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MTA Csillagiszati 6s F6ldtudominyi Kutat6keizpont

a "K0zalkalmazottak jogdll6sdrol szol6" 1992. evi XXX|ll. torv6ny zAiA. $ alapjfn
pfllyflzatot hirdet

MTA CSILLAGASZNN ES ToIOTUDOMANYI KUTATOKOZPONT
Geod6ziai 6s Geofizikai lnt6zet

igazgato

munkakor bet6lt6s6re

A k<izal kalmazotti jogviszony id6tartama :

hat6rozatlan idejfi kozalkalmazotti jogviszony

Fog lalkoztatis jellege :

Teljes munkaid6

A vezet6i megbizis id6tartama:

A vezet6i megbizds hatdrozott idore, 3 6v-ig sz6l

A munkav6gz6s helye:

Gy6r-tVloson-Sopron megye, 9400 Sopron, Csatkai E. u. 6-8.

A munkakcirbe tartozo, illetve a vezet6i megbizissaljfro l6nyeges feladatok:

a tudominyos kutatoi feladataihoz kapcsol6d6 tev6kenys6gek ell6t6sa, kutatokozpont
szervezeti 6s mfikod6si szabdlyzata, valamint a vonatkozo akadtimiai szabdlyozisok
szerint a kutatok6zpont szervezeti egys6gek6nt milk6d6 int6zet (a tovi*bbiakban:
int6zet) tev6kenys6g6nek ir6nyit6sa, koordin6l6sa, k6pviselete, az int6zet eredm6nyes
szakmai tev6kenys6g6nek biztosltdsival a kutatokozpont hazai 6s nemzetkozi
tudomdnyos szerep6nek er6sft6se, tudomdnyos koncepciojdnak megvalosltdsa,
alapfeladatainak teljesit6se, az intEzet munk6j6nak Osszehangoldsa, a kutatokdzpont
f6igazg atojii na k i rd ny itdsdv al, az i nt6zet m 0 k0d6s6nek biztos ftdsa

Illetm6ny 6s juttatfsok:

Az illetm6ny megdllapitds6ra 6s a juttatdsokra a "Kdzalkalmazottak jogSll6s:ir6l szol6"
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1992.6vi XXXIll. torv6ny rendelkezCsei az ir6nyadok.

PAlyAzati feltdtelek:

' PhD,
n kutatoint6zet vagy kutatdsi egyseg vezetes6ben szerzett gyakorlat - Legaldbb

3-5 6v szakmai tapasztalat
. buntetlen el66let
. kimagaslo, nemzetk6zileg is elismert tudomdnyos eredm6nyek a kutatoint6zet

profiljinak megfelel6 kutatAsok valamely terUlet6n
. legaldbb egy vi169nyelv el6adok6pes ismerete

A pitlyitzat elbirilisinil el6nyt jelent:
. Egyetem, vezet6si-szerveztisi k6pesit6s, p6nzugyi-gazdas6gi k6pesft6s

A piilyizat r6szek6nt benyfijtando iratok, igazolisok:

. r6szletes szakmai on6letrajz

. tudomdnyos fokozatdnak 6s idegennyelv-ismeret6nek megje16l6se
, eddigi szakmai munk6j6nak 6s a munka eredm6nyeinek ismertet6se
r a p{ly{na altal irt tudomdnyos cikkek, tanulm6nyok 6s kdnyvek pontos

bi bl iog r*fiai jegyz6ke
r a pfllydzo tudomdnymetriai mutatoi (tudomdnyos kozlemtinyek szama,

tudomdnyos k6zlem6nyekre 6rkezett hivatkoz6sok szama, H-index,
i mpaktfaktor vagy folyoiratci kkei nek kvartilisek szerinti megoszlSsa)

r a munkakdr elnyer6se eset6n, az MTA honlapjSn 6s egyeb N/ITA

tdj 6 koztat6 k ba n kozz6te h et6 rov id, fe ny k6 pes be m uta tkozo 6letr ajza
r S h6napniil nem regebbi keletU hatosdgi erkolcsi bizonyitvdny (sikeres

p1lyflzat eset6n)
t a vegzetts6get, tudom6nyos fokozatot, illetve cimet 6s nyelvtuddst igazolo

oklevelek m6solata (amennyiben nem magyar nyelven kerUltek ki6llit6sra, ugy
azok h itelesftett fordft6sa)

r a piily{zo jelenlegi munkahely6nek, beosztdsiinak, besoroldsdnak, fizetCsi
fakazat{nak, 6s fizet6s6nek megjelol6se

