
 

A Magyar Tudományos Akadémia posztdoktori kutatói állást hirdet az  
„MTA Posztdoktori Kutatói Program” keretében 

 
 
 
 
 
 
A pályázat célkitűzése 
 
A Magyar Tudományos Akadémia az MTA kutatóközpontjaiba, kutatóintézeteibe, valamint a 
magyarországi egyetemeken működő kutatócsoportjaiba (beleértve a Lendület kutatócsoportokat 
is) 24 hónapnyi határozott idejű foglalkoztatást kínál magyar és külföldi kutatók számára 
posztdoktori kutatásra a természettudományok, az élettudományok, valamint a humán- és 
társadalomtudományok területén. 
 
 
A pályázók köre 
 
A Magyar Tudományos Akadémia mint támogató (a továbbiakban: MTA) által 24 hónap 
időtartamra meghirdetett kb. 50 posztdoktori támogatást olyan kutatók kaphatják, akik 2010-ben 
vagy azt követően szereztek doktori (PhD vagy DLA), illetve azzal egyenértékű tudományos 
fokozatot, megfelelő kutatási tapasztalattal rendelkeznek, továbbá e pályázat keretében való 
foglalkoztatásuk kezdetekor nem töltik be a 35. életévüket. A jelentkezőknek vállalniuk kell, hogy 
a pályázat elnyerése esetén posztdoktori foglalkoztatásukat 2013 szeptemberében elkezdik, és a 
posztdoktori időszak lezárultáig pályázatot nyújtanak be az Európai Kutatási Tanács (European 
Research Council) kiválósági pályázatára, Magyarországon megvalósítandó tudományos projektre. 
 
A posztdoktor-jelöltnek a pályázat beadásakor rendelkeznie kell az egyetemi doktori tanács 
fokozatot odaítélő határozatával. A doktori diploma keltezési időpontja 2010. január 1. – 2013. 
június 30. közötti lehet.  
 
A posztdoktori kutatás az MTA kutatóközpontjaival, kutatóintézeteivel – egyetemi kutatócsoport 
esetén az MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodájával – létesített, teljes munkaidejű 
foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében végezhető. Részmunkaidős foglalkoztatásra 
irányuló vagy más típusú alkalmazást a pályázat kiírója nem támogat. A posztdoktorként történő 
foglalkoztatás alapvető szabályait a 156/1997. (IX. 19.) Korm. rendelet tartalmazza. 
 
A meghívandó posztdoktor kutatóknak pályázatukat az MTA kutatóközpontjaiban, 
kutatóintézeteiben és a hazai egyetemeken működő kutatócsoportok (a továbbiakban: befogadó 
kutatócsoport) kutatóival együttműködésben kell elkészíteniük. A befogadó intézmény vezetője 
(kutatóközpont főigazgatója, kutatóintézet igazgatója, egyetem rektora) által jóváhagyott 
pályázatokat a befogadó kutatócsoportok vezetői (a továbbiakban: befogadó kutatócsoport-
vezető, Principal Investigator, PI) nyújthatják be az MTA elnökének.  
 
 
  



 

Feltételek 
 
A pályázati támogatás összege 

1) havi bruttó 300.000 Ft,  
2) utazási és lakhatási támogatás, összesen legfeljebb évi 600.000 Ft összegben. 

 
Jogok és kötelezettségek 

1) A befogadó PI kutatócsoportja – a befogadó intézménnyel együttműködésben – 
megfelelő kutatási körülményeket biztosít a posztdoktor számára, beleértve a kutatás 
dologi költségeit. 

2) A befogadó intézmény (akadémiai kutatóközpont, kutatóintézet, egyetemi 
kutatócsoportok esetén az egyetem) nem magyar állampolgár pályázók esetében vállalja, 
hogy a posztdoktor magyarországi beutazásához és tartózkodásához adminisztrációs 
támogatást nyújt. 

3) A posztdoktor és a befogadó kutatócsoport-vezető a posztdoktori foglalkoztatás lejártát 
követő 2 hónapon belül közös kutatási jelentést készít.  

4) A posztdoktor a támogatási időszakban elért eredményeket közlő tudományos 
publikációiban affiliációként szerepelteti a befogadó intézményt. 

5) A jelen pályázat szerint nyertes posztdoktor nevét, a befogadó intézet nevét, a befogadó 
PI kutató nevét, a tudományos kutatómunka címét és a jelentés összefoglalóját az MTA 
nyilvánosságra hozza. 

6) A posztdoktori foglalkoztatás ideje alatt a posztdoktor kutató más, a vonatkozó 
jogszabályok szerinti teljes munkaidő 20%-át meghaladó munkaidőre létesített 
munkavégzésre irányuló jogviszonnyal (beleértve az OTKA PD jogviszonyt is) nem 
rendelkezhet, valamint teljes állású ösztöndíjban/támogatásban nem részesülhet. (Azok a 
pályázók, akik 2013-ban 2. és 3. típusú OTKA PD pályázatot nyújtottak be, pályázhatnak 
az MTA Posztdoktori Kutatói Programra is azzal a megkötéssel, hogy ha elnyerik mind az 
OTKA, mind a jelen posztdoktori MTA pályázatot, nyilatkozniuk kell, melyik nyertes 
pályázatot kívánják igénybe venni. Kiegészítő támogatás (például Bolyai-ösztöndíj) a 
posztdoktori támogatás mellett is pályázható.) 

