
MTA Nyelvtudományi Intézet  
                         

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

MTA Nyelvtudományi Intézet  
Elméleti és Kísérletes Nyelvészeti osztály 

 
tudományos segédmunkatárs  

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: 

Generatív keretben végzett általános és magyar generatív nyelvtörténeti kutatások; a 
nyelvemlékek elemzésében és az elméleti háttérirodalom értelmezésében végzett 
csapatmunka, a kutatási eredmények egyéni tanulmányokban való feldolgozása, évente 
legalább egy hazai és egy nemzetközi publikáció, továbbá egy konferenciaszereplés.  

Illetmény és juttatások: 

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

�         egyetem,  
�         angol nyelvbıl felsıfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintő 

nyelvtudás,  
�         a generatív mondattani kutatásokban szerzett gyakorlat - legalább 1-3 év szakmai 

tapasztalat,  
�         nemzetközi konferenciaszereplések - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  
�         nemzetközi szaktudományos publikációk - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,  
�         felhasználói szintő Internetes alkalmazások,  
�         felhasználói szintő MS Office (irodai alkalmazások),  
�         magyar állampolgárság, büntetlen elıélet, cselekvıképesség  



Elvárt kompetenciák:  

�         kiváló szintő egy másik indo-eurpai nyelv magas szintő ismerete szükséges,  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

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

A munkakör betölthetıségének idıpontja:  

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. március 23.  

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: 38/K/2009, valamint a 
munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs.  

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. március 30.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
�         www.nytud.hu - 2009. március 2. 

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


