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A Magyar Tudományos Akadémia a tudományos élet területén dolgozó kutatást végző 
fiatalok eredményeinek elismerésére 

Akadémiai Ifjúsági Díj 

 (a továbbiakban: Díj) elismerést hozott létre. A Díjat a tudományos élet területén dolgozó fiatal 
kutatók eredményeinek elismerésére 1972-ben a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára 
hozta létre az Akadémiai Ifjúsági Díjról szóló 16/1972. (A.K. 18.) MTA-F. számú utasításával. 
Az adományozás szabályairól a 18/2021. (V. 31.) számú elnöki határozat rendelkezik. A Díj, 
alapító által meghatározott célja, hogy a magyarországi kutatóhelyeken dolgozó, tudományos-
kutatást folytató fiatal kutatók szakmai munkáját elismerje, közülük a legérdemesebbeket 
erkölcsi és anyagi támogatással elismerje. 

A Díj elnyerésére pályázatot nyújthat be minden olyan kutató, aki 2021. december 31-ig a 
35. életévét nem töltötte be (1987.01.01. után született). 

Kiskorú gyermeket nevelő kutató esetén a pályázati korhatár gyermekenként két-két évvel 
megemelkedik, ha a pályázat benyújtását megelőzően a kutató a családok támogatásáról szóló 
1998. évi LXXXIV. törvény szerinti gyermekgondozási támogatásban részesült vagy gyermek 
gondozása céljából a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 
szerinti egészségbiztosítási pénzbeli ellátásban részesült. A pályázatban a pályázónak hitelesen 
igazolnia kell a korkedvezményre jogosító körülményét. 

A Díj egy kutatónak csak egyszer ítélhető oda. 

A pályázat nyílt jellegű, a Magyarországon költségvetési vagy alapítványi támogatásból 
működő kutatóközpontok, kutatóintézetek, egyetemek; alapító okiratuk szerint tudományos 
kutatási tevékenységet is végző más intézmények (a továbbiakban együttesen: kutatóhely) 
teljes vagy részmunkaidőben tudományos kutatói tevékenységet végző – MTA köztestületi 
tagsággal rendelkező – foglalkoztatottjai, ösztöndíjasai (kutatók) jelentkezhetnek a pályázatra a 
kutatóhely vezetőjének ajánlásával. 

 

I. A pályázat tartalmi és formai követelményei 

A Díj elnyerésére pályázni lehet olyan egyéni munkával elért eredménnyel (szabadalom, 
találmány, könyv, szakcikk vagy cikksorozat, önállóan értékelhető kutatási részeredmény, a 
társadalomtudományok területén a doktori értekezés is) és ennek összefoglalójával, amelynek 
tudományos értéke az elismerést indokolja.  

A pályázatot 2021. szeptember 15. 16:00-ig lehet feltölteni az MTA internetalapú 
pályázati felületére: 

(https://palyazat.mta.hu/aid_2021). 



2 

 

A pályázati felületre az MTA Akadémiai Adattárba (AAT) szóló azonosítóval lehet belépni 
(AAT, https://aat.mta.hu ). 

1) Amennyiben a pályázónak nincs még AAT azonosítója, regisztrálnia kell. (AAT-
utmutato) 
2) Amennyiben a pályázónak van AAT azonosítója (illetve a sikeres regisztrációt követően) 
az AAT-utmutato 3. pontjától kezdve töltheti ki az AAT-ben a kötelező mezőket. 
3) Az AAT-ben való adatkitöltést követően léphet be a pályázó az AID weboldalra. A 
pályázat kitöltését az AID-utmutato segíti. 

A pályázathoz kapcsolódóan kitöltendő adatok és benyújtandó dokumentumok: 

1.  A pályázó adatai:  
- munkahelyi beosztása,  
- tudományos fokozata, 
- a PhD megszerzését követően elnyert szakmai díjak, elismerések, 
- 2021-ben megpályázott de még el nem bírált szakmai díjak, elismerések, 
- tudománymetriai mutatói: (tudományos publikációk száma, hivatkozások 

száma, a legutóbbi 3 évben (2018-2021 között) szerzett impaktfaktor összesítése). 
A weboldalon lehetőség van szabadszövegű rövid megjegyzést írni a 
tudománymetriai mutatókról. 

