
 
 

A KSH Népességtudományi Kutató Intézet  
 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  
pályázatot hirdet 

 
tudományos kutató  

munkakör betöltésére.  
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozott idejű, 2015. szeptember 1.-től 2016. december 31. –ig,  
amely kölcsönös megelégedettség esetén határozatlan munkaidejű állássá alakítható. 
 
Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő  
 
A munkavégzés helye: 
Budapest, 1024 Budapest, Buday László utca 1-3. 6. em.  
 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
 

Elemzések végzése népesség-előreszámítások területén. Részvétel az Intézet hazai és 
nemzetközi kutatásaiban. 

 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény, valamint a Közalkalmazotti Szabályzat, illetve az igazgatói utasítások 
rendelkezései az irányadók.  
 
Pályázati feltételek: 

 Egyetemi végzettség 

 B2 angol nyelvvizsga  

 Statisztikai szoftverek ismerete  

 Magas szintű MS Office (irodai alkalmazások) 
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 PhD fokozat 

 Közgazdaságtudományi, matematikusi, statisztikusi vagy szociológusi végzettség 

 Szakmai ajánlás  

 A témához kapcsolódó tudományos publikációk megléte 

 Hasonló kutatási kérdésekben szerzett elemzési tapasztalat, publikációk 

 Más idegen nyelv ismerete 
 



Elvárt kompetenciák:  

 matematikai-statisztikai, módszertani érdeklődés  

 kooperatív, együttműködő, önképzésre és új ismeretek elsajátítására nyitott 
személyiség  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
szakmai önéletrajz, publikációs lista, motivációs levél, ajánlólevél, végzettséget-, 

nyelvtudást igazoló oklevelek beszkennelt másolata; 
  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2015. szeptember 1. napjától tölthető be.  
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 15.  
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kapitány Balázs igazgatóhelyettes 
nyújt a kapitany@demografia.hu e-mail címen. 
 
A pályázatok benyújtásának módja:  
Elektronikus úton Dr. Spéder Zsolt részére a speder@demografia.hu e-mail címen keresztül.  
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 31.  
 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  
A Kutatóintézet a hazai és nemzetközi tudományos élet elismert szereplője. Munkatársaitól 
kreatív, szakszerű és precíz munkát vár el. Támogatja és elősegíti munkatársai számára a 
tudományos fokozat megszerzését. A munkahely családbarát, a munkahelyi légkör 
közvetlen. magyar állampolgárság hiánya nem kizáró feltétel. 
 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. június 29.  
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