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A pályázatok benyújtásával kapcsolatos kérdések
1. Nem találom az NKFIH honlapján a ’Nemzetközileg kiemelkedő eredményeket elért
csoportok támogatása’ pályázat (KK) felhívását. Mi ennek az oka?
A január 23-án közzétett felhívásokban szereplő, ’Nemzetközileg kiemelkedő eredményeket
elért csoportok támogatása’ (KK) pályázat címe és kódszáma megváltozott, a pályázat
február 7-én ’Felhívás jelentős nemzetközi hatású, kiemelkedő eredményeket elért
kutatócsoportok támogatására’ (KH_17) címmel került meghirdetésre, így a korábbi
felhívásokban a KK megnevezésű pályázatra történő hivatkozás a KH megnevezésű
pályázatra értendő.
2. Egyetemi
magántanár,
professor
K_17/xNN_171/KH_17 pályázatot?

emeritus/emerita

nyújthat-e

be

Egyetemi magántanár, professor emeritus/emerita vezető kutató nyújthat be pályázatot,
amennyiben a támogatás elnyerése esetén, a projekt megvalósítási időszakában közte és a
befogadó intézmény között főállású munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, megbízási
jogviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony áll fenn. (Az egyéb jogviszonyok
felsorolását a pályázati útmutató 2.3. pontja tartalmazza.)
A pályázat benyújtása előtt a befogadó intézmény munkáltatói jogokat gyakorló vezetőjével
célszerű egyeztetni a projekt időtartamára szóló foglalkoztatás (jogviszony) pályázati
felhívásnak megfelelő feltételeiről arra az esetre, ha a projekt támogatásban részesül.
3. Benyújthatja-e pályázatát az MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája (TKI)
alkalmazásában levő vezető kutató más befogadó intézményből?
Amennyiben az MTA TKI által támogatott kutatócsoport a pályázó (befogadó)
intézményben (pl. egyetem) működik, a kutatócsoport vezetője vagy résztvevője abban az
esetben is benyújthatja pályázatát, ha nem a befogadó intézménnyel, hanem az MTA TKIval áll a pályázati felhívás B.1.1. pontja szerinti jogviszonyban. Az MTA TKI beleegyező
nyilatkozatára, vagy az MTA TKI és az intézmény közötti korábbi, erre is kiterjedő
szerződésre ebben az esetben is szükség van.
Együttesen „xNN” rövidítéssel utalunk a különféle nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázat
típusokra (NN, ANN, SNN, stb.).
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4. Problémát jelent-e ha a vezető kutató a pályázat benyújtásakor fizetés nélküli
szabadságon van? Lehet-e valaki vezető kutató, ha a munkahelyén részmunkaidős
állásban van foglalkoztatva?
A kiírás szerint a vezető kutatónak a projekt megvalósítási időszakában kell a felhívás B.1.1.
pontjában felsorolt jogviszonyok valamelyikében állnia a befogadó intézménnyel. A
részmunkaidős foglalkoztatás nem jelent problémát, ettől a munkaviszonya (közalkalmazotti
jogviszonya) főállásnak minősül (PD_17 pályázat keretében azonban kizárólag teljes
munkaidejű alkalmazás tervezhető).
5. Alapvetően Erdélyben élő és dolgozó kutató benyújthat-e PD_17 pályázatot, ha nyerés
esetén állását Erdélyben megtartaná, a munkát döntő részben Erdélyben végezné, és
évente néhány hónapot dolgozna a magyarországi befogadó intézménynél?
A pályázatot egy magyarországi befogadó intézménnyel közösen lehet benyújtani.
