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A pályázat célja 
 
A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: Akadémia) elnöke a Lendület program 
keretében pályázati felhívást tesz közzé 2013-ban induló kutatócsoportok létrehozására az MTA 
kutatóközpontjaiban, kutatóintézeteiben (a továbbiakban: akadémiai intézmények) és a hazai egyetemeken 
(a továbbiakban együttesen: kutatóhely). A Lendület program célja az akadémiai intézmények és 
egyetemi kutatások dinamikus megújítása nemzetközileg kimagasló teljesítményű kutatók és 
kiemelkedő fiatal tehetségek külföldről történő hazahívásával, illetve itthon tartásával. Az új 
Lendület-kutatócsoportok támogatására 2013-ban rendelkezésre álló 600 M Ft-ból 
megközelítőleg 12-15 új kutatócsoport indítható. A teljes támogatási időszak – a jelen pályázati 
kiírásban és a támogatási szerződésben foglaltak szerint – maximum 5 év. 
 
 
Részvételi feltételek 
 
1. Lendület-kutatócsoport vezetésére tudományos fokozattal rendelkező kutatók – 

életkoruknak és tudományos teljesítményüknek megfelelően – az alábbi kategóriákban 
pályázhatnak: 

 
Lendület I. – Önálló kutatói pályát kezdők kategóriája: jellemzően 40 év alatti, 
kiemelkedő és folyamatosan növekvő teljesítményt mutató ígéretes fiatal kutatók; 
 
Lendület II. – Sikeres önálló kutatói pályát folytatók kategóriája: jellemzően 35–45 
év közötti, nemzetközileg is elismert, tartósan kiemelkedő és növekvő teljesítményű 
vezető kutatók.  

 
Mindkét kategóriában egyaránt lehet pályázni akadémiai intézményekbe és hazai 
egyetemekre is. A Lendület I. és II. közötti választást a pályázók a kutatóhely vezetőjével 
egyeztetve mérlegeljék. Az esetleges korhatár-kedvezmény vonatkozásában az MTA 
esélyharmonizációs keretprogramjában foglaltak az irányadók.  

 
2. A 2013. évi Lendület-pályázat beadásának kötelező formai követelménye valamelyik alábbi 

feltétel teljesítése: 

 a pályázó mellékelje a European Research Council (a továbbiakban: ERC) 2012. évi 
munkaprogramjában megjelent pályázati felhívások valamelyikére benyújtott 
pályázatát, 

 a pályázó mellékelje az ERC korábbi munkaprogramjaiban megjelent pályázati 
felhívások valamelyikére benyújtott pályázatát és annak bírálatait,  

 a pályázó mellékelje korábbi nyertes ERC-projektjének beszámolóit, 

 ha a pályázó nem rendelkezik benyújtott ERC-pályázattal, indokolja meg, hogy 
miért nem élt ezzel a lehetőséggel. 
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3. A felhívásra történő jelentkezést a kutatócsoportot befogadó akadémiai intézmény vezetője 
vagy a befogadó egyetem rektora és a csoport megalakítására és vezetésére pályázó kutató 
közösen nyújthatja be.  

 
4. A pályázatban csak új vagy a kutatóhelyen legfeljebb 10 éve művelt kutatási témát lehet 

megnevezni. A kutatási témának olyan, nemzetközi érdeklődésre számot tartó, ígéretes 

kutatási irányba kell illeszkednie, amelynek eredményességi mutatója ‒ nemzetközi értékelés 

szerint ‒ kiváló, és az utóbbi 5 évben folyamatosan növekedett. Ennek részletezésére a 
pályázatban külön ki kell térni. Az elbírálás során a természettudományok, a műszaki 
tudományok és az élettudományok területén előnyt élveznek a kísérleti témájú pályázatok. 

 
5. A leendő kutatócsoport-vezetőkkel szemben elvárás, hogy az elkövetkező 10-15 évben 

aktív kutatói és kutatásvezetői munkát végezzenek, és ehhez már a Lendület-projekt első 
három évében más kutatástámogatási forrásokból (hazai és nemzetközi pályázati 
forrásokból, pl. OTKA, ERC, NSF, NIH) az akadémiai támogatással (az akadémiai 
támogatás illetmények és illetményjárulékok levonásával csökkentett összegével) 
összemérhető további versenypályázati finanszírozási forrást szerezzenek. Ugyancsak 
elvárás, hogy a tervezett kutatás mind tudományos, mind pályázati szempontból növelje a 
kutatóhely versenyképességét. 

