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MTA Csillagiszati 6s F6ldtudominyi Kutat6kcizpont

a "Kdzalkalmazottak jog6llas6rol szolo" 1992. evi XXX|ll. tdrv6ny 201A. $ alapjan
pflly1zatot hirdet

MTA CSILLAGASZATI ES ToIOTUDOMANYI KUTATOKoZPONT
Fcild rajztudomi nyi I nt6zet

igazgato

munkakdr bet6lt6s6re.

A kcizalkalmazotti jogviszony id6tartama:

hat{r ozatl a n idej fi k6za I ka I mazotti j og vi szo ny

Fog lalkoztatis jellege :

Teljes munkaid6

A vezet6i megbizis id6tartama:

A vezet6i megbizds hatdrozott idore, 3 6v-ig szol.

A munkav6gz6s helye:

Budapest, 1112 Budapest, Buda6rsi ut 45.

A munkaktirbe tartoz6, illetve a vezet6i megbizissaljfro l6nyeges feladatok:

a tudomiinyos kutatoi feladataihoz kapcsolodo tev6kenys6gek elldtdsa, kutatok6zpont
szervezeti 6s mfikod6si szabdlyzata, valamint a vonatkozo akad6miai szabdlyoz6sok
szerint a kutatokdzpont szervezeti egys6gekent mfikddo intezet (a tovdbbiakban:
int6zet) tevekenys6g6nek irdnyit6sa, koordin6ldsa, k6pviselete, az intCzet eredm6nyes
szakmai tev6kenyseg6nek biztosftds6val a kutatokdzpont hazai 6s nemzetkdzi
tudomSnyos szerep6nek er6sft6se, tudom6nyos koncepcioj6nak megvalosft6sa,
alapfeladatainak teljesit6se, az int6zet munk6j6nak dsszehangoldsa, a kutatokdzpont
f6igazgatoj6 nak i 16nyit6s6v al, az int6zet mU kdd6s6nek biztoslt6sa

llletm6ny 6s juttatisok:

Az illetmeny meg6llapit6sdra 6s a juttatdsokra a "Kdzalkalmazottak jog6lldsdrol szolo"

lVepot6lssr tt[4
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1992. evi XXXIll. torv6ny rendelkez6sei az ir6nyadok.

Pillyilzati felt6telek:

, PhD,
. kutatoint6zet vagy kutat6si egys6g vezet6s6ben szerzett gyakorlat Legalabb 3-

5 6v szakmai tapasztalat
, buntetlen el66let
. kimagaslo, nemzetk6zileg is elismert tudom6nyos eredm6nyek a kutatoint6zet

profilj6nak megfelel6 kutat6sok valamely terUlet6n
. legalSbb egy vi169nyelv el6adok6pes ismerete

A pilyizat elbiril6sinil el6nyt jelent:
. Egyetem, vezet6si-szervez6si k6pesites, p6nzUgyi-gazdas6gi k6pesites

A pillyAzat r6szek6nt beny(jtand6 iratok, igazolisok:

' r6szletes szakmai 6n6letrajz
. tudom6nyos fokozatAnak 6s idegennyelv-ismeret6nek megjel6l6se

' eddigi szakmai munk6j6nak 6s a munka eredm6nyeinek ismertet6se
r a p1lydza altal frt tudom6nyos cikkek, tanulm6nyok 6s kdnyvek pontos

bi bliog r6fia i jegyz6ke
r a pAlyAzo tudom6nymetriai mutatoi (tudomdnyos kozlem6nyek szama,

tudom6nyos k6zlem6nyekre erkezett hivatkoz6sok szama, H-index,
i mpaktfaktor vagy folyoiratci kkeinek kvarti lisek szerinti megoszl5sa)

r a munkakor elnyer6se eset6n, az t\4TA honlapj6n 6s egy6b IMTA
ldjbkoztato k ba n kozz6tehet5 rov i d, f6 ny k6 pes be m u tatkozo e I et raj za

r $ honapn6l nem r6gebbi keletri hatos6gi erk6lcsi bizonyltvdny (sikeres
pflly{zat eset6n)

r a vegzetts6get, tudomdnyos fokozatot, illetve clmet 6s nyelvtud6st igazolo
oklevelek m6solata (amennyiben nem magyar nyelven kerUltek ki6llftisra, ugy
azok h ite les itett fo rd it6sa )r a pdly{zo jelenlegi munkahely6nek, beosztds6nak, besoroldsinak, fizet6si
fokozatdnak, 6s fizet6s6nek megjel6l6se

. kdzvetlen szem6lyes el6rhet6s6ge (telefon, e-mail)

