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Az MTA Debreceni Területi Bizottsága 

és „A tudományért a régióban” Alapítvány 
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYE 

a PhD képzésben résztvevő 
vagy PhD fokozattal rendelkező pályakezdő 

kutatók számára 
 
Az MTA Debreceni Területi Bizottsága pályázatot hirdet a PhD képzésben résztvevő, vagy 
PhD fokozattal rendelkező pályakezdő kutatók munkájának elismerésére. 
 
Pályázati feltételek: 
− A pályadíjat pályázat útján lehet elnyerni, melyet az év során bármikor be lehet nyújtani 

az MTA DAB titkárságára 2011. december 16-ig. 
− A pályázat elbírálását az MTA DAB vezetősége végzi. 
− A pályadíj legmagasabb összege 50.000 Ft. 
− Pályázhatnak a hazai doktori iskolák PhD képzésében résztvevő doktoranduszok, 

valamint azok a doktori fokozattal rendelkező 35 év alatti kutatók, akiknek doktori 
diplomája a pályázat beadásakor legfeljebb két éves. PhD fokozattal már rendelkezőknél 
követelmény az MTA köztestületi tagság. 

− A bíráló bizottság évente egy rendkívül kiemelkedő kutatási eredményt felmutató 
pályázó teljesítményét külön is díjazhatja, eltekintve az előírt megszorításoktól. Csakis a 
hazai kutatóintézetekben elért eredmények díjazhatók. 

− Pályázni csak nyomtatásban megjelent tudományos eredmény (könyv, könyvrészlet, 
folyóiratcikk vagy másolatuk) beterjesztésével és az eredmények tömör ismertetésével 
lehet. 

− Az eredmények lényegét rövid szinopszisban és közérthető módon össze kell foglalni, és 
egy mondatban meghatározni. 

− Nem önálló munka esetén mellékelni kell a társszerző(k) nem formális, hanem 
lényegbevágó nyilatkozatát arról, hogy a szóban forgó munkában mi volt a pályázó 
része. 

− 2012. februárjában az MTA DAB közgyűlésén kerül sor az e pályázatok alapján 
elnyert támogatások kihirdetésére. 

 
A pályázat ügyében az MTA DAB vezetősége dönt. A beérkezett pályázatoktól függően  
a kategóriák összege átcsoportosítható. 
 
Debrecen, 2011. május 25. 
 
 MTA DAB 

 vezetőség 
 
Adatlap kapható az MTA DAB Titkárságán, vagy letölthető a www.mta-dab.hu web lapról. 
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Az MTA Debreceni Területi Bizottsága 
és „A tudományért a régióban” Alapítvány 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYE 
a kutatással nem hivatásszerűen foglalkozók részére 

 
 
A Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottsága elsősorban illetékességi és 
működési körzetében (Jász – Nagykun – Szolnok, Hajdú – Bihar és Szabolcs – Szatmár – 
Bereg megyében) pályázatot hirdet a kutatással nem hivatásszerűen foglalkozók 
(orvosok, középiskolai tanárok, lelkészek, mérnökök stb.) számára. 
 
Pénzügyi támogatást lehet kérni kisebb arányú, tudományos igényű kutatások (szociológiai, 
felmérések, levéltári kutatások, diákok bevonásával végzendő kísérletek, stb.) folytatására 
megfelelő szakmai és pénzügyi terv (utazásokra, anyagbeszerzésre, stb.) benyújtásával 
legfeljebb 50.000 Ft-ig. Előnyben részesül, aki már publikációval bizonyította 
eredményességét. 
 
A pályázatoknak 2011. december 16-ig kell beérkezniük az MTA Debreceni Területi 
Bizottság Székháza címére (4032 Debrecen, Thomas Mann u. 49.). 
 
A döntés kihirdetése a következő évi közgyűlésen (2012. februárjában) történik. A kutatási 
támogatás a 2012 év folyamán használható fel, az akkor előírt feltételek szerint.  
A támogatást nyert kutatóknak 2012. december 31-ig rövid jelentést kell készíteniük elért 
eredményeikről. 
 
A pályázatok ügyében az MTA DAB vezetősége dönt. A beérkezett pályázatoktól 
függően a kategóriák összege átcsoportosítható. 
 
Debrecen, 2011. május 25. 
 
 
 MTA DAB 

 vezetőség 
 
 
Adatlap kapható az MTA DAB Titkárságán, vagy letölthető a www.mta-dab.hu web lapról. 
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Az MTA Debreceni Területi Bizottsága 
és „A tudományért a régióban” Alapítvány 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYE 
tudományos művek kiadásának támogatására 

 
 
A Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottsága, elsősorban illetékességi 
és működési körzetében (Jász – Nagykun – Szolnok, Hajdú – Bihar és Szabolcs – Szatmár – 
Bereg megyében) pályázatot hirdet tudományos művek kiadásának támogatására. 
 
Pénzbeli támogatást lehet kérni tudományos könyvek, periodikák vagy közlemények 
megjelentetéséhez. A pályázónak kellő indoklással elkészített, a kiadó által igazolt részletes 
pályázati tervet kell benyújtania, amely tartalmazza a kiadvány megjelentetésének várható 
időpontját, a kért támogatás felhasználásának módját és a terjesztési kör megjelölését. 
 
Pályázni legfeljebb 120 ezer forintig terjedő támogatás elnyerésére lehet, az MTA 
Debreceni Területi Bizottság Székháza címén (4032 Debrecen, Thomas Mann u. 49.). 
 
A pályázatoknak 2011. december 16-ig kell beérkezniük.  
 
2012. februárjában az MTA DAB Közgyűlésén kerül sor az e pályázatok alapján elnyert 
támogatások kihirdetésére. Az elnyert összegeket közvetlenül a kiadóhoz utaljuk. 
 
A pályázat elnyerőitől a kiadvány megjelenésekor egy példányt kérünk az MTA DAB 
számára. 
 
A pályázat ügyében az MTA DAB vezetősége dönt. A beérkezett pályázatoktól függően   
a kategóriák összege átcsoportosítható. 
 
 
Debrecen, 2011. május 25. 
 
 
 MTA DAB 

 vezetőség 
 
 
Adatlap kapható az MTA DAB Titkárságán, vagy letölthető a www.mta-dab.hu web lapról. 
 
 


