
	  
MTA Könyvtára 

 
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § 

alapján pályázatot hirdet a 
 

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 
Tájékoztatási és Olvasószolgálati Osztály Törökbálinti Raktára 

 
könyvtári raktáros  

 
munkakör betöltésére. 

 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
 
Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő. 
 
A munkavégzés helye:  
Pest megye, 2046 Törökbálint, DEPO Raktárváros, MTAK Raktára 
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A könyvtári és levéltári anyagok szükség szerinti kezelése, a raktári rend megtartása, az 
olvasói igények szerint naponta a küldendő anyagok kiválogatása és visszaosztása. Esetenként 
előkészítés selejtezésre, értékesítésre. Szükség esetén a könyvek, folyóiratok rendezése, 
átrendezése. 
 
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
 
Pályázati feltételek: 

• Középiskola/gimnázium. 
• Könyvtári raktározásban szerzett gyakorlat – legalább 1–3 év szakmai 

tapasztalat. 
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások). 

 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• Középfokú képesítés, raktárkezelői tanfolyam. 
• Felhasználói szintű levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook). 

 
Elvárt kompetenciák: 

• Jó szintű rendszerező képesség. 
 

Előnyt jelentő kompetenciák: 
• Kiváló szintű precíz, pontos munkavégzés. 
• Jó szintű fizikai teherbíró képesség. 
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
• Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata. 
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata. 

 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. április 21. 
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Katona Jánosné csoportvezető nyújt 
a  (06-23) 338-810-es telefonszámon. 
 
A pályázatok benyújtásának módja: 

• Postai úton, a pályázatnak az MTA Könyvtára címére történő megküldésével 
(1051 Budapest, Arany János utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a 
pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 442/2011, valamint a 
munkakör megnevezését: könyvtári raktáros munkakör. 

• Elektronikus úton Haffner Rita részére a haffner@mtak.hu e-mail 
címen keresztül. 

 
A pályázatok elbírálásának módja, rendje: 
A benyújtott pályázatok alapján kiválasztásra kerülnek a legalkalmasabbnak tűnő jelöltek, 
akik személyes beszélgetésen vesznek részt. A beszélgetést követően születik meg a döntés. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. április 27. 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye és ideje: 
 

• MTA Könyvtára honlapja  – 2011. március 24. 
• Katalist elektronikus levelezőrendszer  – 2011. március 24. 

 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://mtak.hu honlapon szerezhet. 


