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MTA Nyelvtudományi Intézet 

VI.  A kutatóhely 2007. évi tudományos teljesítményének fıbb mutatói 

Az intézet neve: az MTA Nyelvtudományi Intézete 
 
Átlaglétszám1:  129    Ebbıl kutató2: 96  

 PhD v. kand.:   21   MTA doktora:  11    MTA levelezı tag:1        MTA rendes tag: 

35 év alatti, intézeti állományban levı kutatók száma: 24  
 
Az év folyamán megjelent összes (tudományos és ismeretterjesztı) publikációk száma: 237  
Az év folyamán megjelent tudományos publikációk száma: 202  
 
Tanulmány, cikk:  
impakt faktoros publikáció magyarul:  ~ idegen nyelven:  
nem impakt faktoros tudományos cikk magyarul:  ~ idegen nyelven:  
hazai tudományos folyóiratban magyarul: 37  ~ idegen nyelven: 2  
külföldi folyóiratban magyarul: 2 ~ idegen nyelven: 13  
tanulmánykötetben magyarul: 39 ~ idegen nyelven: 26  
lexikoncikk magyarul: ~ idegen nyelven: 1  
recenzió magyarul: 26 ~ idegen nyelven: 1  

szöveggondozás: 5 ívig: 1  
szöveggondozás: 5 ív fölött:  
kritikai kiadás: 5 ívig:  
kritikai kiadás: 5-10 ívig:  
kritikai kiadás: 10 ív fölött:  
szótár: 5 ívig  
szótár: 5-10 ívig  
szótár: 10-15 ívig  
szótár: 15 ív fölött: 1  
szakfordítás: 5 ívig  
szakfordítás: 5-10 ívig  
szakfordítás: 10 ív fölött  
bibliográfia, adatbázis, katalógus 5 ívig:  3  
bibliográfia, adatbázis, katalógus: 5-10 ívig  
bibliográfia, adatbázis, katalógus: 10 ív fölött  
egyéb tudományos adatbázisok:  

 
nemzetközi együttmőködés keretében: SCI által regisztrált folyóiratban:  

összesített impakt faktor:  
összes hivatkozás száma: 808 összes hivatkozás száma önidézetek nélkül: 808  

 

                                                 
1 Az éves gazdasági beszámolóban szereplı átlagos statisztikai állományi létszám 
 
2  A kutatói besorolásban lévı közalkalmazottak 2007 év végi tényleges átlaglétszáma.  
Az átlaglétszámba beletartoznak a részmunkaidıben foglalkoztatottak is. Ezekben az esetekben a 
részmunkaidısök létszámát a ledolgozott órák alapján kell teljes munkaidıs létszámra átszámítani. 
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Könyv  
könyv/monográfia magyarul: 3 ~ idegen nyelven: 1  
könyvfejezet magyarul: 38 ~ idegen nyelven: 13  
jegyzet magyarul: 7~ idegen nyelven:  

egyéb kötet magyarul: 3 ~ idegen nyelven: 2  
szerkesztett kötet magyarul: 4 ~ idegen nyelven 2  
sorozatszerkesztés magyarul: 4 ~ idegen nyelven  
 

Tudományos ismeretterjesztı írás magyarul: 8 ~ idegen nyelven:  
   
Tudományos fokozat, ill. cím megszerzése:  
PhD:   MTA doktori cím:  MTA levelezı tag:  1    MTA rendes tag:  
Szellemi alkotások védelme:  
   
Elfogadott találmányok, szabadalmak száma: ebbıl külföldön:  
értékesített szabadalmak száma:  
know-how-k és egyéb szerzıi jogok száma:  
 
Részvétel a tudományos és kulturális életben:  
 
Rendezvények:  
Nemzetközi rendezvényen tartott tudományos  
elıadások száma: 80 poszterek száma: 14  
   
Hazai rendezvényen tartott tudományos   
elıadások száma: 122 poszterek száma: 0  

ismeretterjesztı elıadások száma: 21  

Tudományos rendezvények szervezése  
hazai:  9  nemzetközi:  9  
Jelentıs nyilvános kulturális esemény megrendezése: 3  
 
Szakértıi tevékenység:  
tanácsadói tevékenységek száma:  
egyéni szaklektori vélemény összesen: 212 ebbıl külföldre: 119  
opponensi vélemény összesen: 38 ebbıl külföldre: 2  
egyéb szakértıi vélemény: 880 ebbıl külföldre: 19  
 
Részvétel tudományos testületben  
Nemzetközi tud. bizottsági tagság: 13   Nemzetközi folyóirat szerk. tagság: 12  
Nemzetközi tud. bizottsági elnökség: 5  
Hazai tud. bizottsági elnökség: 4 Hazai tud. bizottsági tagság: 43  
 
Felsıoktatásban végzett tevékenység:  
Rendszeres hazai felsıfokú oktatási tevékenységet végzık száma: 41  
Ebbıl doktori iskolákban oktatók száma: 25 Doktori iskolát vezetık száma: 3  
Elméleti kurzusok száma: 89 Gyakorlati kurzusok száma: 188  
TDK-t készítı hallgatók száma: 14  
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Diplomamunkát készítı hallgatók száma: 77  
PhD-t készítı hallgatók száma: 47  
Felsıfokú graduális és posztgraduális oktatott órák száma: 8186  
 
 Pénzügyi adatok  
Az idıszak folyamán a teljes költségvetési támogatás összege: 441086 eFt  
Fiatal kutatói álláshelyek száma: 6  
Az idıszak folyamán a teljes saját bevétel (pályázatok, szabadalmak, szerzıdések, stb.) 
összege (az akadémiai költségvetési támogatáson kívül): 65139 EFt  
saját szabadalmi, know how és szerzıi jogi bevétel:  
 
Hazai pályázatok:  
Az év folyamán mővelt OTKA-témák száma: 13  
A tárgyévre vonatkozó szerzıdésállomány: 46 MFt  
 
Az év folyamán mővelt NKTH-pályázat témáinak száma: 7  
NKFP: 7.     A tárgyévre vonatkozó szerzıdésállomány:  11 MFt  
Egyéb: A tárgyévre vonatkozó szerzıdésállomány: MFt  
 
Az év folyamán mővelt NFT témák száma: 1  
A tárgyévre vonatkozó szerzıdésállomány: 2 MFt  

Nemzetközi pályázati forrásból mővelt témák száma:  
EU forrásból: 1 A tárgyévre vonatkozó szerzıdésállomány: 10 MFt 
Egyéb:  1  A tárgyévre vonatkozó szerzıdésállomány: 2 MFt  

Nem pályázati külsı megrendelés keretében mővelt témák száma:  2  
A tárgyévre vonatkozó szerzıdésállomány: 0, 86 MFt  

Külsı alvállalkozókkal kötött szerzıdésállomány: MFt  
 

 