7) Nem részesülhet a posztdoktori támogatásban, illetve a pályázati támogatást meg kell 
szüntetni, ha a pályázó  
- a pályázati döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő 

adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;  
- a jelen pályázati kiírásban meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, adatokat nem 

szolgáltatja, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatot 
visszavonja; 

- a támogatási szerződésben foglaltakat vagy a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra 
vonatkozó szabályokat megszegi. 

 
 
A pályázat formai követelményei 
 
A pályázat a csatolt 1. számú mellékletből (angol nyelvű pályázati űrlapból) és egy kétnyelvű 
(magyar és angol) kísérőlevélből áll. A pályázati űrlap minden rovata kitöltendő, és szerepelnie 
kell rajta a pályázó kutató eredeti vagy elektronikus aláírásának, valamint a meghívást 
kezdeményező kutatócsoport- vezető és a befogadó intézmény vezetője eredeti aláírásának is. A 
kutatócsoport vezetője által írt kísérőlevél legfeljebb 1 oldalas lehet, és röviden tartalmaznia kell a 
tervezett kutatás jelentőségének bemutatását, továbbá a kutató alkalmazásának várható hatását. A 
pályázati űrlap és a kísérőlevél elektronikus másolata (PDF) is beküldendő. 
 



 

 
A jelentkezés folyamata 
 

1) A kutatócsoport vezetője és a posztdoktor pályázó felveszik egymással a kapcsolatot. 
2) Közösen kutatási tervet készítenek. 
3) A posztdoktor pályázó az általa kitöltött és aláírt angol nyelvű1 pályázati űrlapot megküldi 

a kutatócsoport vezetőjének (elektronikus fájl is elfogadható). 
4) A befogadó PI kutató az intézménye vezetőjével (az akadémiai kutatóközpont 

főigazgatójával, az akadémiai kutatóintézet igazgatójával, akadémiai támogatású egyetemi 
csoportok esetén az egyetem rektorával, ideértve az egyetemi Lendület kutatócsoportot is) 
aláíratja a posztdoktor és saját aláírásával ellátott pályázati űrlapot, valamint az általa 
készített kétnyelvű (magyar és angol) kísérőlevelet. 

5) A befogadó kutatócsoport vezetője benyújtja a pályázati űrlapot és a kísérőlevelet az MTA 
elnökének. 

 
Pályázati határidő  

A pályázatokat legkésőbb 2013. május 31-jén, budapesti idő szerint déli 12:00-ig kell 
elektronikusan és kinyomtatva is benyújtani az MTA elnökének címezve  

1) pdf fájlban (és szerkeszthető másolatban) a postdoc2013@titkarsag.mta.hu elektronikus 
címre, 

2) postán vagy személyesen eljuttatni az MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztályára (1051 
Budapest, Nádor u. 7.) 

 
Az elbírálás folyamata 

Az MTA elnöke által felállított bíráló bizottság a pályázatokat három kategóriába (feltétlenül 
támogatandó, esetleg támogatandó, nem támogatandó) rendezi, és azon belül rangsorolja, az 
alábbi kritériumok alapján: 

1) a kutatásvezető és a posztdoktor közösen összeállított konkrét kutatási munkaterve, 
2) az együttműködéstől várható tudományos eredmény jelentősége, 
3) a posztdoktor eddig elért eredményei. 

 
A feltétlenül támogatandó pályázatok összes pályázati támogatása nem lehet nagyobb a 
meghirdetett pályázati keretnél. A döntést a bírálóbizottsági rangsor ismeretében az MTA elnöke 
hozza meg. 

 
 
Eredményhirdetés 
 
A kiválasztás eredményéről az MTA elnöke 2013. augusztus 1-ig levélben értesíti a befogadó 
intézmények vezetőit és a nyertes pályázókat. 
 
Az összes további, szükséges ügyintézés a befogadó intézmény és a meghívandó posztdoktor 
között történik. A posztdoktori foglalkoztatás legkorábban 2013. szeptember 1-től kezdhető meg. 
 
 
 
 

                                                             
1
 Bölcsészet- és társadalomtudományi területen a pályázati űrlap ‒ külön indoklással ‒ magyar nyelven is kitölthető. 
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Egyebek 
 
A pályázat formai érvénytelensége esetén a pályázó a kiértesítéstől számított 3 munkanapon belül 
egy alkalommal, dokumentumokkal alátámasztott észrevételt tehet az MTA Titkárságának 
Kutatóintézeti Főosztályán. Az észrevételt e-mailben (a postdoc2013@titkarsag.mta.hu címre) 
kell benyújtani a pályázó, a pályázati azonosító és a sérelmezett döntés mibenlétének 
megjelölésével, az MTA Titkársága ezt 3 munkanapon belül elbírálja, és döntéséről értesíti az 
észrevétel benyújtóját. A pályázat eredményével szemben tartalmi jogorvoslatnak helye nincsen. A 
támogatás fedezetéül szolgáló keretet az MTA Titkárság a befogadó intézménnyel kötendő 
szerződés szerint biztosítja. 
 
 
További információ: 
 
MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztály, postdoc2013@titkarsag.mta.hu , www.mta.hu 
 
 
Budapest, 2013. március 27. 
 

 
 

Pálinkás József s. k. 
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