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A Magyar Tudományos Akadémia által meg-
hirdetett pályázat célja a felsõfokú oktatási
intézményekben, közgyûjteményekben és
egyéb költségvetési kutatóhelyeken ki-
emelkedõ kutatási eredményeket elérõ tu-
dományos iskolák kialakításának, mûködé-
sének, és kutatói utánpótlásának elõsegítése,
elsõsorban az alapkutatások területén.

A támogatást pályázati úton lehet elnyer-
ni és az meghatározott idõtartamra szól. A
támogatásban részesülõ kutatócsoportok ku-
tatóhelyi hálózatot alkotnak, és az MTA Támo-
gatott Kutatóhelyek Irodája (MTA TKI), mint
önálló jogi személy és költségvetési szerv ke-
retében mûködnek. Elhelyezésüket és infra-
strukturális feltételeiket a kutatócsoportokat
befogadó intézmények biztosítják.

I. A pályázat benyújtásának feltételei

1. Kutatócsoport létrehozását, illetve meg-
lévõ további mûködését szolgáló támogatás
elnyerésére lehet pályázatot benyújtani. A
benyújtott pályázatokra az MTA Alapsza-
bály 73. §-a érvényes. A kutatócsoport
létrehozásához ill. fenntartásához maximum
30 MFt/év összegû támogatási igény szere-
peltethetõ a pályázatban.

Az alábbi két típusú pályázati forma lehetséges:
1.1. Új kutatócsoport létrehozása

(A1. kategória).
Az e kategóriába tartozó pályázatnál
maximum 5 fõ alkalmazása jelölhetô
meg a pályázati periódus idõtartamára

határozott idejû, teljes munkaidõs köz-
alkalmazotti jogviszony formájában.

1.2. Jelenleg mûködõ kutatócsoport to-
vábbi fenntartása (A2. kategória).
Ezen típusú pályázatban maximálisan
10 fõ alkalmazása szerepeltethetõ fõ-
foglalkozású, határozott idejû, közalkal-
mazotti jogviszony keretében.

2. Pályázatot nyújthat be az MTA rendes és
levelezõ tagja, illetve az MTA és a tudo-
mány doktora, aki felsõoktatási illetve köz-
gyûjteményi intézmény vagy egyéb, nem
akadémiai költségvetési kutatóhely, illetve
az MTA TKI állományában van, és 2002-
ben a 70. életévét még nem töltötte be.

A pályázat alapján elnyert támogatásból
mûködõ kutatócsoport vezetõi teendõinek
ellátása a 70. életév betöltéséig lehetséges.

Amennyiben a pályázó a pályázati idõ-
szakon belül betölti 70. életévét, csak társ-
pályázóval közösen pályázhat. A társpályá-
zónak szintén meg kell felelnia a pályázati
követelményeknek.

3. Támogatás 4 éves idõtartamra – 2003.
január 1-tõl 2006. december 31-ig terjedõ
idõszakra – igényelhetõ.

4. Pályázni – az elõírt feltételek megléte ese-
tén – a kitöltött pályázati ûrlappal és annak
mellékleteivel – a pályázati ûrlapon meg-
adottak szerint: szakmai önéletrajz(ok),
részletes kutatási terv, részletes költségterv,
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a létrehozandó kutatócsoportban foglal-
koztatottak adatai, publikációs és hivat-
kozási jegyzék(ek), a befogadó intézmény
nyilatkozata, stb. – kell. Pályázatot benyúj-
tani kizárólag az erre rendszeresített pályá-
zati ûrlap felhasználásával lehet, mely be-
szerezhetõ az MTA Támogatott Kutatóhe-
lyek Irodájában (1051 Budapest, Nádor u.
7. TKI Titkárság III. em. 358-as szoba),
illetve az Internetrõl letölthetõ az MTA
honlapjáról (www.mta.hu).

5. A pályázati támogatás személyre szól, így
a társpályázói esetet kivéve át nem ruház-
ható. Ez alól a pályáztató rendkívül indokolt
esetben, egyedi elbírálás alapján adhat
felmentést.

