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A Természettudományi Kutatóközpont 
főigazgatója  

Fiatal kutatói álláshelyet hirdet 
az KPI Intézet, 505 Kutatócsoport 
„tudományos segédmunkatárs” 

közalkalmazotti munkakörének betöltésére 

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

- Téma: Nagy sűrűségű elektródmátrixokkal kiegészített két-foton lézermikroszkópiás 
mérőrendszer és az adatokat feldolgozó mesterséges intelligencia fejlesztése 

- A fiatal kutató feladata / munkájának célja: Mesterséges intelligencia megoldások 
kutatása nagy sűrűségű elektródmátrixokkal kiegészített két-foton lézermikroszkópos 
mérőrendszerekben. 

Pályázati feltételek: 

• Egyetemi diploma  
• Középfokú „C” típusú angol nyelvvizsga 
• A fiatal kutatók felső korhatára 30 év (kivételes esetben 35 év), a 10 éven aluli 

gyermeket nevelő kutatónők esetében a korhatár gyermekenként 2 évvel 
meghosszabbodik és ez vonatkozik a gyermeküket egyedül nevelő kutatókra is. 

Előnyt jelent: 

• Tudományos publikációk  
• A fiatal kutatók alkalmazása során a magyar állampolgárságú, illetve a határon túli 

magyar fiatalok elsőbbséget élveznek 

A jogállására, illetményére és egyéb juttatásaira a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 
többször módosított 1992. évi XXXIII. törvényben előírt rendelkezések az irányadók. A fiatal 
kutatói álláshelyek pályázati formában történő betöltéséről az Eötvös Lóránd Kutatási Hálózat 
7/2019. számú elnöki határozata érvényes. 

A közalkalmazotti jogviszony jellege, időtartama: 

A kinevezés teljes munkaidőben, 2 év határozott időre (24 hó) szól: amely sikeres munka 
esetén meghosszabbítható (összesen 4 év). 

A munkavégzés helye: 

Természettudományi Kutatóközpont (TTK) KPI Intézet 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 
2.  



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

• fényképpel ellátott szakmai önéletrajz  
• motivációs levél 
• az iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok, dokumentumok másolata 
• nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevő személyek 

megismerhetik 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 22. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 27. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. szeptember 01. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

A pályázatot egy példányban, postai és / vagy elektronikus úton juttassa el az TTK  KPI Intézet 
1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 2. címre vagy elektronikusan a következő e-mail 
címere: ulbert.istvan@ttk.hu 
 
Visszajelzést csak a személyes beszélgetésre behívott pályázók kapnak. Felvétel esetén a 
munkakör betöltése 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványhoz kötött. 

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást ad: Ulbert István, Tel: +36 30 689-4292 
 
Budapest, 2020. 06. 20. 
 
 
 
 
   Dr. Buday László 
 mb. főigazgató 
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