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Pályázati felhívás ELKH ARP nagykövet pozíció betöltésére 

  

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Adatrepozitórium Platform (ELKH ARP) projekt pályázatot hirdet  

ELKH ARP nagykövet  

pozíciók betöltésére a kutatási hálózat dolgozói számára. 

A pályázat pénzügyi keretösszege 8 millió forint, amelyből 3-5 sikeres pályázó részesülhet támogatásban a 

vállalások arányában. A pályázat megvalósítása 2023. május 2. és 2023. november 30. között történik. 

A pályázati anyagokat 2023. március 22-ig várjuk elektronikus úton az arpnagykovet@tk.hu e-mail címre. 

 

A pályázat leírása 

 

A pályázat háttere 

Az ELKH ARP projekt a Társadalomtudományi Kutatóközpont (TK), a Számítástechnikai és Automatizálási 

Kutatóintézet (SZTAKI) és a Wigner Fizikai Kutatóközpont (Wigner FK) együttműködésében valósul meg. 

Célja olyan új adatrepozitóriumi infrastruktúra és hozzá kapcsolódó szolgáltatás megteremtése, amely a 

teljes kutatási hálózat folyamatos és hosszú távú kutatási adatkezelését támogatja. A fejlesztés megoldást 

nyújt a kutatási adatok, mint értékkel bíró adatvagyon biztonságos digitális tárolására, megosztására, 

archiválására és újrafelhasználására. A projekt keretében emellett több fórumon és módon terjesztjük az 

adatrepozitóriumokkal kapcsolatos ismereteket, sor kerül ELKH- és intézményi szintű adatkezelési 

irányelvek kialakítására, illetve hazai és nemzetközi adat- és metaadat-kezelési és -tárolási szabványok, 

ajánlások, valamint jógyakorlatok meghonosítására is. 

A projektről a www.science-research-data.hu oldal nyújt bővebb tájékoztatást. 

 

A pályázat célja 

Az ELKH ARP nagykövet pályázat célja az ELKH ARP infrastruktúrájának használatba vétele, népszerűsítése 

és hosszú távú működésének biztosítása adatrepozitóriumi referensek képzése és támogatása révén. Az 

ELKH ARP nagykövetek a pályázatba bevont projektek, kutatások adatfelelőseiként az ELKH ARP 

szakembereivel együttműködve kialakítják kutatóközösségük kutatási adatainak elhelyezésével 

kapcsolatos mechanizmusait és bevezetik kutatóközösségüket az ELKH ARP adatrepozitóriumának 

használatába. A pályázat eredményeként létrejönnek a résztvevő kutatócsoportok, intézmények 

adatmenedzsment megoldásainak, módszereinek közös alapjai és újabb adatcsomagok kerülnek a 

repozitóriumba. 

http://science-research-data.hu/
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A pályázat megvalósítása 

Az ELKH ARP nagykövetek feladata az ELKH ARP infrastruktúrájának megismerése, az intézményükben vagy 

a kutatócsoportjuk által létrehozott és a projektbe bevont kutatási adatok előkészítése a repozitálásra, 

végül az adatok és metaadatok repozitóriumi elhelyezése. A nagykövetek továbbá aktívan részt vesznek az 

ELKH ARP tevékenységének disszeminálásában. 

A pályázatot kiíró kutatóintézetek szakemberei a teljes projektidőszak alatt szorosan tartják a kapcsolatot 

a pályázat nyerteseivel. Az ELKH ARP munkatársai emellett adatmenedzsment és adatrepozitórium 

témakörökben tartott szakmai képzések, illetve személyes konzultációk és mentorálás révén is támogatást 

nyújtanak az ELKH ARP nagyköveteknek annak érdekében, hogy zökkenőmentessé tegyék a pályázat 

keretében tett vállalásaik megvalósítását.  

 

A megvalósítás időszaka 

A támogatott projektek megvalósításának időtartama 7 hónap: 2023. május 2. - 2023. november 30. 

 

A pályázat pénzügyi kerete 

A pályázat pénzügyi hátterét az ELKH Titkársága biztosítja az ELKH ARP projekt keretében. A pályázati 

támogatás keretösszege 8 millió forint, amelyből 3-5 sikeres pályázó részesülhet a vállalások arányában. A 

nyertes pályázók a projektidőszak 7 hónapja alatt havi bontásban, megbízási szerződés alapján kapják meg 

a támogatást.  

