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A Magyar Tudományos Akadémia pályázatot hirdet akadémiai támogatású egyetemi 
kutatócsoportok (MTA-TKCS) létrehozására  

a 2012. július 1-jétől 2017. június 30-ig tartó időszakra 
 

 

A Magyar Tudományos Akadémia a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. 
törvény (MTAtv.) 3. § (1) bekezdésének l) pontja, 17. § (3) bekezdése, a Magyar Tudományos 
Akadémia (a továbbiakban MTA) Alapszabálya 47. § (1)–(2) bekezdései, valamint az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartás 
működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) alapján 
pályázatot ír ki kutatócsoport-támogatás elnyerésére. Az új egyetemi kutatócsoportok 
támogatására 2012-ben rendelkezésre álló 600 M Ft-ból megközelítőleg 15 új kutatócsoport 
indítható. 

 

 

1. A pályázat célja  

A meghirdetett pályázat célja: 

- hazai egyetemeken különösen kiemelkedő kutatási eredményeket elérő személyek körül 
tudományos iskolák kialakítása és működésük támogatása 

- a kutatói és oktatói utánpótlás elősegítése 

- a kutatómunka hatékonyságának növelése a kutatói pálya kezdeti és középső szakaszában 
az oktatási terhek csökkentésével 

- az MTA kutatóintézet-hálózata és az egyetemek közötti együttműködés erősítése 

-  a kutatóintézet-hálózatban hiányzó, vagy az ottani kutatási profilt kiegészítő és a magyar 
tudományos kutatásban újdonságot jelentő témák művelése, elsősorban a felfedező 
kutatások területén. 

 

2. A pályázat benyújtásának feltételei 

Pályázatot akadémiai támogatású egyetemi kutatócsoport (a továbbiakban: kutatócsoport) 
létrehozására lehet benyújtani. A pályázható támogatás meghatározott időtartamra, 2012. július 1-
től 2017. június 30-ig szól.  

2.1. A pályázóra (kutatócsoport-vezetőre) vonatkozó feltételek 

A pályázat nyílt, pályázni a kutatócsoport leendő vezetője jogosult. Jelen pályázati felhívásra 
ugyanazon személy csak egy pályázatot nyújthat be. 

Az pályázhat, aki az MTA rendes vagy levelező tagja vagy az MTA doktora (illetve a 
tudomány doktora), és hazai egyetemnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. A 
pályázónak az alkalmazással kapcsolatos feltételt (tehát azt, hogy a kutatócsoport vezetője az 
egyetemnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll) 2012. július 1-jétől kezdődően kell 
teljesítenie. A pályázónak az MTA-tagságra és az MTA doktora címre vonatkozó feltételt a 
pályázat benyújtásának napjáig kell teljesítenie. A pályázó csak annál az intézménynél, azon 
belül is annál a szervezeti egységnél létesítendő kutatócsoportra nyújthat be pályázatot, 
amelynél őt a felsőoktatási szabályozás szerint kutatási szempontból nyilvántartják. Nem 
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nyújthatnak be pályázatot azok, akik az MTA irányítása alatt álló költségvetési szervnél 
(kutatóközpont, kutatóintézet stb.) vagy más fenntartású kutatóintézetnél bármely 
munkavégzésre irányuló jogviszonyban, vagy gazdálkodó szervezetnél tudományos kutatásra 
irányuló jogviszonyban állnak, akkor sem, ha teljesítik az egyetemi jogviszonyra vonatkozó 
feltételt, kivéve, ha nyilatkoznak, hogy a pályázat elnyerése esetén ezen jogviszonyukat a 
szerződéskötés napjáig megszüntetik. Egy pályázat esetében csak egy befogadó intézményt 
lehet feltüntetni. 

A pályázaton való indulás további feltétele, hogy a pályázó 2012. július 1-ig a 65. életévét ne 
töltse be.  

A pályázati támogatás a kutatócsoport vezetőjének személyére szól, így a támogatás, illetve a 
kutatócsoport-vezetés át nem ruházható. A kutatócsoport-vezetés átruházásának tilalma alól 
az MTA elnöke rendkívül indokolt esetben (foglalkoztatási jogviszonyban bekövetkezett 
változás, tartós akadályoztatás, elhalálozás), egyedi elbírálás alapján adhat felmentést. A 
kutatócsoport új vezetőjére fő szabályként a pályázóra vonatkozó feltételeknek kell 
teljesülniük. Ha ezek a feltételek (az egyedi felmentés kiadásától számított) egy évig nem 
teljesülnek, a kutatócsoportot az egy év leteltével meg kell szüntetni. 

