
 

A Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Stratégiai, Kutatás-fejlesztési és Innovációs Igazgatóság 

Közlekedésmenedzsment Osztályának kutatási területei közé elsősorban a közlekedés társadalmi-

gazdasági összefüggéseinek – valamennyi közlekedési alágazatra kiterjedő – vizsgálata, 

közlekedéspolitikai döntés-előkészítés, a fenntartható mobilitási rendszerekkel kapcsolatos 

kutatások, a mobilitásmenedzsment-eszközök fejlesztése és alkalmazása, közlekedési adatfelvételek 

lebonyolítása, az utazási szokások vizsgálata, a közlekedési infrastruktúra szolgáltatásfejlesztése, 

valamint a közlekedéslogisztikai folyamatok fejlesztése tartozik. A hazai és nemzetközi projektek új 

kutatási feladatainak magas színvonalú megoldásához új munkatársat keresünk. 

 

TUDOMÁNYOS MUNKATÁRS 

munkakörbe. 

Feladatok: 

Közreműködés a szakterület kutatási (tanácsadási, tervezési, együttműködési stb.) hazai és 

nemzetközi projektjeiben, különösen: 

• projektelőkészítés és -lebonyolítás szakmai asszisztensi feladatainak ellátása, 

• adatfelvételek szervezése és helyszíni lebonyolítása, 

• önálló feladatrészek kidolgozása, elemzések készítése (számítások, ábrázolás, jelentés 

megfogalmazása stb.), 

• tanulmányok szakmai szerkesztési feladatai, 

• közreműködés az eredmények publikálásában. 

 

Elvárások: 

• felsőfokú végzettség, 

• BSc végzettség esetén folyamatban lévő MSc tanulmányok, 

• közlekedéssel kapcsolatos tanulmányok (nem feltétlenül műszaki területen), 

• érdeklődés és tájékozottság a közlekedés gazdasági-társadalmi vonatkozásai, a 

mobilitástervezés és -menedzsment, valamint a közlekedéspolitika területén, 

• kutatói ambíciók és tervezett PhD-képzés, 

• jártasság az alapvető szoftverek használatában, 

• jó fogalmazási készség, 

• az angol nyelv ismerete írásban és szóban legalább B2 szinten, 

• B kategóriás jogosítvány, autóvezetési gyakorlat. 



 

Előnyt jelent: 

• PhD-fokozat vagy folyamatban lévő doktori képzés, 

• közlekedésszakmai és/vagy kutatói tapasztalat, 

• további kapcsolódó (pl. statisztikai, modellező, térinformatikai, tervező, grafikai) szoftverek 

ismerete, 

• további idegennyelv-ismeret. 

 

Amit kínálunk: 

• változatos szakmai feladatok,  

• tapasztalatszerzési lehetőség, 

• versenyképes fizetés és juttatások, 

• lehetőség a részmunkaidőre (min. heti 20 óra), 

• szakmai (kutatói) fejlődés elősegítése,  

• posztgraduális tanulmányok támogatása. 

A munkavégzés helye: a KTI Nonprofit Kft. székhelye (Budapest XI. kerület) 

Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 20. 

A jelentkezés módja: 

Motivációs levél (a fizetési igény, illetve referenciaszemély és elérhetőségeinek megjelölésével) és 

Europass-formátumú részletes önéletrajz (az esetleges publikációk listájával) elektronikus formában 

az allas@kti.hu címen. 

Az érdeklődők esetleges kérdéseit a határidőt megelőző 3. munkanap végéig a fenti e-mail címen 

várjuk. 

 


