
MTA Nyelvtudományi Intézet  
                         

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

MTA Nyelvtudományi Intézet  
Finnugor és Nyelvtörténeti Osztály 

 
tudományos segédmunkatárs  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  

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

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1068 Budapest, Benczúr utca 33.  

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

A tudományos segédmunkatárs feladata történeti grammatikai kutatások végzése elsősorban 
az alábbi témakörökben: mondattan, szövegnyelvészet, grammatikalizáció. Történeti 
pragmatikai kutatások végzése. A kutatás célja a grammatikai és/vagy pragmatikai 
változatosság, variáció feltárására a középmagyar korszak magánéleti szövegein. Részvétel a 
nyelvtörténeti kutatócsoport munkájában. Előadások tartása hazai tudományos 
rendezvényeken és az eredmények rendszeres publikálása. Részvétel a morfológiailag 
elemzett adatbázis építésével kapcsolatos munkálatokban.  

Illetmény és juttatások: 

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

�         Egyetem, mesterszintű (MA) végzettség magyar szakon,  
�         egy idegen nyelv nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,  
�         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
�         abszolvált PhD-tanulmányok történeti nyelvészetből  
�         morfológiailag elemzett adatbázissal kapcsolatos feladatokban való jártasság  



�         elnyert kutatási pályázat, ösztöndíj  
�         igazolható kutatási tapasztalat  
�         szakmai publikációk nyelvtörténeti témakörben  
�         nyelvtörténeti konferenciákon való részvétel  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

�         a pályázó részletes szakmai önéletrajza  
�         szakmai publikációk jegyzéke  
�         kutatási terv 3-5 oldal terjedelemben  
�         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány  
�         szakmai végzettséget és tudományos fokozatot, ill. címet igazoló oklevelek 

másolata  

A munkakör betölthetőségének időpontja:  

A munkakör legkorábban 2018. november 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 30.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Talián Ágnes nyújt, a (36 1) 
3429372/6011 -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: 58/2018 , valamint a munkakör 
megnevezését: tudományos segédmunkatárs.  

�         Elektronikus úton Talián Ágnes részére a linginst@nytud.mta.hu E-mail címen 
keresztül  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

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: 2018. október 19.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
�         www.nytud.mta.hu - 2018. szeptember 10. 

 