A kutatócsoport vezetője kutatói és vezetői többletmunkájának elismerésére – a projekt 
idejére a Támogatott Kutatócsoportok Irodája állományába kerülve – a pályázat terhére éves 
szinten, az egyetemi tanári beosztás első fokozatának megfelelő éves fizetés ¼-ének megfelelő 
személyi juttatásban részesülhet. Ezt a juttatást a pályázat benyújtásakor a költségvetésben 
szerepeltetni kell. 

 

2.2. A kutatócsoport tagjaira vonatkozó feltételek 

A kutatócsoport a pályázó kutatócsoport-vezetőből és a kutatócsoport tagjaiból áll. 

A tervezhető (TKI-állományba kerülő, ott támogatásként közalkalmazotti illetményben 
részesülő) kutatócsoporti alkalmazotti létszám (teljes állású foglalkoztatásra számolva) 
minimálisan 4 fő, a maximális létszám 10 fő. A részmunkaidőben foglalkoztatottak esetén a 
foglalkoztatás részidejének el kell érnie a teljes foglalkoztatási idő 50 %-át. A tervezhető 
létszámba a kutatócsoport vezetője nem tartozik bele. Az elbírálásnál előnyt élveznek azok a 
pályázatok, amelyeknél az alkalmazottak csak a kutatócsoportnál állnak alkalmazásban. Az 
egyetemmel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló, kutatói státuszban alkalmazott 
személy nem lehet a kutatócsoportnak az akadémiai támogatásból rendszeres anyagi 
juttatásban részesülő tagja. Az egyetemmel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló 
oktatók  csak abban az esetben lehetnek a jelen pályázat alapján létrejövő kutatócsoportnak a 
pályázatból részmunkaidőben foglalkoztatott tagjai, ha az egyetem szerződésben vállalja, hogy 
az oktatók a pályázat ideje alatt oktatásiidő-kedvezményben részesülnek. Egyetemi tanár nem 
lehet a kutatócsoport pályázatból fizetett tagja. A kutatócsoportnak lehetnek nem a 
pályázatból fizetett, az egyetemmel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló vagy egyetemi 
professzor emeritus tagjai is. Az előbbiek szerinti „nem finanszírozott” kutatócsoporti tagok 
száma nem haladhatja meg a TKI állományába kerülő, ott támogatásként közalkalmazotti 
illetményben részesülő tagok számának 50 %-át. A kutatócsoportnak nem lehetnek a 
pályázatból fizetett tagjai olyan személyek, akik az MTA irányítása alatt álló költségvetési 
szervnél (kutatóközpont, kutatóintézet stb.) vagy más fenntartású kutatóintézetnél bármely 
munkavégzésre irányuló jogviszonyban, vagy gazdálkodó szervezetnél tudományos kutatásra 
irányuló jogviszonyban állnak. 

 

2.3. A befogadó egyetemmel kapcsolatos feltételek 
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Pályázatot benyújtani csak a befogadó egyetem illetékes vezetőjének egyetértésével lehet. A 
befogadó egyetemnek nyilatkoznia kell a kutatócsoport elhelyezéséhez szükséges helyiség(ek) 
és az infrastruktúra biztosításáról, valamint a pályázónak a pályázat benyújtásakor fennálló 
munkavégzésre irányuló jogviszonyáról (vagy nyertes pályázat esetében a jogviszony jövőbeni 
létesítésére vonatkozó befogadó intézményi kötelezettségvállalásról).  

 

3. A pályázat tartalmi és formai követelményei 

Pályázni lehet az MTA kutatóintézet-hálózatában hiányzó, vagy az MTA kutatóintézet-
hálózatának profilját kiegészítő és a magyarországi kutatásokban újdonságot jelentő témák 
művelésére, elsősorban a felfedező kutatások területén.  

A pályázatnak tartalmaznia kell  

 a kutatási koncepció rövid, ugyanakkor szakértői értékelésre alkalmas ismertetését, 

 a kutatási tervet, 

 a létrehozandó kutatócsoportban alkalmazandók számát, és az alkalmazásukra vonatkozó 
feltételeket,  

 a pályázó kutatócsoport-vezető szakmai életrajzát, 

 a pályázó kutatócsoport-vezető kiemelt publikációinak jegyzékét és a teljes publikációs 
jegyzékét, valamint a pályázó által az utolsó 5 évben (2007–2011) elnyert pályázatok 
jegyzékét, 

 beszámolót az utolsó 5 év kutatásairól (2007–2011). Amennyiben a pályázó az elmúlt öt 
évben MTA által támogatott kutatócsoportot vezetett, a kutatócsoportban elért 
eredményeket a máshol (pl. külföldön) elért eredményektől elkülönítetten kell bemutatni. 

 a pályázó tudománymetriai adatait és a doktori képzésben végzett tevékenységének főbb 
mutatóit, 

 részletes költségtervet,  

 a befogadó intézmény befogadó nyilatkozatát. 

