
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

A Bölcsészettudományi Kutatóközpont (BTK) 
főigazgatója pályázatot hirdet 

 
a BTK Filozófiai Intézet, a BTK Irodalomtudományi Intézet, a BTK Művészettörténeti 

Intézet, a BTK Régészeti Intézet, a BTK Zenetudományi Intézet, a BTK 
Archeogenomikai Intézet, a BTK Moravcsik Gyula Intézet 

IGAZGATÓ 
munkakörének betöltésére 

 
 
Foglalkoztatás jellege:  
A munkakör kizárólag főállásban (teljes munkaidőben) tölthető be.  
 
A vezetői megbízás időtartama, sajátosságai: 
 
Az igazgatói munkakör a BTK Szervezeti és működési szabályzata (SzMSz) VI. 5. pontja alapján 
legfeljebb 5, azaz öt esztendőre tölthető be. Intézetigazgató legalább a tudomány kandidátusa 
vagy PhD-fokozattal rendelkező, tudományos munkakörben foglalkoztatott és kiemelkedő 
munkát végző munkavállaló lehet, aki a BTK-val munkaviszonyban áll, vagy a sikeres pályázat 
eredményeként munkaviszonyt létesít. A pályázati eljárás során a kutatóközpont főigazgatója 
kikéri a BTK Igazgatótanácsa, valamint az alapköltségvetéséből finanszírozott, határozatlan idejű 
munkaszerződéssel rendelkező munkavállalók véleményét a jelöltek pályázatáról. Az igazgató 
felett a munkáltatói jogok gyakorlására a főigazgató jogosult azzal, hogy a munkaszerződés 
megkötésének és megszüntetésének jogát csak az ELKH elnökének előzetes jóváhagyásával 
gyakorolhatja. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 
alapján, az intézet igazgatója vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett. A vezetői megbízás 
megjelölése: a Bölcsészettudományi Kutatóközpont szervezeti egységeként működő intézet 
igazgatója. 
 
A munkavégzés helye: 
 
A Munkáltató Budapest közigazgatási területén lévő székhelye, telephelyei, de a Munkavállaló 
köteles eljárni munkakörének ellátása érdekében a Munkáltató telephelyén kívül is.  
 
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
 
A munkavállaló tudományos kutatói feladatokhoz kapcsolódó tevékenységek ellátása. A 
kutatóközpont Szervezeti és működési szabályzata, valamint a vonatkozó fenntartói  
szabályozások szerint a kutatóközpont szervezeti egységeként működő intézet tevékenységének 
irányítása, koordinálása. Az intézet eredményes szakmai tevékenységének biztosításával a 
kutatóközpont hazai és nemzetközi tudományos szerepének erősítése, tudományos 
koncepciójának megvalósítása, alapfeladatainak teljesítése. A kutatóközpont főigazgatójának 
irányításával az intézet működésének biztosítása. Szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézet 
feladatainak célszerű, eredményes és gazdaságos teljesítését; irányítja, ellenőrzi és beszámoltatja 
az intézethez tartozó munkavállalókat. Gondoskodik a kutatási és adminisztratív feladatok 
megszervezéséről és teljesítéséről. Az intézet tudományos munkájáról és kutatási programjának 
teljesítéséről rendszeresen beszámol, illetve adatokat szolgáltat. Képviseli az intézetet.  



Az intézetek alapfeladatait, valamint az igazgató feladataira és hatásköreire, a hatáskörök 
gyakorlásának módjára vonatkozó részletes követelményeket a BTK Szervezeti és működési 
szabályzata tartalmazza, amely a www.abtk.hu honlapon érhető el. 
 
