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TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS KUTATÁSSZERVEZÉSI KÖZPONT

Tisztelt Oktatók és Kutatók! Kedves Kollégák!
Ezúton örömmel tájékoztatom Önöket, hogy 2016. évi Kutatókari Támogatási szerződésünk
aláírásra került, és várhatóan idén novemberben és decemberben két részletben a 108.433.000 Ft
összegű Kutatókari Támogatás is megérkezik egyetemünk bankszámlájára. Az aláírt támogatói
okiratot és a 2016. évi Kutatókari Intézkedési Tervet az egyetem honlapján a következő linken
tekinthetik
meg:
http://www.univet.hu/hu/egyetem/kutatas/palyazatok-kutato-kar-201316/szerzodesek
A kutatókari keretet az eddig bevált módon, elsősorban pályáztatás útján tervezzük felosztani. A
szükséges űrlapokat csatolom, illetve elérhetőek az egyetem honlapján, ezen a linken:
http://www.univet.hu/hu/egyetem/kutatas/palyazatok-kutato-kar-2013-16/belso-palyazatok
Az „új kutatási téma” kategóriában mától lehet pályázni. A nyomtatványt (KK-UK-2016) csatolom. A
beadási határidő 2016. november 2. A feltételek:
- egy témára igényelhető támogatási összeg 1,0 és 2,0 MFt között lehet,
- a korábbi években támogatott témák folytatására csak rendkívül indokolt esetben van mód,
- azok a kutatók, akik 2013-ban, 2014-ben, vagy 2015-ben ilyen pályázatot nyertek, csak akkor
támogathatók, ha a korábban elnyert pályázattal kapcsolatos elvárásokat teljesítették.
A kiemelkedő teljesítményű kutatócsoportok támogatásához csatolom a pályázati űrlapot (KK-KF2016). A mai naptól lehet pályázni, a beadási határidő 2016. november 2. Csak az az egyetem
kutatási katalógusában (itt: http://www.univet.hu/hu/egyetem/kutatas/kutatocsoportok) szereplő
kutatócsoportok igényelhetnek támogatást.
A PhD kutatások támogatása szintén a mai naptól pályázható a csatolt űrlapon (KK-PHD-2016). A
beadási határidő 2016. november 2. Abszolutóriumot szerzett hallgató nem nyújthat be pályázatot.
Az elnyert támogatásból kizárólag a PhD kutatáshoz szükséges anyagbeszerzés és szolgáltatás
megrendelése lehetséges.
A pályázat elkészítése után kérem, hogy azt a következő minta szerint nevezze el: pályázati űrlap
eredeti neve-saját vezetéknév és a keresztnév kezdőbetője.doc
pl.: KK-KE-2016-GalfiP.doc
Mindenkit kérek, hogy az űrlapokon feltüntetett határidőt és karakterszám korlátot (ahol van) tartsa
tiszteletben! A kitöltött űrlapokat a kutatokar@univet.hu e-mail címre kérjük.
A folyamatos benyújtású KK-KE (kutatási eredmények terjesztése) keretekre pályázatokat a 2016. évi
keretre az év során már korábban meghirdettük. A KK-KE-2016-konferencia űrlapon konferencia
részvételre (max. 250 000 Ft), míg a KK-KE-2016-publikacio űrlapon open access publikáció
megjelentetésére (max. 300.000 Ft, Acta Veterinaria Hungarica esetében 100.000 Ft) és
jegyzettámogatásra (max. 150.000 Ft) lehet kutatókari támogatási igényelni.
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A TDK témavezetők jutalmazása a kari TDK konferencián történt előadások alapján történik, 100 ezer
Ft / előadás összegben. Egy témavezető évente összesen max. 2 hallgató után részesülhet
támogatásban. A témavezetői jutalmakra vonatkozóan igénylést benyújtani nem szükséges. Az
érintett témavezetők a TDK konferenciát követően értesítést kapnak a nekik járó támogatásról. Csak
az Egyetemmel munkaviszonyban álló témavezető kaphat díjazást, a külsős témavezetőket a kutató
kari támogatás intézményi jellege miatt nem áll módunkban támogatásban részesíteni.
A MÁL publikációk honorálása a 2016. június és 2016. október közötti időszakra vonatkozóan a
folyóirat számok áttekintése alapján, november hónapban automatikusan történik, melyhez igénylést
benyújtani nem szükséges. Az érintett szerzők értesítést kapnak a nekik járó támogatásról. A
későbbiekben hasonlóképpen, 2-3 havonta összesítve honoráljuk a MÁL-ban megjelent publikációkat,
a megjelenések sorrendjében. Csak az Egyetemmel munkaviszonyban álló szerzők kapnak díjazást, a
további szerzőket a kutató kari támogatás intézményi jellege miatt nem tudjuk támogatni.
Elnyert támogatás esetén minden egyes kutatókari támogatással létrejött dokumentumon (pl. cikk,
jegyzet) a támogatott kutató köteles feltüntetni, hogy az az Emberi Erőforrások Minisztérium 114754/2016/FEKUT azonosítószámú támogatási szerződésének keretében jött létre/valósult meg. A
használandó hivatkozás angolul: (This research) was supported by the 11475-4/2016/FEKUT grant of
the Hungarian Ministry of Human Resources.
A 2016. évi kutatókari támogatás felhasználásának kezdő időpontja 2016. április 1. véghatárideje
2017. március 31. Tekintettel a szervezeti átalakulás miatt elhúzódott szerződéskötési folyamatra
tervezzük a támogatás felhasználási határidejének 2016.06.30-ig történő meghosszabbítására
vonatkozó kérelem benyújtását az EMMI felé, melyre a támogatóval folytatott előzetes egyeztetés
alapján van lehetőség. Amíg a hosszabbítási kérelemre hivatalos választ nem kapunk, addig a
kutatókari támogatások felhasználására vonatkozó belső határidő 2017.02.28, azonban amint
értesülünk a remélhetőleg kedvező válaszról, a meghosszabbított felhasználási lehetőségről azonnal
értesítjük majd az érintett oktató és kutató kollégákat.
A Kutatókar Bizottság feladatait a 2016. évi Kutatókari Intézkedési Terv megvalósításában és a
Kutatókari támogatás felhasználásának koordinálásában 2016 őszétől az Állatorvostudományi
Egyetem Tudományos Kutatási Bizottsága veszi át. A két bizottság személyi összetétele megegyezik,
így a folyamatos működés és ügyvitel biztosított.
Esetleges kérdéseivel forduljon bizalommal Takács Eszter pályázati
kutatokar@univet.hu e-mail címen vagy telefonon a 8448-as melléken.
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