
Az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont 
Geodéziai és Geofizikai Intézet 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet  

tudományos segédmunkatárs 
munkakör betöltésére  

  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:   
határozott idejű, 4 évre szóló közalkalmazotti jogviszony  

Foglalkoztatás jellege:  
teljes munkaidő, heti 40 óra  

A munkavégzés helye:  
MTA CSFK Geodéziai és Geofizikai Intézet, 9400 Sopron, Csatkai Endre u. 6-8. 

A munkakörbe tartozó megbízással járó lényeges feladatok: 

• A globális, regionális és lokális elektromágneses környezet vizsgálatát célzó kutatási 
projekthez (OTKA K115836) kapcsolódó tudományos kutatómunka segítése és 
adminisztratív feladatok ellátása 

• geofizikai mérések felügyelete, részvétel geofizikai mérések és észlelések végzésében 
• mérési adatok kezelése, archiválása, előfeldolgozása és részvétel az adatok 

kiértékelésében 
• részvétel mérési adatok kezeléséhez, kiértékeléséhez és mérések vezérléséhez 

használandó szoftverek fejlesztésében 
• közreműködés hazai és külföldi együttműködő partnerekkel való kapcsolattartásban 

Illetmény és juttatások: 
 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

Pályázati feltételek: 

• műszaki-természettudományi szakon szerzett egyetemi MSc diploma, 
• angol nyelvtudás és jó kommunikációs készség, 
• informatikai és programozási ismeretek, 
• büntetlen előélet.  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  

• méréstechnikában, jelfeldolgozásban való jártasság, gyakorlat, 
• magasabb fokú programozási ismeretek és tapasztalat, 



• tudományos diákköri munka, tudományos kutatásban szerzett tapasztalat, 
• magyar állampolgárság, illetve a határon túli magyarság. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• részletes önéletrajz (europass), 
• motivációs levél, amelyben a pályázó részletesen kifejti, hogy miért csatlakozna a kutatási 

munkához és hogyan illeszkedik a kínált munka a távolabbi céljaihoz, 
• iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata (amennyiben nem magyar nyelven 

kerültek kiállításra, úgy azok hitelesített fordítását, valamint a 2001. évi C. törvény 
alapján az elismerési vagy honosítási eljárás eredményét igazoló okirat), 

• sikeres pályázat esetén három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. 

A pályázathoz opcionálisan csatolható további dokumentumok: 

• nyelvtudást igazoló dokumentumok, 
• eddigi szakmai és publikációs tevékenység ismertetése, 
• ajánlólevél hazai vagy külföldi elismert szaktekintélyektől (személyesen aláírt), 

A munkakör betölthetőségének időpontja:  
2016. január 1.  

A pályázat benyújtásának határideje:  
2015. november 30.  

A pályázatok benyújtásának módja: 
Elektronikus úton e-mailben a Wesztergom.Viktor@csfk.mta.hu címre. Kérjük a tárgyban 
feltüntetni a következőt: "GGI állás OTKA K115836". 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A beérkezett jelentkezések alapján a munkáltatói jogok gyakorlója, az igazgató és a projektvezető 
személyes meghallgatást követően dönt az állás betöltéséről.  

A pályázat elbírálásának határideje:  
2015. december 15.  

 
 
Dr. Wesztergom Viktor  
intézetigazgató 
 


