
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 tanácsadói munkakör  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony idıtartama:  

határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidı  

A munkavégzés helye: 

Budapest, 1068 Budapest, Benczúr utca 33.  

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

- kutatómunka a szociolingvisztika, azon belül a többnyelvőség, a kisebbségi nyelvek, 
továbbá a nyelvi revitalizáció és a nyelvi jogok területén, különös tekintettel az e területek 
közötti összefüggésekre - vezetı pályázói tevékenység a megjelölt témakörökben és ennek 
eredményeképpen kutatócsoport vezetése a fenti témakörökben - publikálás és elıadások 
tartása itthon és külföldön, kötetszerkesztések, konferenciák szervezése - fiatal kutatók 
munkájának irányítása, vezetése  

Illetmény és juttatások: 

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

�         PhD, szakirányú bölcsész végzettség,  
�         Angol nyelvbıl középfokú C típusú szakmai nyelvvizsga,  
�         dokumentált vezetı kutatói tevékenység - Legalább 5 év feletti szakmai 

tapasztalat,  
�         dokumentált pályázati tevékenység - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,  
�         jelentıs hazai és nemzetközi publikációs tevékenység - Legalább 5 év feletti 

szakmai tapasztalat,  
�         Felhasználói szintő Internetes alkalmazások,  



�         Felhasználói szintő MS Office (irodai alkalmazások),  
�         Felhasználói szintő Levelezı rendszerek (LotusNotes, Outlook),  

A pályázat elbírálásánál elınyt jelent: 
�         PhD, Dr.habil fokozat vagy MTA Doktora cím,  
�         jelentıs nemzetközi projektumok szervezése és vezetése - Legalább 5 év feletti 

szakmai tapasztalat,  
�         Tudományszervezési gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,  

Elvárt kompetenciák:  

�         nemzetközi pályázatok koordinálására való képesség,  

Elınyt jelentı kompetenciák:  

�         Kiváló szintő fiatal kutatók vezetésére való alkalmasság  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

�         A pályázó részletes szakmai önéletrajza  
�         A kinevezéshez szükséges a 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi 

bizonyítvány  
�         A szakmai publikációk bibliográfiája  
�         A kinevezéshez a szakmai végzettséget és a tudományos fokozatot, ill. címet 

igazoló eredeti oklevelek bemutatása szükséges  
�         A fontosabb nemzetközi hivatkozásainak listája  

A munkakör betölthetıségének idıpontja:  

A munkakör legkorábban 2012. szeptember 1. napjától tölthetı be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 11.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Gabriella nyújt, a 3214830 -
os 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: 32/K/2012 , valamint a 
munkakör megnevezését: tudományos tanácsadói munkakör.  

�         Elektronikus úton Kovács Gabriella részére a linginst@nytud.hu E-mail címen 
keresztül  

�         Elektronikus úton linginst@nytud.hu oldalon keresztül.  
�         Személyesen: Kovács Gabriella, Budapest, 1068 Budapest, Benczúr utca 33. .  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A beadott zárt borítékra kérjük ráírni: „Pályázat az Elméleti és Kísérletes Nyelvészeti Osztály 
tudományos tanácsadói munkakörére”. A pályázat elbírálásának rendjét az Intézet érvényes 



Szervezeti és Mőködési Szabályzata határozza meg. A bírálóbizottság szakmai 
véleményezését és az Intézeti Tanács véleménynyilvánító szavazását követıen az igazgató 
dönt a pályázat nyertesérıl. Az elbírálás eredményét a Nyelvtudományi Intézet honlapján 
közöljük, a pályázat nyertese külön értesítést kap  

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. június 29.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
�         www.nytud.hu - 2012. május 18. 

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