 

4. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje 

A pályázati űrlapot és a pályázathoz tartozó dokumentumokat az MTA honlapján (www.mta.hu) 
hozzáférhető webhelyen kell elektronikusan feltöltve benyújtani, illetve ezzel párhuzamosan két 
dokumentumot (D1 és D3) aláírva, egy példányban postán is elküldeni.  

A pályázathoz tartozó dokumentumok: 

 D1: befogadó nyilatkozat a helyiség(ek) és az infrastruktúra biztosításáról, valamint a 
pályázó fennálló jogviszonyáról vagy a jövőbeni jogviszony-létesítési 
kötelezettségvállalásról (webfelületre feltöltve és papír alapon, aláírva, postai beküldéssel) 

 D2: kutatási koncepció (webfelületre feltöltve) 

 D3: részletes kutatási terv (webfelületre feltöltve és papír alapon, aláírva, postai 
beküldéssel) 

 D4: a létrehozandó kutatócsoportban való alkalmazásra vonatkozó feltételek 
(webfelületre feltöltve). A pályázó név szerint is megadhatja, hogy a létrehozandó 
kutatócsoportban kiket és milyen státuszban kíván alkalmazni. 

 D5: a pályázó szakmai önéletrajza (webfelületre feltöltve) 

 D6: a pályázó kiemelt publikációinak jegyzéke és teljes publikációs jegyzéke. A pályázónak 
meg kell adnia fontosabb tudománymetriai adatait is: a 2007 és 2011 közötti 5 

http://www.mta.hu/
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legfontosabb tudományos közlemény hatása (összesített IF), ezek független idézeteinek 
száma; a 2007 és 2011 közötti összes közlemények hatása, ezek független idézeteinek 
száma, a 10 legtöbbet idézett tudományos közleményének hatása, ezek független 
idézeteinek száma, a teljes publikációs lista tudományos közleményeinek hatása és a 
független idézetek száma, és a pályázó Hirsch-indexe (webfelületre feltöltve) 

 D7: az utolsó 5 évben elnyert pályázatok (2007–2011) (webfelületre feltöltve) 

 D8: beszámoló az utolsó 5 év (2007–2011) kutatásairól (max. terjedelem: 1 oldal) 
(webfelületre feltöltve) 

 D9: részletes költségterv (webfelületre feltöltve) 

 

A pályázat elektronikus benyújtásának határideje: 
2012. január 25. 17.00 

A D1 dokumentum postára adásának határideje: 
2012. január 25.  

A D3 dokumentum postára adásának határideje: 
2012. január 25.  

Postacím: MTA Titkársága Kutatóintézeti Főosztály 1245 Budapest, Pf. 1000 

A pályázati űrlap, a pályázathoz tartozó dokumentumok, valamint a kitöltésükhöz segítséget 
nyújtó útmutató a pályázat benyújtásához használandó webfelületen érhetők el. 

A pályázat beadásával kapcsolatos további kérdésekben az MTA Titkárságának Kutatóintézeti 
Főosztálya (telefon: 06 1/411-6258; 06 1/411-6366; email: palyazat@office.mta.hu) és az MTA 
Támogatott Kutatócsoportok Irodája (telefon: 06 1/413 3220) ad felvilágosítást. 

 

5. A pályázat érvényességének vizsgálata 

A benyújtott pályázatokat az MTA Titkárságának Kutatóintézeti Főosztálya iktatja. A beérkezést 
követően a pályázat formai vizsgálatára kerül sor.  

A Kutatóintézeti Főosztály 2012. február 6-ig ellenőrzi, hogy a beérkező pályázatok megfelelnek-
e a jelen pályázatban és a vonatkozó jogszabályokban előírt formai követelményeknek.  

A formai vizsgálat szempontjai: 
a) a pályázati űrlap és a mellékletek megfelelő kitöltöttsége, határidőben történő 
megküldése, 
b) a postán küldött, aláírással és pecséttel ellátott dokumentumok megléte, 
c) a dokumentumok teljessége és megfelelő volta, 
d) a pályázó személynek a pályázat benyújtására való jogosultsága, 
e) kizárás fennállásának vizsgálata. 

