
MTA vendégkutatói program 

A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása 
nemzetközileg kiemelkedő külföldi kutatók 3 - 12 hónap időtartamú meghívására 

magyarországi kutatásra   

A pályázat célja 

A magyar kutatócsoportok nemzetközi versenyképességének erősítése érdekében a Magyar 
Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) kutatási meghívást tesz közzé világviszonylatban 
kiemelkedő külföldi kutatók számára az MTA kutatóközpontjaiban és kutatóintézeteiben működő 
kutatócsoportjaival, valamint a magyarországi egyetemeken működő MTA-kutatócsoportokkal 
végzendő közös kutatási munkára. A természettudományok, az élettudományok, a humán- és 
társadalomtudományok területén egyaránt lehet pályázni közös kutatási programokra. A 
pályázatnak nem célja kutatóhely-látogatások, konferencia-részvétel vagy magyarországi előadás-
sorozatok szponzorálása. 

A pályázók köre 

A 2014-ben rendelkezésre álló, várhatóan 120 millió Ft-os keretből néhány olyan aktív, 
élvonalbeli kutatást végző külföldi kutató minimum 3, maximum 12 hónapos időtartamra szóló 
meghívására van lehetőség, akinek kutatási teljesítménye világviszonylatban is kiemelkedő. A 
meghívandó külföldi kutatókkal (a továbbiakban vendégkutató) együttműködésben elkészített, 
valamint a befogadó intézmény vezetője (hazai kutatóközpont főigazgatója, kutatóintézet 
igazgatója, egyetem rektora) által jóváhagyott pályázatokat az MTA kutatóközpontjaiban, 
kutatóintézeteiben működő (Lendület- és más akadémiai) kutatócsoportok, valamint a hazai 
egyetemeken működő akadémiai támogatású kutatócsoportok és Lendület-kutatócsoportok 
vezetői (a továbbiakban: befogadó vezető kutató) nyújthatják be az MTA elnökének címezve. Az 
e pályázat keretében folytatott magyarországi kutatásnak 2015. június 30-án be kell fejeződnie. 

Jogok és kötelezettségek 

A pályázatot elnyerő vendégkutatót 

maximum 2,5 millió Ft-os havi támogatás illeti meg személyi és dologi költségekre. 

Kötelezettségek: 

1. A befogadó vezető kutató - intézménye adminisztrációjával együttműködésben - megfelelő 
kutatási körülményeket biztosít a vendégkutató számára. 

2. A befogadó intézmény (akadémiai kutatóközpont, kutatóintézet, egyetem) vállalja, hogy a 
vendégkutató magyarországi beutazásához és tartózkodásához szükség esetén logisztikai és 
adminisztrációs támogatást nyújt. 

3. A vendégkutató és a befogadó vezető kutató a magyarországi tartózkodási idő lejártát követő 1 
hónapon belül közös kutatási jelentést készít, amelyhez mellékeli legalább egy, a szakterület 
vezető folyóiratába készülő cikk kéziratát. A kutatási jelentéshez maximum 2 oldal terjedelmű, 
magyar nyelven írt kommunikációs záradékot is csatolni kell, amely közérthető formában, szükség 
szerint illusztrációkkal ellátva mutatja be a meghívás keretében végzett közös kutatásokat és az 
elért eredményeket. 



4. A közös tudományos publikációkban meg kell említeni az akadémiai meghívás tényét. 

5. A vendégkutató magyarországi tartózkodása alatt a jelen pályázat alapján létesített 
foglalkoztatási jogviszonya körében meghatározott időt teljes mértékben a közös kutatási 
projektre fordítja. Előadásokat a befogadó vezető kutatóval egyeztetve honorárium nélkül 
vállalhat. 

6. A vendégkutató az MTA elnökének kérésére véleményezi az MTA vendégkutatói programját, 
és összegzi a magyarországi tudományos kutatások helyzetéről szerzett tapasztalatait, javaslatot 
tesz a vendégkutatói program fejlesztésének irányaira. 

7. A kiválasztott vendégkutató nevét, a befogadó intézet nevét, a befogadó vezető kutató nevét és 
a tudományos kutatómunkáról készült jelentés kommunikációs záradékát az MTA nyilvánosságra 
hozza. 

A pályázat formai követelményei 

A pályázat a pályázati űrlapból, a vendégkutató-jelölt és a befogadó kutató szakmai önéletrajzából 
és egy magyar, illetve angol nyelven beadott kísérőlevélből áll. 

- az 1. számú mellékletben csatolt pályázati űrlap minden rovata kitöltendő, és szerepelnie kell 
rajta a meghívandó külföldi kutató eredeti vagy elektronikus aláírásának, továbbá a meghívást 
kezdeményező kutatócsoport-vezető és a befogadó intézmény vezetője eredeti aláírásának. Az 
űrlaphoz csatolni kell a vendégkutató és a befogadó kutató rövid tudományos életrajzát is. 

