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1.

A KUTATÓ
ÓK ADAT
TAINAK
K MEGAD
DÁSA

A kutatókk saját adattaikat felelőssségük tudaatában adjákk meg. Az értékelés szzempontjábó
ól előnyt
jelentő tévves adat, illeetve hibás ad
dat megadásaa a pályázat érvénytelen
nségét, kizáráását eredmén
nyezheti.
A pályázaat bármelyik résztvevőjén
nek bármelyyik hibás adaata a pályázaat kizárását eeredményezheti.
A pályázathoz csatlakozó összzes kutató nak – sajáát elektroniikus felületeein – a kö
övetkező
informáciiókat kell meegadnia:



szzemélyi adato
ok,
szzakmai önéleetrajz.

A szeniorr kutatóknaak meg kell adniuk a köövetkezőket is:






váálogatott közzlemények jeegyzéke;
köözlemények és idézettséég: feltöltöttt fájlban vaggy adatbázisrra (Magyar T
Tudományo
os Művek
Táára [MTMT]]) való hivattkozással;
köözleménystaatisztika;
kuutatóképzés;;
páárhuzamos kutatások.
k

A szeniorr kutatók p
párhuzamos pályaművveire vonattkozó adata
ait csak a vvezető kutaató tudja
rögzítenii.
A pályázaati űrlap (a „Saját adatokk” résznél) leehetőséget ad
a a tanulmáányok, a tuddományos fo
okozat és
címek, m
munkahelyekk, nemzetkö
özi tapasztaalatok, kitüüntetések, tudományos
t
s társulati tagságok
felsorolására. Ezen kategóriákb
ban azokat célszerű feltüntetni,
f
amelyeket fontosnak tartanak
(megadásuuk nem keell, hogy teeljes körű llegyen). A tudományo
os fokozatt, végzettséég és a
munkaheelyek (legaalább az uttolsó – jeleenlegi – mu
unkahely) mezőinek kitöltése kötelező.
k
Minden kkutató önéleetrajzi adataai szerepelnnek a pályázzatban, azon
nban csak a szenior kutatók
esetében kerülnek be
b a pályázatba a tudoományos teeljesítmény adatai is.

1.1 Válog
ogatott köözleményeek
Minden kkutató az NKFIH
N
elekktronikus reendszerében
n a saját ad
datai közöttt tetszőlegees számú
tudományyos közleméényt (és alkotást) adhat m
meg („Saját adatok / vállogatott közzlemények”), de ezek
közül egyy pályázath
hoz egy kutató legfeljeebb 10 tudo
ományos kö
özleményt ttársíthat váálogatott
közlemén
nyként. Ötö
öt az utolsó
ó 5 évből, aazaz 2010-ess vagy azt kö
övető megjeelenési dátum
mmal, öt
továbbit a teljes éleetműből („p
pályázat résszletei / közzl. csatolása pályázathozz”). A közlemények
megadása történhet manuálisan
m
(„Közleménnyek megad
dása” fül a „válogatott
„
közleményeek” oldal
tetején) éss lehetőség van arra is, hogy a kuttató a közleeményeit az MTMT adaatbázisból emelje
e
át.
(Ennek teechnikai leíráása a Melléklletben találhattó.)
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Egy adottt pályázatho
oz történő csatlakozáskkor mérlegeelje, hogy az adott kuttatási témáh
hoz mely
tudományyos közleméényeket, alko
otásokat tarttja a legfonttosabbnak, melyeket
m
akkarja az értékkelőknek
megmutattni. Az értéékelés szem
mpontjából kkülönösen fontos
f
az első
e
szerzőss és utolsó/
/levelező
szerzős közleményekk bemutatásaa (társadalom
m- és bölcssészettudom
mányok terülletén nem releváns).
r
Egy adottt közlemén
ny több pállyázathoz iss társítható
ó.
Kérjük, vvegye figyelembe, hogyy a zsűrik a 10 váloggatott közlem
mény értéke
keléséhez figgyelembe
vehetik azz e publikáációkat tartaalmazó folyóóiratok ranggsorát a tud
dományterüllethez tartozó többi
folyóirathhoz
kép
pest
a
SCIm
mago
Journal
J
&
C
Country
Rank
(http://w
www.scimago
ojr.com/journalrank.phpp) honlap allapján.
A közlem
mények meggadásánál azz MTMT adatbázisb
ban találhattó formátuum a mérvvadó. Az
MTMT-ben alkalmazzott közleméénytípusok ffelsorolása és
é leírása, vaalamint az M
MTMT haszználatával
kapcsolatoos részletes technikai úttmutató meggtalálható a következő
k
helyen:
h
https://w
www.mtmt.h
hu/mtmt-dokumentumook.
A pályázók értékeléése nem a mennyiséggi, hanem a minőségi mutatók aalapján történik. A
legfontossabb szemp
pont az edd
digi legjob
bb kutatáso
ok/publikác
ciók minőssége. Vonattkozik ez
azon vezeető és szen
nior kutatókkra is, akik hosszabb időt töltötttek gyerm
mekeik neveelésével.
Esetükbenn – erre való
ó hivatkozásssal – a kiem
melt publikácciók és a tud
dománymetrriai adatok az
a 5 éves
időtartam
m helyett arrányosan megnövelt
m
id
dőtartamraa adhatók meg.
m

1.2 Közllemény- és
é idézettsségi jegyzzék
Nem kelll megadnii a közleményjegyzékett és az idézeettségi listátt, ha a kutaató az MTM
MT-ben
bemutatjaa és karbantaartja adatait,, ekkor csakk ezen adato
ok elérhetőséégét kell meegadni („Sajáát adatok
/ közleméények és idéézettség”). (láásd 3. Mellékklet)
Amennyiiben a közlleményei nem találhattók meg a fenti adatb
bázisban, akkkor a „Sajáát adatok
/ közleméények és idéézettség” old
dalon kell feeltöltenie teeljes közlem
ményjegyzéékét és az utóbbi
u
5
év 5 legfo
fontosabbnaak ítélt közzleményéneek, illetve a teljes élettműből kivválasztott to
ovábbi 5
közlemén
nyének, alk
kotásának idézettségi
i
i listáját. A kért jegyzééket egy PD
DF formátum
mú fájlba
szerkesztvve kell meggadni. (Ugyaanezt megteeheti a „pályázat részleetei / közl.. jegyzék feeltöltése”
menüpontnál is.)
Az NKF
FIH csak a tudomán
nyos kategóóriába soro
olható közlleményeket, könyvekett tekinti
relevánsnaak a kutató és a pályázaat megítélésee szempontjjából. Az ok
ktatási és ism
meretterjeszttő jellegű
publikációók felsorolássát nem kérjük.
Az NKFIIH a függettlen idéző közlemények
k
ket (hivatkozzásokat) hassználja az érrtékelés soráán, vagyis
azokat, ahhol az idéző
ő és az idézeett közleménnyeknek nin
ncs közös szzerzője. Az iidézéseket a Web of
Science vagy az MTM
MT-ben szo
okásos form
mátumban keell megadni. Függő idézzésnek szám
mít, ha az
idézett éss az idéző mű
m szerzői között azoonos személly szerepel. A függő iidézés függeetlenként
történő beeszámítása valótlan
v
adatt megadásánnak számít, és
é a pályázatt kizárását erredményezh
heti.
Ha a feltööltött fájlban
n az összes hivatkozó kközleményt megadja, a függő (öniddéző) közlem
ményeket
külön megg kell jelölniie, a sorszám
m mögé vagyy elé tett * (ccsillag) karak
kterrel.
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1.3 Közlleménystaatisztika, tudomány
nymetriai adatok
a
Felhívjuk
k a pályázók figyelmétt, hogy a köözleménysttatisztikai táblázat
t
meegváltozott.1 Kérjük
megadni aaz SCI/WoSS (Science Citation
C
Indeex/Web of Science)
S
közzlemények sszámát, ezen
n belül az
első és uttolsó szerzős közleményyek számát (társadalom
m- és bölcsésszettudománnyi területen
n ez nem
kötelező).. A kumulált impaktt faktort a teljes életm
mű helyett az
a utóbbi 5 év közleeményei
alapján k
kell számítani. A kön
nyvek teljes számán bellül meg kelll adni a moonográfiák, a kritikai
kiadások éés a forráskiiadások együ
üttes számátt is.
Ha a kutaató a közlem
ménystatisztiikát az MTM
MT adatbázzisban elkészzíti, lehetőséége van arraa, hogy a
kapott adaatokat az EP
PR rendszerrébe importáálja. Ezzel kapcsolatosan
n további réészletek a Mellékletben
M
találhatókk meg.
Ha a közlleménystatissztikai táblázzatot nem aaz MTMT adatbázisábó
a
ól emelte át az EPR-be,, akkor a
következőő elveket kérrjük követnii:
 cssak tudomáányos közleeményeket tüntessen fel;
f
 fo
olyóiratcikk
knek a követtkező típusúú közleményyeket sorolja fel:
szzakcikk, összzefoglaló cikkk, rövid közzlemény, sokkszerzős vaggy csoportoss szerzőségű
ű
köözlemény, fo
orráskiadás;
 kö
önyvként a következő
k
tíípusú kiadváányokat jelö
ölje:
szzakkönyv, monográfia,
m
tanulmánykö
t
ötet, forráskkiadás, kézikö
önyv, atlasz,, kritikai kiad
dás;
 kö
önyvfejezettként az aláb
bbi típusú kiiadványokat jelölje: szak
ktanulmány, forráskiadáss, térkép;
 koonferenciakö
özlemény – folyóiratbann, könyvben
n, egyéb konferenciaköteetben (ha eggy
foolyóirat supp
plementumában jelent m
meg, akkor konferencia
k
akiadványnaak tekintend
dő);
 a sszabadalmakkat szabadaalomként tüüntesse fel;
 azz egyéb kateggóriába a kö
övetkezők taartoznak:
alkkotás, PhD, DLA, kand
didátusi, habbilitációs, az MTA dokto
ora és a tudoomány dokto
ora
érrtekezések, az
a adatbáziso
ok és a katallógusok.
Az „önélletrajz” meenü „Egyéb
b informáciió” lapján felsorolhatjja egy mezzőben legfe
feljebb 5
legjelentősebbnek íttélt idézetétt (visszameenőleges határidő
h
néllkül) annakk szövegkö
örnyezete
kiemelésévvel.

