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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) elnöke 
pályázatot hirdet a 

 
Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet 

 
kutatóhelyvezetői munkakör ellátására 

 
 
 
A kutatóhelyvezető feladata: 

• a tudományos kutatói feladatokhoz kapcsolódó tevékenységek ellátása, 

• a kutatóhely tudományos tevékenységének irányítása, koordinálása, az intézmény teljes, 
általános képviselete, 

• a kutatóhely tudományos koncepciójának megvalósítása, alapfeladatainak teljesítése, 

• a kutatóhely munkájának összehangolása, költségvetési irányítási jogok és a kutatóhely 
munkavállalói felett a munkáltatói jogkör gyakorlása, 

• a kutatóhely hazai és nemzetközi tudományos szerepének erősítése. 
 
A kutatóhellyel kapcsolatos tudományos teljesítmény- és gazdálkodási követelmények: 

• a kutatóhely tudományos tevékenységének koordinálása, és tudományos teljesítményének 
növelése, 

• a hazai és nemzetközi pályázati eredményesség biztosítása, növelése, 

• a kutatóhely tudományos eredményei hasznosítása és az eredmények társadalmi 
hasznosságának közéleti kommunikációja. 

 
Pályázati feltételek: 

• büntetlen előélet, 

• magyar állampolgárság, 

• vagyonnyilatkozattételi-eljárás lefolytatása, 

• legalább a tudomány kandidátusa vagy PhD tudományos fokozat, 

• kimagasló, nemzetközileg is elismert eredmények a kutatóhely profiljának megfelelő kutatások 
valamely területén, 

• kutatóhely vagy kutatási egység vezetésében szerzett gyakorlat, 

• angol nyelv előadóképes ismerete. 
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• innovatív gondolkodásmód, 

• vezetési-szervezési képesítés, 

• pénzügyi-gazdasági képesítés, 

• további idegen nyelvek ismerete. 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok és igazolások: 

• részletes szakmai önéletrajz, 

• a pályázónak a kutatóhely vezetésére, fejlesztésére, tudományos programjának megvalósítására 
vonatkozó koncepciója, 

• tudományos fokozatának és idegennyelv-ismeretének megjelölése, 

• a pályázó eddigi szakmai munkájának és a munka eredményeinek ismertetése, 

• a pályázó által írt tudományos cikkek, tanulmányok és könyvek MTMT-ben való teljes 
megjelenítésből az összefoglaló, 
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• a pályázó scientometriai mutatói (tudományos közlemények száma, tudományos közleményeire 

érkezett hivatkozások száma, H-index, egyéb, a tudományterületen releváns mutatók), 

• az ELKH és a kutatóhely honlapján a munkakör elnyerése esetén közzétehető rövid, fényképes 
bemutatkozó életrajz, 

• 3 hónapnál nem régebbi keletű hatósági erkölcsi bizonyítvány, 

• a végzettséget, tudományos fokozatot, illetve címet és nyelvtudást igazoló oklevelek másolata 
(amennyiben nem magyar nyelven kerültek kiállításra, úgy azok hitelesített fordítása), 

• nyilatkozat arról, hogy a pályázat tartalmát a pályáztatón és a pályázati bizottság tagjain kívül a 
pályázat véleményezésére illetékes testületek és az érintett kutatóhely kutatói közössége 
megismerhesse, továbbá, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 
 

A pályázatok benyújtásának módja: 
elektronikus úton, az ELKH Titkársága Jogi és Igazgatási Főosztálya részére az igazgatas@elkh.org e-
mail címen keresztül. 
 
A pályázat elbírálásának rendje: 
A pályázat beadási határidejét követően háromtagú szakértő eseti bizottság hallgatja meg a pályázókat. 
Az eseti bizottság a pályázók meghallgatása alapján javaslatot tesz az alkalmas jelöltekre. A kutatóhely 
vezetőjéről az Irányító Testület 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. 
 
