
Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont

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

MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont 

informatikus 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017 december 31–ig tartó közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4026 Debrecen, Poroszlay út 6. 

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

Rendszergazdai  (Linux),  adatbázis-adminisztrátori,  web-  és  szoftverfejlesztési  feladatok  ellátása,  a 
napfoltkatalógus  gondozása  és  bővítése  az  MTA  CSFK  Csillagászati  Intézetének  Napfizikai 
Obszervatóriumában. 

Illetmény és juttatások:

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

Pályázati feltételek:

• Felsőfokú szakirányú végzettség,
• Büntetlen előélet,
• Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás 

jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Első sorban Linux, másod sorban Windows és Mac OS ismerete 
• hálózati és biztonsági ismeretek
• shell script, Java script, PHP, Python, C++ és más programnyelvek ismerete



• webfejlesztői és adatbázisfejlesztői ismeretek
• matematikai és képfeldolgozási módszerek ismerete
• legalább középfokú angol nyelvtudás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Részletes szakmai önéletrajz,
• 3  hónapnál  nem  régebbi  keletű  erkölcsi  bizonyítvány,  vagy  annak  igénylését  igazoló 

dokumentum,
• iskolai végzettséget, szakképzettséget, képesítést tanúsító okiratok másolata. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. március 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017 február 11. 

A pályázati  kiírással  kapcsolatosan  további  információt  Dr.  Baranyi  Tünde  nyújt  a  06  52  509 
200/11627 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 
• Elektronikus úton Baranyi Tünde részére a baranyi.tunde@csfk.mta.hu E-mail címen 

keresztül. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkező pályázatok előértékelése után a kiválasztásra kerülő pályázókat az igazgató által kijelölésre 
kerülő bizottság hallgatja meg. A felvételről a főigazgató dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 20. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
• Magyar Tudományos Akadémia honlapja - 2017. január 27.
• MTA CSFK honlapja - 2017. január 27.
• MTA CSFK CSI Napfizikai Obszervatórium honlapja- 2017. január 27.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:  2017. január 27. 
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