Az impaktt faktorokat (IIF, a folyóirat hatástényezőj e) az Institutee of Scientific Information (IISI) által kiado
ott Journal
Citation Reeports (JCR) alapján
a
kell megadni. Az im
mpakt faktorokkat az MTMT
T adatbázisa a cikkhez auto
omatikusan
hozzárendeli; azok a nagyyobb egyetemeek központi köönyvtáraiban, az
a MTA Könyyvtárában is eléérhetők. Ha a közlemény
k
megjelenéséének évére von
natkozó JCR a pályázat benyyújtásakor mégg nem áll rend
delkezésre, akkkor a legutolsó
ó megjelent
évre vonatkkozó adatokat kérjük figyelem
mbe venni. Azz OTKA a kétt évnél régebbii publikációk eesetében mind
dig a közlés
évére vonattkozó IF értékeet kéri.
1
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1.4 Kutaatóképzéss
A kutató vezetésével készült diisszertációknnál csak a PhD és a kandidátusi disszertáció
ókat kell
feltüntetnni, az Országgos Doktorii Tanács (O
ODT) honlap
pján (www.doktori.hu) megadottakk szerint.
Az adatok (ha a kuutató egy doktori iskolla törzstagja) az ODT
T adatbázisbból is áttölthetők a
Mellékletbeen megadott módon.

2.

A PÁLYÁ
ÁZAT AD
DATAI

2.1 Összzefoglaláss
A pályázzathoz írt rövid össszefoglalásook nagy jelentőségűe
j
ek a pályá
yázat értékeelésében.
Nagymérttékben meggkönnyítik a bírálók és a zsűűri munkájáát, ha rövviden és érthetően
é
megfogalm
mazásra kerrülnek a ku
utatás alap
pkérdései, céljai és jelentőségee. Fontos, hogy az
összefoglaalások legyen
nek önmagu
ukban is érthhetőek.
Az összeffoglalások a következőkkben részleteezésre kerülő
ő négy alfejeezetből álljannak.
1. A k
kutatás összefoglalója, célkitűzzései szakeemberek sz
zámára (m
max. 1700 karakter
k
[szókö
özzel]): Itt írja
í le a kutaatás fő célkittűzéseit a tém
mában jártass szakemberrek számára..
2. Mi a kutatás alapkérdésse? (max. 11700 karaktter [szóköz
zzel]): Ebbben a részbeen írja le
rövidenn, hogy mi a kutatás segítségével megválaszolni kívánt probléma,
p
m
mi a kutatás kiinduló
hipotézzise, milyen kérdések váálaszolhatóaak meg a kíséérletek révén
n.
3. Mi a kutatás jelentősége
j
e? (max. 22250 karakteer [szóközz
zel]): Rövidden írja le, milyen
m
új
perspeektívát nyiitnak az alapkutatássban az elért ered
dmények, milyen táársadalmi
hasznoosíthatóságn
nak teremtik meg a tudo mányos alap
pját.
4. A kutatás összefoglaló
ö
ója, célkittűzései laikusok szá
ámára (maax. 1700 karakter
k
[szókö
özzel]): Ebb
ben a fejezeetben írja le a kutatás fő
ő célkitűzéseit alapművveltséggel ren
ndelkező
laikusook számára. Ez az összeefoglaló a dööntéshozók,, a média, illletve az adó fizetők tájékkoztatása
szempoontjából küllönösen fon
ntos az NKF
FIH számáraa.
Az összeffoglalásokat magyar és angol nyelv
lven is meg kell adni.

2.2 Részzletes kuttatási tervv
A részletees kutatási terv
t
terjedelm
me legfeljeebb 8 oldal (A4-es old
dalméret, T
Times New Roman
betűtípuss, 12 pontos betűméreet, egyes soorköz, 1,5 cm-es
c
marg
gó), melyet P
PDF fájl forrmájában
kérünk felltölteni (a fáájl mérete neem lehet naggyobb, mint 5 MB).
A hivatko
ozott irodaalom felsoro
olása a terjjedelembe nem szám
mít bele. A ttervben bib
bliográfiai
adatokra hivatkozva térjen ki tömören a ttéma nemzetközi és hazai
h
előzméényeire, alap
pkutatási
jellegére, eredetiségére, módszertani meegalapozottsságára, várrható elmééleti és gyakorlati
g
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jelentőséggére és az elvégzendő
e
vizsgálatokk újszerűséggére, a pályáázatban egyyüttműködn
ni kívánó
kutatók éss segédszem
mélyzet szereepére, valami
mint a szükséges infrastru
uktúrára, kuttatási háttérre.
A részletees kutatási terv elkészzítéséhez a következő struktúrát javasoljuk::
1. Hátttér, megold
dandó prob
blémák. Meelyek voltak
k a saját elő
őzmények a projektbeen?
2. Hip
potézis, ku
ulcskérdéseek, a projeekt célkitűzései: Írja le a kutatáás specifiku
us céljait,
mindenn egyes kérddést külön szzámozással, önálló fejezzetben fejtseen ki.
3. Az aalkalmazott kísérleti módszer
m
4. Való
ószínűsítettt eredményyek
5. Kutatási infrasstruktúra (eszközök, szeemélyi állom
mány stb.)
A kutaatási terv taartalmazhat előzetes ereedményekett és ábrákat is, azonbann azoknak bele kell
férniükk a megadott terjedelm
mi korlátba ((6 oldal). Új
Ú kutatási irány, techhnika alkalmazása
esetén
n a megvaalósíthatósáág megítéllése érdekéében javasolt az előz
őzetes ered
dmények
bemuttatása.
Kutatási ttervként egyyetlen PDF fájl
f tölthető fel, minden további fájll feltöltése fe
felülírja az előzőt.