Pályázati feltételek: 
 

 legalább a tudomány kandidátusa vagy PhD tudományos fokozat; 

 kimagasló, nemzetközileg is elismert tudományos eredmények az intézet profiljának 
megfelelő diszciplína és kutatások valamely területén; 

 kutatóintézet vagy kutatási egység vezetésében szerzett gyakorlat; 

 a magyar nyelv és legalább egy világnyelv előadóképes ismerete; 

 magas szintű számítógép-felhasználói ismeretek; 

 büntetlen előélet. 
 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 a magyar állampolgárság;  

 kutatóintézet vagy kutatási egység vezetésében szerzett nemzetközi tapasztalatok; 

 tudománydiplomáciai tapasztalatok; 

 további idegen nyelvek ismerete; 

 vezetési-szervezési képesítés; 

 a szakirányú végzettségen túl jogi, pénzügyi vagy gazdasági képesítés. 
 

 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 
 

 a pályázónak a kutatóközpont keretében működő intézet vezetésére, fejlesztésére, 
tudományos programjának megvalósítására vonatkozó, 4-8 oldalas (8-16 ezer n 
terjedelmű) szakmai koncepcióját; 

 postai és email elérhetőségét, illetve telefonszámát; 

 részletes szakmai önéletrajzát; 

 a végzettséget, tudományos fokozatot, illetve címet és nyelvtudást igazoló oklevelek 
másolatát (amennyiben nem magyar nyelven állíttattak ki, úgy azok fordítását). Ezen 
dokumentumok leadása mellőzhető, amennyiben a pályázó a BTK munkavállalója, és az 
iratok másolata fellelhető a munkaügyi nyilvántartásban; 

 a pályázó által írt tudományos cikkek, tanulmányok és könyvek pontos listáját vagy a 
Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT) is rögzített bibliográfiai jegyzékének 
linkjét; 

 a pályázó – lehetőleg az MTMT alapján összeállított – tudománymetriai mutatóit 
(tudományos közlemények száma, tudományos közleményekre érkezett hivatkozások 
száma, impaktfaktor, H-index); 

 új alkalmazással járó pályázó sikeres pályázata esetén három hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítványt; 

 a munkakör elnyerése esetén a BTK honlapján közzé tehető rövid, fényképes 
bemutatkozó életrajzot; 

 nyilatkozatot arról, hogy a pályázat tartalmát és a pályázó nevét a pályázat elbírálásában 
közreműködők megismerhetik, továbbá hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt 
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez 
hozzájárul. 

 



 
A pályázat elbírálásának rendje: 
Az igazgató felett a munkáltatói jogok gyakorlására a főigazgató jogosult azzal, hogy a 
munkaszerződés megkötésének és megszüntetésének jogát csak az ELKH elnökének előzetes 
jóváhagyásával gyakorolhatja.  A pályázati eljárás során a kutatóközpont főigazgatója a BTK 
SzMSz IV. 2.1. pontja alapján kikéri a BTK Igazgatótanácsa véleményét; valamint az 
alapköltségvetéséből finanszírozott, határozatlan idejű munkaszerződéssel rendelkező 
munkavállalók véleményét a jelöltek pályázatáról. A véleménynyilvánító szavazást az Üzemi 
Tanács bevonásával a szakszervezet szervezi és jegyzőkönyvezi. A főigazgató az általa javasolt 
személy pályázati dokumentációját (tudományos életrajzát, tudománymetriai adatait, az intézet 
vezetésére vonatkozó koncepcióját, az Igazgatótanács és a munkavállalók 
véleménynyilvánításának eredményét) megküldi az ELKH elnökének.  
 
A pályázatoknak 2021. május 21. napjáig kell beérkezniük kizárólag elektronikus levélben, 

a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Főigazgatói titkárság titkarsag@abtk.hu e-mail 
címére.  

 
A tárgyban kérjük feltüntetni:  

„BTK … Intézet igazgatói pályázat -  BTK-KP/1274-1/2021” 
 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 30. 
 
A munkakör „tudományos kutató-igazgató”, amely az irányító szerv vezetőjének egyetértését 
követően, legkorábban 2021. július 1-jétől tölthető be. 
 

 
A munkáltatóval kapcsolatban információt a www.abtk.hu honlapokon szerezhet. 
 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
 

 www.abtk.hu – 2021. április 20. 
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