
Az Agrártudományi Kutatóközpont  

Mezőgazdasági Intézet 

                         
pályázatot hirdet 

 

tudományos segédmunkatárs (fiatal kutató) 

munkakör betöltésére.  

A jogviszony időtartama: 

1 év, határozott idejű (meghosszabbítható) jogviszony. 

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Fejér megye, 2462 Martonvásár, Brunszvik utca 2.  

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

Aktív részvétel a Kukoricanemesítési Osztály szántóföldi, üvegházi, laboratóriumi és 

adminisztratív feladataiban, a PhD tanulmányok megkezdése, bekapcsolódás kutatási feladatok 

elvégzésébe a kukoricanemesítés és kukoricakutatás témájában. Új és meglévő pályázatok 

szakmai és adminisztratív feladatainak ellátása, részvétel tudományos konferenciákon, 

előadások tartása, hazai és nemzetközi tudományos publikációk készítése, szakmai kapcsolatok 

létesítése és ápolása. 

Illetmény és juttatások: 

A munkabér megállapítására és a juttatásokra az ELKH belső szabályzata és a munka 

törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

 Egyetemi (agrármérnök, kertészmérnök, biológus, biomérnök, környezetgazdász, 

élelmiszeripari mérnök), legalább „jó” minősítésű (MSc) oklevél,  

 Angol nyelvből legalább középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási 

szintű nyelvtudás, anyanyelvi szintű magyar nyelvtudás, 

 Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet. 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 

         Megkezdett vagy befejezett PhD tanulmányok, növényi molekuláris genetikai 

módszerek, statisztikai elmező szoftverek, bioinformatikai programok kezelésének 

ismerete. Növény-genetikai kutatásokban, laboratóriumi és szántóföldi 



kísérletekben, vetőmagtermesztésben szerzett gyakorlat, további idegen nyelv 

középfokú ismerete, B kategóriás gépjármű vezetői engedély.  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         Részletes önéletrajz. Iskolai végzettséget, nyelvtudást igazoló dokumentumok 

másolata. Jelenlegi és korábbi munkahely(ek), munkakör, beosztás megjelölése. 

Eddigi szakmai publikációs tevékenység ismertetése. Három hónapnál nem régebbi 

hatósági erkölcsi bizonyítvány.  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

 A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 1.  

A pályázatok benyújtásának módja:  
         Postai úton, a pályázatnak a Agrártudományi Kutatóközpont címére történő 

megküldésével (2462 Martonvásár, Brunszvik utca 2. ). Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Mv-8/2021. 

valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatokat a főigazgató, a pályázatok minősítésére létrehozott bizottság véleményét 

figyelembe véve bírálja el és dönt a nyertes pályázó személyéről.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 15.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
         www.atk.hu - 2021. április 6. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Spitkó Tamás tudományos 

főmunkatárs nyújt, a 06-22-569-555 -os telefonszámon.  

  

  

 

 