6. A benyújtott pályázat alapján elnyert
támogatás terhére közalkalmazotti jogvi-
szony csak a pályázati ciklus idõtartamán
belül, határozott idõre létesíthetõ (kivételt
képeznek az 1996. január 1. elõtt már mûkö-
dõ csoportok fenti idõpontban határozatlan
idejû jogviszonnyal rendelkezõ közalkalma-
zottai).

7. Összhangban a befogadó intézmények
és az MTA által aláírt megállapodásban
foglaltakkal, pályázatot benyújtani csak a
befogadó intézmény illetékes vezetõjének
egyetértésével lehet. A pályázónak ezért
pályázatát a befogadó intézményhez kell
eljuttatnia, úgy hogy az intézmény a szük-
séges minõsítést és rangsorolást elvégez-
hesse, és a pályázat az illetékes vezetõk
aláírása után a befogadó nyilatkozattal
együtt határidõre az MTA-hoz benyújtásra
kerülhessen.

8. A pályázatot az MTA fõtitkárának címezve,
4 példányban kell beküldeni az MTA Tá-
mogatott Kutatóhelyek Irodája címére
(1051 Budapest, Nádor u. 7.), legkésõbb
2002. március 14-i beérkezési határidõvel.

9. A pályázati feltételekben megjelölt határ-
idõ után beérkezõ, vagy hiányosan összeál-
lított, illetve a tartalmi és formai követel-
ményeknek meg nem felelõ pályázatok
érdemi elbírálásra nem kerülnek.

II. A pályázatok elbírálásának rendje

1. A pályázatok elbírálásának menete a
következõ:

• A pályázatokat a befogadó intézmé-
nyek – belsõ rendjük és saját szabály-
zataik szerint – véleményezik (kiemel-
ten támogatandó, támogatandó, nem
támogatandó).

• A beérkezett pályázatok véleménye-
zésre és döntésre történõ elõkészítését
az MTA TKI az MTA Titkársága tudo-
mányterületi fõosztályaival együttmû-
ködve szervezi és koordinálja, küldi
meg szakmai bírálatra az MTA tudomá-
nyos osztályainak és a Hálózati Tanács-
nak véleményezésre.

• A pályázatokat az Akadémiai Kutató-
helyek Tanácsa (AKT) elnöke az MTA
Tudományos Osztályainak szakmai
bírálata és a Hálózati Tanács vélemé-
nye alapján az AKT elé terjeszti.

• A pályázat elfogadásáról és a támogatás
odaítélésérõl a befogadó intézmények,
a Hálózati Tanács és az MTA Tudomá-
nyos Osztályainak véleménye alapján
az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa
dönt 2002. június 15-ig.

2. A pályázatok elbírálása és a támogatások
odaítélése az alábbi szempontok figyelem-
bevétele alapján történik:

• A pályázatban megjelölt kutatási téma
tudományos színvonala, aktualitása,
megvalósíthatósága.

• A pályázó eddigi tudományos teljesít-
ményének értékelése. A jelenleg mû-
ködõ kutatócsoportok esetében a
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csoport és a pályázó tudományos telje-
sítményének értékelése.

• A pályázatban megadott költségterv
szabályossága, megalapozottsága, a
pályázati feltételeknek való megfele-
lõsége, továbbá a létszámkritériumok
betartása.

• A pályázat megfelelõsége a formai kö-
vetelményeknek (a pályázati ûrlap ill.
mellékleteinek hiánytalan megléte,
szakszerû kitöltése, aláírások hiányta-
lansága stb.).

3. A pályázókat a meghozott döntésrõl és a
további teendõkrõl az MTA fõtitkára – aki
egyben az AKT elnöke – írásban értesíti
legkésõbb 2002. június 30-ig.

III. A kutatócsoportok megalakulása
és mûködésük

1. A támogatott kutatócsoportok az MTA TKI
Szervezeti és Mûködési Szabályzata, vala-
mint az Akadémia és a befogadó intézmé-
nyek által megkötött együttmûködési meg-
állapodások alapján mûködnek. A pályáza-
tot elnyert személy, megtartva eredeti fõállá-
sú munkaviszonyát, kutatócsoport-vezetõi
megbízást kap, a kutatócsoport tagjai pedig
az MTA támogatás terhére a TKI közalkalma-
zottjai vagy egyéb közremûködõk lehetnek.