 
6. A Lendület II. kategóriában kötelező, a Lendület I. kategóriában előnyt jelentő pályázati 

feltételek: 
 

a) A pályázó szakterületének nemzetközileg elismert tudományos műhelyeiben 
szerzett tudományos fokozat, posztdoktori kutatási tapasztalat és kutatói vagy 
oktatói állás. 

b) A pályázó önálló tudományos eredményeit szakterülete vezető tudományos 
folyóirataiban folyamatosan közölte és közli, több alkalommal volt tudományos 
konferenciák meghívott előadója, és már nyert el saját jogon kutatási pályázatot.  

 
7. Akadémiai támogatású egyetemi kutatócsoportok vezetői azzal a feltétellel pályázhatnak 

Lendület-kutatócsoport vezetésére, ha pályázatukban nyilatkoznak arról, hogy sikeres 
pályázatuk esetén a Lendület-kutatócsoport működésének megkezdéséig a Támogatott 
Kutatócsoportok Irodájánál (TKI) kezdeményezik a meglévő kutatócsoportjukra 
vonatkozó szerződésük megszüntetését. Az Akadémia – mint a pályázat kiírója és a 
támogatott kutatócsoportok költségvetési irányító szerve – vállalja, hogy a TKI az előbbiek 
szerinti szerződésmegszüntetési kezdeményezést rendes felmondásként, szerződésszegési 
jogkövetkezmény nélkül elfogadja. A Lendület-kutatócsoporti támogatásból levonásra kerül 
a meglévő támogatott kutatócsoport megszűnésével járó személyi költség. 

 
 
A pályázat benyújtása 
 
A pályázatokat 2013. február 1-től angol nyelven1 lehet benyújtani a Lendület 2013 elektronikus 
pályázati rendszeren keresztül. A pályázókat a lendulet2013@titkarsag.mta.hu e-mail címre 
küldött levelük alapján értesítjük az elektronikus beadással kapcsolatos tudnivalókról. A pályázati 
anyagok feltöltésének határideje 2013. március 11. 12:00 (közép-európai idő szerint). 

                                                
1 Bölcsészet- és társadalomtudományi területen a pályázat ‒ külön indoklással ‒ magyar nyelven is benyújtható. 

mailto:lendulet2013@titkarsag.mta.hu
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A befogadó kutatóhely vezetője és a kutatóhely gazdasági vezetője által aláírt, a 3. sz. mellékletben 
szereplő nyilatkozatot postán is kérjük elküldeni az MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztályának 
címére (1051 Budapest, Nádor utca 7.). A postabélyegzés legkésőbbi időpontjának 2013. március 
12-nek kell lennie. A borítékon fel kell tüntetni: „Lendület-pályázat 2013”. A pályázat 
benyújtásával kapcsolatos kérdésekben az MTA Titkárság munkatársai adnak tájékoztatást a 
lendulet2013@titkarsag.mta.hu e-mail-címen, illetve a +36 1 411 6262 telefonszámon.  
 
A pályázati anyagnak tartalmaznia kell 
 

1. weblapra történő feltöltéssel: 

 a pályázó kutató publikációs és tudománymetriai adatait (az 1. sz. melléklet tartalma 
szerint) 

 az ötéves futamidejű kutatási program rövid leírását, valamint külön az első évre 
vonatkozó részfeladatok megoldásának munkatervét, szóközzel együtt maximum 30 000 
betűkarakterben; 

 a kutatási terv személyi és intézményi előzményeit (az eddigi kutatási eredményeket, a 
kutatás vezetőjének és meghatározó résztvevőinek tudományos adatbázisokból 
ellenőrizhető eredményeit); 

 az elérendő célok konkrét – ahol lehetséges, számszerűsíthető – megjelölését (tervezett 
publikációk, pályázatok, PhD-témák stb. száma); 

 az 5 évre összesített költségtervet, valamint annak éves bontását (a 2. sz. melléklet 
tartalma szerint), szöveges indoklással ellátva; 

 a befogadó kutatóhely vezetője által igazoltan a témára átcsoportosítani kívánt 
erőforrások pontos bemutatását (a 2. sz. melléklet tartalma szerint); 

 a kutatócsoport vezetésére pályázó kutató szakmai életrajzát, publikációs listáját és 3 olyan 
elismert kutató ajánlását, akik nem állnak munkavégzésre irányuló jogviszonyban a 
befogadó kutatóhellyel; 

 a részvételi feltételek 2. pontja szerinti ERC-dokumentációt; 
 

2. eredeti dokumentum benyújtásával: 
a 3. mellékletben szereplő, a kutatóhely vezetője és gazdasági vezetője által aláírt 
nyilatkozatot. 

