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MTA CsillagSszati 6s F<ildtudomfnyi Kutat6ktizpont

a "Kozalkalmazottak jogallasdrol szolo" 1992.6vi XXXIll. torv6ny 201A. $ alapjan
pdtlyinatot hirdet

Magyar Tudom6nyos Akad6mia Csillag6szati 6s Fcildtudom6nyi Kutatoktizpont
Frildtani 6s Geok6miai lnt6zet

igazgat6

munkakor betolt6s6re.

A kcizalkalmazotti jogviszony id6tartama :

hatdrazatla n i d ej fi koza I kal m azotti jogvi szony

Foglalkoztatds jellege :

Teljes munkaidci

A vezet6i megbiziis idStartama:

A vezetrii megbizds hatdrozott id6re, 3 6v-ig szol.

-A munkav6gz6s helye:

Budapest,1112 Budapest, Budaorsi fit 45.

A munkakcirbe tartozo, illetve a vezet6i megbiz6ssalj6r6 l6nyeges feladatok:

a tudomdnyos kutatoi feladataihoz kapcsolodo tev6kenys6gek elldtdsa, kutatokozpont
szervezeti 6s mukod6si szab6lyzata, valamint a vonatkozo akad6miai szab6lyoz6sok
szerint a kutatokozpont szervezeti egys6gek6nt mfikodri int6zet (a tovdbbiakban:
int6zet) tev6kenys6g6nek irdnyit6sa, koordindlSsa, k6pviselele, az int6zet eredm6nyes
szakmai tev6kenys6g6nek biztositds6val a kutatokozpont hazai 6s nemzetkozi
tudomdnyos szerep6nek erosit6se, tudom6nyos koncepciojdnak megvalosit6sa,
alapfeladatainak teljeslt6se, az int6zet munkdj6nak osszehangolSsa, a kutat6kozpont
fligazgaloj6 na k i ra ny itdsdv al, az i nt6zet m ri kod 6s6 n e k b iztos itdsa.

llletm6ny 6s juttatSsok:

Az illetm6ny meg6llapit6s6ra 6s a juttat6sokra a "Kozalkalmazottak jogallasarol szolo"

(.

http://adm i n.kozi gallas.gov.hr./pages/KJTKozzetetel.aspx?lD=250072 6w'.
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1992. evi XXX!ll. torv6ny rendelkez6sei az irdnyad6k.

Pillyizati felt6telek:

. PhD,

. kutat6int6zet vagy kutatdsi egyseg vezet6s6ben szerzett gyakorlat - Legaliibb
3-5 6v szakmai tapasztalat

, buntetlen elo6let
' kimagasl6, nemzetkozileg is elismert tudomdnyos eredmdnyek a kutat6int6zet

profiljdnak megfelelo kutatdsok valamely terulet6n
' legal6bb egy vilSgnyelv elciadokdpes ismerete

A palyiizat elbirSl6sdnil el6nyt jelent:
. Egyetem, vezetdsi-szervezesi k6pesit6s, p6nzugyi-gazdas6gi kepesit6s

A pitlyirzat r6szek6nt benyrijtando iratok, igazolisok:

. r6szletes szakmai on6letrajz

. tudom6nyos fokozatdnak 6s idegennyelv-ismeret6nek megjelol6se. eddigi szakmai munkiijdnak 6s a munka eredmdnyeinek ismertet6ser a pdlydzo altal trt tudomdnyos cikkek, tanulm6nyok 6s konyvek pontos
bi bliog rafia i jegyz6ke

r a piilyazo tudomiinymetriai mutatoi (tudom6nyos kozlem6nyek szama,
tudom6nyos kozlem6nyekre 6rkezett hivatkozdsok szama, H-index,
i m paktfaktor vagy folyoi ratci kkei nek kvarti lisek szeri nti megoszlSsa ), munkak6r elnyer6se eset6n, az MTA honlapjdn 6s egy6b t\4TA t6j6koztatokban
kozz6te heto rovid, f6nykdpes bem utatkozo lletraiza

r J honapnal nem regebbi keletu hatos6gi erkolcsi bizonyitvdny (sikeres
p{lyazat eset6n)

r a v6gzetts6get, tudomdnyos fokozatot, illetve cfmet 6s nyelvtuddst igazolo
oklevelek m6solata (amennyiben nem magyar nyelven kerriltek kiSllitiisra, 0gy
azak h iteles itett ford itdsa)

a a pAlyflzo jelenlegi munkahely6nek, beosztdsdnak, besorolSsdnak, fizet6sr-
fokozat6nak 6s fizet6s6nek megjelol6se

