
 

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat  

Nyelvtudományi Kutatóközpontja 

pályázatot hirdet  

tudományos segédmunkatársi vagy munkatársi 

munkakör betöltésére. 

 

A foglalkoztatási jogviszony (munkaviszony) időtartama: 

Határozott idejű, 18 hónapig tartó munkaviszony.  

 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

 

A munkavégzés helye: 

1068 Budapest, Benczúr utca 33.  

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

 egyéni kutatás a következő témakörben: Szociokulturális nyelvhasználati változatosság 

kutatási és oktatási implikációkkal – a speciálisan jelnyelvi grammatikai konstrukciók 

korpuszalapú vizsgálata 

 a kutatás eredményeinek publikálása, illetve konferencia-előadások keretében történő 

ismertetése 

 részvétel a kutatóközpont jelnyelvi munkálataiban 

 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítása a kutatóközpont besorolási rendszere, valamint a felvett kutató 

végzettsége és szakmai gyakorlata alapján történik, de legalább bruttó 332 700,- Ft/hó. 

 

Pályázati feltételek: 

 mesterszakos diploma vagy doktori (PhD) fokozat a nyelvtudomány területén, 

 jelnyelvészeti és szociolingvisztikai-többnyelvűségi empirikus kutatásokban való jártasság, 

 magyar jelnyelvi korpuszépítési és –feldolgozási, valamint szótárfejlesztési gyakorlat, 

 a magyar jelnyelv legalább alapszintű ismerete, 

 angol vagy német nyelvből legalább középfokú (B2 szintű)  C típusú általános nyelvvizsga, 

 igazolt tudományos publikációs tevékenység,  

 felhasználói szintű internetes alkalmazások ismerete. 

 

Az álláshely betöltésének alapvető feltétele, hogy az alkalmazás megkezdésének napjáig a 

felveendő kutató még ne töltse be 35. életévét. (10 éven aluli gyermeket nevelő nők, illetve 

gyermeküket egyedül nevelő, vagy gyermeknevelési távollétet igénybe vett férfiak esetében e 

korhatár gyermekenként 2 évvel meghosszabbodik.) 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 doktori (PhD) fokozat a nyelvtudomány területén 

 korábbi részvétel online kutatások megvalósításában; 

 tapasztalat kiadványszerkesztés terén (technikai szerkesztés és design); 



 jártasság e-learning/IKT-tananyagok kidolgozásában; 

 további idegen nyelv(ek) ismerete. 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

 szakmai végzettséget és tudományos fokozatot, ill. címet igazoló oklevelek másolata; 

 a pályázó részletes szakmai önéletrajza; 

 a szakmai publikációk bibliográfiája; 

 kutatási terv 3–5 oldal terjedelemben; 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2021. április 1. napjától tölthető be. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 30. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Talián Ágnes nyújt, a (36-1) 342-

9372/6011-es telefonszámon. 

 

A pályázatok benyújtásának módja: 

 postai úton, a pályázatnak a Nyelvtudományi Kutatóközpont postacímére történő 

megküldésével (1394 Budapest, Pf. 360); továbbá 

 elektronikus úton Talián Ágnes részére a linginst@nytud.hu e-mail címen keresztül. 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázat elbírálását a főigazgató által felkért szakértő bizottság végzi. A benyújtási határidőt 

követően a személyes meghallgatásra kiválasztott pályázóknak értesítést küldünk, melyben 

felkérjük őket, hogy egy általuk kiválasztott, a munkakörhöz megjelölt kutatáshoz releváns 

témában 20 perces előadást tartsanak. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 15. 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nytud.hu honlapon 

szerezhet. A betöltendő álláshelyen való foglalkoztatás általános szabályait az Eötvös Loránd 

Kutatási Hálózat Elnökének a fiatal kutatói álláshelyek betöltésére vonatkozó 1/2021. sz. 

határozata tartalmazza. 
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