
Magyar Tudományos Akadémia Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézete 
 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § - alapján 
pályázatot hirdet 

 
a Kristályfizikai Osztály kutatói 

 
munkakörének betöltésére. 

 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

• Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony, mely 2010.11.01-től 2013.04.30-ig szól. 
• Próbaidő 3 hónap. 

 
Foglalkoztatás jellege: 

• Teljes munkaidő. 
 
A munkavégzés helye: 

• Az intézet telephelye. 1121 Budapest Konkoly-Thege M. út 29/33 
 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

• Szervetlen kémiai preparatív és analítikai munkák végzése. 
• Szervetlen szcintillációs anyagok, elsősorban kettős borátok előállítása. 
• Az alapanyagok és végtermékek kémiai fázisának, tisztaságának, morfológiájának és 

szemcseméretének meghatározása. Az előállításra legmegfelelőbb technológia 
kiválasztása és optimalizálása. 

• A feladathoz szükséges szakirodalmi anyag gyűjtése és feldolgozása. 
 

Illetmény és juttatások: 
• Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
 
Pályázati feltételek: 

• Egyetemi végzettség, vegyész, vagy vegyészmérnöki szakon. 
• Angol nyelvből középfokú „C” típusú nyelvvizsga. 
• Felhasználói szintű számítógépes ismeretek. 
• Büntetlen előélet. 

 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• Tapasztalat a szervetlen kémiai preparatív munkában, műszeres analitikai kémiai 
gyakorlat, jártasság az anyagtudományi vizsgálati módszerekben. 

 
Elvárt kompetenciák: 

• Csapatmunkában való aktív részvétel, jó kommunikációs készség. 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  

• részletes szakmai önéletrajz,  
• tudományos fokozatának, nyelvismeretének a megjelölése, 
• végzettségeket tanúsító okiratok másolata, 
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 



 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 

• A munkakör a pályázatok elbírálása után azonnal betölthető. 
 

A pályázat benyújtásának határideje: 2010.10.15. 
 
A pályázat benyújtásának módja: 

• Postai úton: Dr. Kovács László osztályvezető, MTA Szilárdtestfizikai és Optikai 
Kutatóintézet, 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33,  

• E-mailben: lkovacs@szfki.hu 
  

A pályázat elbírálásának határideje: 2010.10.30. 
 
A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: 

• MTA honlap – 2010.09.24. 
• Intézeti honlap – 2010.09.24. 
• KSZK honlap – 2010.09.24. 
• KFKI honlap - 2010.09.24. 

 
 
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Dr. Kovács László nyújt a 
392-2588-as telefonszámon. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a 
www.szfki.hu honlapon szerezhet.  
 
  


