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ÚTMUTATÓ 

A pályázat weboldalra való feltöltésének menete, a pályázat felépítése 

Az útmutatóban javaslatot teszünk a pályázat weboldalra való feltöltésének sorrendjére. A 

sorrend nem kötelező, a lépések tetszőleges sorrendben is kivitelezhetők. Összefoglaltuk továbbá, 

hogy melyek azok az elemek, melyeknek szerepelniük kell a weboldalon (adatmezők kitöltésével 

vagy mellékletek feltöltésével) ahhoz, hogy a pályázat érvényes legyen. Bizonyos adatok kitöltése 

és bizonyos mellékletek feltöltése kötelező, ezek hiányában a pályázat lezárása sikertelen lesz, és a 

rendszer jelzi, hogy hol van hiányosság.  

Az egyes lépések közben és után is érdemes a felső menüsorban található Ment szóra kattintani. 

A pályázat kitöltése bármikor megszakítható, és a weboldalról való kilépés után egy későbbi 

időpontban történő újbóli belépéskor folytatható. Újbóli belépéskor a megkezdett pályázat a 

Pályázati lista menü alatt a pályázó nevére kattintva nyitható meg és folytatható a kitöltés.  

Kötelező elemek: 

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

témavezető pályázó AAT-ben szereplő adatlapjáról veszi át, módosításukra csak az AAT-

ben van lehetőség az https://aat.mta.hu/aat webhelyen keresztül. A pályázat feltöltésének 

első lépése ezért az AAT-ben szereplő adatok frissítése. Frissítés után az új adatokat az 

AAT adminisztrátorának jóvá kell hagyni, ezért 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 („Pályázat” főmenü alatt): második lépésként a pályázat (a posztdoktor-

jelölt és a kutatási téma) adatait Önnek kell kitölteni a pályázati weboldalon. A kitöltendő 

adatokra vonatkozóan bizonyos esetekben a szöveg felett megjelenő szövegbuborékok 

(tooltipek) szolgáltatnak további információt, a kurzorral a mező fölé állva. Nem minden 

mező kitöltése kötelező. A kötelező mezők üresen hagyásakor a pályázat lezárására tett 

kísérlet esetén a rendszer piros kerettel jelzi a mezőt, mely kitöltése nélkül a pályázat nem 

zárható le.  

3. Feltöltendő Mellékletek („Mellékletek” főmenü alatt): harmadik lépésként ide 

töltendők fel a pályázat e menüpontban felsorolt dokumentumai (ezek sablon alapján 

készítendők el, mely sablonok a „Letöltés” főmenü alatt találhatók). A mellékleteket 

PDF/A formátumba szükséges alakítani, csak ez a formátum tölthető fel a weboldalra. 

Nem minden melléklet feltöltése kötelező. A csatolandó mellékletek közül az Egyéb 

dokumentum és a Részletes kutatási téma megnevezésű mellékletnek nincs sablonja. Egyéb 

dokumentumként a pályázat megítélése szempontjából relevánsnak tartott információkat 

lehet – nem kötelező jelleggel – megadni PDF/A formátumban. 

https://aat.mta.hu/aat
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Utolsó lépés a pályázat lezárása és nyomtatása. A lezárás után a feltöltött adatokon már nincs 

mód változtatni. Lezárási kísérletkor a rendszer jelzi, ha kötelező adatok vagy kötelezően 

feltöltendő mellékletek hiányoznak, és azok pótlásáig nem teszi lehetővé a pályázat lezárását. A 

pályázat lezárása a webfelületen egyúttal a pályázat benyújtását jelenti. Ezt követően lehet 

kinyomtatni a teljes pályázati anyagot. 

A pályázattal, annak feltöltésével kapcsolatos kérdéseivel forduljon az MTA Titkárság 

Kutatóintézeti Főosztályához (postdoc@titkarsag.mta.hu, +361 411 6258). Informatikai 

kérdésekben a +361 411 6592 telefonszámon kaphat segítséget. 