 
A benyújtott pályázati anyagot az MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztálya ellenőrzi. 
Amennyiben a pályázat nem felel meg a kiírásban foglalt formai feltételeknek, a Kutatóintézeti 
Főosztály hiánypótlásra szólítja fel a pályázót az általa megadott e-mail címen, a pályázati 
határidőt követő 5 munkanapon belül. A hiánypótlást a pályázónak a felhívás kézhezvételét 
követő 5 munkanapon belül kell teljesítenie. Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség. A 
hiánypótlást határidőre nem teljesítő pályázatok érvénytelennek minősülnek, és nem kerülnek 
elbírálásra. 
 

A benyújtott pályázatok elbírálása 

 
Az elbírálás során előnyt élveznek a jelenleg külföldön tevékenykedő, hazatelepülni kívánó 
kutatók, valamint a jelenlegi munkahelyükről máshová pályázók. Előnyt jelent továbbá, ha a 
kutatócsoport megalakításakor a befogadó kutatóhely írásbeli kötelezettséget vállal, hogy az 
elnyert akadémiai támogatást a lehető legnagyobb mértékben kiegészíti saját gazdasági és 
humánerőforrásaiból (pl. korábbi kevésbé sikeres kutatási téma forrásainak átcsoportosítása, 
célműszer beszerzése révén). 

mailto:lendulet2013@titkarsag.mta.hu
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Az értékelés két szakaszban történik. Az első szakaszban a formailag érvényes pályázatokról 
legalább három, az Akadémia 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 támogatási összeget. Ha a kért összeg a bíráló 
véleménye szerint nem reális, javaslatot tehet az összeg módosítására. A pályázati kiírásban előnyt 
jelentő feltételeket a bírálók (majd a zsűri is) érvényesítik. 

Pontozásos értékelés 
A) A kutatási program átfogó szakértői értékelése, az újdonság, a nemzetközi versenyképesség és 
beágyazottság, a várható eredményesség és megvalósíthatóság szempontjai alapján (l. Részvételi feltételek 4–5. 
pontja). Itt lehet figyelembe venni a kutatás gazdasági hasznosíthatóságát, fejlesztési lehetőségeit / a kutatások 
relevanciáját a jelen társadalmi viszonyok között / a kutatások hozzájárulását a nemzeti kulturális örökség 
megőrzéséhez. A három megközelítés közül értelemszerűen az adott pályázatra vonatkozót kell figyelembe 
venni. (Max. 30 pont) 
B) A pályázó eddigi tudományos tevékenységének értékelése a kutatói életpálya egészéhez viszonyítva (l. 1. sz. 
melléklet). A tudományos tevékenység értékelésénél a pályázó legjelentősebb tudományos eredményét, 
összesített impaktfaktorát, hivatkozásainak számát, publikációs tevékenységének szerkezetét és publikációinak 
számát az itt felsorolt fontossági sorrendben kérjük figyelembe venni. (Max. 20 pont) 
C) A pályázó utolsó 5 évi (2008–2012 közötti) tudományos teljesítményének B) pont szerinti értékelése.  
(Max. 20 pont) 
D) A pályázó önálló pályázati tevékenysége az elmúlt 5 évben. (Max. 10 pont) 
E) A kutatóhely felszereltsége, tudományos kapacitása és annak megítélése, hogy a pályázó eddigi tudományos 
és pályázati eredményei alapján a pályázat mennyire növeli a kutatóhely versenyképességét és biztosítja a 
pályázati terv sikerességét. (Max. 10 pont) 
F) A kutatóhely kötelezettségvállalásában leírt, a pályázat céljaira átcsoportosítandó emberi és anyagi 
erőforrások milyen mértékben segítik elő a pályázati tervben leírt kutatás eredményes megvalósítását. (Max. 10 
pont) 
 

A maximális pontszámot a bírálók minden bírálati szempont esetében külön indokolják. 
 

