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MTA Csillagiszati 6$ Frildtudominyi Kutat6krizpont

a "Kdzalkalmazottak jog6ll6sdr6l sz6lo" 1992.6vi XXX!ll. tdrv6ny 201A. $ alapj6n
pAlyflzatat hirdet

MTA CSILLAGASZETI ES ToIOTUDOMANYI KUTATOKoZPONT
Konkoly Thege Miklds Csillagiszati lnt6zet

igazgat6

munkak6r bet6lt6s6re.

A kcizalkalmazotti jogviszony iddtartama:

hatd rozatla n idej fi k6zal ka I mazotti j ogviszo ny

Fog la I koztat6s jellege :

Teljes munkaidS

A vezet6i megbizis id6tartama:

A vezetdi megbizds hatdrozott id6re, 3 ev-ig sz6l.

A munkav6gz6s helye:

Budapest, 1121 Budapest, Konkoly Thege tt/iklos ut 15-17.

A munkakcirbe tartoz6, illetve a vezet5i megbizissaljir6 l6nyeges feladatok:

a tudomdnyos kutatoi feladataihoz kapcsolodo tev6kenys6gek ell6tdsa, kutatokozpont
szervezeti 6s mfikdd6si szabdlyzata, valamint a vonatkoz6 akad6miai szab6lyozdsok
szerint a kutat6kdzpont szervezeti egys6gek6nt mfikod6 int6zet (a tovibbiakban:
int6zet) tev6kenys6g6nek ir6nyitdsa, koordindlfsa, k6pviselete, az int6zet eredm6nyes
szakmai tev6kenys6g6nek biztosft6sAval a kutatok6zpont hazai 6s nemzetkozi
tudom6nyos szerep6nek er6sit6se, tudom6nyos koncepcioj6nak megvalositisa,
alapfeladatainak teljesitese, az int6zet munkdj6nak dsszehangol6sa, a kutatok6zpont
fSigazg atojd na k i rdny itdsdv al, az i nt6zet m fi kdd6s6nek biztos ltdsa

Illetm6ny 6s juttat6sok:

Az illetm6ny megdllapitasara 6s a juttatdsokra a "Kdzalkalmazottak jogallSsirol szolo"

tvz- )zcrafss6 lr lt
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1992. evi XXXIll. torv6ny rendelkez6sei az irdnyadok.

PAlyAzati felt6telek:

. PhD,

. kutatoint6zet vagy kutatdsi egyseg vezeteseben szerzett gyakorlat - Legaldbb
3-5 6v szakmai tapasztalat

. buntetlen el66let

. kimagaslo, nemzetk6zileg is elismert tudomdnyo$ eredmCnyek a kutatoint6zet
profiljfnak megfelel6 kutat6sok valamely terUlet6n

. legaldbb egy vildgnyelv el6adok6pes ismerete

A pilyizat elbirilisinil el5nyt jelent:
. Egyetem, vezet6si-szervez6si k6pesft6s, p6nzUgyi-gazdasfgi k6pesit6s

A p6lyizat r6szek6nt benyfjtand6 iratok, igazolisok:

' r6szletes szakmai 6n6letrajz
n tudomdnyos fokozatdnak 6s idegennyelv-ismeret6nek megjelol6se
. eddi$i szakmai munkdjdnak 6s a munka eredm6nyeinek ismertet6se
r a p1ly1za altal irt tudomdnyos cikkek, tanulmiinyok 6s kdnyvek pontos

bi bl iog rdfia i jegyz6ke
r a pAlydzo tudomdnymetriai mutatoi (tudom6nyos k6zlem6nyek sz:ima,

tudomdnyos kozlem6nyekre 6rkezett hivatkozdsok szama, H-index,
i mpaktfaktor vagy folyoiratci kkei nek kvartil isek szeri nti megoszl6sa)

r a munkakor elnyer6se eset6n, az IUTA honlapjfn 6s egyeb tvlfA
tai,*kaztatokba n kozz6tehetS rovid, f6nykepes bem utatkoz6 dletraj za

r $ honapndl nem r6gebbi keletri hatosdgi erkdlcsi bizonyitvfny (sikeres
pbly{zat eset6n)

r a v6gzetts6get, tudomfnyos fokozatot, illetve cimet 6s nyelvtud6st igazolo
oklevelek mAsolata (amennyiben nem magyar nyelven kerultek ki6llit6sra, (gy
azok h iteles ftett ford f tdsa )r a paly{zo jelenlegi munkahely6nek, beosztdsiinak, besorol6sdnak, fizetesi
fokozatdnak, 6s fizet6s6nek megje16l6se

