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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat elnöke 
pályázatot hirdet a/az 

 
Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet 

 
kutatóhelyvezetői munkakör ellátására 

 
 
A munkavégzés helye: 
Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet, 1053 Budapest, Reáltanoda utca 13-15. 
 
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. 

 
Illetmények és juttatások: 
a munkabér megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
rendelkezései az irányadók. 
 
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. 
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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, 

• 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 beosztás betölthetőségének időpontja: 2022. 01. 01. 
A pályázat benyújtási határideje:    2021. 08. 25. 
 
A pályázatok benyújtásának módja: 
elektronikus úton, a kutatóhely és a munkakör tárgymegjelöléssel az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat 
Titkársága Jogi és Igazgatási Főosztálya részére az igazgatas@elkh.org e-mail címen keresztül. 
 
A pályázat elbírálásának rendje: 
A pályázat beadási határidejét követően háromtagú eseti bizottság hallgatja meg a pályázókat, amelynek 
egy tagját a Tudományos Tanács illetékes szakterületi kollégiuma delegálja, egy tagja a kutatóhely által 
delegált kutató, egy tagját az ELKH elnöke jelöl ki. Az eseti bizottság a pályázók meghallgatása alapján 
javaslatot tesz az alkalmas jelöltekre. A kutatóhely vezetőjéről az Irányító Testület dönt. 
 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb információ: 
A kutatóhelyvezető jogállása: a kutatóhelyvezető a kutatóhely egyszemélyi felelős vezetője, 
tevékenységét munkavállalóként, heti negyven órás, teljes munkaidőben látja el. A kutatóhelyvezető 
felett a munkáltatói jogok gyakorlása az ELKH elnökének hatáskörébe tartozik. 
 
A vezetői munkakör betöltésére irányuló munkaviszony legfeljebb 5 évig terjedő időtartamra szól. 
Kutatóhelyvezetői munkakörre munkaviszony azzal létesíthető, akivel szemben az Mt. értelmében 
összeférhetetlenség nem áll fenn. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi 
CLII. törvény alapján, a kutatóhelyvezető vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett. A pályázat eredményéről 
a pályázók írásban értesítést kapnak. A pályázati anyagok az álláshely betöltésével megsemmisítésre 
kerülnek. 
 
 
 
 Dr. Maróth Miklós 


