
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének 

igazgatója pályázatot hirdet 
a Nyelvtudományi Intézet Elméleti Nyelvészeti Osztályán tudományos fımunkatársi 

közalkalmazotti munkakör betöltésére 
 

A közalkalmazotti jogviszony idıtartama: határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: részmunkaidı 
 

Feladatkör: 
- kutatások végzése és vezetése a szociopragmatika és az udvariasságkutatás területén 
- nemzetközi kapcsolatok, együttmőködések fejlesztése 
- aktív hazai és nemzetközi pályázati tevékenység 
- publikálás és elıadások tartása hazai és nemzetközi tudományos rendezvényeken  
 
Illetmény és juttatások: 
A pályázatban meghirdetett munkakört betöltı személy jogállására, illetményére és egyéb 
juttatásaira a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben elıírt 
rendelkezések alkalmazandók. 
 
Pályázati feltételek: 
- doktori (Ph.D.) fokozat a nyelvtudomány területérıl 
- dokumentált kutatói eredményesség (nemzetközi publikációk, sikeres nemzetközi pályázati 
tevékenység) 
- legalább 6 éves kutatói gyakorlat egyetemi vagy kutatóintézeti állásban 
 
Elınyt jelent: 
- fiatal kutatók vezetésére való képesség 
- sikeres korábbi szervezıi és vezetıi tevékenység 
- egy vagy több távol-keleti nyelv ismerete 
 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 
- a pályázó részletes szakmai önéletrajzát és publikációs listáját 
- a szakmai végzettség(ek)et és a tudományos fokozatot igazoló oklevél másolatát 
 
A munkakör az elbírálást követıen 2014. szeptember 1-én tölthetı be. A kinevezéshez a 
végzettséget igazoló eredeti oklevél bemutatása és 3 hónapnál nem régebbi keltezéső hatósági 
erkölcsi bizonyítvány szükséges. 
 

A pályázatoknak egy példányban 2014. május 15-én 12.00 óráig kell beérkezniük 
az MTA Nyelvtudományi Intézet titkárságára 

(1068 Budapest, Benczúr u. 33.). 
 

A zárt borítékra kérjük ráírni: „Pályázat az Elméleti Nyelvészeti Osztály tudományos 
fımunkatársi munkakörére – pragmatika”. Ugyaneddig az idıpontig a pályázatnak a 
hivatalos okiratokat nem tartalmazó részeit elektronikus változatban (doc, docx vagy pdf 
formátumban) kérjük erre a címre küldeni: 

linginst@nytud.mta.hu 
 

A pályázat elbírálásának rendje: 



A pályázat elbírálásának határideje: 2014. június 15, 12.00 óra. A felkért bíráló bizottság 
szakmai véleményezését követıen az igazgató dönt a pályázat nyertesérıl. Az elbírálás 
eredményérıl a pályázókat a Nyelvtudományi Intézet honlapján tájékoztatjuk, a pályázat 
nyertese külön értesítést kap. A pályáztatott munkakörrel kapcsolatban felvilágosítást ad: 
Kovács Gabriella titkárságvezetı, 321-4830/117. 
 
Budapest, 2014. április 15. 

 
 
 
…….…………………………… 

Kenesei István 
     igazgató 

 

 

 

 

 

 