 

A továbbiakban a pályázati weboldal kitöltendő oldalairól készült képek („print screen”-ek) 

szolgálnak részletesebb információval a pályázat adatainak és mellékleteinek feltöltéséről. 

 

Bejelentkezés 

Bejelentkezés a https://palyazat.mta.hu/post_doc/ oldalon. 

 

 

 

 

Kattintson a bejelentkezésre! 

Ide a témavezető kutató AAT 

felhasználónevét és jelszavát kell 

beírni. 

mailto:postdoc@titkarsag.mta.hu
https://palyazat.mta.hu/post_doc/
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BELÉPÉS A PÁLYÁZATI OLDALRA 

Első belépésnél: 

 

 

További belépések 

 

Minden új belépésnél a pályázati weboldalon a „Pályázó adatai” (a 

témavezető kutató adatai) az AAT-ből frissülnek. 

Minden új belépésnél a pályázati weboldalon a 

„Pályázati listá”-ból kell kiválasztani a pályázó 

(a témavezető kutató) nevét. A pályázó (a 

témavezető kutató) nevére kattintva jut el a 

pályázati oldalra. 

A pályázat megkezdéséhez kattintson a „Pályázat” menüre. 
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A „Pályázó adatai”-nak frissítése 

 

 

A „Pályázat adatai”-nak kitöltése 

 

A „Pályázó adatai” (a témavezető kutató adatai) almenüben 

szereplő adatok az AAT-ből kerülnek a rendszerbe, ezek 

frissítésére csak az AAT-ben van lehetőség. Érdemes első 

lépésként az AAT-beli adatokat frissíteni. A piros kerettel jelölt 

adatok kitöltése kötelező. Ugyancsak kötelező szakmai önéletrajz 

feltöltése az AAT-be. A feltöltött önéletrajznak PDF/A 

formátumúnak kell lennie. 

Javasolt második lépés a „Pályázat adatai”-nak 

kitöltése. Itt kell megadni a posztdoktor-jelölt és a 

közös kutatási téma adatait. Bizonyos mezőknél a 

kurzorral a mező fölé állva megjelenő 

szövegbuborékok (tooltipek) szolgáltatnak további 

információt. 
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Mentés 

 

 

 

Mellékletek feltöltése 

 

 

Az egyes lépések közben és után is érdemes a 

„Ment” szóra kattintani. A pályázat kitöltése 

bármikor megszakítható, és a weboldalról való 

kilépés után egy későbbi időpontban történő újbóli 

belépéskor folytatható. 

A feltöltendő mellékletek dokumentumok és 

sablonok kitöltésével készítendők el. A sablonok a 

„Letöltés” menüpont alatt találhatóak. 
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A pályázat feltöltésének folytatása későbbi időpontban 

 

 

 

 

 

 

 

A csillaggal jelölt mellékletek 

feltöltése kötelező.  

A pályázat kitöltése bármikor megszakítható és (mentés és kilépés 

után) később folytatható. A pályázat mentése, illetve a weboldalról 

való kilépés és újbóli belépés után a megkezdett pályázat a 

„Pályázati lista” menü alatt a pályázó nevére kattintva nyitható 

meg és folytatható a feltöltés. 

A pályázat mellékelendő dokumentumainak feltöltése a 

„Mellékletek” menüpontban. 

Minden egyes mellékletet egyenként kell feltölteni a 

„Feltöltés/módosítás” gomb megnyomásával. 
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A pályázat lezárása, nyomtatás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pályázat lezárása után a feltöltött adatokon már nincs 

mód változtatni. Lezárási kísérletkor, ha kötelező 

adatok, vagy kötelezően feltöltendő mellékletek 

hiányoznak, a rendszer ezt jelzi, és azok pótlásáig nem 

teszi lehetővé a pályázat lezárását. 

A pályázati anyag 

kinyomtatásához a „Nyomtatás” 

gombra kell kattintani. 
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A pályázat lezárásának határideje: 2015. március 4. 12:00 

 

 

A teljes pályázati anyag 

kinyomtatásához a „Mind kijelöl” 

lehetőséget kell választani, majd a 

„Nyomtatás” gombot megnyomni. 