 A pályázat formailag csak akkor érvényes, ha a pályázó személye megfelel a kiírás feltételeinek, 
valamennyi szükséges dokumentumot feltöltött az előírt webhelyre, és a postán küldendő 
dokumentumok aláírva az előírt határidőre beérkeztek.  

Amennyiben a Kutatóintézeti Főosztály a pályázat formai vizsgálata során megállapítja, hogy a 
pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban és a vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételeknek, 
– határidőre feltöltött pályázatok esetében – hiánypótlásra szólítja fel a pályázót az általa 
megadott e-mail címen vagy faxszámon. Hiánypótlásra az arról szóló értesítés kézhezvételét 
követő 3 munkanap áll a pályázó rendelkezésére. 
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Érvénytelennek minősülnek és nem kerülnek elbírálásra a pályázati felhívásban megjelölt határidő 
után benyújtott, a beadási határidő lejártakor hiányosan összeállított és határidőre nem pótolt, 
illetve a formai követelményeknek más módon meg nem felelő pályázatok. 

A pályázat befogadásáról a Kutatóintézeti Főosztály legkésőbb 2012. február 15-ig elektronikusan 
értesítést küld a pályázónak. 

 

6. A pályázat tartalmi elbírálásának kritériumai 

6.1. A pályázat elbírálásnak menete 

A formailag érvényes pályázatokról legalább két, az MTA elnöke által felkért szakember 
anonim bírálatot készít. A bírálók szövegesen értékelik és megadott szempontok szerint 
pontozzák a beadott pályázatokat. A szöveges értékelésben a bírálónak egyértelműen 
nyilatkoznia kell arról, hogy támogatásra javasolja-e a pályázatot, és reálisnak tartja-e a kért 
éves támogatási összeget. Ha a kért összeg a bíráló véleménye szerint nem reális, javaslatot 
tehet az összeg csökkentésére. A szöveges értékelésnek és a pontszámnak összhangban kell 
lennie egymással. A bírálók figyelmét előzetesen felhívjuk a bírálati útmutatóban, hogy a 
pontszámok teljes tartományát (1-50-ig) használják ki. Negyvenhat (46) vagy annál magasabb 
pontszámot a bírálók csak igen kivételes esetben adhatnak, amely esetekhez külön indoklást 
szükséges adniuk.  

A bírálati eredményeket a Kutatóintézeti Főosztály összesíti. Az MTA elnöke által felkért 

nyilvános értékelő zsűri - az anonim bírálatok szöveges értékeléseit, az anonim pontszámok 
átlagát és szórását figyelembe véve - önállóan és részletesen értékeli a pályázatokat, 
szövegesen és pontszámmal is, és javaslatot tesz a támogatandó pályázatokra és azok 
sorrendjére. A zsűri az anyagi támogatás mértéke által meghatározott, támogatásban 
részesíthető pályázatok számánál 30%-kal több pályázatot rangsorol. A zsűri javaslatot tesz a 
támogatás mértékére az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa (AKT) számára. Az AKT 
véglegesíti az eredményt, és döntésre megküldi az MTA elnökének.  

 

6.2. Az értékelés módja 

Pontozásos értékelés 

A) A téma tudományos relevanciája, újdonsága, megvalósíthatósága, nemzetközi 
beágyazottsága (max. 20 pont) 

B) A pályázó utolsó 5 évi tudományos teljesítményének értékelése (2007–2011) (max. 20 
pont)  

C) A pályázó pályázati tevékenysége az elmúlt 5 évben (max. 5 pont) 

D) A kutatás mennyire egészíti ki az MTA kutatóhálózatában folyó kutatásokat? A kutatás 
gazdasági hasznosíthatósága, fejlesztési lehetőségei / a kutatások relevanciája a jelen 
társadalmi viszonyok között / a kutatások hozzájárulása a nemzeti kulturális örökség méltó 
megőrzéséhez a tudományos feldolgozás által (a három megközelítés közül az adott 
pályázatra vonatkozót kell figyelembe venni) (max. 5 pont) 

         Maximum: 50 pont 

Szöveges értékelés 

E) A pályázat kutatási koncepciójának, valamint a pályázó korábbi (a pályázat benyújtásáig 
teljesített) munkájának átfogó szöveges értékelése (1500–2000 karakter terjedelemben) 
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F) Nyilatkozat arról, hogy a bíráló támogatandónak vagy elutasítandónak tartja-e a pályázatot 
(igen/nem) 

G) Nyilatkozat arról, hogy a bíráló reálisnak tartja-e az éves költségtervet. Amennyiben nem, 
de a pályázat egyébként támogatásra méltó, a bíráló javaslatot ad az általa reálisnak tartott 
támogatási összegre a felvázolt kutatási program megvalósításához 

6.3. Az elbírálás határideje, eredményhirdetés 

A támogatandó pályázatokról szóló döntés meghozatalának határideje: 2012. május 25. 