2.3 Mun
nkaterv
A munkaaterv és a kutatási
k
terrv szerves egységet képeznek,
k
komplemen
k
nter inform
mációkat
tartalmazznak. A muunkatervben
n kutatási sz akaszonkén
nt (éves bon
ntásban) addja meg az elvégezni
e
kívánt kuutatást/kísérlleteket, illettve a várhattó eredményeket, projeekt mérföldkköveket, a tervezett
disszeminnációt. Kísérrletes munka esetében rröviden írjaa le az elvé
égzendő koonkrét kísérleteket,
tesztelni kívánt alternatív hipo
otéziseket, iilletve jelezze, ha mu
unkája elsőssorban leíró
ó jellegű
informáciiókat szolgálltat. Írja le a kísérletekk kockázattait, valamin
nt a továbbblépés leheetőségeit
az alaphiipotézist neem támogató kísérleti eredményeek esetén.
Ügyeljen a munkateerv és a résszletes kutaatási terv eggységére, kerülje a fellesleges ism
métlést (a
maximáliss karakterszáám: 10 000 [szóközzel])
[
.
Adja megg a tudom
mányos közllés tervezettt formáját (pl. lektorált folyóiraatcikk, könyyvfejezet,
konferenccia kiadványy, szabadalom
m, monográáfia, adatbáziis, forráskiad
dvány).
Támogatáás elnyerése esetén a mu
unkaterv a szzerződés szeerves részévé válik.
Nem meggfelelő munkkaterv esetén
n a pályázat nem támoggatható.
A munkattervet magyyar és angol nyelven iss meg kell ad
dni azonos tartalommal
t
l.

2.4 A réésztvevők feladatai
Néhány m
mondatban írja
í le, hogyy a résztvevőőknek mi a szerepük a tervezett kuutatásban. Ittt fel kell
sorolni m
mindenkit, aki
a a teljesíítésben részzt vesz. A hallgatói, illetve techhnikusi (asszzisztensi)
minőségbben résztvevő
őket meg leh
het adni névv szerint, de ez nem kötelező.
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Technikaai munkattársat vagy hallgatót személyi kifizetésben
k
részesítenii, részére költséget
elszámolnni csak akkorr lehet, ha nevesítése koorábban meggtörtént.
A feladatook meghatárrozása melleett itt különn lapon kell megadni a résztvevő
r
áltltal tervezettt kutatási
kapacitástt is. Hallgató, valamin
nt technikaai munkatáárs részére nem adhattó meg FTE-érték,
ezt csak a kutatókén
nt felvett szzemélyeknéél kell megadni.
A résztvevvők feladataait is angol nyelven
n
kelll megadni.

2.5 A ku
utatási időőráfordítáás adatai
A projekttre fordított kutatási idő
őt az ún. kuutatóév-egyeenértékkel (F
Full Time E
Equivalent, rövidítve
r
FTE) méérjük, ami az
a értékelőkn
nek fontos információt nyújt azzaal kapcsolattban, hogy az egyes
résztvevők milyen mértékben
m
vesznek
v
rés zt a pályázzatban, a teeljes kutatásst mekkora humánerőforrásssal tervezik.
Az FTE számításánaak és megad
dásának tecchnikai részlletei a Melléékletben talállhatók meg,, itt csak
annyit jegy
gyzünk meg, hogy egy kutatónál
k
eg
gy évben azz összes ku
utatásra forddított FTE--értékek
összege n
nem lehet nagyobb,
n
mint
m 1,0. A kutatásra fo
ordítható idő
ő általában eennél keveseebb, ha a
kutató neem-kutatói feladatokat (oktatás, általános vezetői
v
felad
datok, adm
minisztrációs munka,
tanácsadás stb.) is ellát.
e
Felsőo
oktatásban
n dolgozó oktatók esetében a fe
felsőoktatási törvény
meghatároozza az oktaatásra köteleezően fordíttandó időt, amit nem leehet kutatásii időként feelajánlani,
ezért esetüükben a leheetséges évi maximum
m
00,7 FTE.
Az értékelési eljárásbaan fontos szzempont az összhang és
é arányossság fennálláása a munkkatervben
tervezett tevékenyséég és a költségterv, vvalamint a résztvevők
k – közöttükk a vezető kutató –
összesítettt kutatási iddőráfordítás (FTE) értéékei közöttt. Az egy FT
TE-re vetíteett támogatáás értékét
az elektroonikus renddszer kiszám
molja, és bbemutatja a döntés-elő
őkészítésbenn résztvevő
őknek. A
kutatási feeladatokhozz és a költségekhez viszzonyított aráánytalanul kiicsi kutatási időráfordítáás (FTE)
esetén a ppályázat nem
m támogatható.
Az összeesített kutatáási időráforrdítás (FTE
E/projekt, a projektre fordítandó kutatóévekk száma)
többéves nagyobb projekt
p
esetéén gyakran jelentősen meghaladjaa az 1,0-et, mert a részt vevő
kutatók F
FTE-értékein
nek összege adja az összzesített FTE
E/projekt érrtéket. Értékke arányos kell,
k hogy
legyen a kutatás muunkaigényessségével és a megpályázzott támogaatás összegéével. Az 1 FTE/év
értékre juttó kutatási támogatás tu
udományágaanként változzó lehet.
A kutatássi kapacitás--adatokat azz intézményy adminiszttrációja köteelezően vizssgálja és a pályázat,
valamint a kutatási szerződés
s
jó
óváhagyásávaal tanúsítja, hogy a kap
pacitást az iintézmény a projekt
számára bbiztosítja. Ollyan kutatássi pályázat nnem támogattható, amelyynek vezető kutatója nem tervez
számottevvő kutatási iddőt a projekktre.
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Fontos tu
udnivalók az
a FTE-értéékről


Egy kkutatónál egyy évben az összes
ö
kutatáásra fordítottt FTE-érték
kek összege nem lehet nagyobb,
n
mint 11,0.

2.6 Költtségterv és indoklás
ása
A költségttervi indokláásokat ango
ol és magyaar nyelven is
i meg kell adni.
a

2.7 Ható
tósági eng
gedély(ek)
k)
Ha a tervvezett kutatáás bármilyen
n okból enggedélykötelees (jogszabáály szerint vvagy mert veszélyes,
v
etikai kocckázattal járr stb.), akko
or a vezetőő kutató és az intézméény közös ffelelőssége, hogy az
engedélykköteles kutattási szakasz megkezdésee előtt az összes szüksééges engedééllyel rendelkkezzenek
és azokat az NKFIH-nak is megküldjék. A ppályázatban és a támogaatási szerződdésben az in
ntézmény
nyilatkozik a szükségges szakható
ósági és etikaai engedélyeek meglétérő
ől, vagy arróól, hogy a szükséges
engedélyeeket az engeddélyköteles kutatási
k
szakkasz előtt beeszerzi (intézzményi nyilaatkozat).2
A pályázaat szerkesztésekor, az „előlap”
„
meenü „Sajátosságok” felü
ületén meg kell jelölnii, hogy a
kutatáshoz szükségess-e szakhatósági, vagy eetikai engedéély. Amennyyiben a kutaatás engedéllyköteles,
úgy a pályyázó kiválaszzthatja, hogyy a listából m
mely engedéély(ek) vonattkoznak a teervezett kutaatásra, és
ezeket feel is kell tö
öltenie az „engedélyek
„
k” menüpon
ntnál, amen
nnyiben úgy
gy nyilatkozik, hogy
rendelkeziik ezen engeedélyekkel.

