
 

 

 

 

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont  
főigazgatója pályázatot hirdet 

tudományos segédmunkatárs 
közalkalmazotti munkakör betöltésére  

az MTA TK „Lendület” RECENS kutatócsoportban 
Kód: EVILTONGUE 2015/2 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 



Feladatkör: 

 Tudományos kutatómunka végzése az MTA TK „Lendület” RECENS kutatócsoportban 
Takács Károly vezetésével a ”No Sword Bites So Fiercly as an Evil Tongue? Gossip 
Wrecks Reputation, but Enhances Cooperation” (EVILTONGUE) c. projektben,  

 
ezen belül a következő két témában: 
 
1. Az EVILTONGUE kutatás "High Tech Hunt for Secrets" c. alprojektjében 

Kapcsolódó feladatok: 

- Korábbi pletykáról szóló kutatások hanganyagának és szöveganyagának felkutatása és 
újraelemzése kapcsolatháló elemzési módszerekkel 

2. Az EVILTONGUE kutatás ”Gossip in Organizations” c. alprojektjében  

Kapcsolódó feladatok: 

- Részvétel a kutatás megtervezésében és részleteinek kidolgozásában 
- Részvétel a kutatás gyakorlati szervezésében, lebonyolításában, a szervezetekkel való 

kapcsolattartásban 
- Részvétel az adatok rögzítésében és feldolgozásában 
- Az adatok elemzése és kiértékelése, segédelemzések elvégzése 

 
 Évente legalább egy angol nyelvű tanulmány vagy PhD fejezet elkészítése a 

projektvezetővel együttműködve 

 Részvétel új pályázatok előkészítésében és önálló pályázati tevékenység 

 Részvétel a kutatócsoport egyéb operatív tevékenységeiben (pl. szakmai rendezvények 
szervezése). 

Pályázati feltételek: 

 MA vagy MSc diploma; 
 magas szintű angol nyelvtudás; 
 doktorandusz vagy doktorjelölt státusz 
 Büntetlen előélet, cselekvőképesség 

Az elbírálásnál előnyt élveznek: 

 A szaktudományos publikációkkal rendelkező pályázók 

 A kutatási témában tájékozott pályázók 

 A kapcsolatháló elemzésben jártas pályázók 

 Az R statisztikai környezetet ismerők 

 Szöveganalitikában jártas pályázók 

 A legfeljebb hat éve diplomázottak 



A pályázatnak tartalmaznia kell: 

 a pályázó angol nyelvű szakmai önéletrajzát és publikációs jegyzékét; 
 a legjobbnak tartott angol nyelvű publikációjának vagy egy angol nyelven írt 

műhelytanulmány vagy kutatási terv elektronikus példányát; 
 a végzettséget igazoló okirat másolatát. 

 

A munkavégzés helye: 

Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont  

„Lendület” RECENS Kutatócsoport 
Budapest 1014 Országház u. 30. 
 
A pályázat beérkezésének határideje: 

2015. november 10. 

A pályázatot elektronikus úton kérjük eljuttatni az MTA TK „Lendület” RECENS 
Kutatócsoport részére a recens@tk.mta.hu és a takacs.karoly@tk.mta.hu e-mail címekre. 
Kérjük az elektronikus levél tárgyában jelölje meg: „EVILTONGUE 2015/2”. 

A pályázat elbírálásának módja: 

A beadott pályázati anyag értékelése és szóbeli elbeszélgetés alapján, amelynek időpontja 
várhatóan 2015. november 13. 

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a meghirdetett állást kiemelkedő jelölt hiányában 
nem tölti be. 

A munkakör betöltése: 
A munkakör legkorábban 2015. december 1-től tölthető be teljes munkaidőben az MTA 
Társadalomtudományi Kutatóközpontban. A kinevezés lehetővé teszi a doktori hallgatói 
jogviszony fenntartását. A kinevezés határozott időre, azaz 2017. november 30-ig szól, amely 
ezt követően határozott időre meghosszabbítható. A közalkalmazotti jogviszony létesítésekor 
4 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.  

 

       A tudományos segédmunkatárs jogállására, illetményére és egyéb juttatásaira a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvényben, 
valamint a 84/2011. (V. 26.) Korm. rendeletben előírt rendelkezések az irányadók.  

További információk: a http://recens.tk.mta.hu honlapon és a kutatócsoport facebook 
(RECENS = Research Center for Educational and Network Studies) oldalán. 

A pályáztatott munkakörrel kapcsolatban további felvilágosítás kérhető: 
a recens@tk.mta.hu címen vagy Takács Károly kutatásvezetőtől (takacs.karoly@tk.mta.hu) 
 

  Körösényi András 
       főigazgató 