. kozvetlen szem6lyes el6rhet6sege (telefon, e-mail)

. nyilatkozat arrol, hogy a pAlyAzat tartalmdt 6s a p{ly{zo nev6t a pdlyfzat
elbirflisiban r6sztvev6k megismerhetik, tovdbb6, hogy a pdily*zo a p6ly6zati
anyag6ban foglalt szem6lyes adatainak a p6lyiizati elj6r6ssal OsszefUgg6sben
szri ks6ges kezel6s6 h ez hozztjflrul

. a pfulydzonak a kutatokozpont keret6ben mfikdd6 int6zet vezet6s6re,
fejleszt6s6re, tudominyos programjAnak megval6sitdsdra vonatkoz6
koncepcioja

A munkakcir betcilthetds6g6nek id6pontja:

A munkak6r legkorfbban 2016. j*lius 1. napjat6l tdlthet6 be

A pllyilzat benytijt6sinak hatirideje:2016. Aprilis 15.
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A pitly dzatok benyfijtisinak m6dja :

. Elektronikus uton Dr. Szarka L6szlo Csaba foigazgato r6szere a
foigazgato@csfk.mta.hu E-mail cfmen keresztUl

A, pillyilzat elbiril6sf nak m6dja, rendje:

A kutatokozpont fdigazgat6ja javaslatot tesz az MTA eln6k6nek a megbfzando jeldlt
szem6ly6re. A megbizdsra kerulS igazgato szem6ly6r6l az IVITA elndkdnek
egyetertes6vel * a kutatok6zpont fSigazgatoja, mint a munkdltatoi jogkor gyakorloja
dOnt.

A, pillyilzat elbirilisinak hatirideje:2A16. m6jus 31.

A p6ly6zati kiiris tovibbi kozz6t6tel6nek helye, ideje:

. [/lTA honlap -2A16. m6rcius 14.

. MTA CSFK honlap - 2016. miircius 14.

A munkiltat6val kapcsolatos egy6h l6nyeges inform6ci6:

A kutat6kdzpont szervezeti egys6gek6nt mfik6d6 int6zet igazgatoja az int6zet
egyszemelyi felel6s vezetSje, tev6kenys6g6t vezet6 beosztds0 k6zalkalmazottk6nt, heti
negyven ords, teljes munkaid6ben latja el. Az igazgato vezet6i megblzdsa,
megbiz$sdnak visszavondsa - az IVITA elnok6nek egyet6rt6s6vel - a kutatdkdzpont
fSigazgatojdnak hatdskor6be tartozik. A k6zalkalmazotti kinevez6s hatdrozatlan id6re
sz6l, kiv6ve, ha a p{ly1zat beny0jt6sakor a kutatok6zpontndl k6zalkalmazotti
jogviszonyban dllo p6lyAz6 kdzalkalmazotti kinevez6se mdsk6nt nem rendelkezik. A
vezetd megblzds legfeljebb 3 6vig terjedS id6tartamra, illet6leg a p{lyAzo 70.
6let6v6nek betdltes6ig szol. Jelen p6ly*zat szerinti vezet6 beosztds ell6t6s6ra
megbiz6st az kaphat, aki a kutatokozponttal kozalkalmazotti jogviszonyban 6ll, vagy a
megbizdssal egyidejfileg kozalkalmazotti munkakdrbe kinevezhet6. A kdzalkalmazotti
illetmriny, illetve vezetSi p6tlek a k6zalkalmazottak jogdllisdr6l sz6lo 1992. evi XXXIll.
t6rv6ny (Kjt.) 6s annak v6grehajtdsdrol rendelkezl 8412011. (V. 26.) Korm. rendelet
alapjdn ker0l meg6llapltdsra. Kutatokozpont szervezeti egyseg6t alkoto int6zet
igazgatoi munkakdr6re vezet6i megbizds annak adhat6, akivel szemben a Kjt. 41., 43.,
431D, 44. S-ai 6rtelm6ben osszef6rhetetlens6g nem eU fenn. Az egyes
vagyonnyilatkozat-teteli kdtelezetts6gekr6l sz6lo 2047. evi CLll. tdrv6ny alapjdn, az
int6zet igazgatoja vagyonnyilatkozat-t6telre kotelezett. A
tovdrbbi informdciot a www.csfk.mta.hu honlapon szerezhet.

munkiiltatoval kapcsolatban
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