
MTA Nyelvtudományi Intézet 
 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. § alapján 

pályázatot hirdet 

MTA Nyelvtudományi Intézet  
Fonetika Osztály 

 

tudományos segédmunkatárs 

munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozott idejű 3 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1068 Budapest, Benczúr utca 33. 

Budapest, 1067 Budapest, Teréz körút 13. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok: 

Fonetikai tárgyú kutatások végzése, elsősorban a következő 
témákban: összefüggések a szó hossza (hang- és szótagszám, 
teljes időtartam), a szó elhelyezkedése a frázisban, valamint a 
belső időszerkezet között; a szóidőtartamra ható tényezők 
kísérletes vizsgálata; a szavak temporális viszonyai különböző 
beszédműfajokban, a szóidőtartamok és a lexikális hozzáférés 
vizsgálata, valamint a szóhossz változása az életkor 
függvényében. 



Aktív hazai és nemzetközi pályázati tevékenység. 

Publikáció és előadások tartása hazai és nemzetközi tudományos 
rendezvényeken. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
"Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek: 

 szakirányú (bölcsész) egyetemi (MA) végzettség 

 egy idegen nyelvből középfokú C típusú általános 
nyelvvizsga 

 felhasználói szintű számítógépes ismeretek 

 legalább doktorjelölti státusz 

 beszédkutatási tapasztalat; fonetikai szoftverek ismerete; 
Praat szoftver magas szintű ismerete, jelentős annotálási 
gyakorlat, statisztikai elemzések ismerete, SPSS és R 
szoftverek felhasználói szintű ismerete, adatbázis-fejlesztő 
ismeretek 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 részvétel nemzetközi konferenciákon 

 elnyert kutatási pályázatok 

 további idegen nyelvek ismerete 

 igazolható szakirányú továbbképzés 

 kiadvány-szerkesztési jártasság 

 igazolható szakmai elismerések 

 szakmai publikációk 

 szakmai események szervezési tapasztalata 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 a feladatkör leírásában megjelölt témákra vonatkozó 
kutatási terv legfeljebb 5 oldal terjedelemben 



 a szakmai végzettség(ek)et és tudományos fokozatot 
(ha van) igazoló oklevelek másolata 

 a pályázó részletes szakmai önéletrajza és publikációs 
listája 

 3 hónapnál nem régebbi keltű erkölcsi bizonyítvány 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 15. napjától tölthető 
be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 7. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Talián 
Ágnes nyújt, a 342-9372/6011 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja 

 

 Postai úton, a pályázatnak a MTA Nyelvtudományi Intézet 
címére történő megküldésével (1394 Budapest Pf. 360). 
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 44/K/2017 , valamint a 
munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs. 

 Személyesen: MTA Nyelvtudományi Intézet igazgatói 
titkársága, Budapest, 1067, Teréz körút 13. 1. emelet 106. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 12., 12:00 
óra. A felkért bíráló bizottság szakmai véleményezését követően 
az igazgató dönt a pályázat nyerteséről. Az elbírálás 
eredményéről a pályázókat az MTA Nyelvtudományi Intézet 
honlapján tájékoztatjuk, a pályázat nyertese külön értesítést kap. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 12. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
 http://www.nytud.hu - 2017. augusztus 15. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 



2017. szeptember 7-ig a pályázatnak a hivatalos okiratokat nem 
tartalmazó részeit elektronikus változatban (doc, docx vagy pdf 
formátumban) kérjük erre a címre elküldeni: 
linginst@nytud.mta.hu 

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