Amennyiben támogatásra kerül a pályázat, a vezető kutatónak a magyarországi kutatóhellyel
munkavégzésre irányuló jogviszonyba kell kerülnie (pályázati felhívás B.1.1. pont). Két
fizetést egyszerre nem vehet fel. Emellett fontos, hogy kutatási idejének 70%-át a
támogatott kutatásra kell fordítania. A kutatónak érdemes tisztáznia – akár feltüntetve a
kutatási tervben –, hogy a kutatási téma földrajzilag Erdélyhez kötődik, így a kutatómunkája
is oda fogja kötni. Ennek hiányában a szabályzat alapján csak 6 hónapot tölthetne külföldön
összesen a három éves kutatás alatt. A pályázati útmutató szerint: „a posztdoktor a projekt
teljes időtartama alatt, ha az nem a kutatási projekt munkatervének szerves része, a kutatás
megszakítása nélkül összesen 6 hónapnyi időtartamot tartózkodhat külföldön. Az ezt
meghaladó külföldi tartózkodáshoz az NKFI Hivatal előzetes engedélye szükséges. A
Magyarországgal határos országok – határon túli magyar – kutatói, akik az MTA Köztestület
tagjai, 6 hónapnál hosszabb ideig tartózkodhatnak az eredeti lakhelyük szerinti országban.”
6. MTA Lendület- vagy H2020-as pályázatot vezető kutató benyújthat FK_17-es
pályázatot? Nyerés esetén le kell mondania valamelyik támogatásról?
Korábban nyert Lendület vagy H2020-as pályázat vezetője pályázhat FK_17-et, azonban
csak egy pályázatból vehet fel bért. Továbbá, amennyiben tematikai átfedés van a
Lendület/H2020 pályázat és az FK_17 között, a kettős finanszírozás esete merül fel, ami
tiltott. Ezeket a szempontokat az értékelést végző szakértők vizsgálják.
7. Jelenleg futó MTA Prémium Posztdoktori pályázat vezetője (0,8 FTE értékkel)
nyújthat-e be vezetőként KH_17 pályázatot (0,2 FTE értékkel)?
Igen, benyújthat. A vezető kutatónak minimum 0,1 FTE értékkel kell szerepelnie a KH_17
pályázatban.
8. Elnyerhető-e PD_17 pályázat, ha a vezető kutató Új Nemzeti Kiválósági Program
(ÚNKP), MTA Prémium Posztdoktori vagy Lendület Program támogatás terhére
alkalmazásban áll?
A PD_17 posztdoktori kiválósági program pályázatban támogatást elnyert posztdoktor
kutatók az alkalmazás időszakában nem részesülhetnek az ÚNKP keretében felsőoktatási
posztdoktori kutatói ösztöndíj támogatásban vagy MTA Prémium Posztdoktori Program
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keretében prémium posztdoktori kutatói támogatásban, vagy Lendület Program támogatás
terhére történő alkalmazásban.
Ugyanez vonatkozik a kutatási témapályázatban elnyert támogatás terhére teljes munkaidejű
kutatói alkalmazásba vett kutatókra is – beleértve az FK típusú pályázat vezető kutatóját is.
9. A felhívás szerint a PD típus legfeljebb kétszer nyerhető el, egymással nem átfedő
kutatási időszakra. A PD_17 beadhatósága hogyan viszonyul a korábban elnyert PD
támogatásokhoz?
A két alkalomba a PD_16 előtt elnyert PD támogatás nem számít bele. Korábbi PD-1
projekttel átfedhet a támogatott időszak, PD-2-vel és PD-3-mal – amiből bért kap – nem.
10. A K_17 felhívás szerint nyerés esetén a vezető kutató 12 hónapig nem nyújthat be
kutatási témapályázatot. Vonatkozik ez a megkötés K_16 nyertes vezető kutatóra is?
K_16 nyertesre nem vonatkozik ez a kitétel, mert nem szerepelt ilyen korlátozás abban a
felhívásban, tehát K_16 nyertes nyújthat be K_17-et.
11. A nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázatok felhívásában az
szerepel, hogy az NN, ANN és SNN típusú pályázat többször elnyerhető, de a
támogatott időszak nem fedhet át. Az is kizáró ok, ha egy hónap átfedés van a futó és
a most benyújtott pályázat között?
Ez nem minősül kizáró oknak. Támogatási szerződést azonban csak az átfedés
megszüntetése után kötünk. Nyerés esetén a régi projekt 1 hónappal korábbi lezárásának
kérelmezését javasoljuk.
12. Mi a limit a pályázatok benyújtásánál? Be lehet-e egyszerre nyújtani egy-egy
pályázatot a PD_17, K vagy FK_17 és xNN_17 felhívásra?
