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A Természettudományi Kutatóközpont 
főigazgatója  

álláshelyet hirdet 
az Enzimológiai Intézet, Molekuláris Sejtbiológiai Kutatócsoport 

„tudományos segédmunkatárs” 
közalkalmazotti munkakörének betöltésére 

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

- Téma: Membránfehérjék sejten belüli mozgása és annak szabályzó mechanizmusai 
- A kutató feladata / munkájának célja:  

A membránfehérjék számos élettani folyamatban meghatározó szereppel bírnak, alul- 
vagy túlműködésük különböző betegségekhez vezetnek. Poláris sejtekben a megfelelő 
membránrészben történő lokalizáció elengedhetetlen a funkció ellátásához. A kutatás 
során molekuláris biológiai, biokémiai és sejtbiológiai módszerekkel vizsgáljuk a 
membránfehérjék sejten belüli mozgását, és tárjuk fel az azt meghatározó szabályozó 
mechanizmusokat. Eszközeinket tekintve korszerű mikroszkópos technikákat (high 
content screening, konfokális és STED szuperrezolúziós mikroszkópia) is alkalmazunk. 
A munkakörhöz kapcsolódó feladatok magában foglalják a kísérletek tervezését, 
kivitelezését, a jegyzőkönyvezést, az irodalomkövetést, a publikációk előkészítését. A 
feladatok ellátásához szükséges a felsorolt metodikák ismerete vagy elsajátítása. 

Pályázati feltételek: 

• Egyetemi diploma (M.Sc.) az élettudományok területén 
• Középfokú „C” típusú angol nyelvvizsga 

Előnyt jelent: 

• korábbi kutatói tapasztalat, TDK munka az élettudományok terén; 
• molekuláris biológiai és biokémiai alapismeret 
• sejttenyésztési módszerek ismerete 
• fluoreszcens képalkotási technikákban való jártasság; 
• A kutatók alkalmazása során a magyar állampolgárságú, illetve a határon túli magyar 

kutatók elsőbbséget élveznek 

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

A közalkalmazotti jogviszony jellege, időtartama: 

A kinevezés teljes munkaidőben, határozott időre (12 hónap) szól: 2020. november 1. – 2021. 
október 31. (kölcsönös szándék alapján hosszabbítható) 

A munkavégzés helye: 

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



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

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

megismerhetik 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 26. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 30. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. november 1. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

A pályázatot egy példányban, postai és elektronikus úton juttassa el az TTK Enzimológiai 
Intézet 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 2. címre, valamint elektronikusan a következő 
e-mail címekre: szakaly.bernadett@ttk.mta.hu, valamint homolya.laszlo@ttk.mta.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: 
Homolya László (382-6608) 
 
Budapest, 2020. október 2. 
 
 
 
 
   Dr. Buday László 
 m.b. főigazgató 
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