2.8 Párh
huzamos kutatások
k
k és benyúújtott pály
lyázatok
A vezető kutató rögzííti a saját és az összes szzenior kutató
ó párhuzam
mos projektjeeinek és a beenyújtott,
illetve elbbírálás alatt lévő pályázzatainak adaatait. Ezeket az adatok
kat az NKF
FIH/OTKA
A-forrású,
illetve az eegyéb-forrássú projektekkre, pályázatookra egyarán
nt kérjük meegadni.
mos projek
kt/benyújto
ott, elbíráláás alatt lévő
ő pályázat esetén
e
az áátfedések mellett
m
a
Párhuzam
tematikai és finanszzírozási küllönbözőség
geket is részzletezni kell.
Ennek elm
mulasztása esetén
e
a pályyázat nem táámogatható.
Minden m
mezőt ango
ol nyelven kell
k kitölten
ni.
A párhuzaamos kutatáások, benyújtott pályázaatok adatait a bizottságok figyelembbe veszik az értékelés
során.
2

A hatóósági engeddélyekkel kaapcsolatos
(http://www
w.otka.hu/hatoosagi-engedely
yek).

toovábbi
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tudn
nivalók

megtalálhatók

aaz

OTKA

honlapján

2.9 Nem
mzetközi együttmű
e
űködés
Ha a ppályázat kaapcsolódik nemzetközii együttműűködéshez, akkor ism
mertetni keell ezen
együttműkködés jelleggét (hivatalo
os, informáliis), adatait (társkutató, intézmény, ország, tém
ma címe,
eddigi ereedmények stb
b.).
Amennyibben ezt a kutató az eljárrás elején, a pályáázatának aadatainál megjelöli
m
(„előlap / Sajátosságo
ok” menüpo
ont), akkor az együtttműködést röviden bbemutató PDF
P
fájl
feltöltése kötelező („„pályázat réészletei / neemzetközi együttműköd
e
dés”), e néllkül az elekktronikus
pályázat nnem véglegesíthető.
Ha a vezető kutató a kutatási tervében
t
hivvatkozik konkrét nemzetközi együüttműködésrre, közös
kutatási munkára, akkor
a
a fentiek
f
szerrint kötelezzően csatolnia kell a külföldi kutató
szándékn
nyilatkozatáát az együ
üttműködéss feltételeiinek biztossításáról („„pályázat részletei /
nemzetköözi együttműűködés”).
A nemzettközi együttm
működésben
n részt vevőő kutatókat nem
n szükségges a pályázaat részt vevő
ő kutatói
között fellsorolni, adaataikat csak a melléklettben kell meegadni.3 A kutatás
k
FTE
E-adatait a jeelenlétük
csak akkoor befolyáso
olja, ha a magyarorszá
m
ági intézmén
ny őket is befogadja, és Magyaro
országon
jelentős iddőtartamú munkavégzés
m
süket is tervvezik.

3

A nemzetkközi együttműűködésben nev
vesített külfölldi partner díjaazásáról a TSzz. 6.1.6.1. ponntja rendelkezik.
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M
Melléklett
Technnikai útmu
utatók
Új pályáza
zat létrehozásáának lépései
www.otkaa.hu – Főolldal – Belép
pés – Kutattói – Felhassználónév / Jelszó meggadása – Fő
őmenü –
„Saját kuttatások” – „új
„ pályázat létrehozása”
l
” – a pályázat adatlapján
nak értelemsszerű kitöltéése, a bal
oldali meenüpontokn
nak megfeleelő lapok éértelemszerűű kitöltése – Véglegeesítés – Inttézményi
benyújtás

Rövid techhnikai útmuta
tató
Az NKF
FIH elektro
onikus rend
dszerébe cssak regisztrált intézm
mény és kuutatóhely regisztrált
kutatójánaak van leheetősége pályyázatot benyyújtani. Résztvevőnek is
i csak regiisztrált kutatót lehet
felvenni a pályázath
hoz. Hallgaatók, doktooranduszok és techniikai munkaatársak regiisztrálása
lehetségess, de nem szzükséges.
Amennyibben az intézményt az NKFIH re ndszerében még nem regisztráltákk, ezt az in
ntézmény
vezetője
kezdem
ményezheti
levélbeen,
a
honlaprról
letöölthető
űrlapon
(http://w
www.otka.huu/letoeltheto
o-dokumentuumok).
Új kutatóó regisztrálása az intézm
ményi admiinisztrátornáál kérhető. Az intézméények és inttézményi
adminiszttrátoraik listáája a következő címen oolvasható:
https://w
www.otka-paalyazat.hu/?m
menuid=25 1

Belépés
Az OTKA
A honlapjáró
ól az alábbi módokon leehet belépnii:



a ffőmenü fölö
ötti „Belépéss: KUTATÓ
ÓI”, útvonallon;
köözvetlen beléépés: https:/
//www.otkaa-palyazat.huu/?menuid=
=210&lang=
=HU.

Az internnet böngésszőben a belépési
b
útvvonalat érd
demes tárollni a későbbbi használlathoz a
„Kedvenccek” vagy a „Könyvjelző
„
ők” között.
A belépésshez meg kell adnia felhasználónevéét és jelszaváát. Amennyiiben nem em
mlékszik a jeelszavára,
az „Elfeleejtettem a jeelszavam” hiivatkozásra kattintva kéérhet új aktiivációs linkeet tartalmazó
ó levelet,
vagy ha m
még nem kap
pott jelszót, az „Amennnyiben még nincsen hozzzáférése azz EPR-hez, az alábbi
oldalon megtalálhattja, hogy kihez kell fordulni hozzáférés igényléséhhez.” hivattkozással
továbblépphet az intézzményi adm
minisztrátorook listájára, ahol
a
megkerresheti sajátt intézményee OTKA
ügyintézőjének elérheetőségeit a reegisztrációh oz.
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A regisztrrációkor vaggy az új jelszzó kéréseko r kapott akttivációs link
k segítségéveel az első beelépéskor
ajánlott m
megváltoztattni a jelszótt egy könny
nyen megjeggyezhető és biztonságoos jelszóra. A jelszó
legalább 77, de legfeljeebb 12 karakteres legyeen, tartalmazznia kell legaalább 1 kisbbetűt, 1 nagyybetűt és
két számjeegyet, de nem
m tartalmazzhat ékezetess karaktert. A feltételek teljesülését a szoftver ellenőrzi.
e
Belépés uután a „Kezddőlapon” olvvashat hasznnos informáációkról, a bal oldali mennüben a „po
ostafiók”
értesíti a kkutatót az ellvégzendő feeladatairól, lleveleiről, üzzeneteiről, illletve itt meggtalálhatóakk az általa
az EPR-bből elküldött levelek is.4
A rendszzer – bizto
onsági oko
okból – akktivitási idő
őkorláttal rendelkezikk (60 percc), de a
szövegbeeírást nem érzékeli aktivitásnak
a
k, csak a mentéseke
et és a m
menüpontok
kba való
belépések
ket. Ajánlo
ott ezért azz adatokat gyakran menteni, valaamint hosszzabb szövegg esetén
javasoljukk, hogy azt előzetesen
n egy szöveegszerkesztő
őben készítsse el, és onnnan máso
olja be a
rendszerbbe. Az időkkorlátig rend
delkezésre áálló időt azz „NKFIH--EPR” feliraat alatt, a bal
b felső
sarokban vízszintes sááv jelzi, és amikor
a
már ccsak 10 percc van hátra, a jelző piroos színre váltt, felugró
ablak és hhangjelzés (h
ha van bekap
pcsolt hangsszórója!) ad figyelmeztet
f
tést.
A feltöltendő fájlok formátumak
f
ként a PDF formátumo
ot (beágyazo
ott betűkészllettel) kell használni,
h
ekkor a fáájlok biztosaan azonos módon
m
leszneek megjelenííthetők más számítógéppeken is.