. kozvetlen szem6lyes eldrhetSs6ge (telefon, e-mail)

. nyilatkozat arrol, hogy a pAlylzat tartalm6t 6s a p&ly{zo nev6t a pfily1zal
elbirdl*sdban r6sztvevSk megismerhetik, tov6bb6, hogy a p{lyAza a pfilyflzati
anyagdban foglalt szem6lyes adatainak a p6lyAzati eljdrdssal OsszefUgg6sben
szU ks6g es keze l6sShez hozzAjfirul

. a p1lyAzonak a kutatok6zpont keret6ben mfik6d6 int6zet vezet6s6re,
fejleszt6s6re, tudom6nyos programjdnak megvalosftis6ra vonatkozo
koncepcioja

A munkakrir betrilthet6s6g6nek id6pontja:

A munkakdr legkordbban 2016. julius 1. napjatol tdlthetO be.

A pilyizat beny0jtisinak hatiridej e: 2016. dprilis 15.

t
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A pilyizatok benytjtisinak modja:
, Elektronikus uton Dr. Szarka L6szlo Csaba f6igazgato r6sz6re a

foigazgato@csfk.mta.hu E-mail clmen keresztUl

A pillyilzat elbirilis6nak m6dja, rendje:

A kutatokozpont f6igazgatoja javaslatot tesz az hflTA elndk6nek a megbizando jelolt
szem6ly6re. A megbiz6sra keriilS igazgato szem6ly6r6l az IUTA elndk6nek
egyetertes6vel * a kutatokozpont f6igazgatoja, mint a munkiiltatoi jogkor gyakorloja
dOnt.

A, phlyilzat elbirilSs6nak hat6rideje:2016. mdjus 31.

A pily6zati kiiris tovibbi k6zz6t6tel6nek helye, ideje:

. UITA honlap -2A16. m6rcius 14.

. MTA CSFK honlap -2016. mdrcius 14.

A munkiltat6val kapcsolatos egy6b l6nyeges informici6:

A kutat6kdzpont szervezeti egys6gek6nt m(kdd6 int6zet igazgatoja az int6zet
egyszemelyi felel6s vezet6je, tev6kenys6g6t vezet6 beosztdsri k6zalkalmazottk6nt, heti
negyven ords, teljes munkaidSben latja el. Az igazgato vezet6i megblziisa,
megbiz6sdnak visszavondsa - az IVITA eln6k6nek egyet6rt6s6vel - a kutatokOzpont
fSigazgat6janak hat6sk6r6be tartozik. A k6zalkalmazotti kinevez6s hati{rozatlan idSre
szol, kiv6ve, ha a phly1zat beny0jtasakor a kutatokozpontndl kdzalkalmazotti
jogviszonyban allo paly1zo klzalkalmazotti kinevezSse m6sk6nt nem rendelkezik. A
vezet6 megbiz6s Iegfeljebb 3 6vig terjedS id6tartamra, illet6leg a paly*za 7Q.

6let6v6nek bet6lteseig sz6l. Jelen pfllyflzat szerinti vezet6 beosztds ell6tds6ra
megbfzSst az kaphat, aki a kutatokdzponttal kozalkalmazotti jogviszonyban 6ll, vagy a
megblzdssal egyidejfileg kdzalkalmazotti munkakdrbe kinevezhetS. A k6zalkalmazotti
illetm6ny, illetve vezetSi p6tl6k a kozalkalmazottak jogdlldsrirol szol6 1992. evi XXX|ll.
tdrv6ny (Kjt.) 6s annak v6grehajtis6rol rendelkezl 841201 1. (V. 26.) Korm. rendelet
alapj5n kerUl megdllapltdsra. Kutatokdzpont szervezeti egys6g6t alkoto intOzet
igazgatoi munkak6r6re vezet6i megbfzds annak adhat6, akivel szemben a Kjt. 41., 43.,
431D, 44. $ai 6rtelm6ben osszef6rhetetlens6g nem all fenn. Az egyes
vagyonnyilatkozatt6teli kdtelezetts6gekr6l szolo 20A7. 6vi CLll. t6rv6ny alapj6n, az
intOzet igazgatoja vagyonnyilatkozatt6telre k0telezett. A munkdltatoval kapcsolatban
tovdrbbi informdciot a www.csfk.mta.hu honlapon szerezhet.

A
l.'t'\)

r\\..

http://adm i n.kozi gallas.gov.hr./pages/K,TKozzetetel.aspx?l D = 250495

bt6 .Jat

3t3


