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ÚTMUTATÓ 

MTA Közoktatás-fejlesztési Kutatási Pályázat beadásához 

Az MTA Közoktatás-fejlesztési Kutatási Pályázat weboldalára belépni az Akadémiai Adattárban (AAT) 

meglévő regisztráció birtokában lehet (https://aat.mta.hu).  

Az MTA Közoktatás-fejlesztési Kutatási Pályázat benyújtása a https://palyazat.mta.hu/kozoktatas_2021 

weboldalon megadott mezők kitöltésével, illetve a pályázati kiírásban kért mellékleteknek az oldalra való 

feltöltésével történik. Bizonyos adatok kitöltése és bizonyos mellékletek feltöltése kötelező, ezek 

hiányában a pályázat lezárása sikertelen lesz, és a rendszer jelzi, hogy hol van hiányosság.  

A pályázat feltöltésének módját a mellékelt lépésenkénti útmutató tartalmazza.  

Az egyes lépések közben és után is érdemes a felső menüsorban található „Ment”-re kattintani. A pályázat 

feltöltése bármikor megszakítható és a weboldalról való kilépés után egy későbbi időpontban, újbóli 

belépést követően folytatható. Újbóli belépéskor a megkezdett pályázat a „Pályázati lista” menü alatt a 

pályázó nevére kattintva nyitható meg, majd folytatható a feltöltés.  

A weboldal fontosabb menüpontjai: 

1. A Pályázó adatai (a „Pályázat” főmenü alatt): ezeket az adatokat a pályázati rendszer a pályázó 

AAT-ben nyilvántartott adatlapjáról veszi át, módosításukra csak az AAT-ben van lehetőség 

(https://aat.mta.hu). Emiatt szükséges az itt szereplő adatokat az AAT-ben frissíteni. Frissítés 

után az új adatokat az AAT adminisztrátorának jóvá kell hagynia, ezért előfordulhat, hogy a 

pályázati weboldalon csak 1-2 nap után jelennek meg a frissített adatok. A pályázat többi adatainak 

kitöltése és mellékleteinek feltöltése ettől függetlenül folytatható. 

2. A Pályázat adatai (a „Pályázat” főmenü alatt): ezeket az adatokat a pályázónak kell megadnia a 

pályázati weboldalon.  

3. Mellékletek főmenü: a pályázat mellékleteit a „Letöltés” főmenüben található sablonok kitöltésével 

kell elkészíteni. A kitöltött sablonokat PDF formátumban kell a „Mellékletek” menübe feltölteni. 

A mellékletek közül aláírás a „Befogadó nyilatkozat”-ra és a „Költségterv”-re szükséges. 

4. Súgó főmenü: itt található a weboldal pályázatfeltöltési útmutatója, az AAT regisztráció 

útmutatója. 

A pályázatot 2021. május 14. 16:00 óráig kell lezárni.  Lezárás után a feltöltött adatok már nem 

módosíthatók.  

További információért forduljon az MTA Titkársága Főtitkári és Főtitkárhelyettesi Titkárság Kutatási 
Pályázatok Osztályához az oktatasfejlesztes@titkarsag.mta.hu e-mail címen.  
  

https://aat.mta.hu/
https://palyazat.mta.hu/kozoktatas_2021
https://aat.mta.hu/
mailto:oktatasfejlesztes@titkarsag.mta.hu
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Melléklet 

 

1. Bejelentkezés a https://palyazat.mta.hu/kozoktatas_2021 oldalra  

 

 

 

 

  

Kattintson a bejelentkezésre. 

Minden belépésnél a pályázati weboldalon a 

„Pályázó adatai” az AAT-ből frissülnek. 

Írja be AAT felhasználónevét és 

jelszavát. 

https://palyazat.mta.hu/kozoktatas_2021
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2. A pályázat megkezdése  

 

 

 

 

 

 

 
  

A pályázati rendszerben történő elmentéshez 

szükséges minimum adatok: a pályázat címe.   

A pályázat érvényes benyújtásához el kell fogadni 

a személyes adatokra vonatkozó nyilatkozatokat.   

Kattintson a „Megpályázás” gombra. 

A pályázat megkezdéséhez kattintson a „Pályázat” menüre. 
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3. A „Pályázó adatai” menü  

 

 

 
4. A „Pályázat adatai” menü kitöltése 

 

 

  

A „Pályázó adatai” menüben szereplő adatok az AAT-ből kerülnek a 

rendszerbe, ezek frissítésére csak az AAT-ben van lehetőség 

(https://aat.mta.hu). 

Piros kerettel jelennek meg azok a még hiányzó 

adatok, melyek AAT-ben való megadása kötelező. 

 

A pályázatra vonatkozó adatokat a 

„Pályázat adatai” menüben kell 

megadni. 
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5. A mellékletek feltöltése 

 

 

 

6. A pályázat feltöltésének folytatása későbbi időpontban 

 

 

  

A pályázat feltöltése bármikor megszakítható és (mentés és 

kilépés után) később folytatható. Az oldalra történő újbóli 

belépéskor a megkezdett pályázat a „Pályázati lista” menü 

alatt a pályázó nevére kattintva nyitható meg. 

 

A pályázat mellékleteit a „Letöltés” menüben található 

sablonokban kell elkészíteni. A sablonok kitöltése után a 

kész mellékletek a „Mellékletek” menüben tölthetőek 

fel. 

A mellékleteket PDF formátumban kell feltölteni. 
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7. A teljes pályázat megtekintése / letöltése 

 

8. A pályázat lezárása  

 

 

A pályázat lezárása után már nincs mód változtatni a feltöltött adatokon. 

Lezárási kísérletkor, ha kötelező adatok, vagy kötelezően feltöltendő 

mellékletek hiányoznak, a rendszer ezt jelzi, és azok pótlásáig nem teszi lehetővé 

a pályázat lezárását. 

A pályázat lezárásának határideje: 

2021. május 14. 16:00 

A weboldalon kitöltött adatok és az oda feltöltött 

mellékletek az „Adatok összesítése” menüben egy PDF 

fájlba fűzve letölthetők. 


