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MNM NRI RÉGÉSZETI ÖSZTÖNDÍJ 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

 posztdoktori kutatóknak  

 

 

A Magyar Nemzeti Múzeum (továbbiakban: MNM) és az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Kara (továbbiakban: ELTE BTK) közti együttműködési megállapodás 

alapján az MNM pályázatot hirdet régészeti ösztöndíjra az ELTE BTK Régészettudományi 

Intézetével aktív jogviszonyban álló, doktori fokozattal már rendelkező kutatók számára.  

 

Az ösztöndíj célja:  

Az ELTE BTK Régészettudományi Intézetével aktív jogviszonyban álló, doktori fokozattal 

rendelkező kutatói számára az MNM Nemzeti Régészeti Intézetében (továbbiakban: NRI) való 

különböző régészeti/szakmai kutatások elvégzése.  

Választható ösztöndíj típusok, melyet pályázatukban meg kell jelölniük.  

a) Anyagfeldolgozási Ösztöndíj: részben vagy egészében feldolgozatlan, 5 évnél régebben 

lezárult régészeti feltárások anyagainak önálló vagy szakmai vezetés melletti (részleges vagy 

teljes) feldolgozása, beleértve a leletanyagokat és a dokumentációt egyaránt. 

 

VAGY 

 

b) Tudományos Ösztöndíj: egy adott korszak, anyagtípus, gyűjtemény, lelőhely stb. 

feldolgozása, kutatása 

 

Az ösztöndíj folyósításának időtartama:  

Az ösztöndíj minimum 1 - maximum 8 hónapra nyerhető el, mely a következő évben egy külön 

pályázati eljárás keretében egyszer megújítható még maximum 8 hónapra. 

 

Az ösztöndíj összege:  

 Havi nettó 250.000 Ft, azaz nettó kettőszázötvenezer forint.  

Az ösztöndíj elnyerését követően az MNM a nyertes pályázóval szerződést köt, amely alapján 

az elvégzett munka teljesítését követően fizethető ki az ösztöndíj havi összege. 
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Pályázati feltételek 

A pályázók köre:  

Minden az ELTE BTK Régészettudományi Intézetével az ösztöndíj benyújtásakor aktív 

jogviszonyban álló kutató, dolgozó. 

Az ösztöndíj kizárólag a pályázatban szereplő intézményben, szakon és tanévben aktív, 

jogviszonnyal rendelkező, doktori fokozatot már megszerzett személyre érvényes. Az ösztöndíj 

nem vihető át más felsőoktatási intézménybe, más szakon végzendő tanulmányokra, illetve más 

munkarendbe. 

 

Az érvényes pályázat benyújtásának tartalma, módja és határideje:  

A pályázatok beadása és elbírálása 2022. március 16. napjától kezdődően folyamatos.  

Az ösztöndíjakra írásban lehet csak pályázni. A pályázatot az előírás szerinti dokumentumok 

csatolásával e-mailben kell megküldeni az nri@mnm.hu e-mail címre. A tárgy mezőben kérjük 

megadni: „régészeti ösztöndíj pályázat”. A pályázattal kapcsolatos kérdéseket ugyanitt lehet 

feltenni. 

A pályázathoz kötelezően benyújtandó iratok:  

- pályázó által aláírt pályázati adatlap a pályázat tárgyának és tartalmának megjelölésével 

(mellékelt minta alapján) 

- szakmai önéletrajz  

- pályázó által aláírt adatkezelési nyilatkozat (mellékelt minta alapján) 

- ELTE BTK Régészettudományi Intézetével fennálló aktív kutatói jogviszony igazolása  

- pályázó által aláírt befogadó nyilatkozat az MNM NRI-től (mellékelt minta alapján) 

A beérkezett pályázatokat érkezési sorrendben bírálja el – a benyújtást követő 30 napon belül - 

a főigazgató által kijelölt három fős Bíráló Bizottság. A döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye. 

Az MNM fenntartja a jogot, hogy a pályázat eredménytelensége esetén ne hirdessen nyertest. 

A pályázókat postai/elektronikus úton értesítik a döntésről. Támogató döntés esetén az erről 

szóló értesítéstől számított 30 napon belül sort kell keríteni a szerződés megkötésére. Az 

ösztöndíjas munka megkezdésére a szerződés megkötését követően kerülhet csak sor.  

 

A nyertes pályázó munkavégzésének helyszíne: 

Az ösztöndíj elnyerése után a hallgató az MNM NRI szervezetének keretében, annak szervezeti 

egységeiben és épületeiben, illetve az MNM NRI által megadott külső helyszíneken, kijelölt 

szakemberek segítségével/ felügyelete mellett dolgoznak. 

mailto:titkarsag.nri@mnm.hu

