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Az Erdély Öröksége Alapítvány pályázati felhívása  

tudományos mű kiadásának támogatására 

 

 

1. A pályázat célja  

A Magyar Tudományos Akadémia Köpeczi Béla akadémikus és felesége örökhagyók rendelkezése 

értelmében létrehozta az Erdély Öröksége Alapítványt. Az Alapítvány Kuratóriuma az örökhagyók 

szándéka szerint pályázatot hirdet Erdély történelmével, Erdélynek a magyarság történetében betöltött 

szerepével, történeti hagyományainak feltárásával foglalkozó, Magyarországon vagy Romániában élő, 

elsődlegesen magyar vagy magyar állampolgársággal is rendelkező, továbbá a magukat 

állampolgárságtól függetlenül magyarnak valló kutatók számára. A 2022. évben a fenti tárgykörben, 

elsősorban magyar nyelvű tudományos eredményeket tartalmazó könyvek – többszerzős tanulmánykötet 

kivételével – nyomtatott és/vagy elektronikus formában történő kiadását támogatja. 

 

2. A pályázat jellege, a pályázat benyújtására jogosultak köre 

A pályázati támogatás nyílt pályázati eljárás útján nyerhető el. Pályázati támogatásban az a kutató 

részesíthető, aki a meghirdetett témakörben magas színvonalú alkotást nyújt be. A pályázás feltétele 

a Master szintű egyetemi diploma megléte, előnyben részesülnek az MTA köztestületének tagjai.  

Tudományos fokozattal nem rendelkező (így MTA köztestületi tagsággal sem rendelkező) 

pályázóknak az Egységes Pályázati Keretrendszer (a továbbiakban: EPK) használatához Akadémiai 

Adattár (a továbbiakban: AAT) regisztrációval is rendelkezniük kell, illetve a pályázati felület 

használatához létre kell hozniuk azt. (A regisztrációs felület nem köztestületi tag új felhasználók 

számára az alábbi linken érhető el: https://aat.mta.hu/aat/Registration/Application.)  

3.   A pályázat pénzügyi háttere 

A megjelentetni kívánt könyvek kiadásának teljes, illetve részköltségére lehet pályázni. Előnyben 

részesülnek az önrésszel rendelkező pályázók.  

A támogatás terhére a kiadvány nyomtatott vagy elektronikus megjelentetésével kapcsolatos, 

számlával igazolt dologi költségek számolhatóak el (pl. szerkesztés, jogdíjak, grafikai tervezés, 

nyomdai előkészítés, tördelés, nyomtatás).  

A jelen pályázat megvalósítására rendelkezésre álló keretösszeg elosztásáról a beérkezett pályázatok 

ismeretében a Kuratórium dönt. A támogató az elnyert támogatás teljes összegét a támogatási 

szerződés aláírása és a támogatott feladat maradéktalan elvégzése után utófinanszírozás formájában 

utalja át. 

 

 4.    A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje 

Az Erdély Öröksége Alapítvány titkársági feladatait az MTA Titkárság Határon Túli Magyarok 

Titkársága látja el. 

A pályázatot 2022. február 21-től 2022. március 25. 14 óráig (magyarországi idő szerint) az 

Akadémiai Adattárhoz kapcsolt Egységes Pályázati Keretrendszeren (EPK) keresztül kell benyújtani 

az alábbi linken:  

https://palyazat.mta.hu/erdelyoroksege_2022/ 
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Az EPK-rendszerben kitöltendő és oda feltöltendő dokumentumok, adatok: 

a) pályázati adatlap, 

b) a publikálásra előkészített kézirat elektronikus formában, 

c) a kiadvány gondozását elvállaló kiadó befogadó nyilatkozata,  

d) a kiadótól/nyomdától beszerzett előkalkuláció (árajánlat) a kiadás költségeiről, 

e)  lektori vélemény. 

