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Továbbképzési és Kutatásszervezési Központ
Cím: 1078 Budapest, István utca 2.
Tel.: +36-1-478-4229
E-mail: kutatokar@aotk.szie.hu

Tisztelt Oktatók és Kutatók!
A kutatókari támogatásunk 2015-re megítélt összege 101.239.000 Ft, ami az elızı évhez képest
(88.479.000 Ft) komoly emelkedést jelent. A szerzıdéskötés elıkészítı munkáit (intézkedési terv,
költségterv) már megkezdtük és várható, hogy idén gyorsabban lezajlik minden, mint 2014-ben,
vagyis remélhetıen hamarabb megnyitják a pénzügyi keretünket.
A múlt évi munkánkkal kapcsolatos jelentést én elkészítem, elképzelhetı, hogy a tavalyi nyertesektıl
néhány adatra lesz szükségem, ezt majd idıben jelzem.
A fıbb támogatási formák lényegében nem változtak, de megjelent néhány újabb kategória is:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Új kutatási témák indítása.
Legjobb kutatócsoportok támogatása (a 2014-es publikációs teljesítmény alapján).
A legjobban teljesítı oktatók / kutatók jutalmazása.
Diagnosztikai központ.
PhD hallgatók dologi kiadásainak a támogatása.
Konferencia részvétel.
Publikációk a MÁL-ban.
Open access költségek.
Jegyzetírás.
TDK témavezetés.
Könyvtári repozitórium.
Pályázatok elıkészítése.

A kutatókari keretet az eddig bevált módon, elsısorban pályáztatás útján tervezzük felosztani. A
szükséges őrlapokat csatolom, illetve elérhetıek a kar honlapján, ezen a linken:
http://www.univet.hu/hu/kiemelt-egysegek/tkk/palyazatok-kutato-kar-2013-16/kutato-kar/belsopalyazatok/
A 3., 4., 7., 10., 11 és 12. ponthoz nem tartozik pályázati őrlap, az ezekhez szükséges adatokat,
információkat más módokon győjtjük.
1. Az „új kutatási pályázatok” kategóriában mától lehet pályázni. A nyomtatványt (KK-UK-2015)
csatolom. A beadási határidı 2015. április 30. A feltételek:
- egy témára adható támogatási összeg 1,0 és 2,0 MFt között lehet,
- a tavalyi évben támogatott témák folytatására csak rendkívül indokolt esetben van mód,
- azok a kutatók, akik 2013-ban és/vagy 2014-ben ilyen pályázatot nyertek, csak akkor
támogathatók (akár más témában is), ha a korábban elnyert pályázattal kapcsolatos
elvárásokat teljesítették.

2. A kiemelkedı teljesítményő kutatócsoportok támogatásához csatolom a pályázati őrlapot (KKKF-2015). A mai naptól lehet pályázni, a beadási határidı 2015. április 30.
5. PhD kutatások támogatása szintén a mai naptól pályázható a csatolt őrlapon (KK-PHD-2015). A
beadási határidı 2015. április 30. Abszolutóriumot szerzett hallgató nem nyújthat be pályázatot. Az
elnyert támogatásból kizárólag a PhD kutatáshoz szükséges anyagbeszerzés és szolgáltatás
megrendelése lehetséges.
6. A szakmai konferenciákon történı részvételre (elıadás megtartásával vagy poszter
bemutatásával) a csatolt KK-KE-2015-konferecia nevő őrlapon lehet pályázni a mai naptól kezdve, a
benyújtás folyamatos. Csak azok a kollégák igényelhetnek ilyen támogatást, akik az elızı években
nem részesültek hasonló célú kutatókari támogatásban.
7. A MÁL publikációk honorálása a 2015. április és 2016. március közötti idıszakban negyedévenkénti összesítés alapján történik, melyhez igénylést benyújtani nem szükséges.
8. Open access publikációk megjelentetésre, illetve 9. Jegyzetírás támogatására a csatolt KK-KE2015-publikacio nevő őrlapon lehet pályázni a mai naptól kezdve, a benyújtás folyamatos.
Jegyzetírás esetében kizárólag a Kar által elfogadott jegyzetek támogathatóak.
A 10. TDK témavezetık 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 pályázat elkészítése után kérem, hogy azt a következı minta szerint nevezze el: pályázati őrlap
eredeti neve-saját vezetéknév és a keresztnév kezdıbetıje.doc
pl.: KK-KE-2014-tubolyt.doc
Mindenkit kérek, hogy az őrlapokon feltüntetett határidıt és karakterszám korlátot (ahol van) tartsa
tiszteletben! A kitöltött őrlapokat a kutatókar@aotk.szie.hu e-mail címre kérjük.
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 2015. évi Kutató Kari keretének támogatásával jött
létre/valósult meg.

Esetleges kérdéseivel forduljon bizalommal Takács Eszter pályázati
takacs.eszter@aotk.szie.hu e-mail címen vagy telefonon a 8448-as melléken.
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