2. A kutatócsoport mûködésével kapcsola-
tos teendõkrõl ill. annak elõkészítésérõl az
MTA fõtitkára az MTA TKI-n keresztül
tájékoztatja az érintetteket.

3. A támogatást elnyert kutatócsoportoknak
2003. január 1-tõl áll rendelkezésre az AKT
által meghatározott pénzügyi fedezet.

4. A kutatócsoportok tudományos eredmé-
nyességét és teljesítményét az Akadémia
illetékes szervei rendszeresen elemzik és
értékelik.

IV. Pályázatra vonatkozó egyéb
információk

1. Az AKT döntése alapján támogatásban
részesülõ kutatócsoportok a pályázati ciklus
idõtartama alatt – évenként – az MTA egyéb
központi pénzügyi forrásaiból (nemzetközi
kapcsolatok, fiatal kutatói álláshelyek, beru-
házási keret) az intézetekkel azonos felté-
telekkel részesülnek.

2. A kutatócsoport és a támogatás – megfe-
lelõ eljárások lefolytatása után – megszün-
tethetõ a tudományos teljesítmény ered-
ménytelensége esetén, vagy abban az
esetben, ha a támogatást elnyert pályázó a
kutatóhelyrõl más – a pályázati feltételeknek
meg nem felelõ – munkahelyre távozik,
vagy a kutatócsoport vezetése a feltételek-
nek megfelelõ személlyel nem pótolható.

3. Pályázatot benyújtott, a befogadó intéz-
mény támogatását élvezõ, és az akadémiai
szakmai elbírálás során jó minõsítést elért,
de pénzügyi forrás hiányában elutasított
pályázóknak lehetõsége nyílik korlátozott
számban az MTA Támogatott Kutatóháló-
zata társult tagja státus elnyerésére és ennek
keretében a támogatott kutatóhálózat
munkájában való részvételre. A státus korlá-
tozott számban és pénzügyi támogatás
nélkül nyerhetõ el.

A társult tag státus elnyerése külön
pályázat alapján lehetséges. E lehetõségrõl
az érintettek külön értesítést kapnak.

4. A pályázattal kapcsolatos további informá-
ció és felvilágosítás az MTA TKI Titkárságán
(tel: 317-3117) kérhetõ.

Budapest, 2001. november

Kroó Norbert
az MTA fõtitkára,

az Akadémiai Kutatóhelyek
Tanácsának elnöke
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Ajánlás a szerzõknek
1. A Magyar Tudomány elsõsorban a tudo-

mányterületek közötti kommunikációt szeretné
elõsegíteni, ezért elsõsorban olyan kéziratokat
fogad el közlésre, amelyek  a tudomány egészét
érintõ, vagy az egyes tudományterületek sajátos
problémáit érthetõen bemutató témákkal fog-
lalkoznak. Közlünk téma-összefoglaló, magas
szintû ismeretterjesztõ, illetve egy-egy tudo-
mányterület újabb eredményeit bemutató ta-
nulmányokat; a társadalmi élet tudományokkal
kapcsolatos eseményeirõl szóló beszámoló-
kat, tudománypolitikai elemzéseket és elsôsor-
ban magyar vonatkozású, szakmai szempontú
könyvismertetéseket.

2. A kézirat terjedelme szöveges tanulmá-
nyok esetében általában nem haladhatja meg
a 30 000 leütést (a szóközökkel együtt, ez kb. 8
oldalnak felel meg a MT füzeteiben), ha a tanul-
mány ábrákat, táblázatokat, képeket is tartalmaz,
a terjedelem 20-30 %-kal nagyobb lehet. Beszá-
molók, recenziók esetében a terjedelem ne ha-
ladja meg a 7-8 000 leütést. A teljes  kéziratot .rtf
formátumban, mágneslemezen és 2 kinyomta-
tott példányban kell a szerkesztõségbe beküldeni.