 

5. A pályázatok érvényessége, a hiánypótlás lehetősége és feltételei 

A pályázati határidőt követően a formai ellenőrzés eredményéről az MTA Határon Túli Magyarok 

Titkársága e-mailben értesíti a pályázót. 

 

A pályázat formai ellenőrzése során vizsgálni kell, hogy  

a) a pályázó megfelel a kiírás feltételeinek, a pályázó a kiírásban meghatározott lehetséges 

támogatást igénylői körbe tartozik,  

b) a kiírásban előírt dokumentumok az előírt tartalomnak megfelelnek, 

c) a pályázóval szemben nem áll fenn kizáró ok. 

 

Amennyiben a pályázat hibás vagy hiányos, a hiánypótlásra szólítja fel a pályázót az általa megadott 

e-mail címen. Hiánypótlásra csak egy alkalommal van lehetőség, amelyre az értesítés kézhezvételét 

követő 3 munkanap áll a pályázó rendelkezésére.  

 

6. A pályázat elbírálásának határideje, főbb szempontjai, a pályázat eredményéről történő 

értesítés módja és határideje 

A támogatások odaítéléséről a Kuratórium 2022. május 31-ig dönt.  

A Kuratórium elsősorban a feldolgozott téma jelentősége és a benyújtott munka minősége alapján 

bírálják el a pályázatokat. A döntés eredményéről a pályázók névre szóló elektronikus értesítést 

kapnak.  

 

7.  A támogatási szerződés megkötése, a támogatás biztosítása 

A nyertes pályázó könyvének kiadójával (a művet megjelentető intézménnyel) a döntést követően az 

Alapítvány támogatási szerződést köt. A támogatás folyósításának részletes szabályait a támogatási 

szerződés tartalmazza.  

 

8.  A támogatás felhasználására vonatkozó feltételek 

A támogatást elnyert pályázónak a megjelent kiadványokban fel kell tüntetni, hogy azok az Erdély 

Öröksége Alapítvány támogatásával jelentek meg. 

A pályázó a támogatás elnyerése esetén vállalja, hogy a kiadott mű bibliográfiai adatait digitális 

formában az MTA Könyvtár és Információs Központ (a továbbiakban: MTA KIK) MTMT 

rendszerébe feltölti. A pályázó a támogatás elnyerése esetén vállalja, hogy a kiadott mű digitális 

példányát (amely lehet a végleges, a kiadó által közlésre elfogadott kézirat is) PDF/A formátumban 

az MTA KIK REAL repozitóriumának is rendelkezésre bocsájtja. Az adatok rögzítését az MTA 

KIK munkatársai végzik. Megjelenés esetén a megjelent mű egy-egy példányát kérjük eljuttatni az 

MTA KIK és az MTA Határon Túli Magyarok Titkársága részére.  

A Támogatott a kötelespéldányok benyújtásával, továbbá a bibliográfiai adatok MTMT-be 

feltöltésével, illetve a megjelent mű repozitóriumi elhelyezésével a szakmai beszámolást teljesíti. 
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  9.  Jogorvoslat 
A támogatást igénylő pályázó vagy az ösztöndíjban részesülő személy kifogást nyújthat be a 

Kuratórium elnökéhez, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási 

szerződés megkötésére, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárást 

jogszabálysértőnek ítéli, vagy az a pályázati felhívásban foglaltakkal ellentétes. A pályázat tartalmi 

elutasítása esetén, továbbá a pályázat eredményéről szóló döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs. 

 

10.  További információk 

A pályázat benyújtásával, a pályázati eljárással kapcsolatos általános kérdésekben az MTA Határon 

Túli Magyarok Titkársága ad további felvilágosítást és segítséget az 

erdelyoroksege@titkarsag.mta.hu címen és +36 1 411-6196-os telefonszámon.  

 

Budapest, 2022. február 21. 

 

 

Az Erdély Öröksége Alapítvány 

kuratóriuma 
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