 

Támogatásra jogosultak köre 

A pályázatra az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat kutatóközpontjainak, kutatóintézeteinek és támogatott 

kutatócsoportjainak munkatársai jelentkezhetnek. A pályázaton kutatók és kutatást támogató 

munkakörben (pl. könyvtáros, informatikus, pályázati menedzser) dolgozó munkatársak egyaránt 

indulhatnak. A pályázaton nem vehetnek részt a pályázatot kiíró három intézmény, a TK, a SZTAKI és a 

Wigner FK munkatársai.  
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A nyertes pályázó feladatkörei 

1) az ELKH ARP szakmai képzésén való részvétel, az ELKH ARP repozitóriumi rendszerének 

megismerése 

2) a projektbe bevont (a pályázó által kiválasztott) kutatócsoport(ok) adatkezelésének támogatása 

3) a projektbe bevont (a pályázó által kiválasztott, meghatározott) kutatási adatokhoz adatkezelési 

terv (több kutatás elkülönülő adatai esetén tervek) kidolgozása  

4) a projektbe bevont kutatási adatok repozitálásra történő előkészítése 

5) az adatok elhelyezése az ELKH ARP repozitóriumban 

6) az ELKH ARP rendszerében történő adatmegőrzés lehetőségének és módjának terjesztése, illetve 

a nagykövetként végzett tevékenység és az elért eredmények bemutatása a saját kutatócsoporton, 

kutatóintézeten belül  

7) a repozitálás tapasztalatainak megosztása az ELKH ARP Kincs, ami van ismeretterjesztő 

sorozatának egyik eseményén (a korábbi alkalmak a projekt honlapján megtekinthetőek: 

https://science-research-data.hu/eloadasok) 

8) a munka előrehaladásáról, eredményeiről egy projektközi és egy projektvégi beszámoló készítése 

 

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok 

1) a pályázó által aláírt nyilatkozat, amelyben hozzájárul az adatainak a jelen pályázathoz szükséges 

kezeléséhez (1. melléklet) 

2) a pályázó nyilatkozata a pályázati projektbe bevonandó kutatások kutatási adatainak jogos 

felhasználásáról (2. melléklet) 

3) befogadói nyilatkozat a projektbe bevonandó kutatás(ok)/projekt(ek) vezetőjétől/vezetőitől (3. 

melléklet) 

4) támogatói nyilatkozat a pályázó közvetlen munkahelyi vezetőjétől (4. melléklet)  

5) pályázati adatlap (maximum 3 oldal) (5. melléklet) 

6) rövid szakmai önéletrajz (maximum 2 oldal) 

7) motivációs levél (maximum 1 oldal) 

 

A pályázat benyújtásának módja  

A pályázatra elektronikus formában várjuk a jelentkezéseket. A kért nyilatkozatokat elektronikus aláírással 

vagy hagyományos módon aláírva, majd befotózva/scannelve várjuk.  

Az összeállított pályázati anyagot e-mailben kérjük elküldeni „ELKH ARP nagykövet” tárgymegjelöléssel az 

arpnagykovet@tk.hu e-mail címre. 

 

  

https://science-research-data.hu/eloadasok
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A beérkezett pályázatok elbírálása 

A benyújtott pályázatokat az ELKH ARP szakmai bizottsága bírálja el. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent 

(de nem feltétel) a korábbi adatkezelési tapasztalat, ismeret, illetve a projekten túlmutató, hosszú távú 

adatkezelési feladatok ellátásának terve. Ezen felül előnyt jelent, ha a pályázó legalább két kutatócsoport 

adatainak kezelését vállalja a projekt során.  

A pályázati bizottság a kiválasztott pályázókat online szóbeli meghallgatásra hívja be.  

 

A jelentkezés menete 

Beadási határidő: 2023. március 22. 

Szóbeli meghallgatás: 2023. március 29-31. 

Pályázó értesítése az eredményről: 2023. április 5. 

 

A pályázattal kapcsolatos bármilyen további kérdéssel forduljon bizalommal munkatársainkhoz az 

arpnagykovet@tk.hu e-mail címen! 

 

A pályázat mellékletei 

 1. melléklet: Nyilatkozat a pályázathoz szükséges személyes adatok kezeléséről  

 2. melléklet: Nyilatkozat a pályázati projektbe bevonandó kutatások kutatási adatainak jogos 

felhasználásáról 

 3. melléklet: Befogadói nyilatkozat a projektbe bevonandó kutatás(ok)/projekt(ek) 

vezetőjétől/vezetőitől  

 4. melléklet: Támogatói nyilatkozat a közvetlen munkahelyi vezetőtől 

 5. melléklet: Pályázati adatlap 
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1. melléklet 

 

Nyilatkozat a pályázathoz szükséges személyes adatok kezeléséről 

 

Alulírott ......................................................... (anyja neve: ............................................ .........; születési hely, 

idő: .......................................................; lakcím: .................................................................; személyi 

igazolvány száma: .............................................) nyilatkozom, hogy az ELKH ARP nagykövet pályázati eljárás 

során személyes adataim kezeléséhez hozzájárulok. 

 

Kelt: .....................................  

 

.......................................................  