A pályázat eredményéről a pályázókat az MTA a döntést követő 15 munkanapon belül 
levélben értesíti, és ezzel egyidejűleg az MTA honlapján közzéteszi a nyertes pályázók nevét, a 
pályázat témáját és a támogatási összeget (www.mta.hu). 

 

7. A támogatás megvalósulásának kizáró okai 

Nem támogatható az a pályázat,  

a) amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye bűncselekménynek 
vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül; 

b) amely alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért; 

c) amely a nemzet, a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek, valamint más 
nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így 
különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének 
követelményébe ütközik. 

Nem részesülhet támogatásban az, aki 

a) a benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támogatási szerződésben, a támogatási 
szerződés teljesítéséről szóló szakmai beszámolóban vagy pénzügyi elszámolásban 
megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott, illetve ilyen tartalmú nyilatkozatot tett; 

b) a korábbi támogatás felhasználása a pályázónak felróható okból nem a támogatási 
szerződésnek megfelelően történt, és emiatt a kötelezettségvállaló a szerződéstől elállt; 

c) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 
(a továbbiakban: Knyt.) megsértése miatt pályázatát jogerősen kizárták; 

d) korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolójukat a pályáztatók visszautasították 
vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőségük van velük 
szemben; 

e) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem 
teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja. 

 

8. Jogorvoslat 

A pályázat formai érvénytelensége esetén a pályázó a kiértesítéstől számított 3 munkanapon belül 
egy alkalommal, bizonyítékaival alátámasztott észrevételt tehet az MTA Titkárságának 
Kutatóintézeti Főosztályán.  

Az észrevételt faxon (06 1/411-6244) vagy e-mailben (kutint@office.mta.hu) kell benyújtani a 
pályázó, a pályázati azonosító és a sérelmezett döntés okának a megjelölésével, ezt az MTA 
Titkárságának Kutatóintézeti Főosztálya 2 munkanapon belül elbírálja, és arról értesíti az 
észrevétel benyújtóját. Amennyiben az MTA Titkárságának Kutatóintézeti Főosztálya a 

mailto:kutint@office.mta.hu
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válaszadási határidőt elmulasztja, vagy jogszabálysértő választ ad, a pályázó kifogást nyújthat be a 
hatályos jogszabályok szerint.  

A pályázat tartalmi vagy forráshiány miatti elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs. 

 

 

9. A támogatási időszak, a támogatás mértéke és formája 

A nyertes pályázatok támogatása határozott időtartamra, 2012. július 1-jétől 2017. június 30-ig 
szól. 

A Magyar Tudományos Akadémia a támogatott kutatócsoportok tárgykörében nyertes pályázatok 
között a tárgyévben hatályos költségvetési törvényben ezen a jogcímen meghatározott összeget 
oszthat szét. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.  

Az igényelhető legalacsonyabb összeg évi 25 M Ft (huszonötmillió forint), a legmagasabb összeg 
évi 65 M Ft (hatvanötmillió forint).  

Támogatható kiadások: dologi kiadás és a foglalkoztatás költségei, amelynek tételeit a pályázati 
kiírás D9 dokumentuma tartalmazza. 

A benyújtott pályázatban a dologi kiadásokat kötelező megtervezni. 

A pályázatban csak a pályázó által meghatározott támogatási időszakot terhelő költségekre 
vonatkozó számlák számolhatók el, amelyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig 
meg kell történnie. 

A felhasználás során – a 11. pontban foglaltak kivételével – a támogatás összege nem lehet 
nagyobb a szerződésben jóváhagyott összegnél. 

Az elszámolás részletes szabályait a nyertes pályázóval kötendő támogatási szerződés tartalmazza. 

 

10. Szerződéskötés, a kutatócsoportok megalakulása és működése 

A támogatott kutatócsoportok az MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodájának Szervezeti és 
működési szabályzata, valamint az Akadémia és a befogadó intézmények által megkötött 
megállapodás alapján, a MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája – mint önálló jogi személy 
költségvetési szerv – keretében működnek.  

