
Az MTA Nyelvtudományi Intézet 
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet 
 

az intézet Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Osztálya 
Nyelvtechnológiai Kutatócsoportjában  

 
tudományos kutató 

munkakör betöltésére. 
 
 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  
határozott idejű, 3 évig tartó közalkalmazotti jogviszony. 
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő. 
A munkavégzés helye: 
Budapest, 1068 Budapest, Benczúr utca 33. 
 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
Vektoros vagy elosztott nyelvmodellekkel működő gépi szövegértést érintő kutatások 
végzése, mely elsősorban a következő résztémákat érinti: 
Szavak közötti jelentésviszonyok automatikus gyűjtése (pl. rokonértelműség, ellentétes 
jelentés, okság, ige és tipikus vonzata közötti viszony); az elterjedt szóelem szintű modellek 
segítségével az ezekből közvetlenül épülő egységek (pl. képzett szavak; többszavas 
kifejezések) jelentésének reprezentálása; különböző nyelvek vektoros modelljei közötti 
hasonlóságok kihasználása a gépi fordításban; vektoros nyelvmodellek tanulása mondattani és 
szóalaktani jellegzetességek egyidejű kihasználásával. 
 
Illetmény és juttatások: 
Tudományos segédmunkatárs kategóriába történő besorolás szerint.  
 
Pályázati feltételek: 
• egyetem, szakirányú bölcsész végzettség, 
• egy idegen nyelvből legalább középfokú C típusú nyelvvizsga,  
• a nyelvtechnológiai kutatásban és fejlesztésben szerzett jártasság, 
• a megjelölt kutatási feladatok elvégzéséhez szükséges számítógépes ismeretek. 
 
A pályázat elbírálásánál előnyt 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 betölthetőségének időpontja: 
A munkakör a pályázatok elbírálását követően 2015. szeptember 15-től tölthető be. 
 
Figyelem! Az állás betölthetőségét érintő további fontos információt talál az alábbi honlapon: 
http://www.nytud.hu/palyazatok/index.html  
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2015.06.12. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Talián Ágnes nyújt, a 321-4830-as 
telefonszámon. 
 
A pályázatok benyújtásának módja: 
Elektronikus úton, a pályázatnak Talián Ágnes részére a linginst@nytud.mta.hu  email 

címen történő megküldésével. Kérjük, tüntessék fel a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot:  29/K/2015 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 szereplő azonosító számot: 29/K/2015 
valamint a munkakör megnevezését: tudományos kutató. 

 
Kérjük, hogy a pályázatban jelöljenek meg két olyan témát, amelyről 20 perces tudományos 
előadást tartanának. 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázat elbírálását az igazgató által felkért szakértő bizottság végzi. A benyújtási határidőt 
követőn a kiválasztott pályázóknak értesítést küldünk, melyben felkérjük őket, hogy az 
általuk megjelölt két téma közül általunk kiválasztott témában 20 perces előadást tartsanak. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. 07. 10. 
 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nytud.hu honlapon 
szerezhet. 

 

 

Budapest, 2015. május 14. 

 

                                   ………………………………… 
Kenesei István 

igazgató 
 