Adatok m
megadása
A „Saját adatok” meenüsorban a személyess és a tudo
ományos adaatokat kell megadni an
ngolul és
magyarul, engedélyezzett „Hungaarikum” pállyázat esetén
n az összess adatot maagyarul is feeltétlenül
kérjük m
megadni. An
ngol nyelvű
ű pályázat eesetén az EPR angoll kísérőszövveggel nyom
mtatja a
pályázatott.
A személlyes adatokn
nál meg kell adnia az eelsődleges elérhetősége
e
ket (telefonn, levelezési cím). A
drótpostacím mellettt ezek is a kapcsolattar
k
rtás fontos adatai,
a
ezértt kérjük, fookozottan figgyeljen a
bevitt adaatok pontossságára.
Az elsődleeges elektro
onikus leveleezési címet ccsak az intézzményi adm
minisztrátor vváltoztathatjja meg, a
többi szem
mélyes adat frissítése a kutató feladdata. Ha máásodik e-mail címet is m
megadott, a rendszer
mind a kéét címre elkküldi leveleitt. Amennyibben egynél több
t
kutatóh
helye van, éés valamelyiiken még
nincs regisztrálva, az adott intézm
mény adminiisztrátorát kell
k felkeresn
nie e célból.

4

A listák és a fiókok folyamatosan
f
frissülnek. A menüpontokrra kattintva a megnyíló abblakokban hiv
vatkozások
(link) vezettnek az elvégzzendő feladato
okhoz és az üzzenetekhez.
A rendszerbben a hivatkozzásokat a mellettük lévő, joobbra mutató kis
k dupla nyílh
hegy jelzi. Azz adott ablaktó
ól függően
vagy a duppla nyílhegyre, vagy a teljess szövegre kaattintva juthat el az aktuáliss feladathoz, iilletve a rendsszer egyéb
részeihez. A hivatkozást a szöveg föléé vitt egérkurzzor változása jelzi.
Az egyes feliratok mellletti kérdőjell-ikonra mozggatva az egérrkurzort, továábbi informácciókat kaphatt az adott
részfeladatttal kapcsolatban.
A menü aljján található nyelvválasztó
n
gombra, vagyy a jobb felső
ő sarokban taláálható zászló ikonra való kattintással
k
igény szerinnt a pályázatii felület angol nyelvűre vááltható, amely csupán a meegjelenítés nyeelvét változtatja meg, a
bevitt szöveegekét nem.
A bal felsőő sarokban található
t
„OT
TKA-EPR” feeliratra kattinttva a kezdőlaapra jut visszza a rendszerr bármely
pontjáról. A jobb felsőő sarokban léévő ikonok a gyorsabb ellérést segítik a „postafiókkhoz”, jogosu
ultságainak
megtekintéséhez, kiválasszthatja a meg
gjelenítés nyellvét, végül kilééphet a rendszzerből.
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Pályázat llétrehozása
Új pályázat szerkeszttése a főmeenüben a „SSaját kutatássok / új pállyázat létrehhozása” men
nüpontra
kattintva iindítható el. A rendszer automatikuusan ad azon
nosítót a pályyázatnak.
Ebben a menüben van lehető
őség résztvvevőként egy
e
pályázathoz csatlaakozni („csaatlakozás
pályázathooz”), melyn
nek elfogadáásáról vagy elutasításáró
ól elektroniikus levélbeen és a legkközelebbi
belépéskoor a „postafiókban” kap értesítést.
A szüksééges kutatáási engedélyyekre és a kutatás eszközigénye
e
ességére voonatkozó kiegészítő
k
informáciiók a „pályyázat részlettei” menübblokkon bellül az „előllap” menüppont „Sajáto
osságok”
oldalán aadhatók meg.
m
Ugyaniitt jelölhetii meg, ho
ogy pályázaata kapcsollódik-e nem
mzetközi
együttműkködéshez. Amennyiben
A
n igennel váálaszol, a „n
nemzetközi együttműköödés” menü
üpontban
meg kell adnia az együttműkködés form
máját és rövvid leírását. Ugyanitt kell feltölltenie az
együttműkködés bemuutatását leíró
ó dokumentuumot PDF formátumba
f
an.
Pályázatánnak egyes addminisztratívv részleteit, fontos adataait munkája közben is m
megjelenítheeti a felső
informáciiós sávban a pályázat cím
me melletti nnyílra kattin
ntva. A legörrdíthető zöldd információ
ós sávból
lehetőségee van leveleek közvetlen
n küldésére a rendszerb
ből, a személyek neve melletti kis borítékikonra katttintva.

Kötelezőenn kitöltendő adatok5
a
(Az EPR az egyes abllakokban a kötelezően
k
kkitöltendő so
orokat félkö
övér betűtípuussal emeli ki.)
k
1. Szzemélyes és tudományoss adatok;
2. Ellőlap;
5

Általábann hibás adat, vagy
v
kitöltetleen, kötelezőenn megadandó mező esetén a rendszer hiibaüzenetet kü
üld a hiba
típusának m
megjelölésével, viszont nem
m menti el adddig az adatokatt, míg azok niincsenek kijavvítva.
A beviteli mezők közöött a legegyszzerűbben a ""Tabulátor" billentyűvel
b
navigálhat, vissszafelé a „S
Shift+Tab”
billentyű koombinációval lehet lépni.
Vigyázni kkell arra, hoggy a legördülő menükben a megfelelő adatok kiválasztása után addig ne használja az
egérgörgőt,, amíg a beviiteli mező akttív (ezt a szööveg háttérrel való kiemeléése mutatja), mert ebben az
a esetben
továbbgörddíti a listát, és
é hibás adat kerülhet be a pályázatbaa. A legcélszeerűbb a legörrdülő menübő
ől a TAB
billentyűveel kilépni, vaggy egérrel egy üres területree kattintva killépni, esetleg átkattintani m
másik adatmezzőbe, vagy
rögtön elmeenteni módosíításként.
Az EPR a ttöbb azonos tíípusú adat (például résztvevvők, telefonszámok, pályázaatok) bemutattására táblázattokat vagy
listákat hassznál. A tábláázatban egy so
or kiválasztássához vagy a sorban lévő hivatkozásra
h
kkell kattintani, vagy az
adatok szerrkesztéséhez a ceruza-ikonra; ezzel törtéénik az aktuállis sor kiválassztása, a piross „X” gombbal pedig a
törlés. Az összegeket eggész számmal kell megadnni, ez alól kiivétel a tudom
mányos közlem
eményeknél megadandó
m
impakt fakktor és az FT
TE-értékek. Egyes
E
menüpoontokba (pl. összefoglalássok, munkater
erv, kutatási terv)
t
csak
meghatározzott terjedelm
mű szöveget leehet elhelyeznni. Amennyibeen a karaktereek száma túl kkevés vagy tú
úl sok (pl.
összefoglallás, munkatervv), a rendszerr hibaüzenetett küld, túllépéés esetén megjjelölve, mennnyivel hosszab
bb a bevitt
szöveg.
mok, ékezetes és
é görög betűk
k használata eesetén azokat szövegszerkessztőben egy U
UTF-8-as
Szimbólum
karakterkésszletből (pl. Arial
A
Unicode MS)
M kell válaasztani, és bem
másolni az EPR
R űrlapra, hoggy bármilyen
szoftverkörrnyezetben jóll jelenjen meg
g a szöveg. Haa az értékelők a pályázatot nem
n tudják olvvasni, akkor a pályázat
értékelhetettlennek bizonyyulhat.

13

3. Taartalomjegyzzék (mellékeelni kell a nyyomtatott vááltozathoz);
4. Ö
Összefoglalássok (magyaru
ul és angolul
ul);
5. M
Munkaterv (m
magyarul és angolul);
a
6. Réésztvevők feeladatai, FTE
E-értékek;
7. K
Kutatói életraajzok, publikkációk (közll. csatolása pályázathoz,
p
közleményy-statisztika).. Minden
kuutató maga viszi
v
fel a sajját adatait;
8. Páárhuzamos kutatások (párhuzamossan futó OTKA- vagyy egyéb kuta
tatások, ha volt/van
ilyyen támogato
ott kutatás, benyújtott ppályázat);
9. K
Költségterv;
10. K
Költségterv in
ndoklása (magyarul és anngolul);
11. N
Nyilatkozatokk aláírása (au
utomatikus, a nyomtatáási képen, illletve a kinyyomtatott pééldányon
jellenik meg, kivéve
k
a külö
ön fájlként ffeltöltendő nyilatkozatok
n
k).

