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107/2020/JIF 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) elnöke 
a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló, 2014. évi LXXVI. törvény (a 

továbbiakban: KFItv.) 
42/D. § (3) bekezdés ea) pont alapján pályázatot hirdet az 

 
Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkárságán 

 
főtitkári munkakör ellátására  

 
A főtitkár feladata: 

▪ gondoskodik az ELKH Titkárság Irányító Testülete döntéseinek végrehajtásáról; 
▪ működteti az ELKH Titkárság munkaszervezetét, melynek munkavállalói felett 

átruházott hatáskörben munkáltatói jogot gyakorol;  
▪ eljár mindazokban az ügyekben, amelyekben a KFI tv. 42/D. § (4) bekezdésében 

foglaltak szerint átruházott jogkört gyakorol; 
▪ feladatkörében, illetve az ELKH elnöke megbízása alapján együttműködést szervez, tart 

fenn és fejleszt állami, kormányzati, önkormányzati, társadalmi szervezetekkel;  
▪ ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály vagy az alapító okirat számára 

meghatároz;  
▪ akadályoztatása vagy távolléte esetén a főtitkárhelyettes általános jogkörrel helyettesíti, 

aki ezen feladatait a főtitkár rendelkezése és szakmai iránymutatása szerint látja el. 

Pályázati feltételek: 
▪ magyar állampolgárság 
▪ büntetlen előélet 
▪ vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása 
▪ felsőfokú végzettség 
▪ legalább hároméves vezetői gyakorlat 
▪ angol nyelv tárgyalóképes ismerete 
▪ magas szintű számítógép-felhasználói ismeretek. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
▪ MSc fokú diploma vagy PhD fokozat  
▪ közigazgatási szakvizsga 
▪ egy további idegennyelv előadóképes ismerete 
▪ vezetési-szervezési képesítés 
▪ tudománypolitika terén szerzett tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
▪ motivációs levél, 
▪ a pályázónak az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja, 
▪ részletes szakmai önéletrajz, 
▪ idegen-nyelv ismeretének megjelölése, 
▪ eddigi szakmai munkájának és a munka eredményeinek ismertetése, 
▪ a végzettséget, nyelvtudást igazoló oklevelek másolata (amennyiben nem magyar nyelven 

kerültek kiállításra, úgy azok hitelesített fordítása), 
▪ erkölcsi bizonyítvány, 
▪ az ELKH honlapján a munkakör elnyerése esetén közzétehető rövid, fényképes 

bemutatkozó életrajz, 
▪ nyilatkozat arról, hogy a pályázat tartalmát a pályáztatón és a pályázati bizottság tagjain kívül 

a pályázat véleményezésére illetékes testület megismerhesse, továbbá, hogy a pályázati 
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anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges 
kezeléséhez hozzájárul. 

A foglalkoztatás jellege: a főtitkár a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a 
továbbiakban: Mt.) 208. § (1) bekezdése alapján vezető állású munkavállalónak minősül, 
munkaviszonya 5 évre szóló határozott idejű, teljes munkaidős foglalkoztatás, három hónap próbaidő 
kikötésével. Bérezésére az Mt. és az ELKH Titkárság belső szabályozói az irányadók. A munkáltatói 
jogok gyakorlása az ELKH elnökének hatáskörébe tartozik. A megbízatás ellátására megválasztható, 
akivel szemben összeférhetetlenség nem áll fenn. 
 
A munkavégzés helye: Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága (1016 Budapest, Gellérthegy utca 
30-32), valamint a munkáltató irányítása alatt álló kutatóhely mindenkori székhelye, telephelye az 
ország területén. 
 

A munkakör az elbírálást követően azonnal betölthető.  

 
A pályázatok benyújtásának módja: 
elektronikus úton, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága részére a palyazat@elkh.org e-mail 
címen keresztül, legkésőbb 2020. július 20. napjáig. 
 
A pályázat elbírálásának rendje: 

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatok elbírálására háromtagú eseti bizottság alakul, 
melynek tagjai az Irányító Testület (IT) két alelnöke, valamint az elnök által felkért tagja. Az eseti 
bizottság a pályázók meghallgatása alapján javaslatot tesz az alkalmas jelöltekre. A főtitkári munkakör 
betöltéséről az eseti bizottság javaslatának figyelembevételével az IT dönt. A munkáltató fenntartja a 
pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát. A pályázat eredményéről a munkáltató a pályázókat 
e-mailben értesíti. A pályázati anyagok az álláshely betöltésével megsemmisítésre kerülnek. 
 

Tájékoztatás adatkezelésről:  

A pályázó az Európai Parlament és Tanács 2016/679. számú rendelete a természetes személyeknek 
a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) 
bekezdés a) pontja alapján hozzájárul ahhoz, hogy az ELKH Titkársága által kiírt álláspályázatra 
benyújtott pályázati anyagában foglalt személyes adatait az ELKH Titkársága a pályázati eljárással 
összefüggésben a szükséges mértékben kezelje, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagát 
a vonatkozó jogszabályok és az ELKH Titkársága Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre 
jogosult személyek megismerjék. 
A pályázó kijelenti továbbá, hogy a megadott adatai az érvényes hatósági igazolványaiban (személyi 
igazolvány, útlevél, lakcímkártya, adókártya, TAJ-kártya) rögzített adatokkal egyezőek, továbbá a 
megküldött okiratok másolatai az eredeti okiratokkal mindenben megegyezőek. 
Az ELKH Titkársága adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken elérhető:  
https://www.elkh.org/wp-content/uploads/2020/05/ELKH-Adatkezelesi-es-adatvedelmi-tajekoztato.pdf 
 
 
 
 
 
 
 Dr. Maróth Miklós 
 az ELKH elnöke 
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