2.  A pályázat adatai: - az AID weboldalán töltendő ki 

 tudományterületi besorolás,  
 a pályamű címe. 

3.  A pályázathoz csatolandó mellékletek kategóriánként - az AID weboldalán a Mellékletek 

menüpont alá feltöltendő dokumentumok 

 a pályamű vagy annak megfelelője – pdf formátumban, 

 a kutatóhely vezető ajánlása – pdf formátumban, 

 a pályaműnek egy rövid összefoglalása (1-3 tézispontban, max. 1500 karakter) – pdf 

formátumban,  

 amennyiben a pályázó nem pályaművet készített (cikksorozat, találmány, könyv 
stb.) egy hosszabb, max. 3 oldalas részletesebb összefoglalót kell benyújtani, kitérve 
arra, mi a saját munkája a beadott cikksorozatban, találmányban, egyéb 
eredményben. – pdf formátumban, 

 a pályázó szakmai önéletrajza – pdf formátumban, 

 a pályázó publikációinak és szabadalmainak jegyzékét, - külön megjelölve a hazai 
kutatóhely(ek)et megjelenítő publikációkat – pdf formátumban 

 tudománymetriai mutatóit (tudományos publikációk számát, hivatkozások számát, 
a legutóbbi 3 évben (2018-2021) között) szerzett impaktfaktor összesítését) összesítő 
dokumentum– pdf formátumban, 

 szükség esetén – a kutatóhely vezetője által kiállított, az esélyharmonizációs 
követelményeknek való megfelelésről szóló igazolást – pdf formátumban. 

 pályázói Nyilatkozat – pdf formátumban 

A pályázathoz szükség esetén egyéb releváns dokumentum is csatolható a mellékletek között. 

4.  A pályázathoz csatolandó az aláírt Pályázói Nyilatkozat, ami jelen felhívás melléklete, és a 
pályázati weboldal „Letöltés” menüpontja alól is letölthető. A Nyilatkozat tartalmazza a 

https://aat.mta.hu/
https://mta.hu/data/dokumentumok/palyazatok/2021/AID/AID_AAT_regisztraci%C3%B3s_utmutato.pdf
https://mta.hu/data/dokumentumok/palyazatok/2021/AID/AID_AAT_regisztraci%C3%B3s_utmutato.pdf
https://mta.hu/data/dokumentumok/palyazatok/2021/AID/AID_AAT_regisztraci%C3%B3s_utmutato.pdf
https://mta.hu/data/dokumentumok/palyazatok/2021/AID/AID_utmutato.pdf
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pályázó nevét, születési adatait, értesítési címét, elektronikus levél címét, telefonszámát, 
munkahelyének nevét és címét, a pályamű címét. Az AID weboldalán a Mellékletek 

menüpont alá történő feltöltés mellett az eredeti, aláírt példányt el kell küldeni  az MTA Titkársága 

Köztestületi Igazgatósága részére (1051 Budapest, Nádor utca 7.) Amennyiben a pályázó a 

Kormány rendeletében meghatározott, azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés 

szolgáltatással (AVDH, vagy más minősített, személyes elektronikus aláírás) látta el az 

elektronikusan benyújtott nyilatkozatát, úgy nem szükséges annak papír alapú, aláírt példányát 

postázni. 
 
A postabélyegző legkésőbbi dátuma 2021. szeptember 15. lehet. A borítékon fel kell tüntetni:  

„AID 2022”. 
 
A pályázati anyagok elektronikus benyújtásának lezárási határideje:  

2021. szeptember 15. 16:00 óra. 
 

II. A pályázati eljárás 

Az MTA Titkársága Köztestületi Igazgatóság a pályázat beérkezését követő 7. napig 
tájékoztatja a pályázót – az általa megadott e-mail címen – arról, hogy pályázatának 
befogadásával annak érdemi elbírálási folyamata megkezdődött, vagy a pályázat érdemi 
vizsgálat nélküli elutasításra került. 