Feltöltendőő adatok (PD
DF fájlok)
1. K
Közlemény- és hivatkozzási jegyzékk (csak a vezető
v
és a szenior kkutatóknál, ha nem
addatbázisból [MTMT]
[
mu
utatják azt bbe) („pályázatt részletei / közl. jegyzék fefeltöltése”);
2. Réészletes kutaatási terv („ppályázat részleletei / kutatássi terv”);
3. Eggyéb tudom
mányos eredm
mények (haa releváns): az ERC Grrant második
ik fordulójáb
ba került
páályázat ide tö
ölthető fel („„pályázat részzletei / egyéb tud.
t eredmények”);
4. K
Kutatáshoz szzükséges hattósági engeddélyek (ha reeleváns) („páályázat részlettei / engedélyek
k”);
5. N
Nemzetközi együttműköd
e
dés leírása (hha releváns) („pályázat réészletei / nem
mzetközi
egyyüttműködés””);
6. K
Külföldi kutattó szándékn
nyilatkozata a nemzetközi együttműködés feltétteleinek
biiztosításáról (ha relevánss) („pályázatt részletei / neemzetközi együüttműködés”);;
7. K
Közpénz-nyillatkozat („páályázat részlettei / egyéb csattolmányok”);
8. Inntézményi nyyilatkozat („p
„pályázat részzletei / egyéb csatolmányok”
cs
”);
9. Szzükség esetéén a munkálttató hozzájáárulása a pályyázat más in
ntézménybőll való benyú
újtásához
(„ppályázat részlletei / egyéb cssatolmányok””);
10. Azz előző pályyázati ciklussban hasonlóó tématervvvel pályázó kutatónak
k
leehetősége van leírni,
hoogy az előző
ő fordulóhoz képest meely pontokban változtattta meg pályyázatát. Ameennyiben
koonkrét bíráló
ói megjegyzés alapján m
módosítja a pályázatot, idézze a bírrálatnak azt a részét,
am
melyre válaszzol (max. 2 oldal)
o
(„pályyázat részletei / egyéb csatollmányok”);
11. N
Nagy értékű eszközbeszzerzés esetéén árajánlat((ok) (bruttó
ó 5 M Ft ffeletti egyed
di értékű
beeruházás tervvezése esetéén) („pályázaat részletei / költségterv
k
indooklása – Áraj
ajánlat feltöltésse”).
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Ellenőrzéss, véglegesítés, benyújtás, nyomtatás
ny
Szerkesztéés közben a vezető ku
utató az egyyes oldalakaat megjelölh
heti jóváhaggyással, és az
a „oldal
ellenőrzéss/jóváhagyás” menüpon
ntban ezek ááttekinthető
ők, illetve eggyben is jóvá
váhagyhatók.. Vannak
olyan rovvatok, amellyek kitöltése adott essetben szükkségtelen (m
mert pl. neem tervez hallgatói
alkalmazáást vagy nin
ncs más folyyó kutatás),, ilyenkor a kitöltetlen oldal jóváhhagyása volttaképpen
helyettesítti az oldal mellőzését.
m
A pályázaat esetleges formai hibááit, hiányossáágait az „oldal ellenőrzés/jóváhagyyás” menüpont segít
felderítenii és kijavítaani, de a géépi ellenőrrzés nem helyettesíti
h
a pályázóó általi elleenőrzést,
alapvetőeen az Útm
mutató az irrányadó. A „pályázat részletei
r
/ sz
zakértői néézet” menü
üpontban
6
megnézheető, hogy a véleményező
v
ők hogyan láátják a pályáázatot.
A pályázzatot a vezető kutattó véglegessíti („végleegesített” állapot), m
majd az in
ntézmény
pénzügyi vezetőjén
nek javasollt jóváhagy
gyása után az inté
ézmény ve
vezetőjének
k (vagy
megbízotttjának) keell elektron
nikusan jóóváhagynia („benyújto
ott” állapoot). Ezután
n kell a
pályázato
ot kinyomtaatni, aláíratttatni (kutattókkal, vezettőkkel).
Ha a lezáárt, véglegessített anyagb
ban a benyyújtási hatááridőig bárm
milyen hiány
nyosságot vaagy hibát
fedez fel, akkor az intézmény adminisztráto
a
ora vagy azz NKFIH munkatársai
m
segítségéveel kérheti
vissza szeerkesztésre a pályázato
ot. A kiegésszítések és javítások után
u
a pályáázatot újbóll be kell
nyújtania elektronikuusan, majd ismét ki keell nyomtattni és lepeccsételni, és az immár kijavított
példányt kell elküldeni. Mivel a módosíttások miatt megváltozik a pályázzat verziósszáma a
rendszerbben, és az elektronikus
e
és a nyom
mtatott példáány minden részleténekk meg kell egyeznie,
e
emiatt szüükséges az újbóli
ú
kinyom
mtatás/pecséételés/aláíraatás.
A főmenüüben a „nyo
omtatás" gombra kattinntva, majd az
a oldal alján
n található „„pályázat nyyomtatási
képe” c. hhivatkozásraa kattintássaal egy különn felugró ablakban jelen
nik meg a ny
nyomtatási kép,
k mely
sárga-fekeete csíkokkaal jelzi, ha a pályázat még befejeezetlen állap
potban van.. Az elektro
onikusan
benyújtottt állapotban
n a figyelmezztető sáv eltűűnik, ekkor kell a pályázzatot kinyom
mtatni.

k befogadása//résztvevők csatlakozásaa
Résztvevők
Vezető ku
utató feladatai lépésen
nként:
1. A meghhívott résztvvevőnek meegadja annakk a pályázattának az azo
onosítóját, am
melyhez a résztvevő
r
csatlakozhhat.
2. A részttvevő csatlakkozása után elektronikuus levélben értesítést
é
kap
p. Ezután, bbelépését kö
övetően a
bal oldali világoszöld mezőben, felül
f
a „postaafiók” feliraatra kattint.
3. Itt, a kkapott üzenetek táblázaatában, a „ttárgy” oszlo
opban rákatttint a „Pályá
yázathoz csaatlakozási
kérelem" feliratra, annál a személynél, akit szeretne/nem szeretne
s
a saját pályyázatához
csatlakozttatni.