                 Összesen maximum: 100 pont 
Szöveges értékelés 

G) A pályázat kutatási tervének, valamint a pályázó korábbi (a pályázat benyújtásáig teljesített) munkájának, a 
kutatóhely versenyképessége növekedésének és a kutatóhely kutatási tervhez való hozzájárulásának a fenti 
pontozásos értékeléssel összhangban lévő átfogó szöveges értékelése (legfeljebb 2000 karakter terjedelemben). 
H) Nyilatkozat arról, hogy a bíráló támogatandónak tartja-e a pályázatot (igen/nem). 
I) Nyilatkozat arról, hogy a bíráló reálisnak tartja-e az éves költségtervet. Amennyiben nem, de a pályázat 
egyébként támogatásra méltó, a bíráló javaslatot tesz a felvázolt kutatási program megvalósításához szükséges, 
általa reálisnak tartott támogatási összegre. 

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

vezetett nyilvános értékelő zsűri ‒ az anonim bírálatok szöveges értékelései, a pontszámok átlaga 

és szórása alapján ‒ értékeli a pályázatokat (szövegesen és pontszámmal, figyelembe véve a 
pályázati kiírásban előnyt jelentő feltételeket), majd mindezek alapján dönt a támogatandó 
pályázatokról és sorrendjükről a beadási határidőtől számított 90 naptári napon belül. A zsűri a 
Lendület programra rendelkezésre álló forrás szerint támogatásban részesíthető pályázatok 
számánál 30%-kal több pályázatot rangsorol. A zsűrinek lehetősége van a Lendület II. 
kategóriában induló, de kategóriájában nem nyertes pályázókat átsorolni a Lendület I. 
kategóriába.  
 
A pályázat eredményéről a pályázók írásbeli értesítést kapnak, és megkapják a saját pályázatukról 
készült anonim bírálatokat is. A díjazottak névsora és a nyertes pályaművek címe az Akadémia 
honlapján kerül közzétételre. 
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A nyertes pályázók támogatásának feltételei 
 
A támogatás felhasználásának részletes feltételeit a befogadó kutatóhellyel évente kötött külön 
megállapodás rögzíti. A támogatás folyósításának és felhasználásának részletes szabályairól, 
valamint a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetéséről a támogatási szerződés 
rendelkezik. 
 
A támogatás mind az akadémiai intézményekbe, mind az egyetemekre sikerrel pályázók esetében 
tartalmazza a kutatócsoport vezetőjének illetményét és annak járulékait. A sikerrel pályázó 
kutatócsoport-vezető (amennyiben korábban a befogadó intézménynél nem állt alkalmazásban) 
legfeljebb 3 évre, határozott idejű közalkalmazotti kinevezést kap, amely az alábbiakban 
részletezett értékelés alapján 2 évvel meghosszabbítható. A kutatócsoport vezetőjének illetménye 
a támogatási időszak alatt (amennyiben a 3 éves értékelés alapján az nem csökkentendő) a 
Lendület I. kategóriában a jelenlegi tudományos tanácsadói munkakör 1. fizetési fokozata 
garantált illetményének másfélszerese (jelenleg 656 000 Ft/hó), a Lendület II. kategóriában a 
jelenlegi tudományos tanácsadói munkakör 1. fizetési fokozata garantált illetményének kétszerese 
(jelenleg 875 000 Ft/hó). A Lendület-nyertesek szerződéskötés után az Akadémiától kapott más 
ösztöndíjakról kötelesek lemondani (pl. Bolyai-ösztöndíj). A befogadó kutatóhely állományába 
tartozó jelentkező esetén az akadémiai intézmény /egyetem csak a jelentkező kinevezése szerinti, 
valamint a pályázatban megjelölt illetmény és járulékai különbségét kapja meg a többletfeladatok 
teljesítésének ösztönzésére határozott időre megállapított havi kereset-kiegészítésként (egyetemek 
esetén legfeljebb 5 éven át). 
 
Támogatási szerződést az akadémiai intézményekben működő Lendület-kutatócsoportok 
vezetőivel az MTA Titkárság, az egyetemeken működőkkel az MTA Támogatott 
Kutatócsoportok Irodája (MTA TKI) köt. 
 