- a magyar és angol nyelven beadott kísérőlevelet a befogadó vezető kutató írja alá, terjedelme 
maximum 1 oldal lehet, és tartalmaznia kell a tervezett közös kutatás jelentőségét, továbbá a 
meghívott kutató magyarországi tevékenységének várható hatását. 

  

A jelentkezés folyamata 

1. Kapcsolatfelvétel a kutatócsoport vezetője (Pl) és a külföldi vendégkutató-jelölt között; 

2. Közös - 3-12 hónapos - magyarországi kutatási terv készítése; 

3. A vendégkutató által kitöltött és aláírt pályázati űrlap megküldése a befogadó vezető kutatónak 
(elektronikus fájl is elfogadható); 

4. A befogadó intézmény vezetőjének (az MTA-kutatóközpont főigazgatója, az önálló jogi 
személy MTA-kutatóintézet igazgatója, egyetem rektora) jóváhagyása (aláírása) a vendégkutató és 
a befogadó vezető kutató által aláírt pályázati űrlapon és a két nyelven elkészített kísérőlevélen; 

5. A pályázat (pályázati űrlap, vendégkutató-jelölt és befogadó kutató szakmai önéletrajza és 
kísérőlevél két nyelven) benyújtása a befogadó intézmény által. 

Pályázati határidő 

A pályázatokat legkésőbb 2014. március 7-én 12.00-ig (közép-európai idő szerint) kell 
megküldeni az MTA elnökének címezve az alábbi módokon: 

http://old.mta.hu/data/cikk/12/95/44/cikk_129544/MTA_Invitation_Formsheet2014.doc
http://old.mta.hu/data/cikk/12/95/44/cikk_129544/MTA_Invitation_Formsheet2014.doc


1. a pályázati űrlapot, a két szakmai önéletrajzot, valamint a magyar és angol nyelvű kísérőlevelet 
PDF-formátumban, a pályázati űrlapot - aláírás nélkül - DOC-formátumban kell elküldeni a 
meghivas@titkarsag.mta.hu elektronikus címre; 

2. az 1. pontban megjelölt dokumentumokat papír alapon is el kell juttatni az MTA Titkárságára. 
Ez történhet postai úton vagy személyesen az MTA Titkársága Kutatóintézeti Főosztályán (1051 
Budapest, Nádor utca 7.). A postabélyegző legkésőbbi dátuma 2014. március 7. lehet. 

A Kutatóintézeti Főosztály a pályázat beérkezéséről a pályázónak visszaigazolást küld. Ha a 
pályázó a beküldési határidő után nyolc nappal nem kap értesítést a pályázat beérkezéséről, a 
pályázat határidőn belüli feladását megfelelő dokumentumokkal igazolhatja az MTA Titkársága 
Kutatóintézeti Főosztályán. 

Az elbírálás folyamata 

A pályázatokat az MTA elnöke által felkért bírálók értékelik, javaslatuk alapján az MTA elnöke 
által felkért zsűri tagjai bírálják el a pályázók (a befogadó vezető kutatók) és a vendégkutató-
jelöltek konkrét kutatási terve, az együttműködéstől várható tudományos eredmény jelentősége, 
és, az együttműködésnek a magyar kutatóközösségre tett várható hatása alapján. 

A zsűri a pályázatokat három kategóriába (feltétlenül támogatandó, támogatandó, nem 
támogatandó) rendezi, és azokon belül rangsorolja. A feltétlenül támogatandó pályázatok 
pályázati összege nem lehet nagyobb a meghirdetett pályázati keretnél. Az MTA elnöke a rangsor 
alapján dönt a nyertes pályázatokról. 

Eredményhirdetés 

1. A kiválasztás eredményéről az MTA elnöke 2014. május 2-ig levélben értesíti a befogadó 
intézmények vezetőit, és a meghívást nyert vendégkutatóknak meghívólevelet küld (másolatban a 
befogadó intézmény vezetőjének). 

2. A további levelezést teljes egészében a befogadó intézmény és a meghívandó vendégkutató 
bonyolítja. 

Egyebek 

1. A formailag vagy tartalmilag hiányos pályázatok nem vehetők figyelembe. Tartalmi okokból 
sem a pályázatok bírálatával, sem a pályázat eredményével összefüggésben nincs helye 
jogorvoslatnak. 

2. Az elnyert támogatást az MTA Titkársága a befogadó intézménnyel kötendő szerződés útján 
biztosítja. 

3. A pályázattal kapcsolatos további információk a Magyar Tudományos Akadémia honlapján 
érhetők el. 

További információ 

MTA Titkársága Kutatóintézeti Főosztály, meghivas@titkarsag.mta.hu, www.mta.hu 
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