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,,TUDoMAxyos SEGEDMUNKATARS (FTATAL KUTATO)"
kdzalkalmazotti munkakdr6nek betdltdsdre

Kutatdsi t6ma:

A trianoni Magyarorszig tiirt6nete a Horthy-korszakban (1919-1944)

T6ma: Az 1918-1920 k6zl. kialakult trianoni Magyarorszitg, illet.re a Horthy-korszak 25 6ves
tdrtdnete. Ennek a korszaknak a k6rd6sei tart6san a kutat6i 6s k6zt6rt6neti 6rdekl6d6s
kozdppontj6ban vannak. Az elmrilt k6t-hrirom 6vtizedben rij politika-, tiirsadalom-, eszme- 6s
mtivel6d6st<irt6neti megkdzelit6sek jelentek meg. Az NKFIH program tilmogatils6val az MTA
BTK Tdrtdnettudomiinyi Int6zetben a korszak h6romkcitetes dsszefoglalisrit k6szitjiik el6,
amely a tradici6k 6s a modernit6s viszonyrendszer6ben vizsgrllja a korszak magyarorsz6gi 6s
kisebbs6gi magyar t6rsadalmait, az orszdg bels6 6s kiils6 viszonyait. Mikdnt hatotta ifi a
tortdneti jogfolytonoss6g ig6nye, a tertileti 6s etnikai vesztes6gek tudata a revizi6s
ktizgondolkod6st 6s a kiilpolitik6t? Hogyan lehetett ritv<izni az rij keretek kozt az 6llam
konszolid6ci6j6t a tiirsadalom modernizdci6jhval, a versailles-i Eur6p6ba val6 beilleszked6st a
hakirokon kiWlre kertilt magyar kisebbs6gek hatdkony vddelm6vel?
A fiatal kutat6 feladata a NKFIH-program r6szek6nt foly6 kutatrisba val6 bekapcsol6das, saj6t
villasztott tdmejdnak kutatis6val, kiilcinosen az eddig m6g kev6sb6 feltrirt lev6ltriri 6s mris
forrasok felt6r6s6val, feldolgozisdval. A p6lyaz6val szembeni tov6bbi elvilras, hogy r6szt
vegyen az emlitett NKFlH-kutat6sban, az adatgy(ijt6sben 6s a fornlskutatrlsban, illetve a
tov6bbi kutatrlsokat el6segit6 munkiilatokbary p6ly izatokban.

Piiyinati felt6telek:

tdrt6nelem szakos MA diplom4
angol, n6met vagy francia nyelvismeret,
j drtassrlg lev6ltari kutatrisban, forr6sszrivegek olvasiis6ban,
biintetlen e166let.

A pSlyinatntil el6nyt 6lvez a szakmai int6zm6nyben szerzett gyakorlat, lev6ltriri kutatiisban
val6 gyakorlat vagy kiilfbldi tanulmanytt, miir megl6v6 szakmai publik6ci6k 6s ktildndsen a
tortdnettudom6nyi PhD-k6pz6s megkezddse, esetleg a doktori fokozat megszerz6se.

Jog6llrlsrlra, illetm6ny6re 6s egy6b juttatisaira a k<izalkalmazottakjog6ll6s6r6l sz6l6 1992. 6vi
XXXIII. tdrv6ny, valamint a k<izalkalmazottak jog6ll6sar6l sz6l6 1992. 6vi XXXil.
torvdnynek a Magyar Tudomanyos Akad6mia iranyittisa al6 tartoz6 kolts6gvet6si szervekn6l,
illetve mris kutat6- 6s kutalist kieg6szit6 int6zetekn6l tdrt6n6 v6grehajt6s6r6l sz6l6 a84l20ll.
N . 26.) kormdnyrendelet rendelkez6 sei az ir6nyad6ak.

A kinevez6s hatrirozott id6re sz6l, 4 h6napos pr6baid6 kikrit6s6vel. A k<izalkalmazotti
jogviszony id6tartama: maximum 48 h6nap.



A munkakdr az elbiril6st ktivet6en,2019. szeptember 1-i6tol tdltheto be.

Piiyazhatnak rijonnan v€gzett diplom6sok; 6ll6sban l6vo, hatrirozott id6re alkalmazott
kutat6k, akiknek a kinevez6se a kozeljdv6ben lejir; a korhatar betart6s6val PhD-fokozatot
mar megszerzett fiatalok, de el6nyt 6lveznek a frissen diplomazott kutat6k; valamint jelenleg

PhD-k6pz6sben r6szt vev6 hallgat6k, amennyiben a k6pz6siik 6llami oszt6ndij igdnybev6tele

ndlkiil, k0lts6gt6ritdses form6ban tdrt6nik.

Az alkalmazhat6 kutat6k fels6 korhatiira 30 6v, kiv6teles esetben 35 6v, amelyhez az MTA
elndk6nek enged6lye sztiks6ges. Az MTA es6lyharmoniz6ci6s keretprogramja 6rtelm6ben a

l0 6ven aluli gyermeket nevel6 kutat6n6k eset6ben a korhatiir gyermekenkdnt 2 6wel
meghosszabbodik. A meghosszabbitott korhatrir 6rv6nyes a gyermeknevel6si ttivolldtet
ig6nybe vev6, illetve a gyermek6t egyediil nevel6 ferfiakra is.

Az elbiriifusn6l el6nyt jelent a magyar 6llampolgars6g, illewe hatiiron tirli magyar fiatalok
jelentkez6se, tov6bbri a kutat6si teriilettel dsszefiiggS munkatapasztalat, publik6ci6s

tev6kenys6g.

A piiy inatnak tartalmaznia kell:

szakmai 6n6letrajz,
iskolai v6gzetts6get 6s nyelvtudrlst igazol6 bizonyitv6nyok miisolatai,

motiv6ci6s lev6l;
annak a kutat6snak a rovid (maximum 2 oldalas) munkaterve, amelyet a fiatal kutat6i
Osztdndij sor6n szeretne megval6sitani;
pillyinat elnyer6se eset6n h6rom h6napn6l nem r6gebbi erkdlcsi bizonyitvrlny;
nyilatkozat arr6l, hogy apiiyiaati anyagban takilhat6 szem6lyes adatokat az elj6nissal
dsszefiiggdsben a kutat6kdzpont kezelheti.

Apiiyinatoknak egy p6ldinyban 2019. jrinius 28. napjiig kell be6rkezniiik kizir6lag
lev6lben

az MTA Bdlcs6szettudomdnyi Kutat6kdzpont (Postacim: 1453 Budapest, Pf.: 33.)
cim6re.

A zirt borit6kra kerjiik r6irni:

,,Pilyhzat fiatal kutat6i munkakiirre - MTA BTK-KP/441'912019"

Apiiyiuat elbirilisinak hatirideje: 2019. jrilius 31.

A munkrlltat6val kapcsolatban informiici6t a www.mta.hu honlapon szerezhet.

Lpiiyiuati kiir{s tovfbbi kdtz6t6tel6nek helye, ideje:

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

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

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