
Az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont  

Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézete 

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

pályázatot hirdet fiatal kutatók részére, 

tudományos segédmunkatárs,  

illetve PhD fokozat megléte esetén tudományos munkatárs 
munkakör betöltésére  

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 3 évre szóló közalkalmazotti 

jogviszony  

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, heti 40 óra  

 

A munkavégzés helye:  
MTA CSFK Csillagászati Intézet, 1121 Budapest, Konkoly Thege út 15-17. 

A munkakörbe tartozó megbízással járó lényeges feladatok: 
Az intézet hagyományos vagy újonnan induló kutatásaiban való részvétel. Preferált kutatási 

téma: Naprendszerbeli kis égitestek felszíni kémiájának vizsgálata csillagászati 

megfigyelésekkel és a laboratóriumi asztrofizika módszereivel (a laboratóriumi vizsgálatokra 

részben az MTA CSFK Geokémiai Intézetében kerül sor), aktív részvétel a MTA CSFK-ban 

induló laboratóriumi asztrofizika programokban.  

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

 

Pályázati feltételek: 

 felső korhatár: 30 év (kivételes esetben 35 év, az MTA elnökének engedélyével) 

 szakirányú (preferáltan csillagász vagy fizikus, esetleg földtudományi vagy vegyész) 

egyetemi MSc diploma, 

 angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, 

 büntetlen előélet. 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 magyar állampolgárság, illetve a határon túli magyarság, 

 megkezdett PhD képzés, 

 közelebbi ismeretek a Naprendszer kis égitestjeiről, infravörös csillagászati ismeretek 

 szerves kémiai laboratóriumi gyakorlat 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 részletes önéletrajz,  

 iskolai végzettséget, nyelvtudást igazoló dokumentumok másolata (amennyiben nem 

magyar nyelven kerültek kiállításra, úgy azok hitelesített fordítását, valamint a 2001. 

évi C. törvény alapján az elismerési vagy honosítási eljárás eredményét igazoló 

okiratot), 

 eddigi szakmai publikációs tevékenység ismertetése, 

 három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén) 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2012. szeptember 15.  

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. július 31.  



 

A pályázatok benyújtásának módja: 
Elektronikus úton e-mailben, a pályázatnak Dr. Ábrahám Péter igazgató (MTA CSFK 

Csillagászati Intézet; abraham.peter@csfk.mta.hu) részére történő megküldésével. Kérjük 

tárgyban feltüntetni a következőt: „CSI fiatal kutató”. 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázatokat az intézeti igazgató és az MTA CSFK FGI általa felkért két tagjából álló 

Bíráló Bizottság véleményezi az MTA CSFK főigazgatója részére 2012. augusztus 20-ig, a 

főigazgató döntését 2012. szeptember 1-ig meghozza és a pályázókat elektronikus úton 

értesíti. 

 

A pályáztatott munkakörrel kapcsolatban felvilágosítást ad: Dr. Kiss Csaba (061-391-9341, 

kiss.csaba@csfk.mta.hu). Távollétében felvilágosítás kérhető az MTA CSFK Csillagászai 

Intézetében: 061-391-9322. 

 

A pályázat elbírálásának határideje:  
2012. szeptember 1.  

 

 
Dr. Ábrahám Péter 

főigazgató 

 


