
 
Pályázói útmutató a meghívásos folyóirat-pályázathoz  

 

A pályázat az MTA által üzemeltetett Egységes Pályázati Keretrendszerben lesz elérhető 2016. november 

11. és 2016. december 8. között.  

A pályázati felület az alábbi linken érhető el: https://palyazat.mta.hu/folyoiratpalyazat_2016/. 

1) Azonosítás 

A bejelentkezéshez az Akadémiai Adattárban használt felhasználónévre és jelszóra lesz szüksége. 

Amennyiben Ön nem emlékszik ezekre az azonosítókra, a következő módon igényelhet újat. Az 

Akadémiai Adattár főoldalán az „Elfelejtett jelszó” menüpontra kattintva megnyílik az ehhez szükséges 

felület. 

 

Ezen az oldalon, az e-mail cím  mező kitöltése és a biztonsági feladat (captcha) megoldása után a „Küld” 

feliratú gomb választásával a rendszer automatikus e-mailt generál, amelyet a beírt e-mail címre küldd ki. 

(Az e-mail címnek meg kell egyeznie az Ön által az Akadémiai Adattár részére megadottal.). Az e-mailben 

szereplő linkre kattintva Ön beállíthatja saját jelszavát. Az Ön felhasználóneve az automatikus e-mailben 

olvasható. Az így beállított jelszóval és a felhasználónévvel már lehetőség nyílik a bejelentkezésre (a 

pályázat linkjére kattintva), Amennyiben a rendszer az e-mail cím alapján nem tudja beazonosítani Önt 

(nem egyezik a megadott cím az adatbázisban rögzítettel), a következő hibaüzenetet kapja: A megadott e-

mail címhez nem tartozik felhasználó. 
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Ebben az esetben kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Akadémiai Adattár munkatársaival a 06 1 4116235, 06 

1 411 telefonszámon vagy az aat@titkarsag.mta.hu e-mail címen.  

2)Az EPK használata: 

A pályázati felület kezdőképernyője: 

 

Kattintson a „Bejelentkezés a folyóirat-pályázati rendszerbe” feliratra. Ezt követően kell megadni az 

Akadémiai Adattárban használt azonosítókat: 

 

A megfelelő mezők kitöltése után bejelentkezik az EPK felülete. 

 

A főoldalon kattintson a „pályázati lista” feliratra. Itt olvasható a pályázó személy neve és a pályázat 

alapadatai. 

A névre kattintva a lenti képernyő jelenik meg, itt kell a „Pályázat adatai” alatt megjelenő adatlapot  

kitölteni. A „Pályázó adatait” a rendszer automatikusan, a felhasználót a bejelentkezéskor beazonosítva 

„átemeli” az Akadémiai Adattárban tárolt adatokból. 
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A pályázati adatlap kitöltése után a „Ment” feliratra kattintva lehet a felvett adatokat megőrizni 

(amennyiben elmenti az adatokat, úgy azok akkor sem vesznek el, ha közben Ön kilép a rendszerből. ) A 

pályázati kiírásban megjelölt dokumentumokat a „Mellékletek” feliratra történő kattintással megnyíló 

felületen lehet feltölteni. 

 

 

 

 



 

 

A feltöltendő dokumentumok megnevezése mellett található „Fájl kiválasztása” gombra kattintva a 

pályázó számítógépéről a szükséges dokumentumok kiválaszthatóak, majd feltölthetőek. 

Figyelem! Az EPK rendszerbe kizárólag pdf formátumú fájlokat lehet feltölteni!  A feltölthető 

maximális fájlméret 25 MB. 

A fájlnévre kétszer kattintva a dokumentum első lépésben kiválasztásra kerül (a „fájl feltöltése” mellett 

olvasható a kiválasztott fájl neve). Amennyiben a megfelelő dokumentumot választotta ki, a 

„feltöltés/módosítás” menüpontra kattintva lehet feltölteni a pályázati rendszerbe. Megkönnyíti a fájlok 

kezelését, amennyiben a szükséges dokumentumokat a pályázó számítógépen közös mappában tárolja, így 

könnyebben kereshetőek és feltölthetők. 

A pályázatot – minden szükséges adat kitöltése és a fájlok feltöltése után – a „Pályázat lezárása” szövegre 

történő kattintással lehet véglegesíteni. 

 

 

 

A pályázatok benyújtásának határideje (a pályázat rögzítése az EPK-rendszerben) és a 

pályázati kiírás VI. pontjában meghatározott, eredetiben is benyújtandó (beküldendő) 

dokumentumok (postai úton történő küldés esetén a postabélyegzés időpontja) 

beérkezési határideje: 2016. december 8. 

 

Az AAT-val és az EPK-rendszerrel kapcsolatos kérdésekben a Szervezési Osztályon Kutasi 

Evelintől (+36 1 411 6100/611), Micki Istvántól (+36 1 411 6100/511) vagy Rácz Balázstól (tel.: +36 

1 411 6235), a pályázattal kapcsolatos egyéb kérdésekben Véber Jánostól, a KFB titkárától (tel.: +36 

1 411  6257) kérhető felvilágosítás munkaidőben. E-mail cím: kfb@titkarsag.mta.hu. 
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