. nyilatkozat arrol, hogy a pfllyizat tartalm6t 6s a pillyAzo nev6t a p{ly{zat
elbirdlfsdban r6sztvevSk megismerhetik, tov6bb6, hogy a pAlyflzo a pflydzati
anyag6ban foglalt szem6lyes adatainak a palyAzati elj6r6ssal dsszefUgg6sben
szu ksSges kezel6s6hez hozzflj1rul

. a pAlyazonak a kutatokozpont keret6ben mfikod5 int6zet vezet6s6re,
fejleszt6s6re, tudom6nyos programj6nak megvalosftds6ra vonatkozo
koncepcioja

A munkakcir betcilthet6s6g6nek id6pontja:

A munkak6r legkorf bban 2016. j0lius 1. napj6tol tdlthetd be.

A pilyizat beny0jtisinak hatirideje:2016. 6prilis 15.
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A pilyizatok beny6jtisinak m6dja:
. Elektronikus uton Dr. Szarka Liiszlo Csaba f6igazgato r6sz6re a

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

A pilyiizat elbirilisinak m6dja, rendje:

A kutatokozpont fdigazgatoja javaslatot tesz az MTA elndk6nek a megbfzand6 jelolt
szem6ly6re. A megbiz6sra kerUl6 igazgato szem6ly6r6l az t\llTA elndk6nek
egyetertesdvel - a kutatokdzpont f6igazgatoja, mint a munkdltatoi jogkor gyakorloja
dont.

A pilyizat elbirilisinak hatirideje:2416. mijus 31.

A, pillyilzati kiiris tovibhi kdzz6t6tel6nek helye, ideje:

. It/lTA honlap -2416. mdrcius 14.

. IIITA CSFK honlap - 2016. mdrcius 14.

A munkiltat6val kapcsolatos egy6b l6nyeges informici6:

A kutatokdzpont szervezeti egys6gek6nt mffkdd6 int6zet igazgatoja az int6zet
egyszemelyi felel6s vezet6je, tev6kenys6g6t vezet6 beosztds0 k6zalkalmazottkdnt, heti
negyven ords, teljes munkaid6ben latja el. Az igazgato vezet6i megblzdsa,
megbizAs6nak visszavoniisa - az IVITA elnokOnek egyet6rt6s6vel - a kutatok6zpont
f6igazgatojdnak hat6skor6be tartozik. A kdzalkalmazotti kinevez6s hatdrozatlan id6re
szol, kiv6ve, ha a p*lyinat benyujtfsakor a kutat6k6zpontn6l kdzalkalmazotti
jogviszonyban 6116 pdlyAzb kdzalkalmazotti kinevez6se m6sk6nt nem rendelkezik. A
vezet6 megbizds legfeljebb 3 Svig terjedS iddtartamra, illet6leg a pilly1za 70.
6let6v6nek bet6ltesSig szol. Jelen pfilyAzat szerinti vezet6 beosztds ell6tds6ra
megbfz6st az kaphat, aki a kutatokozponttal kozalkalmazotti jogviszonyban 6ll, vagy a
megbiz*ssal egyidejfileg kOzalkalmazotti munkakdrbe kinevezhet6. A k6zalkalmazotti
illetm6ny, illetve vezet6i potlek a k6zalkalmazottak jogillisrir6l sz6lo 1992. evi XXXIll.
t6rv6ny (Kjt.) 6s annak v6grehajt6sdrol rendelkezl 8412411. (V. 26.) Korm. rendelet
alapjdn kertll meg6llapit6sra. Kutat6k6zpont szervezeti egys6g6t alkoto int6zet
igazgatoi munkak6r6re vezet6i megblz6s annak adhat6, akivel szemben a Kjt. 41., 43.,
431D, 44. $ai 6rtelm6ben 6sszef6rhetetlens6g nem all fenn. Az egyes
vagyonnyilatkozatt5teli kdtelezetts6gekr6l sz6l6 2047. 6vi CLll. tdrv6ny alapjdn, az
int6zet igazgatoja vagyonnyilatkozatt6telre k6telezett. A munkdltatoval kapcsolatban
tovdbbi inform6ci6t a wnnv.csfk.mta.hu honlapon szerezhet.

A KOZIGAIIAS publikrilisi id6pontja:

A pAlyAzati kiir6s kozzOtevdje a Nemzeti K6zigazgatdsi lnt6zet (NKl). A pa
a munkdltato 6ltal az NKI r6sz6re megkUldott adatokat tartalmazza,
tartalm66rt a pailyrizatot kilro szerv felel.
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