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A Magyar Tudomfnyos Akad6mia Biilcs6szettudom6nyi Kutat6kiizpont
fbigazgat6j a p 6ly izatot hirdet

,,ticYrNTnzo 1rnm rttrtsz1"
kozalkalmazotti munkakcir6nek bet<i lt6 s 6re

Munkakiiri feladat:

Az MTA BTK Tdrt6nettudom6nyi lntezet keretein beliil miik<idri Magyar V6rostort6neti
Atlasz kutatiisi projekthez kapcsol6d6 t6rk6p6szeti 6s grafikai feladatok ellitdsa. A t6rk6p6sz
feladatai tdbbek krizrjtt az alilbbi rdszfeladatokat foglaljilk magukban:

r t6rk6pek tervez6se, rissze6llit6sa 6s ifidolgozfsa tcjrt6neti t6rk6pek, modem topogr6fiai
t6rk6pek, l6gi, mriholdas 6s egy6b felv6telek felhaszniilrsdval,

' reprodukci6kkdnt felhasznSland6 t6rk6pek Osszegyiijt6se 6s digitalizdlilsa,
. egy6b j6rul6kos kartogriffrai 6s grafikai munkrik elv6gzdse,

' egyiittmrikddds az Magyar Viirost<irt6neti Atlasz szerzoivel6s szerkeszt6ivel,

' a Viirosatlasz honlap (http://www.varosatlasz.hu) tartalm6nak folyamatos
akfializtitsa.

A munkav6gz6s helye:

Az MTA BTK T6rt6nettudomtlnyi lrftezet sz6khely6n.

Pilyfzati felt6telek:

- okleveles t6rk6p6sz (kartogrilfus) vagy t6rinformatikus v6gzetts6g,
- t6rinformatikai (ArcGIS, QGIS) 6s k6pszerkeszt6 szoftverek (CorelDRAW,

Photoshop) magas szintti ismerete,
- legalibb k<iz6pfokri, ttirsalg6si szintti angol nyelvtud6s,
- magyar 6l1ampolg6rs5g, cselekv6k6pess6g, biintetlen el66let,
- apillyinat elnyer6se eset6n 3 h6napnSl nem r6gebbi erk<ilcsi bizonyitvdny.

A pdlyazat elbir6l6sa sor6n el6nyt jelent a brjlcs6szettudom6nyi v6gzettsdg, a tdrt6nelem,
rdgeszet, vagy rokon szakm6k ismerete, a hasonl6 akad6miai-tudom6nyos munkak<irben
szerzett tapasztalat a magasabb szintti angol nyelvismeret vagy az angol mellett a ndmet
nyelv ismerete.

Iogdll6s6ra. illetm6ny6re 6s egy6b juttat6saira a k<izalkalmazottakjog6ll6sar6l sz6l6 1992. 6vi
XXX[. tdrv6ny rendelkez6sei az irdnyad6ak.

A kinevezds hatinozott idrire 2019. december 31-ig sz6l 4 h6napos pr6baid6 kikdt6s6vel.
R6szmunkaid6, heti 20 6ris munkakOr.

A munkakrir 2017. mircius 1. napt6l tcilthet6 be.

A pf,ly 6zat r6szek6nt benyfj tand6 iratok, igazolis ok:

ap6lyaz6 lletitjhtbemutat6, fenyk6pes szakmai onlletrajz 6s motiv6ci6s lev6l,



iskolai v6gzetts6get, szakk6pzetts6get 6s nyelvtud6st tanrisit6 dokumentumok
mrisolatai (apdlyazat elnyerdse eset6n az ercdeti okiratok bemutat6sa),
nyilalkozat arr6l, hogy apilyinati anyagban szerepl6 szem6lyes adatokat az eljirixsal
<isszeftigg6sben a Kutat6kdzpont kezelheti.

Apilyinatoknak ery p6ldr[nyban20l7. februfr 17. napjrlig kell be6rkezniiik
az MTA Biilcs6szettudomrlnyi Kutat6ktizpont (Postacim: 1250 Budapest, Pf.: 9.)

lev6lcim6re.

A zirt borit6kra k6rjfik rriirni:
,,P 6ly frzat ii gSrin t6z 6 (t6 rk6p 6sz) mu n kakii rre - MTA BTK-KP I 23 -l I 20 17 "

A piiy 6zat elbirilis 6nak hatdri deje: 2 0 I 7. fe b r udr 2 4.

A munkriltat6val kapcsolatban a www.mta.hu, a projekttel kapcsolatban
www. varo satlasz. hu honlapon ti$6koz6 dhat.

Apilyinati kifris tovibbi kdzzfitfitel6nek helye, ideje:

. www.kozigallas.hu - 2017.januar 13.

' www.mta.hu -2017.janurir 13.
. www.btk.mta.hu -2017.januar 13.
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