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Az igazgató feladata: 

• a tudományos kutatói feladataihoz kapcsolódó tevékenységek ellátása, 
• a kutatóközpont szervezeti és működési szabályzata, valamint az Eötvös Loránd 

Kutatási Hálózat (ELKH) vonatkozó szabályozásai szerint a kutatóközpont szervezeti 
egységeként működő intézet (a továbbiakban: intézet) tevékenységének irányítása, 
koordinálása, képviselete, 

• az intézet eredményes szakmai tevékenységének biztosításával a kutatóközpont hazai 
és nemzetközi tudományos szerepének erősítése, tudományos koncepciójának 
megvalósítása, alapfeladatainak teljesítése, 

• az intézet munkájának összehangolása,  
• a kutatóközpont főigazgatójának irányításával, az intézet működésének biztosítása. 

 
A pályázókkal szembeni követelmények: 

• legalább MTA doktora fokozat vagy azzal egyenértékű tudományos tevékenység 
(utóbbi követelmény külföldi pályázók esetére vonatkozik) 

• kimagasló, nemzetközileg is elismert tudományos eredmények a kutatóközpont, illetve 
a kutatóintézet profiljának megfelelő kutatások valamely területén, 

• kutatóintézet vagy kutatási egység vezetésében szerzett gyakorlat, 
• legalább egy világnyelv előadóképes ismerete, 
• kommunikációs és konfliktuskezelő képesség, 
• vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása, 

 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• vezetési-szervezési képesítés, - vezetői gyakorlat, 
• pénzügyi-gazdasági képesítés. 

 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 

• a pályázónak a központ keretében működő intézet vezetésére, fejlesztésére, 
tudományos programjának megvalósítására vonatkozó koncepcióját, 

• részletes szakmai önéletrajzot, 
• tudományos fokozatának és idegennyelv-ismeretének megjelölését, 
• eddigi szakmai munkájának és a munka eredményeinek ismertetését, 
• a pályázó által írt tudományos cikkek, tanulmányok és könyvek pontos bibliográfiai 

jegyzékét, 
• a pályázó tudománymetriai mutatóit (tudományos közlemények száma, tudományos 

közleményekre érkezett hivatkozások száma, impaktfaktor, H-index), 
• a munkakör elnyerése esetén, az TTK honlapján és egyéb ELKH tájékoztatókban közzé 

tehető rövid, fényképes bemutatkozó életrajzot. 
 

A pályázathoz mellékelni kell: 
• a végzettséget, tudományos fokozatot, illetve címet és nyelvtudást igazoló oklevelek 

másolatát (amennyiben nem magyar nyelven kerültek kiállításra, úgy azok hitelesített 
fordítását), 



• a pályázó jelenlegi munkahelyének, beosztásának, tudományos besorolásának 
megjelölését,  

• közvetlen személyes elérhetőségét (telefon, e-mail), 
• nyilatkozatot arról, hogy a pályázat tartalmát és a pályázó nevét a pályáztatón és a 

pályázati bizottság tagjain kívül a pályázat véleményezésére illetékes testületek és az 
érintett intézet kutatói közössége megismerhesse, továbbá, hogy a pályázó a pályázati 
anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges 
kezeléséhez hozzájárul. 

 
A munkavégzés helye: Természettudományi Kutatóközpont, Enzimológiai Intézet (1117 Budapest, 
Magyar tudósok körútja 2.) 
 
Az intézetigazgató jogállása: Az igazgató a Kutatóközponttal áll munkaviszonyban vezető állású 
munkavállalónak nem minősülő vezetői feladatot ellátó munkavállalóként. Az intézetigazgató a 
Kutatóközpont szervezeti egységét alkotó intézet vezetője, tevékenységét munkavállalóként, heti negyven 
órás, teljes munkaidőben látja el. Az intézetigazgató felett a munkáltatói jogok gyakorlása a 
Kutatóközpont főigazgatójának hatáskörébe tartozik, azzal, hogy munkaszerződésük megkötésének és 
megszüntetésének jogát csak az ELKH elnökének előzetes jóváhagyásával gyakorolhatja. A vezetői 
munkakör betöltésére irányuló munkaszerződésen túli feladatra szóló megbízás legfeljebb 5 évig terjedő 
időtartamra szól, illetőleg a pályázó 70. életévének betöltéséig szólhat. Intézetigazgatói 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 pályázati kiírás közzétételének helye:  

• www.ttk.hu  
 
A pályázat elbírálásának rendje: 
 
A pályázati anyagokat az intézet egy meghatározó kutatója, kikérve az intézet dolgozóinak, illetve 
csoportvezetőinek elképzelését, véleményezi. Az intézet állásfoglalásának ismeretében a 
kutatóközpont főigazgatója kikéri a kutatóközponti igazgató tanács véleményét a jelöltekről. A 
megbízásra kerülő igazgató személyéről a kutatóközpont főigazgatója, mint a munkáltatói jogkör 
gyakorlója az ELKH elnökének előzetes jóváhagyásával dönt.  
 
A pályázat Kutatóközpontba beérkezésének határideje: 2021. október 31. 
 
A pályázat elbírálásának határideje:     2021. december 15. 
 
Az intézetigazgatói munkakör 2022. január 01. napjától tölthető be. 
 
A pályázatot – az Természettudományi Kutatóközpont főigazgatójának címzett kísérőlevéllel együtt 
– a Természettudományi Kutatóközpont címére (1519 Budapest, Pf.:286.) kell beküldeni, vagy 
elektronikusan szakaly.bernadett@ttk.hu e-mail címre. 
 
 
Budapest, 2021. 09. 21. 
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