6

A bírálók munkáját seggítendő, a pály
yázati anyag leetölthető egyeetlen PDF fájl formájában, aamely magábaan foglalja
a kutatási ttervet is. A többi csatolmán
ny továbbra iss külön mellékletként lesz elérhető a bírráló számára. Az előbbi
PDF fájl cssak a pályázat benyújtását követően
k
generrálódik, így a pályázó szám
mára nem láthaató.
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4. A megjelenő zöld ablakban
a
a ”Feladat
”
elvéégzéséhez” kék
k feliratra kattint.
5. Itt tudjja azt megaddni, hogy a pályázatáhooz a csatlako
ozni kívánó (az elfogaddásra várakozó) részt
vevő kutaatót befogaddja vagy elutaasítja.
6. Amennnyiben a pállyázatához csatlakozni
c
kkívánó szem
mélyt befogaadja/elutasíttja, akkor azz érintett
kutató errről egy tájéko
oztató üzenetet kap.
7. A vezeető kutató ezzt követően
n a pályázatii menü „résztvevők felaadatai, FTE
E” szövegre kattintva
már meg tudja adnii az illető részt
r
vevő kutató alkaalmazásának típusát, páályázatban megjelölt
m
tudományyos feladatátt, FTE-értékkeit, szenior//nem szenio
or voltát, résszvételének kezdetét és végét.
Csatlakozzó résztvevvő feladatai lépésenkén
nt
1. Személlyes értesítésst kap a vezető kutatótóól arról, hoggy milyen azzonosítójú ppályázathoz kérné fel
résztvevőként.
2. A részzt vevő kutaató belép saaját felhasznnálói nevévvel és jelszav
vával, és a bal oldali menüben
m
rákattint a „Saját kutaatások / csattlakozás pályyázathoz” feeliratra.
3. A „Csaatlakozás pállyázathoz 1/
/3” oldalon,, a kutatóhelly mezőnél, a legördülő listából kiválasztja a
megfelelőő saját kutató
óhelyet.
4. Az azonnosító mező
őnél beírja an
nnak a pályáázatnak azon
nosítóját, am
melyhez csatltlakozni szerretne.
5. Ezt kövvetően rákatttint a „Pályáázati adatokk lekérése” zöld gombra.
6. Megjeleenik a kiválaasztott pályázzat címe és a vezető kuttató neve.
7. Ezen azz oldalon a „Tovább”
„
zöld gombraa kell kattintaania.
8. A „Csaatlakozás páályázathoz 2/3”
2
oldaloon: a részt vevő
v
kutató kiválasztja azon közleeményeit,
amelyekett az újonnan
n beadandó
ó pályázathooz csatolni szeretne.
s
Ezzt a sorok eelején lévő kis
k jelölő
négyzetekkben kipipáláással kell jeleeznie.
Csak a veezető kutató
ó által szenio
or kutatókénnt megjelöltt résztvevő publikációs
p
listája jelenik meg a
pályázati anyagban. Publikációkk nélkül is lehet csatlaakozni, de ekkor a páályázatban nem
n
lesz
7
olvasható a résztvevő
ő közleményyeinek listájaa – ez utólagg pótolható a pályázat vééglegesítéséig.
9. Ezt köövetően a „kiválasztott
„
t közleményyek, alkotássok mentésee a pályázaathoz” zöld gombra
kattint.

7

„Saját kuttatások / pályáázatok, projek
ktek” menüpoontban látható táblázat „közzlemény megaadása” nevű oszlopában
o
lévő ceruzáát formáló ikonnra kattintva kiválaszthatja
k
a, hogy mely közleményeit
k
csatolja
c
a pályyázathoz.
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10. A „Csatlakozás pályázatho
oz 3/3” ooldalon, a „Biztosan szeretne cssatlakozni ehhez a
pályázathooz?” kérdés alatt, az „igen” gombraa kell kattintani.
11. A proogram az „A
Adatrögzítés sikeresen m
megtörtént” felirattal jelzzi azt, hogy a részt venn
ni kívánó
kutató a kkívánt pályázzathoz beadtta csatlakozáási kérelmétt.
12. Amennnyiben a vezető
v
kutattó elfogadjaa a csatlakozzási szándék
kot, akkor a részt vevvő kutató
üzenetet kkap erről azz EPR-ben. Ha a bal ooldali menüb
ben a „posttafiók” felira
ratra kattint,, akkor a
jobb oldalli táblázatbaan megtekinttheti, hogy m
melyik pályáázathoz csatllakozott részztvevőként. Ehhez a
táblázat „ttárgy” oszlo
opában az „N
NKFIH-EPR
R üzenet” feliratra
f
kell kattintania.

Adato
tok áttöltéése az MT
TMT és azz ODT ad
datbázisok
okból
A publikáációk, valamiint a közlem
ménystatisztiikai táblázat esetén az NKFIH
N
az M
MTMT adataait tekinti
hivatalosnnak és ezen adatbázis alkalmazását
a
t javasolja a kutatóknak. Az NKF
FIH-EPR reendszerét
felkészítetttük az MTM
MT adatainaak fogadásárra a publikácciós listák és a közleménnystatisztikaii táblázat
tekintetébben. A publiikációs listáák importál
álásához a következő
k
lépéseket kelll elvégezni:
1. Beelépés a bal oldali menü
üben a „Sajátt adatok”,
2. m
majd a „közleemények és idézettség”
i
m
menüpontba.
3. A megnyíló oldalon meegadható azz MTMT adattárban
a
kapott
k
új aazonosító („„MTMTA-azonosító;; ez utóbbiival nem
azzonosító”), míg a „köztestületi azzonosító” a régi KPA
m
működik az im
mportálás. Ezután
E
a bal oldali menüüben a „válo
ogatott közleemények”, majd
m
4. a ffelső menüssorból a „Kö
özlemények importálásaa” opciót kelll választani..
5. A megnyíló oldalon
o
leheetőség van a külső adaatbázisból azz abban máár összeállíto
ott listát8
KFIH-EPR rendszerébee (a nagyítótt ábrázoló ik
kon segítségéével).
áthhozni az NK
6. Azz oldal alján
n az „importálás” gombb megnyomáásával közleeményei áttööltődnek az EPR-be,
dee még nem kerülnek
k
be a pályázatbaa.
7. A „pályázat részletei”
r
leggördíthető m
menü „közll. csatolása pályázathozz” menüpon
ntjában a
n importált publikációkkat tartalmaazó táblázatt első oszloopában meggjelölheti,
feenti lépésben
m
mely közleméényeket szeeretné megjeelölni a pályyázat válogatott közlem
ményeiként (ötöt az
elm
múlt öt évbő
ől, további ötöt
ö a teljes életműből).
A közzleménystatisztikai ad
datok imporrtálásának lépései az MTMT-ből:
M
FON
NTOS: A réégi „köztesstületi azon
nosító” (KP
PA) helyettt kérjük, aadja meg az
a újabb
„MTM
MT-azonossító”-ját, mert
m
a közlleménystatiisztikai táb
blázat impoortálása csaak ezzel
az azo
onosítóval lehetséges..
8