A pályázatot elnyert személy (kutatócsoport-vezető) – megtartva eredeti alkalmazási jogviszonyát 
– támogatási szerződést köt az MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodájával. A nyertes 
kutatócsoportok tagjaival az MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája közalkalmazotti 
jogviszonyt létesít. A kutatócsoportok vezetői a befogadó intézményeknél munkavégzésre 
irányuló jogviszonyba kerülnek, vagy már fennálló, ilyen jellegű jogviszonyukban maradnak. 

A kutatócsoport elhelyezését és infrastrukturális feltételeit a kutatócsoportokat befogadó 
intézmények térítésmentesen biztosítják a pályázat benyújtásakor kiadott, a pályázat időtartama 
alatt vissza nem vonható nyilatkozatuknak megfelelően.  

A támogatásban részesülő kutatócsoportok szakmai felügyeletét az MTA elnöke látja el, a 
kutatóintézeti hálózathoz hasonlóan a Kutatóintézeti Főosztály és az MTA tudományterületileg 
illetékes tudományos osztályainak, valamint az AKT-nak a közreműködésével.  

A támogatási döntésről szóló értesítőlevelek tartalmazzák a támogatási szerződés megkötésének 
feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét és módját. Amennyiben a 
szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésre vagy hiányos, az 
MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája határidő kitűzésével hiánypótlásra szólítja fel a 



 9 

pályázót. Hiánypótlásra két alkalommal van lehetőség. Amennyiben a nyertes pályázó a 
hiánypótlást nem vagy késedelmesen teljesíti, a Támogatott Kutatócsoportok Irodája tájékoztatja 
erről a döntéshozót. 

A támogatási döntés érvényét veszti, ha a támogatásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 90 
napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a szerződés. 

A kutatócsoportok tudományos eredményességét és teljesítményét az MTA a kutatóintézeteihez 
hasonlóan – a szokásos évenkénti jelentések és ellenőrzések alapján – elemzi és értékeli. A 
kutatócsoport adott évi teljesítményébe kizárólag azok tételek számíthatók be, amelyekben 
munkahelyként szerepel az MTA-kutatócsoport neve.  

A kutatócsoport 5 év elteltével, a pályázati kiírásban, és az ez alapján megkötött támogatási 
szerződésben megjelölt napon (2017. június 30.) megszűnik. A Magyar Tudományos Akadémiát 
ezen időpontot követően a megszűnt kutatócsoportokkal kapcsolatosan semmilyen további 
támogatói kötelezettség nem terheli. A korábban a támogatottat terhelő, a csoport megszűnése 
után fennmaradt kötelezettségek a támogatási szerződésben meghatározott feltételek szerint a 
kutatócsoport vezetőjét és/vagy a befogadó intézményt terhelik. 

 

11. A támogatás folyósítása 

A támogatás folyósítása a mindenkori költségvetési finanszírozási szabályok szerint időarányos és 
teljesítményarányos formában történik. A kifizetés feltételeit és ütemezését egyebekben a 
támogatási szerződés tartalmazza. 
A támogatást elnyert kutatócsoportoknak 2012. július 1-jétől áll rendelkezésére a döntésben 
meghatározott pénzügyi fedezet. 

Amennyiben a nyertes pályázó korábban már azonos célú támogatásban részesült, a megítélt 
támogatás csak akkor folyósítható, ha a pályázó az előző évi azonos célú támogatással már 
elszámolt, és a Támogatott Kutatócsoportok Irodája az elszámolás ellen a beadástól számított 30 
napon belül nem emelt kifogást.  
 

12. A támogatás elszámolása és ellenőrzése 

A nyertes pályázók a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés, a vonatkozó hatályos 
jogszabályok és az MTA Alapszabálya szerint kötelesek évente számot adni. A beszámoló 
elfogadásáról vagy elutasításáról az AKT véleménye alapján az MTA elnöke dönt. 

Az éves szakmai beszámoló benyújtásának határidejét és feltételeit az MTA főtitkára évente 
közzéteszi. 

Jogszabályváltozás vagy az MTA Alapszabályának módosítása esetén a pályázati kiírásban foglalt 
feltételek a pályázó javára módosulhatnak. 

 

Budapest, 2011. december 20. 

            Pálinkás József s. k. 
  a Magyar Tudományos Akadémia 

                      elnöke 