A felhívások nem tiltják a PD_17, K vagy FK_17, xNN_17 pályázatok egyidejű beadását,
azonban a vezető kutatóra teljesülnie kell annak a feltételnek, hogy nyerés esetén a
támogatott időszakban nem lehet kettőnél több vezetett projektje (PD, K, FK, NK, NF,
NN típusok), kivéve az előbbieken kívül legfeljebb egy KH projekt vezetését.
Megfontolandó azonban, hogy három pályázat egyidejű benyújtása a támogatás elnyerésének
esélyét negatívan is befolyásolhatja, mivel az értékelő szakértők úgy ítélhetik meg, hogy a
pályázó túlvállalja magát. Javasoljuk, hogy már a pályázat(ok) benyújtásakor mérlegeljék,
hogy reálisan mely feladatok elvégzését tudják vállalni.
Fontos szempont továbbá, hogy PD mellett csak az ezzel tematikailag átfedő pályázato(k)
benyújtása lehetséges. Ez azt jelenti, hogy ha a vezető kutató PD mellett két nem-PD
pályázatot is benyújt, ezek között is tematikai átfedés lesz, ami kettős finanszírozást jelent,
így nem támogatható. Mindkét támogatás elnyerése esetén az egyikről le kell mondania (a
fenti maximum kettő vezetett projekt elve alapján is).
Egynél több nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázat nem nyújtható be
egy fordulóban (felhívás E.3.2. pont), tematikailag eltérő K_17 és xNN_17 pályázat azonban
benyújtható egyszerre.
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FK_17 és K_17 pályázatot nem lehet egyszerre benyújtani, mert itt érvényes a maximum
egy kutatási témapályázat beadása, mint formai követelmény (E.3.2. pont, K_17 és FK_17
felhívás).
FK_17 benyújtható PD_17 vagy korábban elnyert PD_16 mellett, de az átfedő időszakra
vezető kutató bére nem tervezhető az FK_17 pályázatban.
K_17/xNN_17 benyújtható PD_17 vagy korábban elnyert PD_16 mellett; ennél korábbi
PD-vel legfeljebb fél év átfedés lehet.
A posztdoktori pályázat (PD) mellett dologi jellegű kutatási költségeket biztosító más (FK,
K vagy xNN) pályázatot egyszerre benyújtó fiatal kutató pályázónak kell előzetesen felmérni
azt, hogy meg tudja-e valósítani a vállalt feladatot, ha csak az egyik támogatást nyeri el (mivel
a két pályázat egymástól függetlenül nyer vagy nem nyer támogatást). Az előző kérdésre
adott nemleges válasz esetén is benyújthatja a pályázatokat, de az ezzel járó kockázatot
vállalnia kell (ami azt is jelentheti, hogy esetleg le kell mondania arról az egyről, amit elnyert,
ha a másik támogatás hiányában a vállalt kutatás nem valósítható meg.). Abban az esetben,
ha mind a bérre, mind a dologi támogatásra szüksége van a tervezett kutatás elvégzéséhez,
célszerűbb lehet kizárólag FK_17 pályázat benyújtása, ahol mindkét költségtípus tervezhető.
13. K_16-os szerződött projektben résztvevő kutató benyújthat PD_17 és FK_17
pályázatot?
Benyújthat PD_17 pályázatot és FK_17 pályázatot is, azonban ha mindkettőt benyújtja, csak
a PD-ben tervezhet magának bért. Az FTE-értékek összegének felső határa 1,5, ha a
pályázat(ok) tematikailag átfed(nek) a K_16-os projekttel (lásd 28. kérdés). Teljes állás (teljes
munkaidőben a pályázat terhére) tervezése esetén min. 0,7 FTE-t kell megadni.
14. PD_16 nyertes, akinek egy 2016/2-es fordulóban benyújtott TNN pályázata jelenleg
elbírálás alatt áll, benyújthat-e FK_17-et? Ha igen, akkor csak más témában vagy
megengedhető a tematikai átfedés a két pályázat között?
