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a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján  
pályázatot hirdet 

MTA Nyelvtudományi Intézet  
Fonetikai Osztály 

 
Tudományos kutató  

munkakör betöltésére 

A közalkalmazotti jogviszony idıtartama:  

határozott idejő 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  

teljes munkaidı  

A munkavégzés helye: 

1068 Budapest, Benczúr utca 33.  

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

Spontánbeszéd-adatbázis feltöltése, adatközlık szervezése, interjúk vezetése és szervezése, 
felvételek hármas archiválása, fonetikai lejegyzések, az adattár kezelése, akusztikai fonetikai 
mérések, spektrografikus feldolgozások, pszicholingvisztikai kutatások elıkészítése, 
statisztikai vizsgálatok adatkezelése, megakadásjelenségek fonetikai elemzése  

Illetmény és juttatások: 

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

�         egyetem, magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, alkalmazott fonetika,  
�         angol nyelv társalgási szintő nyelvtudás,  
�         német nyelvbıl középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintő 

nyelvtudás,  
�         beszédfelvételek készítése - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  
�         számítógépes archiválás - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  
�         számítógépes spektrális elemzés - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  
�         akusztikai fonetikai lejegyzés - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  
�         adatbázis-kezelés - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  
�         felhasználói szintő MS Office (irodai alkalmazások),  



�         felhasználói szintő levelezı rendszerek (LotusNotes, Outlook),  
�         magyar állampolgárság, büntetlen elıélet, legalább PhD-abszolutórium  

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 
�         egyetem, magyar nyelvészeti szakdolgozat,  
�         interjúkészítés - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  
�         fonetikai lejegyzés - 1 év alatti szakmai tapasztalat,  
�         spektrografikus elemzések - 1 év alatti szakmai tapasztalat  

Elvárt kompetenciák:  

�         kiváló szintő kommunikációs készség ,  
�         kiváló szintő mérési és archiválási precizitás  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

�         szakmai önéletrajz  
�         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány  
�         iskolai végzettséget igazoló okmányok hitelesített másolata  

A munkakör betölthetıségének idıpontja:  

A munkakör legkorábban 2009. július 1. napjától tölthetı be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. május 15. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gósy Mária nyújt, a 3214830/172 -es 
telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
�         Postai úton, a pályázatnak a MTA Nyelvtudományi Intézet címére történı 

megküldésével (1068 Budapest, Benczúr utca 33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni 
a pályázati adatbázisban szereplı azonosító számot: 89/K/2009, valamint a 
munkakör megnevezését: tudományos kutató.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Az osztályvezetı szakmai véleményezését követıen az igazgató dönt a pályázat nyertesérıl. 
Az elbírálás eredményérıl a pályázókat a Nyelvtudományi Intézet honlapján tájékoztatjuk. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2009. május 25.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
�         www.nytud.hu - 2009. április 20. 

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