A támogatás a pályázat alapján magában foglalhatja ezenfelül – mind az akadémiai intézményekben, 
mind az egyetemeken – egy vagy több kutató illetményét és annak járulékait, a kutatás dologi és 
rezsikiadásait, továbbá a kutatáshoz szükséges tárgyi eszközök beszerzésének fedezetét. A 
támogatás minimális összege évi 20 M Ft, maximális összege az I. kategóriában évi 50, a II. 
kategóriában évi 60 M Ft lehet. 
 
A kutatócsoport munkájáról a befogadó intézmény vezetője és a kutatócsoport-vezető köteles 
évente közös jelentést készíteni a Magyar Tudományos Akadémia elnöke számára, aki a jelentést 
szakértőkkel értékelteti. 
 
Amennyiben a kutatócsoport az értékelés szerint 3 év alatt nem ér el megfelelő eredményeket, 
vagy ugyanezen idő alatt a csoport vezetője és tagjai nem nyernek el – az akadémiai támogatás 
illetmények és járulékaik nélkül számított összegével egybevethető – külső kutatástámogatást, a 
csoport kiemelt támogatását az Akadémia elnöke által meghatározott időpontban meg kell 
szüntetni. Az akadémiai intézményekben működő azon kutatócsoportok esetében, ahol a 
kutatócsoport vezetője a pályázatot megelőzően is az intézmény állományába tartozott, ez a 
témavezető illetményének a korábbi (eredeti kinevezése szerinti); a korábban nem a befogadó 
intézménynél alkalmazásban álló kutatócsoport-vezető esetén a Kjt. besorolás szerinti összegre 
történő csökkentését, valamint a dologi, a rezsi- és a kötelezettségvállalással nem terhelt 
beruházási támogatás felére csökkentését jelenti. Amennyiben az egyetemeken a Lendület-program 
keretében működő kutatócsoportok első hároméves tudományos és pályázati teljesítménye nem 
megfelelő, a kutatócsoport teljes akadémiai támogatását az Akadémia elnöke által meghatározott 
időpontban meg kell szüntetni. A kutatócsoport esetleges megszűnésével járó személyi 
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költségeket – az akadémiai és egyetemi kutatóhelyeken egyaránt – a Lendület-kutatócsoport 
támogatásából kell levonni. 
 
Az ötéves támogatási periódus végén az Akadémia elnöke szakértőkkel elbíráltatja a 
kutatócsoport és vezetője tudományos teljesítményét. Az akadémiai intézményekben működő 
Lendület-kutatócsoport vezetője pozitív bírálat esetén határozatlan időre szóló közalkalmazotti 
kinevezést kap, és az Akadémia elnöke a csoport eredményességét, valamint a befogadó 
akadémiai intézmény tényleges erőforrás-átcsoportosítását is figyelembe véve dönt a támogatás 
további mértékéről. Amennyiben az ötéves periódus végén az Akadémia a kutatócsoport 
sikertelen működését állapítja meg, az MTA elnöke a pályázattal kapcsolatos minden támogatást 
megvonhat az akadémiai intézménytől. 
 
Az ötéves periódus végén az egyetemeken a Lendület-kutatócsoport akadémiai támogatása az 
értékeléstől függetlenül megszűnik. 
 
A csoportok a támogatás időtartama alatt kidolgozzák önálló tudományos programjukat, részt 
vesznek TDK-dolgozatot készítő hallgatók témavezetésében és PhD-hallgatók képzésében, 
valamint sikeresen szerepelnek magyar és nemzetközi pályázatokon.  
 
Amennyiben a Lendület-kutatócsoport vezetője ERC-pályázatot nyer, lehetőség van Lendület-
projektje támogatási szerződésének módosítására.  
 
 
Jogorvoslat 
 
A pályázat formai érvénytelensége esetén a pályázó az értesítéstől számított 3 munkanapon belül 
egy alkalommal, bizonyítékaival alátámasztott észrevétellel élhet az MTA Titkárság Kutatóintézeti 
Főosztálynál. Az észrevételt e-mailben (lendulet2013@titkarsag.mta.hu) lehet benyújtani a 
pályázó, a pályázati azonosító és a döntés sérelmezése okának megjelölésével (szükség szerint a 
jogorvoslati kérelmet megalapozó okiratok csatolásával), amelyet az MTA Titkárság 
Kutatóintézeti Főosztálya bírál el, és ennek eredményéről a benyújtást követő 3 munkanapon 
belül értesítést küld. A pályázat tartalmi elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs. 
 
 
Budapest, 2012. szeptember 18. 
 