Érdemi vizsgált nélkül elutasításra kerül a pályázat, ha  
1. a pályázó személye nem felel meg a kiírás életkori feltételének, vagy a pályázó nem 

tartozik a kiírásban meghatározott lehetséges igénylői körbe 
2. a kiírásban előírt dokumentumok határidő után érkeznek be, 
3. a pályázó a döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis, vagy megtévesztő 

adatot szolgáltatott. 
Az érdemi vizsgálat nélküli elutasításra vonatkozó tájékoztatásnak tartalmaznia kell az 
elutasítás okát. 

Ha a pályázó a pályázatot hibásan vagy hiányosan nyújtotta be, az MTA Titkársága 
Köztestületi Igazgatósága hiánypótlásra szólítja fel a pályázót. Hiánypótlásra az értesítés 
kézhezvételét követő 5 munkanap áll a pályázó rendelkezésére. Ha a pályázó a hiánypótlást 
hibásan, hiányosan nyújtja be, vagy a hiányosságokat határidőn belül nem pótolja, a pályázat 
érvénytelennek minősül, és nem kerül elbírálásra, melyről a pályázót a MTA Titkársága 
Köztestületi Igazgatósága értesíti a pályázót. 

A pályaműveket az tudományterületileg illetékes tudományos osztályok a tudományos 
bizottságaik bevonásának lehetőségével rangsorolják. A tudományterületileg illetékes 
akadémiai tudományos osztályok a pályaművekkel kapcsolatos rangsorjavaslatukat a 
szakmapolitikai körülményekre, valamint a tudományágon belül kiosztott díjak egyensúlyára 
tekintettel is hozzák meg, figyelembe véve a pályázók által megpályázott valamint elnyert 
díjakat, elismeréseket. 
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III. Értékelés és díjazás 

A bírálók értékelő véleménye és az osztályjavaslat alapján a Tudományértékelési Elnöki 
Bizottság (TÉB) kialakítja a díjazásra vonatkozó javaslatát, amely alapján az Akadémia elnöke 
dönt a díjazottak személyéről. 

A díjazásra 11 000 000 forint keretösszeg áll rendelkezésre. Évente legfeljebb 22 pályadíj kerül 
kiosztásra. Az elnyerhető díjösszeg személyenként legfeljebb bruttó 500 000 forint. Az 
Akadémiai Ifjúsági Díj esetében az elszámolható és el nem számolható költségek köre a díj 
jellegénél fogva nem definiálható, a díjösszeg szabadon felhasználható. A díjazottak a 
pénzjutalom mellett oklevelet is kapnak.  

A pályázók kiértesítésére elektronikus úton a döntést követő 15 munkanapon belül kerül sor. 

A pályázat eredményéről szóló döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs. 

A Díjat az Akadémia főtitkára ünnepélyes keretek között 2022 februárjában adja át. A pályázat 
eredményéről a pályázók névre szóló értesítést kapnak. A díjazottak névsorát és a nyertes 
pályaművek címét az Akadémiai Értesítő és az MTA honlapja közli. 

 

IV. Egyéb információk 
A pályázat benyújtásával kapcsolatos kérdésekben az MTA Titkárság Köztestületi Igazgatóság 
munkatársai adnak tájékoztatást az ifjusagi@titkarsag.mta.hu e-mail címen, illetve a +36 1 411 
6128-s telefonszámon. 
 
A személyes adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. 
Az MTA és az MTA Titkárságának adatkezelési tájékoztatója az mta.hu weboldal „Hasznos 
információk” cím alatt, az „Adatkezelési tájékoztató”-ra kattintva érhető el. 
 
 
Budapest, 2021. május 31. 
 
 
 
 
 Kollár László 
 az MTA főtitkára  

mailto:ifjusagi@titkarsag.mta.hu
tel:%2B36%201%C2%A0411%206262
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