
 
 

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar  
                             

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján  
pályázatot hirdet 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar  
Földrajz-és Földtudományi Intézet, Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék 

 

tudományos főmunkatársi  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.  

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

A pályázó elmélyült szakmai ismeretekkel kell, hogy rendelkezzék, és rangos publikációkkal 
alátámasztott kutatási tevékenységet folytat a negyedidőszaki őskörnyezet kutatás területén. 
Kutatási feladata során a pollenanalízis, a növényi makrofosszília elemzés és a stabilizotópos 
vizsgálatok módszereit kell alkalmaznia. Részt kell vennie a Környezet- és Tájföldrajzi Tanszéken 
folyó pályázatok megvalósításában, Részt kell vennie a földrajz alapszak és a geográfus 
mesterképzés egyes tárgyainak (Biogeográfia és talajtan, Biogeográfia, Klímaváltozás és 
szénciklus, Gaia, a zöld bolygó) oktatásában és igény esetén a doktori képzésben is.  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  
                         
Pályázati feltételek: 

         Egyetem, egyetemi szintű végzettség,  
         PhD fokozat  
         A pályázónak legalább hatévi eredményes kutatói, oktatói, illetve szakmai gyakorlattal 

kell rendelkeznie, amelybe beszámítható a doktoranduszként eltöltött idő is  



         A pályázónak meg kell felelnie az ELTE SzMSz-ben foglalt rendelkezéseknek  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         A pályázatnak tartalmaznia kell:  
         részletes szakmai önéletrajz  
         MTMT szám  
         egyetemi végzettséget igazoló okirat  
         PhD fokozat másolata  
         nyelvtudást igazoló okirat  
         belső pályázó esetén az ELTE Rektori Kabinet igazolása a Stratégiai Adatbázis 

frissítéséről és validálásáról  
         külső pályázó esetén erkölcsi bizonyítvány (csak sikeres pályázat esetén kell 

benyújtani)  
         A pályázóknak nyilatkozni kell arról, hogy  
         a pályázó hozzájárul pályázati anyaga jogszabályokban és az egyetemi 

szabályzatokban megjelölt bizottságok és testületek előtti megismeréséhez  
         sikeres pályázat esetén hozzájárul oktatói munkájáról készülő hallgatói véleményezés 

(OMHV) eredményének nyilvánosságához  
         sikeres pályázat esetén oktatói nyilatkozatát az ELTE számára adja le.  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2016. december 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 7.  

A pályázatok benyújtásának módja:  
 

         Elektronikus úton a Dékáni Titkárság részére a titkarsag@ttk.elte.hu E-mail címen 
keresztül  

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 20.  

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

"Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 
2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati 
jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői 
megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes 
adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, 
valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített 
szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés 
menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.”  

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.  

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 17.  

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A 
pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak 
tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.  
  



  

 


