kell kikertilnie, a jelentkez6 k6pzetts6g6nek,
felk6sztilts6g6nek 6s 6rdekl6d6s6nek megfelel6en. A szcivegek kezel6s6hez magas szintii digit6lis
j5rtassrig sziiks6ges. A kutat6 tovribbi feladata, hogy kdzremfik6dj6k a magyar irodalomtdrtdneti
szint6zis kOtetr6szeinek, fejezeteinek megirtlsiiban 6s megszerkeszt6sdben.

Pilyi.zati felt6telek:

magyar nyelv 6s irodalom szakon megszerzett egyetemi vdgzettsdg, illetve a

fels6oktatSsr6l sz6l6 tdrv6ny szerinti mesterk6pz6sben szerzptt fokozat 6s szakk6pzetts6g,

magas szintri szfimit6gdp-felhaszniil6i ismeretek,

biintetlen el66let,
legal6bb ktiz6pfok0 angol 6s legal6bb kdz6pfokri n6met, olasz vagy francia nyelwizsga.

El6nyben rdszesiil az a phlyia6, aki modern filol6giai (angol, n6met, olasz, francia stb. nyelv 6s

irodalom) szakon megszerzett egyetemi v6gzetts6ggel is rendelkezik.

Jogrlll6s6ra, illetmdny6re 6s egy6b juttat6saira a kcizalkalmazottak jog6ll6sar6l sz6l6 1992. 6vi
XXXII. tdrv6ny, valamint a kdzalkalmazottak jog6lkisrir6l sz6l6 1992.6vi XXXIII. tdrv6nynek a

Magyar Tudom6nyos Akaddmia ir6nyftisa al6 tartozl kdlts6gvet6si szervekndl, illetve m6s

kutat6- 6s kutat6st kieg6szit6 int6zetekn6l tdrt6n6 v6grehajtr{shr6l sz6l6 8412011. (V. 26.)
korm6nyrendelet rendelkezdsei az irfinyad6ak.

A kinevezds hat6rozott id6re sz6l, 4 h6napos pr6baidS kik<it6s6vel. A krizalkalmazottijogviszony
id6tartama: maximum 48 h6nap.

A munkakdr az elbirdlilst kdvet6en , 2019. szeptember 1-jet6l t6lthet6 be.

Pilydzhatnak tjonnan vdgzett diplom6sok; Sll6sban lev6, hatdrozott id6re alkalmazott kutat6k,
akiknek a kinevez6se a kdzeljdv6ben lej6r; a korhat6r betartiis6val PhD-fokozatot mdr
megszerzett fiatalok, de elSnyt dlveznek a frissen diplomrizott kutat6k; valamint jelenleg PhD-



k6pz6sben r6szt vev6 hallgat6k, amennyiben a k6pz6stik rlllami dszt6ndij ig6nybev6tele ndlk0l,
kdlts6gt6rit6ses form6ban tdrtdnik.

Az alkalmazhat6 kutat6k fels6 korhatdra 30 6v, kiv6teles esetben 35 6v, amelyhez az MTA
elndkdnek engeddlye sziiks6ges. Az MTA es6lyharmonizi{ci6s keretprogramja 6rtelm6ben a l0
6ven aluli gyermeket nevel6 kutat6n6k esetdben a korhat6r gyermekenk6nt 2 evvel
meghosszabbodik. A meghosszabbitott korhatiir 6rv6nyes a gyermeknevel6si t6voll6tet ig6nybe
vev6, illetve a gyermek6t egyediil nevel6 f6rfiakra is.

Az elbirSlitsn6l el6nyt jelent a magyar 6llampolg6rs6g, illetve hat6ron trili magyar fiatalok
jelentkezdse, tovilbb6 a kutat6si teriilettel 6sszeftigg6 munkatapasztalat, publikdci6s tev6kenys6g.

A piiy flzatna k tartalmaznia kell :

apiiydz5 szem6lyes adatait, postai 6s e-mail el6rhet6sdg6t, telefonszimdt;
szakmai iletrajzifi a fels6fokri tanulmiinyok, dsztdndijak, nyelvtud6s, demonstr6tori vagy
taniri gyakorl at stb. r6szl ete s feltiintetds6vel ;

teljes publikrici6s jegyzdket (h6l6zati publikdci6k eset6n az URL-cim pontos
megadrisilval), lehet6s6g szerint hivatkozSsokat is (ez ut6bbi nem kdtelez6);
a publikrici6k egy p6ld6ny6t vagy azok m6solatiit;
kutat6si tervet (max. 2 nyomtatott oldal terjedelemben);
a doktori kdpzdsben val6 r6szvdtel vagy megszerzeff fokozat igazolfusirt, akiir felv6teli
eredmdnyt is;
apiiyia6 iskolai vdgzetts6g6t tanfisit6 okiratok, valamint nyelvvizsga-bizonyitvdnyainak
mSsolat6t;
pSlyhzat elnyer6se eset6n hSrom h6napn5l nem r6gebbi erkdlcsi bizonyitv6nyt;
nyilatkozatot arr6l, hogy a pitlyinati anyagban tal6lhat6 szem6lyes adatokat azeljhri.ssal
dsszefiiggdsben a kutat6kozpont kezelheti.

Aphlyi,zatoknak egy p6ldrinyban 2019. jfnius 28. napjiig kell be6rkezniiik kizir6lag
lev6lben

az MTA Biilcs6szettudominyi Kutat6kdzpont (Postacim: 1453 Budapest, Pf.: 33.) cim6re.

A zilrt borit6kra k6rjiik r6frni:
,,Phlyizat fiatal kutat6i munkakiirre - MTA BTK-KP/441-Sl20lg'

Apilyi.zat elbirril6s6nak hatirideje: 2019. jrilius 31.

A munkriltat6val kapcsolatban inform6ci6t a www.mta.hu honlapon szerezhet.

Apilyilzati kiiris tov6bbi k6zz6t6tel6nek helye, ideje:

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

. www.btk.mta.hu -2019. m6ius 28.
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