
 
MTA Nyelvtudományi Intézet 

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

 
az MTA Nyelvtudományi Intézet 

Pszicho-Neuro- és Szociolingvisztikai Osztály 
Szociolingvisztikai Kutatócsoportja  

 
tudományos kutató 

munkakör betöltésére. 
 
 
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama:  
határozott idejő, 3 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony. 
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidı. 
A munkavégzés helye: 
Budapest, 1068 Budapest, Benczúr utca 33. 
 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
Szociolingvisztikai, többnyelvőségi kutatások végzése: 
a) Többnyelvő magyarországi településen szociolingvisztikai vizsgálatok folytatása különös 
tekintettel a nem magyar anyanyelvő bevándorló közösségek által használt nyelvi 
változatokra az anyanyelvük és a magyar nyelv kölcsönhatásainak tükrében. 
b) Az egyes generációk által alkalmazott nyelvhasználati minták vizsgálata, a többnyelvőség 
új formának és mintázatainak leírása. 
 
Illetmény és juttatások: 
Tudományos segédmunkatárs kategóriába történı besorolás szerint.  
 
Pályázati feltételek: 
• egyetem, szakirányú bölcsész végzettség, 
• egy idegen nyelvbıl legalább középfokú C típusú nyelvvizsga,  
• szociolingvisztikai terepmunka végzésében és kiértékelésében szerzett jártasság, 
• felhasználói szintő internetes alkalmazások, 
• felhasználói szintő MS Office (irodai alkalmazások). 
 
 
A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 
• frissen szerzett PhD a nyelvtudomány területén, 
• PhD-tanulmányok végzése.  
• további idegen nyelv(ek) ismerete. 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány 
• szakmai végzettséget és a tudományos fokozatot, ill. címet igazoló oklevelek  másolata 
• a pályázó részletes szakmai önéletrajza 
• a szakmai publikációk bibliográfiáját 



• kutatási terv 3-5 oldal terjedelemben 
 
A munkakör betölthetıségének idıpontja: 
A munkakör a pályázatok elbírálását követıen 2014. szeptember 15-tıl tölthetı be. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2014.05.31. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Gabriella nyújt, a 3214830-os 
telefonszámon. 
 
A pályázatok benyújtásának módja: 
Elektronikus úton, a pályázatnak Kovács Gabriella részére a linginst@nytud.mta.hu  email 

címen történı megküldésével. Kérjük, tüntessék fel a pályázati adatbázisban szereplı 
azonosító számot:  ….. valamint a munkakör megnevezését: tudományos kutató. 

Postai úton, az MTA Nyelvtudományi Intézet címére (1068 Budapest, Benczúr utca 33.) a  
pályázatnak csakis azon anyagait, amelyeket elektronikusan nem tud megküldeni. Kérjük 
a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplıazonosító számot:  .. valamint a 
munkakör megnevezését: tudományos kutató. 

 
Kérjük, hogy a jelentkezık pályázatukban jelöljenek meg két olyan témát, amelyrıl 20 perces 
tudományos elıadást tartanának. 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázat elbírálását az igazgató által felkért szakértı bizottság végzi. A benyújtási határidıt 
követın a kiválasztott pályázóknak értesítést küldünk, melyben felkérjük ıket, hogy az 
általuk megjelölt két téma közül általunk kiválasztott témában 20 perces elıadást tartsanak. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. 07. 08. 
 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nytud.hu honlapon 
szerezhet. 