Mivel a TNN pályázatról még nem született döntés, benyújthat FK_17-et. PD_16 mellett
azonban mind a TNN-nek, mind az FK-nak át kell fednie tematikailag a PD-vel. Ugyanarra
a témára viszont nem részesülhet dupla támogatásban, tehát ha mindkettőt elnyerné, az
egyikről le kell mondania.
15. A munkahely beleegyező nyilatkozata minden kutató esetében csatolandó, akinek
nem a tervezett kutatást befogadó intézmény a főállású munkahelye?
Csak a vezető kutató esetében szükséges ilyen nyilatkozatot csatolni.
16. A felhívás szerint a H. pontban postai úton benyújtandóként megjelölt
dokumentumok eredeti, aláírással ellátott példányainak postai úton történő
benyújtása kötelező. A külföldi kutató szándéknyilatkozatából (Declaration on
International Cooperation) is be kell küldeni az eredetit?
Nem minősül formai hibának, ha nem küldi be postán az eredeti nyilatkozatot, de annak
szkennelt változatát fel kell töltenie az EPR-be. Itt hívjuk fel azonban a figyelmet arra, hogy
amennyiben NN_17 pályázat esetén a „Declaration on International Cooperation” című
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dokumentum elektronikus másolata nem kerül csatolásra az elektronikus pályázathoz, a
pályázat formai hibásnak minősül és nem kerül értékelésre. (ANN_17 és SNN_17 esetén ez
nem feltétel, mivel a támogató szervezetek közötti Lead Agency megállapodás alapján egy
közös pályázat kerül benyújtásra, ami tartalmazza a külföldi partner kutatási tervét is.)

A pályázatban tervezhető költségekkel kapcsolatos kérdések
17. Milyen bér jellegű költségek tervezhetők a pályázatban?
PD_17:
A posztdoktor részére kifizetett személyi juttatás (munkabér) és a munkaadót terhelő járulék
költsége számolható el. A munkabér mértéke havonta bruttó 330 000 Ft, továbbá a
munkabér után a munkáltatót terhelő járulékok. A PD_17 pályázaton belül kizárólag és
pontosan a fenti összeg plusz 5%-nyi általános költség (rezsi) tervezhető be. A törvény által
kötelezően előírt bérpótlék összege jelen pályázat keretében nem elszámolható, azt saját
forrásból köteles az intézmény finanszírozni.
K_17, FK_17, xNN_17, KH_17:
• a projekt terhére teljes idejű alkalmazásba (heti 40 óra) vett személyek esetében a
támogatás terhére tervezhető/elszámolható bér legfeljebb a Kjt.-ben meghatározott fizetési
osztály és fokozat szerint megállapított garantált illetmény 150%-a lehet;
• a projekt terhére teljes idejű alkalmazásba vett kutató-fejlesztő munkatárs esetében,
amennyiben a garantált illetmény 150%-a nem éri el a 330 000 Ft/hó összeget, a támogatás
terhére tervezhető/elszámolható bér felső határa 330 000 Ft/hó plusz járulékok;
• a projekt terhére történő nem teljes idejű (részmunkaidős) alkalmazás esetén az alkalmazás
idejének arányában tervezhető/számolható el a bér a teljes idejű alkalmazásra vonatkozó
felső korlátok arányos figyelembe vételével;
• a projekt résztvevőinek fizethető keresetkiegészítés, kutató-fejlesztő munkatárs esetében
legfeljebb 100 000 Ft/hó plusz járulékok tervezhető/számolható el maximális személyi
jellegű kiadásként, míg a technikus vagy egyéb segédszemélyzet esetében legfeljebb 50 000
Ft/hó plusz járulékok (amennyiben a résztvevő nem a befogadó intézmény alkalmazottja,
keresetkiegészítés megbízási díj formájában fizethető);
• a vezető kutató számára a projekt terhére kizárólag az FK típusú pályázatban tervezhető
teljes idejű alkalmazás a fentiek szerint vagy keresetkiegészítés legfeljebb 100 000 Ft/hó
plusz járulékok mértékig;
• a vezető kutató számára a K, KH és xNN2 típusú pályázatokban a projekt terhére nem
tervezhető sem teljes idejű alkalmazás, sem nem teljes idejű alkalmazás, keresetkiegészítés
azonban fizethető, legfeljebb 100 000 Ft/hó plusz járulékok mértékig;
• a projektben résztvevőként nem szerepeltetett személy számára megbízási díjként vagy
keresetkiegészítésként számolható el a kutatási eredmény megjelentetéséhez szorosan
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NN, ANN, SNN
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kapcsolódó, szakmailag indokolt nyelvi és szakmai lektorálás, valamint fordítás költsége
(abban az esetben, ha a tevékenység ellentételezése nem számla ellenében történik).
