
 

MTA Nyelvtudományi Intézet  
                         

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

MTA Nyelvtudományi Intézet  
Pszicho- Neuro- Szociolingvisztikai Osztálya Neurolingvisztikai Kutatócsoportjába 

 
Tudományos segédmunkatárs  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  

határozott idejű 2 év –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: 

Neurolingvisztikai tárgyú kutatások végzése, elsősorban a következő témában: • A spontán 
beszéd jellegzetességeinek vizsgálata személyiségzavarokkal összefüggésben. A kutatás a 
személyiségzavarok egyes altípusaira, elsősorban a borderline, a nárcisztikus, illetve az 
antiszociális személyiségzavar nyelvi-kommunikációs sajátosságaira koncentrál. A kutatás 
célja a kísérleti csoport spontánbeszéd-mintázatainak minél pontosabb leírása. A kutatás 
hozzá kíván járulni a személyiségzavart mutató személyek nyelvi jellemzők alapján való 
szűrésének megvalósításához. Aktív részvétel az Osztály kutatási és szervezői 
tevékenységében. Aktív részvétel hazai és nemzetközi pályázati tevékenységben. Publikáció 
és előadások tartása hazai és nemzetközi tudományos rendezvényeken.  

Illetmény és juttatások: 

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



�         Egyetem, a kognitív tudományokhoz köthető tudományszakon szerzett, 
mesterszintű (MA) végzettség,  

�         egy idegen nyelv nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,  
�         Felhasználói szintű számítógépes alkalmazások,  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
�         PhD-tanulmányok végzése  
�         további idegennyelv(ek) ismerete  
�         pszicho- és neurolingvisztikai kísérleti szoftverek, pl. E-Prime ismerete  
�         részvétel nemzetközi konferenciákon  
�         elnyert kutatási pályázat, ösztöndíj  
�         igazolható szakmai elismerések  
�         igazolható kutatási tapasztalat  
�         szakmai publikációk  
�         szakmai események szervezési tapasztalata  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

�         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány  
�         szakmai végzettséget és tudományos fokozatot, ill. címet igazoló oklevelek 

másolata  
�         a pályázó részletes szakmai önéletrajza  
�         a szakmai publikációk bibliográfiája  
�         kutatási terv 3-5 oldal terjedelemben  

A munkakör betölthetőségének időpontja:  

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 31.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Talián Ágnes nyújt, a (36 1) 321 4830 
-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: 32/K/2018 , valamint a 
munkakör megnevezését: Tudományos segédmunkatárs.  

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

keresztül  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázat elbírálását az igazgató által felkért szakértő bizottság végzi. A benyújtási határidőt 
követően a kiválasztott pályázóknak értesítést küldünk, melyben felkérjük őket, hogy az 
általuk megjelölt két téma közül általunk kiválasztott témában 20 perces előadást tartsanak. A 
2 évig tartó közalkalmazotti jogviszony megfelelő eredményes szakmai teljesítés esetén 
további két évvel meghosszabbítható.  



A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 15.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
�         www.nytud.mta.hu - 2018. május 9. 

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

A KÖZIGÁLLÁS publikálási id őpontja:  

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a 
munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a 
pályázatot kiíró szerv felel.  
 