Az MTM
MT rendszerébben az „Adatb
bevivő, szerkeesztő oldalon”” a „Javítható szerzői lista”” hivatkozásraa kattintva
közleményeeit egyenkénnt megcímkézzheti („megjeelölés válogaatott listához””). Az adottt közleménytt bármely
címkéhez reendelheti, amely címkét azttán az EPR-been ki tud válassztani és az eh
hhez rendelt kközleményeket áttöltheti
az EPR-be.
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üben a „Sajátt adatok”,
1. Beelépés a bal oldali menü
2. m
majd a „közleeménystatiszztika” menüppontba.
3. A megnyíló oldalon a felső menüüsorban a „Közlemény
„
ystatisztika iimport” op
pciót kell
váálasztani.
4. Ellőször meg kell adni a publikációs
p
aadattár azon
nosítót (lásd fentebb),
5. m
majd a „Lekérrdez” gomb
bra kattintva megtekinth
hetők, ellenőrizhetők az adatok.
6. Azz „importáálás” gomb megnyomáásával az adatok
a
áttöltődnek az EPR-be, illetve a
páályázatba.
Az MTM
MT-ben elkéészített OTK
KA összefooglaló közlem
mény-táblázzatban (közlleménystatissztika), a
„Függetllen idézés az SCI/W
WoS & Sccopus adattbázisokban” sorbann csak azo
oknak a
hivatkozáásoknak a száma jeleenik meg, amelyhez WoS/Scop
pus link lettt hozzáren
ndelve a
WoS vagyy Scopus adatbázisok
a
kból történtt kimentés alkalmávall. Azok az ad
adatok, amellyek ilyen
link nélküül lettek az MTMT-be átemelve a WoS-ból vagy
v
a Scopu
us-ból, illetvve manuálisan lettek
rögzítve, nem jelenn
nek meg azz OTKA öösszefoglaló táblázatábaan, így előőfordulhat, hogy a
valósnál k
kisebb hivaatkozási számok jelen
nnek meg.
Ugyanez vonatkoziik az SCI/
/WoS közleemények számára
s
(illletve az elsőő és utolsó
ó szerzős
SCI/WoSS közleményyek számárra). Csak a WoS-ból az MTMT-be a fentiiekben leírtt módon
importált közleményeek adatai jeleennek meg aaz OTKA tááblázatban.
A pályázóó szerző a fenti helyzeeten maga iis tud válto
oztatni az SC
CI/WoS & Scopus azonosítók
beviteléveel (a két azon
nosító bárm
melyike elegenndő az idéző
ők megszám
mlálásához).
 Azz MTMT-b
ben a legeggyszerűbb eeljárás, hogyy a pályázó
ó vagy intéézményének MTMT
addminisztráto
ora törli a korábban bevitt WoS idézetekeet, és újra importálja azokat,
köözleményenkként. Az újrra importáltt idézőket viiszonylag gyyorsan a hellyükre lehet tenni és
füüggőségük megállapításá
m
át a program
mmal el lehett végeztetni.
 Azz SCI/WoS
S közleményyek számánnak helyes megadásáho
m
z újra kell importálni az adott
köözlemény(ekke)t a WoS-b
ból.
Amennyibben nincs módja
m
a fen
ntiek szerinnti korrekció
óra, az NK
KFIH-EPR rrendszerébee történő
importálás után a „közlem
ménystatisztikka” menüüpontban a „Közlem
mény adattok” és
„Tudomáánymetriai addatok” fülree kattintva a megjelenő táblázatban
n a valós adaatoknak meggfelelően
manuálissan javíthattók a szám
mok. A móddosítás hatáására a tábláázat alól elttűnik a „Pu
ublikációs
adattárbóll importálvaa” felirat éss dátum, jeleezve a sajátt felelősségű
ű kézi adatbbevitelt. Az értékelő
zsűri ellennőrizheti a WoS/Scopus
W
s valós hivattkozási adataait.
A kutató
óképzés ad
datainak teekintetében az Országgos Doktori Tanács aadatbázisát tekintjük
mérvadónnak, ami elérhető
e
a http://www
w.doktori.huu oldalon. Az NKFIIH-EPR reendszerét
felkészítetttük a Dokktori adatbázzis adatainaak közvetlen
n fogadásáraa. Az adatook importáláásához a
következőő lépéseket kell
k elvégezn
ni:
1. Beelépés a bal oldali menü
üben a „Sajátt adatok”,
2. m
majd a „kutattóképzés” menüpontba.
m
3. Ezzután a felső
ő menüsorból az „Impoort a www.doktori.hu olldalról” opciiót kell válassztani.
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4. Azz oldal meggnyílásakor a rendszer m
már kitöltöttte a családn
név, a keressztnév és a születési
dáátum adatokkat.
5. A „Lekérdez”” opcióval lehet ellenőőrizni, illetvve módosítaani azt, hoggy megfelelő
ő adatok
keerültek-e kikkeresésre a Doktori addatbázisban, majd az „iimportálás” gomb válaasztásával
lehhet véglegeesíteni az adatátvitelt.
a
Mivel eseetlegesen ellőfordulhat az azonoss névvel
reendelkező kutatók
k
esettében, hogyy az autom
matikus kiválasztás nem
m megfelellő, ezért
javvasoljuk, ho
ogy előszörr mindig a „Lekérdezzés” opciót válasszák, és ellenőrizzék az
addatokat az im
mportálás elő
őtt.

Kieg
gészítő tud
dnivalók a kutatóév
év-egyenérrtékről (FT
FTE)
Az FTE megadása
Az FTE--értékkel kaapcsolatos leegfontosabbb tudnivalók a 4.5. feejezetben taalálhatók, itt csak a
technikai részletek keerülnek bemutatásra. Azz űrlapon azz FTE-érték a mezőbe kközvetlenül beírható,
vagy egy kkalkulátorrall kiszámíthaató a kutatássra hetente tervezett
t
nap
pok számábóól vagy a „K
Kutatásra
fordított m
munkaidő” hányad és a „Jelen kutaatásra fordíttott kutatásid
dő” hányad adataiból. A cellába
bevitt FTE
E-értéket neem kell arán
nyosítani (pl.. ha valamelly személy csak
c három éés fél évig vesz
v részt
egy négy éves projekktben, akkorr a negyedikk évre vonattkozó FTE--értéke ugyaanaz legyen,, mint az
első három
m évben). Az
A elektronikkus rendszerr a beírt értékeket arányyosítva adja össze és idő
őarányos
érték jelennik meg az összegző
ö
cellákban.
Az FTE-táblázat réssztvevőnkén
nt összegzi (hallgatói, illetve nem
m kutatói minőségbeen részt
vevő szem
mélyek száámára nem adható meeg FTE-érték) az FTE
E-értékeket. A résztvevvők nevei
melletti „„FTE-diagraam” hivatko
ozásra kattiintva megteekinthető azz adott kuttató aktuáliss, éppen
szerkesztéés alatt álló
ó pályázatáb
ból, valaminnt egyéb fuutó projektjjeiből, benyyújtott pályázataiból
számított FTE-értékk. Az „akt” oszlop az aktuális pályázat FTE
E-értékeit, a „max” oszlop az
összegzettt, nem arán
nyosított FT
TE-értéket, m
míg az „átlaag” oszlop a hónapokra
ra arányosíto
ott FTEértékek összegét muttatja az adott kutatási iidőszakban. Amennyibeen az összessített FTE-éérték egy
személy esetében egy adott évben
n meghaladj a az 1,0-et, a rendszer figyelmezteté
f
ésül pirossall emeli ki
az adott éértéket.

Az FTE--érték kiszám
mítása
Egy kutattó adott pályyázatra vonatkozó évess FTE-értékkét két érték
kből kell kisszámolni. Azz egyik a
„Kutatásraa fordított muunkaidő”. Ezz azt az időőt jelenti szzázalékos fo
ormában, am
mit az adottt kutató
kutatási ttevékenységgre (nem peedig adminnisztrációra, vezetésre, oktatásra sstb.) fordít a teljes
munkaideejéből. A másik
m
érték a „Jelen kutaatásra fordítottt kutatási iddő”. Ez az érrték pedig – szintén
százalékoss formában – az adott kutatónak aaz adott pályyázatra fordított kutatássi ideje (az általános,
á
összes) kuutatási tevékkenységre fordított
f
ideejéből. Az első
e
és a máásodik értékk szorzata, tizedessé
alakítva, aadja az illető kutató évess FTE-értékéét az adott pályázatban.
p
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Például, ha egy főáállású – ku
utatóintézetbben dolgozzó – kutató
ó a teljes 8 órás (=
= 100%)
munkaideejéből 6 órátt (= 75%-ott) fordít kuttatásra, akko
or a „Kutatáásra fordítottt munkaidő
ő” értéke
75% = 0,775. Ha a 6 órás
ó kutatási idejének (=
= 100%) – mivel
m
más ku
utatási projekkt témájában
n is kutat
– felét, azzaz 3 órát (550%-ot) ford
dítja az adottt pályázatraa, akkor a „JJelen kutatássra fordítottt kutatási
ideje” 50%
% = 0,5. A két
k érték szo
orzata 0,75 x 0,5 = 0,3775. Tehát a kutató
k
adott évi, adott pályázatra
p
fordított F
FTE-értéke 0,375.
Egy főálláású, mással nem foglalkkozó kutató egy évi teljjes lehetségees kutatási kkapacitása = 1 FTE.
Az oktatóói, nem-tudo
ományos szaakmai köteleezettségű vagy vezetői tevékenységeet is folytató
ó kutatók
munkaideejük fennmaaradó részét fordítják kkutatásra, dee az oktatásrra és a kutaatásra fordított összkapacitás az ő esetükb
ben sem lehet több, minnt 1,0.
A pályázaat minden réésztvevője essetében, bárrmelyik adottt évre, a töb
bb projektbeen megadottt kutatási
idők összeege nem halladhatja megg a 100%-ott (≤1 FTE/kkutató/év).
A pályázaatbenyújtó szoftver a kutatási kaapacitás érttékeket szem
mélyekre ö sszegzi, táb
blázatban
mutatja be, és a projeekt összes (sszenior és nnem szenior)) kutatójára is összegzi. A kutatási kapacitás
k
nyilvántarrtása éveken
n keresztül fo
olyamatos, m
minden típusú pályázatra kiterjed.
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