 

Pálinkás József s. k. 
 

mailto:lendulet2013@titkarsag.mta.hu
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1. sz. melléklet 
 

A PÁLYÁZÓ SZEMÉLYI, PUBLIKÁCIÓS ÉS TUDOMÁNYMETRIAI ADATAI 
 

A pályázó személyi adatai /Personal data of the Applicant 

Név / Full name 

Állampolgárság /Citizenship 

Születési hely, év, hónap, nap /Place, year, month and day of birth 

Tudományos fokozat, ill. cím  / Scientific degree or title, respectively 

Jelenlegi tartózkodási hely (ország) / Current address (country) 

Jelenlegi munkahely / Current institution 

Befogadó intézmény / The host research institution (MTA research centre, MTA institute or university)  

Lendület-kategória /Category of the Lendület Programme 

Kutatási téma címe / Title of the research programme  

Kulcsszavak /Keywords (3-5) 

Első évre igényelt összeg (M Ft) / Total sum in MHUF, claimed in the first year 

Teljes 5 évre igényelt összeg (M Ft) / Total sum in MHUF, claimed for the total five years  

Átcsoportosítás a befogadó akadémiai intézmény, ill. egyetem részéről (5 évre, M Ft) / Re-allocation of resources by the targeted research institution 
(for 5 years, in MHUF) 

E-mail cím / Email 

Postacím /Postal address 

Telefon /Telephone (country code included) 

Saját gyermekek száma, születési éve (kutatónők esetén) / Number and birth year of own children (in case of Woman Applicants)  

      A pályázó tudományos eredményeinek,  publikációs és tudománymetriai adatainak bemutatása /  

Scientific results, publication- and scientometric data of the Applicant 

Legjelentősebb tudományos eredményének rövid (maximum ezer karakteres) leírása /A brief description of the most important scientific results of the 

Applicant (in max. 1000 characters) 

Tudományos művei bibliográfiai adatainak és hivatkozásainak internetes elérhetősége / Internet address, where the bibliograph ic data and citations of 
the scientific works of the Applicants are available 

Összes tudományos publikációinak összesített impaktfaktora / Aggregated impact factor of all scientific publications of the Applicant 

Összes tudományos publikációinak száma / Total number of scientific publications of the Applicant 

Összes tudományos munkáira kapott hivatkozások száma /Total number of citations of all scientific publications of the Applicant 

Összes tudományos munkáira kapott független hivatkozások száma / Independent citations of the sc ientific publications of the Applicant 

H-indexe / h-index of the Applicant 

Az elmúlt öt évben megjelent tudományos publikációinak száma / Number of scientific publications of the Applicant since 1st o f January, 2007 

Az elmúlt öt évben megjelent tudományos publikációinak összesített impaktfaktora / Aggregated impact factor of scientific pub lications of the 

Applicant, published since 1st of January, 2007 

Az elmúlt öt évben megjelent tudományos munkáira kapott hivatkozások száma / Number of citations of scientific publications of the Applicant, 

published since 1 January 2007 

Az elmúlt öt évben megjelent tudományos munkáira kapott független hivatkozások száma / Number of independent citations of scientific publications 

of the Applicant, published since 1 January 2007 

Témavezetőként elnyert kutatási pályázatok száma / Number of research grants, won as leader of the research group  

Témavezetőként elnyert kutatási támogatások összege / Total sum of research grants, won as leader of the research group 

Témavezetőként elnyert kutatási pályázatok megnevezése / Title and data of research grants won as leader of the research group  

3 legfontosabbnak tartott publikációjának bibliográfiai adatai, és az ezekre kapott független hivatkozások száma /Bibliographic data of the three most 
important publications of the Applicant, and the number of their independent citations 

A pályázó publikációs tevékenységének szerkezete /Structure of the publication activity of the Applicant  

Első szerzős publikációinak száma (Azokat a publikációkat, ahol csupán a szerzők abc-sorrendje miatt első, ne tüntesse fel.) / Number of first author 
publications (with exception of those, where the first authorship is merely due to alphabetic order)  

Utolsó szerzős publikációinak száma (Azokat a publikációkat, ahol csupán a szerzők abc-sorrendje miatt utolsó, ne tüntesse fel.) Number of last author 
publications (with exception of those, where the last authorship is merely due to alphabetic order)  

Kevesebb, mint tízszerzős publikációinak száma /Number of publications, where the number of co-authors is less than 10 

