PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a 2019. évi Szilágyi János György ösztöndíj elnyerésére

A Szépművészeti Múzeum 2016-ban ösztöndíjat alapított Szilágyi János György ókorkutató (1918–
2016) emlékére.
Az ösztöndíj célja:
segítse a klasszika archeológia, az antik vallástörténet, a gyűjtéstörténet és a művészettörténet olyan
területeivel foglalkozó fiatal kutatókat, amelyek közvetlen, szoros kapcsolatban állnak az antik
művészeti hagyománnyal.
Előnyt élvezhetnek azok a pályázatok, amelyek a Szépművészeti Múzeum műtárgyaihoz
kapcsolódnak.
Pályázhatnak:
Az érintett szaktudományok (ókortudomány, művészettörténet, vallástudomány) valamelyikén
legalább MA, vagy azzal egyenértékű diplomát szerzett fiatal kutatók, doktori hallgatók. Korhatár: 35
év.
A pályázatra jelentkezhetnek továbbá,
-

az MA fokozatot a 2018/2019-es tanév tavaszi félévében megszerző egyetemi hallgatók;

-

akik korábban már nyertek ösztöndíjat, amennyiben nem töltötték ki a háromszor egyéves
intervallumot;

-

külföldi állampolgárok.

Ösztöndíjban részesülhet: egyszerre (egy adott időpontban) legfeljebb 2 fő.
Az ösztöndíj időtartama: 12 hónap, ami meghosszabbítható, ha a pályázó kiválóan teljesíti
munkatervét. A hosszabbításhoz új pályázatot kell beadni. Egy pályázó legfeljebb 3 éven keresztül
részesülhet ösztöndíjban.
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Az ösztöndíj összege: bruttó 150.000 Ft/hó. A nyertes pályázókkal a Múzeum megbízási szerződést
köt az elvégzendő feladatra. (Az ösztöndíj összege az SZJA törvény alapján nem minősül adómentes
jövedelemnek, ennek megfelelően a hatályos jogszabályi előírások szerinti levonásokkal csökkentett
összeg kerül kifizetésre, amelyet megbízási díjként számfejtenek.)
A pályázat nyelve: magyar vagy angol.
A pályázat benyújtásához szükséges dokumentáció:
1. Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap és a mellékletei;
2. a pályázó szakmai önéletrajza, esetleges publikációs jegyzék;
3. motivációs levél;
4. az ösztöndíj idejére tervezett kutatás leírása (részletes munkaterv);
5. a legjobbnak ítélt publikáció, kézirat vagy dolgozat másolata.
A dokumentációt egy példányban kell benyújtani, írásban és elektronikusan is.
Az írásbeli pályázatokat személyesen vagy postai úton lehet benyújtani.
Cím: Böhler Nóra, Antik Gyűjtemény, Szépművészeti Múzeum. 1146 Budapest, Dózsa
György út 41., porta;
Postacím: Böhler Nóra, Antik Gyűjtemény, Szépművészeti Múzeum, 1396 Budapest, pf. 463.
A borítékra, kérjük, írják rá: Szilágyi János György ösztöndíj.
A pályázatot elektronikus úton, csatolt fájlként (pdf vagy doc formátumban) is be kell nyújtani.
E-mail: nora.bohler@szepmuveszeti.hu
A pályázat beadásának határideje 2019. április 8.
Az elbírálás határideje: 2019. április 18.
A pályázat menete:
Az ösztöndíjat elnyerők főleg a Szépművészeti Múzeum illetékes gyűjteményéhez kapcsolódva végzik
kutatásaikat. Lehetőségük nyílik, hogy bekapcsolódjanak a gyűjtemény munkájába, ennek mértéke
azonban nem haladhatja meg idejük 20%-át. Az ösztöndíj idejére eső kutatásaikat – pályázatuk
jellegéből adódóan – társintézményekben is végezhetik.
Munkájuk segítésére a kuratórium mentort kér fel.
A nyertes pályázók az ösztöndíj időtartama alatt folyamatosan beszámolnak kutatásaik haladásáról. Az
ösztöndíj végén írásbeli beszámolót készítenek a munkájukról. A felkért mentor szintén írásban
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értékeli a teljesítményüket. A nyerteseket az ösztöndíj ideje alatt publikációs kötelezettség nem terheli.
Készülő munkájuk aktuális kéziratát le kell adniuk a kuratóriumnak. Ezen kívül előadást kell tartaniuk
kutatásaikról az Ókortudományi Társaságban, hogy a magyar ókortudomány széles nyilvánossága
előtt adjanak számot munkájukról, a mentori segítség hatékonyságáról és a kuratórium döntésének
megalapozottságáról. Az előadásra lehetőleg a pályázati időszak végén, de legkésőbb a lejártát követő
hat hónapon belül kerüljön sor.
Hiánypótlás:
A pályázat kiírója lehetőséget nyújt a hiánypótlásra az abban megjelölt feltételek szerint.
A pályázat elbírálása:
A benyújtott pályázatokat kuratórium bírálja el. Tagjai:
-

Török László (az MTA rendes tagja), a bírálóbizottság elnöke

-

Szentesi Edit (MTA BTK Művészettörténeti Intézet)

-

Ferenczi Attila (ELTE, Latin Tanszék)

-

Nagy Árpád Miklós (Szépművészeti Múzeum, Antik Gyűjtemény)

A kuratórium adott esetben kooptálással egészül ki.
Szerződéskötés:
A nyertes pályázókkal a Szépművészeti Múzeum megbízási szerződést köt.1
A pályázatbeadással kapcsolatos további információ az alábbi elérhetőségen kérhető:
Név: Böhler Nóra
E-mail: nora.bohler@szepmuveszeti.hu
Telefon: +36 30 282 68 85

Budapest, 2019. február 28.
Dr. Baán László s.k.
Főigazgató
Szépművészeti Múzeum
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Jelen pályázati felhívás alapján létrejött jogviszonyra a polgári törvénykönyvről szól 2013. évi V. törvény megbízási
szerződésre vonatkozó szabályai az irányadók (azzal, hogy pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint
a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az
ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény rendelkezései nem alkalmazandók).
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