
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont  

Főigazgatója pályázatot hirdet 

részmunkaidős tudományos főmunkatárs közalkalmazotti munkakör betöltésére  

az OTKA K112929 sz. „Pletyka, reputáció és kooperáció: A társadalmi rend informális építőkövei” c. 

kutatás keretében 

 

Feladatkör: 

 Tudományos kutatómunka végzése a MTA TK „Lendület” RECENS Kutatócsoportban, 

Takács Károly vezetésével az OTKA K112929 sz. „Pletyka, reputáció és kooperáció: A 

társadalmi rend informális építőkövei” c. kutatásban, 

 Tudományos publikációk készítése, 

 A kutatáshoz kapcsolódó PR feladatok menedzsmentje, 

 A kutatásetikai feladatok menedzsmentje, 

 Részvétel a kutatócsoport egyéb operatív tevékenységeiben. 

 

Pályázati feltételek: 

 Egyetemi végzettség 

 PhD 

 Angol nyelvtudás (legalább középfok) 

 Büntetlen előélet, cselekvőképesség 

 Legalább hat év tudományos kutatóként vagy oktatóként eltöltött gyakorlat 

 

Előnyt élveznek: 

 A szaktudományos publikációkkal rendelkező pályázók 

 A kutatási témában tájékozott pályázók 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

 A pályázó angol nyelvű szakmai önéletrajzát és publikációs listáját; 

 A legjobbnak tartott angol nyelvű publikációja vagy egy angol nyelven írt műhelytanulmány 

elektronikus példányát; 

 A végzettséget igazoló okiratok másolatát. 

 

 



A munkavégzés helye: 

Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont  

Budapest 1014 Országház u. 30. 

 

A pályázat beérkezésének határideje: 

2015. május 15. 

A pályázatot elektronikus úton kérjük eljuttatni a titkarsag@tk.mta.hu és a 

takacs.karoly@tk.mta.hu e-mail címekre. Kérjük az elektronikus levél tárgyában jelölje 

meg: „Tudományos főmunkatárs OTKA K112929”. 

A pályázat elbírálásnak határideje: 

2015. május 22. 

A pályázat elbírálásának módja: 

A beadott pályázati anyag értékelése és szóbeli elbeszélgetés alapján, amelynek időpontja 

várhatóan 2015. május 21. 

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a meghirdetett állást kiemelkedő jelölt hiányában 

nem tölti be. 

A tudományos segédmunkatárs jogállására, illetményére és egyéb juttatásaira a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvényben előírt 

rendelkezések alkalmazandók.  

A munkakör 2015. június 1-től tölthető be heti 20 óra részmunkaidőben az MTA 

Társadalomtudományi Kutatóközpontban. A kinevezés 13 hónapra szól, azaz 2015. június 1-

től 2016. június 30-ig. A közalkalmazotti jogviszony létesítésekor 4 hónap próbaidő 

kikötésére kerül sor. 

 

További információ: a recens.tk.mta.hu honlapon és a kutatócsoport facebook (RECENS = 

Research Center for Educational and Network Studies) oldalán. 

A pályáztatott munkakörrel kapcsolatban további felvilágosítás kérhető: 

a recens@tk.mta.hu címen vagy Takács Károly kutatásvezetőtől (takacs.karoly@tk.mta.hu) 
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