Keresetkiegészítés elszámolásakor az intézménynek nyilatkoznia kell arról, hogy az adott
személy más forrásból nem kapott keresetkiegészítést, illetve – amennyiben más projektből
is kapott – az összes keresetkiegészítés együttesen sem haladta meg a fenti összeghatárt,
abban az időszakban, amikor a projekt terhére keresetkiegészítést számoltak el.
18. A Posztdoktori kiválóság program esetében mi a juttatás formája? Munkabér vagy
ösztöndíj?
A juttatás formája nem ösztöndíj, hanem munkabér, mivel pl. közalkalmazotti jogviszony,
munkaviszony keretében foglalkoztatott munkavállalóként kapja a kutató a munkája alapján.
(A posztdoktornak a projekt időtartama alatt a befogadó intézménynél főállású
munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban kell állnia.)
19. A pályázat terhére (FK_17, K_17, NN_17, ANN_17, SNN_17) teljes munkaidejű
alkalmazásban állók számára fizethető-e ugyanazon pályázat terhére
keresetkiegészítés, vagyis a 330 000 Ft-os béren felül adható-e keresetkiegészítés?
A teljes idejű alkalmazás azt jelenti, hogy a kutató teljes kutatói kapacitását erre a projektre
fordítja. Ugyanaz a munkaidő, ugyanaz a feladatellátás nem ellentételezhető duplán. Teljes
idejű alkalmazás mellett nem fizethető keresetkiegészítés egyazon projektből.
20. Kaphat-e a PD_17 támogatott posztdoktor a tematikailag átfedő (már futó vagy most
benyújtott) projektekből kifizetést (bérkiegészítés, részmunkaidős alkalmazás)?
FK_17 vezető kutatója tervezhet magának bérkiegészítést, ha van egy PD_17-es
projektje (aminek terhére személyi kifizetésben részesül)?
Ha a két projektben vállalt feladat azonos – és ebből következően a hozzá rendelt FTE is –,
akkor ez a feladatellátás nem ellentételezhető duplán, így nem fizethető keresetkiegészítés
vagy részmunkaidős bér a PD mellett. Ha a tematikailag átfedő projektben vállalt
feladatoknak csak egy része jelenik meg a PD pályázatban, és a posztdoktor a PD
projektben vállalt feladatai maradéktalan elvégzésén felül további feladatokat végez a másik
projektben, akkor az utóbbi munka anyagi ellentételezése nem tiltott. Az utóbbi –
tematikailag nem átfedő – feladatok ellátására azonban már csak a posztdoktor kutatói
kapacitásának töredéke (max. FTE=0,3) áll rendelkezésre, tehát keresetkiegészítés,
részmunkaidős alkalmazás csak ezzel arányosan fizethető. A posztdoktornak ugyanis a napi
8 órás (vagy heti 40 órás) munkaideje 70%-át a PD_17 projektre kell fordítania. Csak annyi
egyéb feladatot vállalhat, ami mellett ez a feltétel nem sérül. ÚNKP, MTA Prémium
Posztdoktori Program és Lendület Program terhére történő alkalmazásban azonban nem
részesülhet.
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21. Más, nem átfedő, nem NKFIH által finanszírozott projektben vagy munkahelyen
lehet részmunkaidőben alkalmazva FK, K vagy xNN pályázat terhére teljes
munkaidejű alkalmazásba vett kutató?
