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Tisztelt Oktatók és Kutatók!
Amint arról februári körlevelemben tájékoztatást adtam, az EMMI 2014-re is biztosítja
számunkra a „Kutató Kar” minısítéssel járó támogatást, amelynek összege: 88 479 000 Ft, és
2014. április 1. - 2015. március 31. között használhatjuk fel. A Támogatási Szerzıdés
megkötése folyamatban van. A minisztérium által elızetesen már jóváhagyott Intézkedési
Terv és annak Költségterv melléklete a honlapon elérhetı. Kérem, hogy mindenki olvassa el, a
tavalyi évhez képest kismértékben változott Intézkedési Tervet, és a kari honlapon hamarosan
megjelenı felhívásokra, az ott szereplı felosztásnak megfelelıen nyújtsa be pályázatait és
kérelmeit a Kutatókari Bizottsághoz, minden esetben a kutatokar@aotk.szie.hu e-mail címen
keresztül.
A KK-KF-2014 és KK-UK-2014 jelő felhívásokra beérkezett pályázatokról 2014. április 17-én
hozott döntést a Kutatókari Bizottság. Az eredményeket a kari honlapon tesszük közzé, illetve
a pályázókat e-mailben is értesítjük az eredményrıl.
A bizottság 2014. április 17-én elkészítette azokat a nyomtatványokat és adatlapokat is,
amelyek segítségével mindenki pályázhat az eddig még meg nem hirdetett 2014. évi
kutatókari felhívásokra:
• KK-KE-2014 (kutatási eredmények terjesztése). Idén ezen belül négy kategóriában
van lehetıség kutatókari támogatás igénylésére:
- elektronikus és/vagy nyomtatott oktatási jegyzet készítése
- nemzetközi tudományos rendezvényen elıadás és/vagy poszter
- open access publikációs tevékenység dologi költségeinek támogatása
- pályázati részvételi/nevezési díjak dologi költségeinek támogatása
A benyújtás folyamatos.
• KK-Phd-2014 (PhD kutatások támogatása)
A benyújtás határideje: 2014. május 31. Elsı évfolyamos és abszolutóriumot szerzett
hallgató nem nyújthat be pályázatot. Az elnyert támogatásból kizárólag a PhD
kutatáshoz szükséges eszköz- és anyagbeszerzés lehetséges.
A MÁL publikációk honorálása a 2014. április és 2015. március közötti idıszakban
negyedévenkénti összesítés alapján történik, melyhez igénylést benyújtani nem szükséges.
Ezzel együtt, ha a publikáló kollégák küldenének egy tájékoztató e-mailt a megjelenésrıl a
kutatokar@aotk.szie.hu e-mail címre, azzal segítenék a bizottság munkáját.

A TDK témavezetés témájában szintén nem szükséges pályázatot benyújtani. A témavezetı
jutalmazása a kari TDK konferencián történt elıadások alapján történik, 100 ezer Ft/elıadás
összegben. Egy témavezetı évente összesen max. 2 hallgató után részesülhet támogatásban.
A kiválósági fejezeten belül a 2014-es évre vonatkozó MTMT-ben megtalálható publikációs
adatok, az ott feltüntetett IF értékek alapján kialakult sorrendnek megfelelıen az elsı 10
helyezett a korábban közzétett (l. Intézkedési Terv) módon és mértékben részesül jutalomban.
Elnyert támogatás esetén minden egyes kutatókari támogatással létrejött dokumentumon (pl.
kutatási jelentés), terméken (pl. jegyzet) és egyéb nyilvános anyagon (pl. elıadás, poszter), a
támogatott pályázó/igénylı köteles feltüntetni, hogy az adott termék/dokumentum/kutatás stb.
a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar 2014. évi Kutató Kari keretének
támogatásával jött létre/valósult meg.
Mellékelten küldöm azokat a formanyomtatványokat, amelyek segítségével a Kutató Kar
pénzügyi keretére az egyes kategóriáknak megfelelıen pályázatot vagy igényt lehet
benyújtani. A Kutatókari Bizottság legközelebb 2014. május 31-e után ül össze és a beérkezett
pályázatok számától függıen, várhatóan 2 héten belül dönt a PhD témában, illetve az ülést
megelızıen beérkezett folyamatos benyújtású pályázatok sorsáról. Ezután a Bizottság
kéthavonta egyszer ülésezik és értékeli a folyamatos határidejő pályázatokat / igényeket.
Sürgıs esetekben természetesen igyekszünk azonnal reagálni.
Kérnék mindenkit, hogy a pályázata elkészítése során a mellékelt (illetve a kari honlapon a
TKK oldalán is hamarosan közzétételre kerülı) dokumentumokat használja, és ne lépje túl a
meghatározott terjedelmet, ahol van ilyen. A pályázat elkészítése után kérem, hogy azt a
következı minta szerint nevezze el:
pályázati őrlap eredeti neve-saját vezetéknév és a keresztnév kezdıbetője.doc
pl.: KK-KE-2014-tubolyt.doc
A pályázati anyagot csatolt file-ként kérjük elküldeni a kutatokar@aotk.szie.hu e-mail címre,
a formanyomtatványokon feltüntetett határidık betartásával.
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