Több mint ötvenszerzős publikációinak száma / Number of publications, where the number of co-authors is more than 50 

Önálló (egyszerzős) publikációinak száma / Number of single-author publications 

A legtöbbet hivatkozott tudományos művének bibliográfiai adatai, és az erre kapott független hivatkozások száma / Bibliograph ic data of the mostly 

cited scientific work of the Applicant and its number of independent citations 

A 2. legtöbbet hivatkozott tudományos művének bibliográfiai adatai, és az erre kapott független hivatkozások száma  / Bibliog raphic data of the 

scientific work of the Applicant, cited in the second highest number and its number of independent citations 

A 3. legtöbbet hivatkozott tudományos művének bibliográfiai adatai, és az erre kapott független hivatkozások száma / Bibliographic data of the 
scientific work of the Applicant, cited in the third highest number and its number of independent citations 
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 2. sz. melléklet 

       

       
KÖLTSÉGTERV E Ft-ban / BUDGET PLAN in kHUF  

            
2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Összesen 
/ Total 

1. 
Személyi juttatások 
Personnel Expenditures             

  
Rendszeres személyi juttatások 
Regular Salary Expenditures             

  
Nem rendszeres személyi juttatások 
Non-regular Salary Expenditures             

  
Külső személyi juttatások 
Consultant Expenditures             

2. 

Munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó 
Contributions and social contribution tax 
paid by employer 

            

3. 
Dologi kiadások 
Operational Expenditures             

  
Készletbeszerzés 
Inventory Expenditures and Durable Equipment             

  
Kommunikációs szolgáltatás  
Communication service             

  
Szolgáltatási kiadások 
Services             

  
Kiküldetés 
Travel and Living/Subsistence (T&L)             

  
Egyéb dologi kiadások 
Other expenses             

4. 
Intézményi beruházási kiadások 
Capital Expenditures             

5. 
ÁFA-kiadások 
VAT             

6. 
Rezsiköltség (max. 20%) 
Overhead Charges             

  
Személyi juttatások 
Salary Expenditures             

  

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó 
Contributions and social contribution tax paid by 
employer             

  
Dologi kiadások 
Operational Expenditures             

  
Intézményi beruházási kiadások 
Capital Expenditures             

7. 
KIADÁSOK ÖSSZESEN 
TOTAL EXPENDITURES             
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3. sz. melléklet 

 

 
 

NYILATKOZAT A BEFOGADÓ KUTATÓHELY RÉSZÉRŐL 
 

 
 
….. (név) Lendület 2013 pályázó … (regszám)  regisztrációs számú pályázatát támogatjuk.  
 
A pályázó a Lendület 2013 webfelületre feltöltött pályázatban szereplő szakmai és költségtervet, 
valamint a témára a befogadó kutatóhely részéről átcsoportosítani kívánt erőforrások 
költségtervét a kutatóhellyel egyeztette. 
 
A nyertes pályázót a kutatóhely a projekt megkezdésétől számított 5 éven át alkalmazni fogja, 
amennyiben az éves beszámolók alapján a szakértők a kutatócsoport működését eredményesnek 
ítélik. 
 
A befogadó kutatóhely – e vissza nem vonható nyilatkozatban – vállalja, hogy a kutatócsoport 
eredményes működéséhez, illetve a támogatás hatékony felhasználásához szükséges 
infrastrukturális hátteret (helyiség, annak bútorzata, takarítása, karbantartása, 
közműszolgáltatásokkal való folyamatos ellátása, a kutatáshoz szükséges akadémiai tulajdonú 
eszközök elhelyezési és működési feltételei, a tárgyi eszközök biztonságos őrzése stb.) a 
jogszabályok, valamint a kutatóhelyi támogatások felhasználása során kialakult gyakorlatnak 
megfelelően biztosítja.  
 
A befogadó intézmény tudomásul veszi, hogy köteles gondoskodni a feladat ellátásának és 
befogadásának folytonosságáról a befogadó intézmény átalakulása, átszervezése vagy 
jogutódlással történő megszűnése esetén. 
 
 
 
 
Dátum:  
 
       

Aláírások a kutatóhely részéről     

       

       

…………………………………..  P.H.   ………………………………. 

a kutatóközpont főigazgatója / az önálló 
kutatóintézet igazgatója / az egyetem rektora    

gazdasági vezető 

 

 