Ebben az esetben a tematikai azonosság/átfedés kérdése nem merülhet fel, hiszen az dupla
finanszírozásnak számítana. A válasz megegyezik azzal, amit az előző pontban a tematikailag
nem átfedő feladatellátás esetére adtunk. Nem tiltott, a fennmaradó kutatói kapacitás
arányában (FTE=0,2-0,3) lehetséges. ÚNKP, MTA Prémium Posztdoktori Program és
Lendület Program terhére történő alkalmazásban azonban nem részesülhet.
22. A havi bruttó 330 000 Ft-os béren felül adható-e a más pályázat terhére veszélyességi
pótlék? (PD_17 támogatásból ugyanis erre nincsen lehetőség.)
Igen, az átfedő témájú projekt terhére a 21. pontnak megfelelően.
23. Abban az esetben is a „Kutató-fejlesztő munkatárs nyilatkozata keresetkiegészítés
tervezéséhez” című dokumentumot kell kitölteni, ha a kutató nem a befogadó
intézmény alkalmazottja, tehát a bérkiegészítést megbízási díj formájában veheti föl?
Ilyen esetben is feltétel, hogy a kutatónak kizárólag egy munkavégzésre irányuló
jogviszonya lehet?
Amennyiben a résztvevő kutató nem a befogadó intézmény alkalmazottja, számára a 1.4-es
sorra kell betervezni a keresetkiegészítést, amely megbízási díj formájában fizethető ki. A
keresetkiegészítési nyilatkozatot ebben az esetben is ki kell tölteni, az abban felsorolt
feltételeknek – így annak is, hogy a kutatónak kizárólag egy munkavégzésre irányuló
jogviszonya van – teljesülniük kell. Emellett a kutatót nevesíteni kell a résztvevők között.
(Keresetkiegészítés PD_17 pályázatban nem tervezhető.)
24. A pályázati útmutatóban szerepel, hogy a nettó 200 ezer Ft érték felett tervezett tárgyi
beszerzést, szolgáltatást az intézmény 3 árajánlattal köteles alátámasztani, kivéve, ha
a beszerzés központosított közbeszerzés keretében történt. Az árajánlatokat már a
pályázat benyújtásakor csatolni kell az EPR felületen? Ha a befogadó intézmény
központosított közbeszerzés alapján szerzi be az adott eszközt, szükséges erről
bármiféle igazolás?
A pályázati útmutató nem írja elő kötelezően a 3 árajánlat felcsatolását a pályázat
benyújtásakor, csak az elszámoláskor kell ezekkel rendelkezni. Természetesen, ha már a
tervezés folyamán bekérnek árajánlatot, lehet csatolni a benyújtandó pályázathoz. A
központosított közbeszerzés tényét elegendő jelezni a költségterv megfelelő sorának
indoklásában.
25. Tervezhető-e kifizetés workshop szervezésére?
Konferencia és workshop szervezéshez kapcsolódó reprezentációs költség abban az esetben
számolható el, ha a reprezentációs költség a szakmai konferencia elválaszthatatlan részét
képezi (a költséget a Vezető kutató rendelkezése alapján felhasználható összeg (3.6) sorra
kell tervezni).
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26. Az FK_17 felhívásban található táblázatban maximális pályázható összegként
10 millió Ft/év szerepel, ez éves átlagban értendő?
Igen. A 10 millió Ft/év éves átlagot jelent.

FTE tervezésével kapcsolatos kérdések
27. Mit jelent az FTE érték és hogyan számítható?
A projektre fordított kutatási időt az ún. kutatóév-egyenértékkel (Full Time Equivalent,
rövidítve FTE) mérjük, ami az értékelőknek fontos információt nyújt azzal kapcsolatban,
hogy az egyes résztvevők milyen mértékben vesznek részt a pályázatban, a teljes kutatást
mekkora humán-erőforrással tervezik. Fontos megjegyezni, hogy egy kutatónál egy évben az
összes kutatásra fordított FTE-értékek összege nem lehet nagyobb, mint 1.
A PD_17 felhívás B.1.2. pontja szerint: „Abban az esetben, ha a posztdoktori pályázat
nyertese egyúttal tematikailag átfedő kutatási témapályázat vezetője vagy résztvevője, vagy
kizárólag kutatási támogatást nyújtó – tematikailag átfedő – posztdoktori pályázat vezetője, a
pályázatokban megadott éves FTE értékek összegének felső határa 1,5.”
