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Eötvös Loránd Tudományegyetem  
Természettudományi Kar Kémiai Intézet Analitikai Kémiai Tanszék 

 

tanszékvezető 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: 
 
A vezetői megbízás határozott időre, 3 év (2019.08.01.-2022.07.31.)-ig szól. 

A munkavégzés helye: 

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

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

Az intézeti tanszék vezetőjének feladatát és hatáskörét az ELTE SzMSz I. kötet és a Kari SzMSz 
I. kötet tartalmazza. A Tanszék oktatási profiljába az anyagok kémiai összetételének minőségi és 
mennyiségi meghatározására alkalmas módszerek és eljárások, valamint környezetkémia és a 
nukleáris kémia tartozik. Az intézeti tanszék vezetője felelős a tanszékhez rendelt tárgyak 
folyamatos korszerűsítéséért és a minőség biztosításáért. Szervezi, ellenőrzi a Tanszékhez tartozó 
munkatársak oktatási munkáját, közreműködik minősítésükben. Megszervezi a hallgatók 
tanulmányi munkájával összefüggő oktatási, vizsgáztatási és más, a tanulmányi hivatalok 
hatáskörébe nem tartozó feladatok ellátását. A kinevezendő tanszékvezető szakmai feladata a 
Tanszék által oktatott tantárgycsoportok képviselete a Kémiai Intézet Oktatási Bizottságában, 
valamint a Tanszékhez sorolt tantárgyfelelősök munkájának összehangolása. 

Illetmény és juttatások: 



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

         Egyetem, PhD, 
         A pályázónak az analitikai kémia illetve a hozzá kapcsolódó szakterületek 

valamelyikében legalább ötéves oktatási gyakorlattal és nemzetközileg elismert 
kutatási tevékenységgel kell rendelkeznie. 

         A pályázó feleljen meg az ELTE szabályzataiban foglalt előírásoknak. 
         A tanszékvezetői megbízatásra pályázhatnak az adott intézetbe kinevezett, teljes 

munkaidőben foglalkoztatott egyetemi tanárok és habilitált docensek, akik a 
megbízatás kiadásakor még nem töltik be a 62. életévüket. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
         a pályázat elbírálásánál előnyt jelent Az MTA doktora cím 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         szakmai önéletrajz önálló fájlként (benne: végzettségek; életpálya legfontosabb 
állomásainak és eredményeinek listaszerű, időrendi megadása; oktatási, kutatási 
tapasztalat, esetleges vezetői tapasztalat, publikációs lista vagy MTMT szám; szakmai 
és egyéb díjai, szakmai testületi tagság) 

         vezetői munkaterv 
         Az ELTE Rektori Kabinet igazolása a Stratégiai Adatbázis frissítéséről és validálásáról 

(KINYOMTATHATÓ a Stratégiai Adatbázisból). 
         habilitációs oklevél 
         PhD oklevél (külföldi oklevél esetében honosított) 
         A Kar munkavállalóinak nem kell benyújtania azokat az iratokat, amelyeket a Karra 

már korábban benyújtottak. 
         sikeres pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (belső pályázó 

esetén nem szükséges) 
         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással 

összefüggő kezeléshez 
         nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az Egyetem Szervezeti és Működési 

Szabályzata szerint a kinevezéssel kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező 
bizottságok és testületek betekinthetnek 

         „Hozzájárulás adatátadáshoz és adatkezeléshez” – a nyomtatvány az 
https://www.elte.hu/allaspalyazatok oldalról tölthető le 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 10. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Csibra Klára nyújt, a +36 1 372 
2500/6145 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 
         Elektronikus úton Természettudományi Kar részére a titkarsag@ttk.elte.hu E-mail 

címen keresztül 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 



A levél tárgyában kérjük feltüntetni a tanszék nevét és: „tanszékvezetői pályázat”. Egyes 
pályázatok elbírálásában külső bizottsági tagok is részt vesznek az ELTE szabályzataiban foglaltak 
szerint, így: tanszékvezetői, igazgatói, egyetemi tanári, egyetemi docensi, határozatlan idejű 
kutatóprofesszori, tudományos főmunkatársi, tudományos tanácsadói munkakörökre benyújtott 
pályázatok. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
         www.elte.hu/allaspalyazatok - 2019. március 11. 

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: 2019. március 11. 

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a 
BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 
  

 


