
PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 
 

A Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja 
igazgatója pályázatot hirdet 

 

 „az Alföldi Tudományos Intézet Kecskeméti Osztály 
tudományos osztályvezetıi munkakörére” 

 
vezetı közalkalmazotti álláshelyre 

 

Az osztályvezetı feladata: 
• az osztály tudományos tevékenységének irányítása, koordinálása, 

• a kutatóhely hazai és nemzetközi tudományos életben kivívott helyének és szerepének 

megırzése, illetve további erısítése, 

• a kutatóhely tudományos koncepciójának megvalósítása, jóváhagyott alapfeladatainak 

teljesítése, 

• regionális kutatási tevékenységgel foglalkozó szervezetekkel való folyamatos 

kapcsolattartás és szoros, adott esetben intézményesített együttmőködés kialakítása. 

  

A pályázókkal szembeni követelmények: 
• legalább a tudomány kandidátusa vagy PhD tudományos fokozat, 

• kimagasló eredmények az intézet profiljának megfelelı kutatások valamely területén, 

• kutatásvezetıi tapasztalat, 

• legalább egy világnyelv elıadóképes ismerete. 

 

A pályázat beadásának határideje: 2010. október 25. 
 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 
• a pályázónak az osztály tudományos programja megvalósítására vonatkozó koncepcióját, 

• részletes szakmai önéletrajzot, 

• tudományos fokozatának és idegen nyelv ismeretének megjelölését, 

• eddigi szakmai munkájának ismertetését, 

• a pályázó által írt tudományos cikkek, tanulmányok és könyvek pontos bibliográfiai 

jegyzékét. 

   

A pályázathoz mellékelni kell: 
• a végzettséget, tudományos fokozatot és nyelvtudást igazoló oklevelek hiteles másolatát, 

• 3 hónapnál nem régebbi kelető erkölcsi bizonyítványt, 

• a pályázó jelenlegi munkahelyének, besorolásának, beosztásának megjelölését, 

• közalkalmazotti jogviszonyban állók esetén, a 49/1993. (III. 26.) Korm. rendelet 7. §-a 

szerinti minısítést, 

• nyilatkozatot arról, hogy a pályázat tartalmát a pályáztatón és a pályázati bizottság tagjain 

kívül az érintett osztály kutatói közössége megismerhesse. 

  

A megbízás legfeljebb 5 évig terjedı idıtartamra, illetıleg a pályázó 70 éves koráig szól.  A 

közalkalmazotti, illetve vezetıi illetmény a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény (Kjt.) és annak végrehajtásáról rendelkezı 49/1993. (III. 26.) Korm. rendelet 

(Kjt. V.) alapján kerül megállapításra. Osztályvezetıi munkakörre vezetıi megbízás annak 



adható, akivel szemben a Kjt. 41., 43., 43/D, 44. §-ai valamint  a Kjt. V. értelmében 

összeférhetetlenség nem áll fenn. 

 

A pályázatnak egy példányban 2010. október 25-ig kell beérkeznie 
az MTA Regionális Kutatások Központja igazgatójának címezve (7601 Pécs, Pf. 199). 

 
A munkavégzés helye: az MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos 

Intézet Kecskeméti Osztálya (6000 Kecskemét, Rákóczi út 3.) 
 

A munkakör az elbírálást követıen 2011. január 1-jén betölthetı. 
 
A pályázat elbírálásának menete: 
A pályázatokat az igazgató a pályázatok minısítésére létrehozott grémium véleményére 

figyelemmel bírálja el, és dönt a nyertes pályázó személyérıl. Az esetleges személyes 

meghallgatásról a pályázók 2010. november 6-ig értesítést kapnak. 
 

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. november 19. 
Az eredményrıl a pályázók elektronikus levélben kapnak értesítést. 

 

A munkakörökkel kapcsolatban felvilágosítást ad: 
Dr. Faragó László igazgatóhelyettes, telefon: (72) 523 835 

A munkáltatóval kapcsolatban további információ található a www.rkk.hu honlapon. 

 

 

 

 

 

Pécs, 2010. szeptember 15. 

 

 

 

 

Dr. Horváth Gyula 

igazgató 

 