3. A közlemények címének angol nyelvû
fordítását külön oldalon kell csatolni a közle-
ményhez. Itt kérjük a magyar nyelvû kulcssza-
vakat (maximum 10) is. A tanulmány címe után
a szerzõ(k) nevét és tudományos fokozatát, a
munkahely(ek) pontos megnevezését és – ha
közölni kivánja – e-mail-címét kell írni. A külön
lapon kérjük azt a levelezési és e-mail címet,
telefonszámot is, ahol a szerkesztõk a szerzõt
általában elérhetik.

4. Szöveg közbeni kiemelésként dõlt, (esetleg
félkövér – bold) betû alkalmazható; ritkítás,
VERZÁL betû és aláhúzás nem. A jegyzeteket
lábjegyzetként kell megadni.

5. A rajzok érkezhetnek papíron, lemezen
vagy email útján. Kérjük azonban a szerzõket:
tartsák szem elõtt, hogy a folyóirat fekete-fehér;
a vonalas, oszlopos, stb. grafikonoknál tehát
ne használjanak színeket. Általában: a grafiko-
nok, ábrák lehetõség szerint minél egyszerûb-
bek legyenek, és vegyék figyelembe a megjele-
nõ oldalak méreteit. A lemezen vagy emailben

érkezõ ábrákat és illusztrációkat lehetõleg .tif
vagy .bmp formátumban kérjük; értelemsze-
rûen fekete-fehérben, minimálisan 150 dpi fel-
bontással, és a továbbítás megkönnyítése érde-
kében a kép nagysága ne haladja meg a végle-
ges (vagy annak szánt) méreteket. A közlemény
szövegében tüntessék fel az ábrák kívánatos
helyét.

6. Az irodalmi hivatkozásokat mindig a
közlemény végén, abc sorrendben adjuk meg,
a lábjegyzetekben legfeljebb utalások lehetnek
az irodalomjegyzékre. Irodalmi hivatkozások
a szövegben: (szerzõ, megjelenés éve). Ha azo-
nos szerzõ(k)tõl ugyanabban az évben több
tanulmányra hivatkozik valaki, akkor a közle-
ményeket az évszám után írt a, b, c jelekkel
kérjük megkülönböztetni mind a szövegben,
mind az irodalomjegyzékben. Kérjük, fordít-
sanak különös figyelmet a bibliográfiai ada-
toknak a szövegben, illetõleg az irodalomjegy-
zékben való egyeztetésére! Miután a Magyar
Tudomány nem szakfolyóirat, a közlemények
csak a legfontosabb hivatkozásokat (max. 10-
15) tartalmazzák.

7. Az irodalomjegyzéket abc sorrendben
kérjük.  A tételek formája a következõ legyen:

• Folyóiratcikkek esetében:
Alexander, E. O. and Borgia, G. (1976). Group
selection, altruism and the levels of organiza-
tion of life. Ann. Rev. Ecol. Syst. 9, 499-474

• Könyvek esetében:
Benedict, R. (1935). Patterns of culture.
Houghton Mifflin, Boston

• Tanulmánygyûjtemények esetén:
Von Bertalanffy, L. (1952). Theoretical models
in biology and psychology. In: Krech, D., Klein,
G. S. (eds) Theoretical models and personality
theory. 155–170. Duke University Press,
Durnham

8. Havi folyóirat lévén a Magyar Tudomány
kefelevonatokat nem tud küldeni, de még az
elfogadás elõtt minden szerzõnek elküldi egy-
eztetésre közleménye szerkesztett példányát.
A tördelési munka során szükséges apró vál-
toztatásokat a szerzõ egy megadott napon  a
szerkesztõségben ellenõrizheti.

A szerkesztôség kéziratokat nem ôriz meg, és nem küld vissza!



Magyar Tudomány • 2002/1

134

Tisztelt Olvasóink!

Bizonyára észrevették,
hogy lapunk tipográfiai megjelenése
októberben megváltozott; a szöveg

olvashatóbb, a nyomtatáskép világosabb,
s maga az újság  – reméljük, mindannyiuk

szerint – esztétikusabb lett.
2002. januárjától a borító is megújul;

ebbôl az alkalomból gyûjtöttük össze és
mutatjuk be a több mint 160 éves

Magyar Tudomány  korábbi  címlapjait.
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