A PD_17 pályázatban az összesített FTE felső határa azért lett 1,5-ös értéken megállapítva,
hogy két párhuzamos, átfedő pályázatban (PD és FK, vagy PD és K, vagy PD és xNN)
reális FTE-t lehessen tervezni az EPR-ben anélkül, hogy az 1,0-s elvi felső korlátba ütközne
a posztdoktor. Ez egy technikai felső határ, nem „másfél állást” jelent. Mivel mindkét
pályázatban nagyrészt ugyanazt a kutatási feladatot tervezi, az annak megvalósítására szánt
kutatói időráfordítás valójában csak egyszer számít.
Ugyanakkor, minden olyan további – tematikailag eltérő – projektben való részvétel,
részmunkaidős jogviszony csak a PD_17 projektre kötelezően fordítandó 0,7-es FTE felett
értelmezhető, és itt az összesített FTE felső határa – mivel nincs átfedés a munkavégzésben
– az elvi maximum, azaz 1,0.
A kutatói időráfordítás (FTE) és a személyi juttatás (bér, keresetkiegészítés) kizárólag azzal a
feladattal összefüggésben értelmezhető, amihez az FTE-t kell rendelni, és aminek esetleges
anyagi ellentételezését (annak lehetőségét, mértékét) meg kell állapítani. Ugyanahhoz a
feladathoz csak egyszer lehet FTE-t rendelni, és csak egyszer – egy jogcímen – lehet
személyi juttatással ellentételezni a munkavégzést.
28. Benyújható-e úgy pályázat, ha a vezető vagy résztvevő(k) FTE értéke meghaladja az
1-et, illetve PD_17 vonatkozásában az 1,5-öt?
Benyújtható, mivel nem biztos, hogy elnyeri a támogatást. Ugyanakkor, az FTE értékek
túlvállalása negatívan befolyásolhatja az értékelést, ha a vezető kutató nem jelzi a
párhuzamos kutatásoknál, hogy támogatás elnyerése esetén hogyan rendezi az FTE
értékeket (pl. az egyik támogatásról lemond). Javasoljuk, hogy már a pályázat(ok)
benyújtásakor mérlegeljék, hogy reálisan mely feladatok elvégzését tudják vállalni, és ennek
megfelelően tervezzék az FTE-t.
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Közleményekkel kapcsolatos kérdések
29. Nem sikerült importálni az egyik résztvevő kutató publikációit az MTMT-ből. A
kutató a saját felületén látja a 10 kiválasztott publikációt, de a pályázatba lépve a
rendszer azt írja ki, hogy az adatok nincsenek importálva. Mi lehet a probléma?
Miután a részvevő importálja közleményeit a saját adataihoz, szükséges, hogy csatolja a 10
kiválasztott publikációt a pályázathoz.
Ehhez a résztvevőnek az alábbi lépéseket kell elvégeznie a saját EPR felületén:
• Az EPR-be való belépés után a baloldali saját kutatások/ pályázatok projektek menüpontra
kell kattintani. Az ott megjelenő táblázatban szerepel a szerkesztés alatti pályázat. Itt az utolsó
(Közlemény megadása) oszlopban lévő ceruza jelre kell kattintani.
• Megjelenik egy lista a 10 közlemény megadásához. A sorok elején lévő négyzetekbe
kattintva kiválasztható a csatolni kívánt 10 közlemény, melyeket a lista alatt lévő (kiválasztott
közlemények mentése pályázathoz) zöld gombra kattintva lehet elmenteni.
Ezután a hibaüzenet nem jelenik meg a pályázatban.
30. A KISOR zsűri témájába sorolható közlemények melyik KH_17 kiírásban
meghatározott ESI tudományágban (1. táblázat) lesznek elbírálva?
Az értékelő szakértő csoport (Kiváló Közlemények Bizottsága) dönt a kérdésről. Az
Adatlapon jelezze a pályázó az általa javasolt besorolást, és jelezheti azt is, ha a cikk nem
sorolható be egyértelműen az 1. táblázat szerinti kategóriákba.
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