A foglalkoztatás jellege: 
A kutatóhelyvezető a kutatóhely egyszemélyi felelős vezetője, 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. A kutatóhelyvezető felett a munkáltatói jogok gyakorlása az ELKH elnökének 
hatáskörébe tartozik. Bérezésére az Mt. és a kutatóhely belső szabályozói az irányadók. A munkakört 
betöltheti, akivel szemben összeférhetetlenség nem áll fenn. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján, a kutatóhely gazdasági vezetője 
vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett. 
 
Lényeges információk a kutatóhelyről: 
A Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet (rövidített megnevezés: FI) 2021. április 1. napjával létrejövő, 
a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont jogelőd szervezetéből kiváló, jogutód költségvetési 
szerv. A jogállását meghatározó jogszabály a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 
2014. évi LXXVI. törvény. Irányító szerve az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága (1052 
Budapest, Piarista utca 4., www.elkh.org.). 
 
Tevékenysége: 
A FI alaptevékenysége a Föld bolygó és kozmikus környezete természeti jelenségeinek megfigyelése, 
tanulmányozása, kutatása azzal a céllal, hogy hozzájáruljon a nemzetgazdaság és az egyetemes 
tudomány fejlődéséhez, a természeti-erőforrásgazdálkodáshoz, valamint a Kárpát-Pannon térség 
szeizmológiai, geodinamikai, űridőjárás eredetű és egyéb földfizikai kockázatainak felméréséhez, 
valamint a következmények mérsékléséhez. 
 
A FI a kutatási alaptevékenységének diszciplináris súlypontjai: 

− a földmegfigyelés terén: a bolygó teljes felszínén és a légkörben zajló, illetve az ott leképeződő 
fizikai folyamatok megfigyelése űreszközök és egyéb távérzékelési módszerek 
felhasználásával; származtatott adatok előállítása, értelmezése, adatbázisok fejlesztése és 
fenntartása a Kárpát-Pannon térség természetes és antropogén eredetű felszínformáló 
folyamatainak követésére; 

− a geodézia terén: a Föld időben változó gravitációs terének és alakjának mérése, geodinamikai 
értelmezése és modellezése földi és műholdas adatok, valamint obszervatóriumi idősorok 
alapján, ezzel segítve a különféle földi jelenségek megfelelő pontosságú megfigyeléséhez 
szükséges referenciarendszerek meghatározását; 

− a geofizika területén: megfigyelések és modellezések, alap- és alkalmazott kutatások végzése a 
Föld magjától a magnetoszféra határáig terjedő térrész fizikai állapotának és folyamatainak 
megismerése céljából. A tevékenységhez kapcsolódó kutatási infrastruktúra fenntartása és 
üzemeltetése, mindenekelőtt a Széchenyi István Geofizikai Obszervatórium működtetése és 
egyedi helyszíni kvantitatív megfigyelések végzése; 

− a szeizmológia terén: a Nemzeti Szeizmológiai Hálózat működtetése, a Föld és azon belül a 
Kárpát-Pannon régió szeizmicitásának, szerkezetének és geodinamikai folyamatainak kutatása, 
valamint a földrengés-veszélyeztetettséggel kapcsolatos alap és alkalmazott kutatás; 

http://www.elkh.org/
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− az űrkutatás és űrtechnológia terén: a Nap-Föld fizikai kapcsolat folyamatainak és a Föld 

kozmikus környezete állapotának (űridőjárás) műholdas és felszíni eszközökkel történő 
megfigyelése, modellezése és értelmezése, alapkutatási és űrtechnológiai alkalmazások 
fejlesztése céljából. 

 
A munkavégzés helye: 
Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet, 9400 Sopron, Csatkai Endre utca 6-8. és telephelyei 
 
A pályázat benyújtásának határideje:  2021.03.01. 
A pályázat elbírálásának határideje:   2021.03.30. 
A munkakör betölthető:   2021.04.01. 
 
 
 
 
Dr. Maróth Miklós 
 


