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Természettudományi Kutatóközpont 
főigazgatója pályázatot hirdet 

a Természettudományi Kutatóközpontban  
 tudományos titkár 

munkakör betöltésére 

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

• Koordinálja a Kutatóközpont éves, középtávú és távlati tudományos koncepcióinak 
elkészítését, 

• közreműködik a Kutatóközpont tudományos jelentéseinek, tájékoztatóinak 
elkészítésében, 

• működteti és fejleszti a Kutatóközpont belső- és külső kommunikációját, 
• irányítja és koordinálja a kutatásszervezési és publikációs adattárral és tudományos 

adminisztrációval kapcsolatos feladatokat,  
• kapcsolatot tart a Titkárság Kutatóintézeti Főosztályával,  
• kapcsolatot tart az MTA Könyvtár és Információs Központtal, részt vesz folyóirat-

beszerzésekben, általános könyvtári feladatokban és tudományos információs 
ügyekben, 

• vezeti a Kutatóközpont tudományos publikációinak és idézeteinek adatait 
• titkárként részt vesz a Kutatóközpont Igazgatótanács ülésein, és gondoskodik az 

Igazgatótanács üléseinek előkészítéséről, határozatainak és állásfoglalásainak írásba 
foglalásáról, elkészíti az emlékeztetőit 

Pályázati feltételek: 

• Felsőfokú végzettség természettudományok egyikének területéről 
• Középfokú „C” típusú angol nyelvvizsga 
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)  
• Büntetlen előélet és cselekvőképesség 
• Jó kommunikációs készség 
• Proaktív személyiség, megbízhatóság, önállóság, precizitás 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• PhD-fokozat megléte 
• Akadémiai munkahelyi tapasztalat 
• Legalább kettő év releváns gyakorlat  
• Költségvetési intézménynél szerzett gyakorlat, tudomány-ügyviteli jártasság 
• Középvezetői tapasztalat 
• Második idegen nyelv ismerete 

A jogállására, illetményére és egyéb juttatásaira a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
többször módosított 1992. évi XXXIII. törvényben és végrehajtási rendeletében foglaltak az 
irányadók. 



A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony – 4 hónap próbaidő kikötéssel 

Foglalkoztatás jellege:  

teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2. 
 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• fényképpel ellátott szakmai önéletrajz  
• az iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok, dokumentumok másolata 
• 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány  
• nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 13. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 20. 

A munkakör betölthetőségének legkorábbi időpontja: 2020. január 01. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

• Elektronikus úton Szakály Bernadett humánpolitikai és bérügyi osztályvezető részére a 
szakaly.bernadett@ttk.hu  e-mail címre, a levél tárgymezőjébe kérjük feltüntetni a 
„tudományos titkár” hivatkozást. 

 
Visszajelzést csak a személyes beszélgetésre behívott pályázók kapnak. Felvétel esetén a 
munkakör betöltése 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványhoz kötött. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

• www.ttk.hu  
• www.kozigallas.gov.hu  

 
 
Budapest, 2019. november 7. 
 
 
 
 
   Dr. Pokol György  
 főigazgató 
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