 Aláírás 

 

  



 

6 
 

2. melléklet 

 

Nyilatkozat a pályázati projektbe bevonandó kutatás/projekt kutatási adatainak jogos 

felhasználásáról* 

 

Alulírott ........................................... (e-mail cím: ........................................., intézmény neve: 

..............................) nyilatkozom, hogy az ELKH ARP nagykövet pályázatba bevonni tervezett 

......................................................................................................................... című kutatás/projekt 

(kutatás/projekt vezetője: ........................................................................., kutatócsoport neve: 

............................................................................) kutatási adataihoz jogosan hozzáférek, az azok feletti 

rendelkezéssel mások szerzői jogait nem sértem, és jogom van azokat az ELKH ARP adatrepozitóriumban 

elhelyezni, a megfelelő előkészítés (pl. anonimizálás) és a szükséges beállítások (pl. hozzáférési szint, 

embargó) megtétele után digitálisan hozzáférhetővé tenni.  

 

Kelt: ............................................  

 

.......................................................  

 Aláírás 

 

*több, pályázatba bevonni tervezett kutatás/projekt esetén, kérjük a nyilatkozatot minden egyes 

kutatásra/projektre külön kitölteni. 
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3. melléklet 

 

Befogadói nyilatkozat a projektbe bevonandó kutatás(ok)/projekt(ek) kutatásvezetőitől* 

 

Alulírott .......................................................... (e-mail cím: …..…………..........................................., intézmény 

neve: ………………………………………………………......................................) mint az ELKH ARP nagykövet 

pályázatba bevonni tervezett ………….....……………………………………………………………………………… című 

kutatás/projekt kutatásvezetője nyilatkozom, hogy hozzájárulok és támogatom, hogy a kutatásban 

keletkezett kutatási adatokat ……….....………………………………………………. pályázó nyertes pályázat esetén 

repozitálásra előkészítse (pl tisztítás, metaadatolás, anonimizálás), majd a szükséges beállítások (pl. 

hozzáférési szint, embargó) megtétele után az ELKH ARP adatrepozitóriumban elhelyezze és digitálisan 

hozzáférhetővé tegye.  

  

Kelt: ................................................  

  

....................................................... 

 Aláírás 

 

 

 

*több, pályázatba bevonni tervezett kutatás/projekt esetén, kérjük a nyilatkozatot minden egyes 

kutatásra/projektre külön kitölteni. 
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4. melléklet 

 

Támogatói nyilatkozat a közvetlen munkahelyi vezetőtől 

 

Alulírott .......................................................... (e-mail cím: …..…………..........................................., intézmény 

neve: ………………………………………………………......................................) mint az ELKH ARP nagykövet pályázatra 

pályázó …………………………………………………………………… munkahelyi vezetője nyilatkozom, hogy hozzájárulok 

és támogatom, hogy pályázó az ELKH ARP nagykövet pályázaton részt vegyen, nyertes pályázat esetén a 

vállalt feladatokkal, feladatkörrel a projekt teljes időszaka alatt (2023. május 2 - 2023. november 30. 

között) foglalkozzon.  

  

Kelt: ................................................  

  

....................................................... 

 Aláírás 
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5. melléklet 

Pályázati adatlap (maximum 3 oldal) 

 

A pályázó adatai 

Pályázó neve:  

Pályázó elérhetősége / e-mail cím:  

Pályázó elérhetősége / telefon:  

Intézmény neve:  

Pályázó affiliációja:  

Pályázó munkacsoportjának neve, 
tevékenysége (rövid leírás): 

 
 
 
 
 

Pályázó munkacsoportban betöltött 
szerepe, tevékenysége (rövid leírás): 

 
 
 
 
 

Adatkezeléssel, adatmenedzsmenttel 
kapcsolatos előzetes tapasztalatok (rövid 
leírás):  

 
 
 
 
 

Hosszabb távú, adatmenedzsment 
feladatkörrel kapcsolatos tervek (pl. 
részvétel adatgazdász-képzésen, 
adatgazdász feladatok ellátása hosszú 
távon): 

 
 
 
 
 

 

A pályázati projekt adatai 

A pályázati projekt célja (egy 
mondatban): 

 
 
 

A pályázati projektbe bevonni tervezett 
(már lezárt vagy hamarosan lezáruló) 
kutatás címe, témája, kutatócsoport 
megnevezése*: 
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Repozitálni tervezett adatok leírása 
(típus, formátum, méret/nagyságrend), 
jelenlegi tárolási módja**: 

 
 
 
 
 
 

Rendelkezésre álló adattárolók (tárhely, 
kapacitás, tároló típusa): 

 
 
 
 

Előzetes terv a kiválasztott 
kutatócsoport(ok) archiválandó adatainak 
összegyűjtéséről, gondozásáról, 
csoportosításáról, ELKH ARP 
adatrepozitóriumban való elhelyezéséről: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A pályázati projekt disszeminálásának 
terve: 

 
 
 
 
 
 
 

*több, pályázatba bevonni tervezett kutatás esetén, azokat külön sorokban kérjük feltüntetni. Ehhez 

további sorokkal bővíthető a táblázat.  

**több, repozitálni tervezett adatcsomag esetén, azokat külön sorokban kérjük feltüntetni. Ehhez 

további sorokkal bővíthető a táblázat. 

 

 


