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Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tudományos Tanácsa pályázatot hirdet

„Az ELTE ígéretes kutatója” elismerés elnyerésére

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tudományos Tanácsa mint az Egyetem kutatásifejlesztési-innovációs stratégiájának kialakításáért és megvalósításáért felelős testület
különösen fontosnak tartja az Egyetem keretei között működő tudományos tevékenység
ösztönzését, a fiatal kutatók támogatását, és a kiemelkedő tudományos teljesítmény lehetőség
szerinti díjazását. A fenti célok mentén a Tanács pályázatot ír ki „Az ELTE ígéretes kutatója”
elismerés, és a vele járó pénzjutalom elnyerésére olyan kutatók számára, akik az MTA
„Lendület”- és ERC-nyertes ELTE-s kutatók mellett példaképként állíthatók, és az Egyetem
jövőjét testesítik meg.
Az elismerni kívánt tudományos teljesítmény:
Olyan kutatási eredményeket ismerünk el, amelyek a pályázó személyhez köthetők, és
túlnyomórészt az ELTE-n születtek. Előnyt élveznek a nemzetközi és/vagy nyílt hozzáféréssel
megjelenő publikációk. Nem csupán lezárt kutatásokat díjazunk, sőt, előnyt élveznek azok,
amelyek ígéretesek a jövő szempontjából is.
A pályázók köre:
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, illetve az egyetemen működő akadémiai
kutatócsoportok alkalmazásában álló, azon PhD fokozattal rendelkező oktatók és kutatók, akik
2021. december 31-ig nem töltik be negyvenedik életévüket1, nem nyertek korábban „Lendület”
támogatást a Magyar Tudományos Akadémiától, vagy az ERC valamely egyéni pályázatán, és
nem részesültek még „Az ELTE ígéretes kutatója” elismerésben.
A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:
– az elismerésre érdemes tudományos tevékenység összefoglalása 2-3 oldalas terjedelemben, a
megfelelő publikációk hivatkozásával, továbbá annak megjelölésével, hogy a pályázó az alábbi
nyolc kategória közül melyikben kíván indulni:






nyelv- és irodalomtudomány2
filozófia és történettudomány3
élettelen természettudomány
élő természettudomány
informatikai tudományok

A korhatár emelkedik a csecsemőgondozási díj (CSED), valamint a gyermekgondozási díj (GYED)
igénybevételének időtartamával.
2
MTA tudományági nómenklatúra I. osztály
3
MTA tudományági nómenklatúra II. osztály, kivéve pszichológia és neveléstudomány
1
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jogtudomány
pszichológia és neveléstudomány
társadalomtudomány

– a pályázó szakmai önéletrajza, benne az MTMT-azonosító megjelölésével (feltétel a
publikációs lista elérhetősége az MTMT2-ben).
A 6/2015. (IX. 28.) számú rektori utasításnak megfelelően az ELTE oktatói, kutatói felelősek a
Stratégiai Adatbázis (STA) teljes körű feltöltésért, így a pályázat benyújtójának STA
validációja minden esetben ellenőrzésre kerül. Ezek elmaradása a pályázatból való kizárást
vonja maga után.
A pályázat leadási határideje:
2021. szeptember 12.
A pályázat benyújtási módja:
Elektronikusan a tudomanypolitika@rk.elte.hu e-mail címen keresztül.
A 7/2013. (VI. 26.) számú rektori utasítás értelmében pályázat (mely hivatalos levelezésnek
minősül) kizárólag „elte.hu” végződésű elektronikus postafiókról indítható.
A pályázatok elbírálása:
A beérkező pályázatokat a Tudományos Tanács bírálja el. Az értékeléshez a Tanács szakértőket
is felkérhet. Az elbíráláskor a Tanács igyekszik figyelembe venni az Eötvös Loránd
Tudományegyetem tudományos sokszínűségét, így a felsorolt területeken tervez díjat kiadni,
és díjazni kívánja a legjobb jelölteket. Amennyiben egy tudományterületen nem jelentkezik a
kitüntetést kiérdemlő kutatói eredményekkel rendelkező pályázó, úgy a Tudományos Tanács
saját hatáskörben dönthet úgy, hogy a díjat nem adja ki az adott tudományterületen, vagy pedig
másik tudományterületre átcsoportosítja, amennyiben az oda beérkezett nagyszámú ígéretes
pályázat ezt indokolja.
A díjazás felhasználása:
Valamennyi díjazott bruttó 1 millió forintot vehet át. A díjazott megválaszthatja, hogy az
összeget személyi kifizetésként vagy dologi kiadásokra kéri.



Személyi kifizetés esetén az 1 millió forint „szuperbruttó” összeg, mely keretet
terhelnek a munkavállalói és munkáltatói járulékok is.
Dologi kiadások támogatása esetén az 1 millió forintba beleértendők a kiadások ÁFAköltségei is.

A pályázaton elnyert összeg az Egyetem pénzügyi és közbeszerzési szabályait figyelembe véve
kerül kifizetésre.
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A pénzbeli díjazás mellett továbbá az Ígéretes Kutatók kutatásáról az Egyetem filmes stábja
három perces kisfilmet forgat, a díjazott kívánsága szerint magyar vagy angol nyelven. Ezt az
ünnepélyes díjátadón levetítjük, hozzájárulás esetén az Egyetem honlapján és fórumain
közzétesszük, valamint a kutató a saját kutatási portfóliójában is felhasználhatja a jövőben.
Az elismerés átadása:
2021. november 26-án, a Tudomány ünnepe rendezvénysorozat keretei között megrendezett „A
tudományos kutatás napja az ELTE-n” című rendezvényen, amennyiben azt a mindenkor
aktuális kormányzati és egyetemi egészségügyi rendelkezések lehetővé teszik.