. kozvetlen szem6lyes el6rhetos6ge (telefon, e-mail)

. nyilatkozat arrol, hogy a palydzat tartalmdt 6s a pdlyazo nev6t a pdilyd.zal
elbirdl6sdban r6sztvev6k megismerhetik, tovdbbd, hogy a palydzo a pAly1zatt
anyagdban foglalt szem6lyes adatainak a palydzali eljdrdssal osszefuggdsben
szri ks6ges kezel6s6hez hozzal{rul

r a pdly1zonak a kutatokozpont keret6ben mfikod6 int6zet vezet6s6re,
fejleszt6s6re, tudomdnyos programj6nak megval6sltdsdra vonatkoz6
koncepcioja

A munkak<ir betolthet6st6g6nek id6pontja:

A munkakdr legkoriibban 2A16. j0lius 1. napjdtol toltheto be.

A palyiizat benyujtisinak hatirideje:2016. aprilis 15.

http://admi n.kozi gallas.gov.hr,/pages/KJTKozzetetel.aspx?lD=250072 z3



2016.03.07. Megtekintes

A pitly itzato k be ny(jtasdna k m6dja :

, Elektronikus riton Dr. Szarka LSszlo Csaba f6igazgato resz6re a
foigazgato@csfk.mta.hu E-mail cfmen keresztril

A p6ly6zat elbirilSs6nak m6dja, rendje:

A kutatokozpont fSigazgatoja javaslatot tesz az MTA elnok6nek a megblzando jelolt
szem6ly6re. A megbizdsra kerul6 igazgato szem6ly6rol az MTA elnok6nek
egyet6rt6s6vel - a kutatokozpont fciigazgatoja, mint a munk6ltatoi jogkor gyakorloja
dont.

A pitlyirzat elbiriil6sdnak hatdrideje:2016. majus 31.

A pitlyitzati kiir6s tovdbbi kiizz6t6tel6nek helye, ideje:

' [vlTA honlap - 2016. mSrcius 1 1.
. IVITA CSFK honlap - 2016. mdrcius 1 1.

A munkfltatoval kapcsolatos egy6b l5nyeges inform{ci6:

A kutatokozpont szervezeti egys6gek6nt mtikod6 int6zet igazgatoja az int6zet
egyszemelyi felelds vezet6je, tev6kenys6g6t vezet6 beosztSsti kozalkalmazottk6nt, heti
negyven ords, teljes munkaid6ben Iatja el. Az igazgato vezetoi megblzdsa,
megblzdsdnak visszavon6sa - az IVITA elndk6nek egyet6rt6s6vel - a kutatokozpont
toigazgalojdnak hat6skdr6be tartozik. A kdzalkalmazotti kinevez6s hatdrozatlan idore
szol, kivdve, ha a pdly1zat beny(jtasakor a kutatokozpontn6l kozalkalmazotti
jogviszonyban 6llo p6lyAzo kozalkalmazotti kinevez6se m6sk6nt nem rendelkezik. A
vezet6 megbizds legfeljebb 3 6vig terjed6 id6tartamra, illetcileg a pillyAzo 70.
6letdv6nek betolteseig szol. Jelen p{ly1zat szerinti vezetd beosztds ell6t6sdra
megblzdst az kaphat, aki a kutatokozponttal kozalkalmazotti jogviszonyban 5ll, vagy a
megblz6ssal egyidejrileg kozalkalmazotti munkakorbe kinevezhetci. A kozalkalmazotti
illetm6ny, illetve vezet6i potlek a kozalkalmazottak jogallasarol szolo 1992.6vi XXX|ll.
;orv6ny (Kjt.) 6s annak vegrehajtiisdrol rendelkezo 8412011. (V. 26.) Korm. rendelet
alapj6n kerul megdllapltdsra. Kutatokozpont szervezeti egys6g6t alkoto int6zet
igazgatoi munkakorilre vezetSi megblziis annak adhato, akivel szemben a Kjt. 41., 43.,
431D, 44. S-ai 6rtelm6ben osszef6rhetetlens6g nem 6ll fenn. Az egyes
vagyonnyilatkozat-teteli kotelezetts6gekrol szolo 2007. 6vi CLll. torv6ny alapj6n, az
int6zet igazgatoja vagyonnyilatkozat-t6telre kotelezett. A munkdltat6val kapcsolatban
tov6bbi informdciot a www.csfk.mta.hu honlapon szerezhet.
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