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„olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája” 

Szent-Györgyi Albert 

 
SZAKMÓDSZERTANI PÁLYÁZAT 

 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
a szakmódszertan tudományos megalapozását és megújítását segítő interdiszciplináris 

kutatások támogatására 
 

 

I. A támogatás célja 

 
A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA), mely az Akadémiai törvényben 
foglaltaknak megfelelően, rendszeresen értékeli a világban folyó és a hazai tudományos 
kutatások eredményeit és irányait, és ezzel kapcsolatosan javaslatokat fogalmaz meg, valamint 
szorgalmazza és segíti a tudományos kutatások eredményeinek társadalmi és gazdasági 
hasznosítását, pályázatot hirdet a szakmódszertan tudományos megalapozását, a tudásátadás 
pedagógiai szemléletének és módszereinek megújítását célzó kutatások támogatására. 
 
A Magyar Tudományos Akadémia – a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi 
XL. törvény (MTAtv.) 3. § (1) bekezdés j) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), és az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján nyílt jellegű pályázatot 
hirdet olyan, 12 hónapon át történő kutatások támogatására, amelyeknek célja alapvetően új 
vagy a hazai módszertani hagyományokra építő, megújuló eljárások és segédeszközök által 
alkotott komplex tanítási módszerek tudományos igényű megalapozása. 
 
Az MTA a szakmódszertan tudományos megalapozását, helyzetfeltárását, koncepciók, 
keretek, interdiszciplináris dimenziók kidolgozását szolgáló kutatásokat célzó jelen pályázat 
kiírásával azoknak az önállóan működő vagy konzorciális formában továbbfejlesztendő, illetve 
újonnan kialakítandó műhelyeknek kíván támogatást nyújtani, amelyek a pályázat elnyerése 
esetén vállalják a szakmai fejlesztés koncepciójának kidolgozását, a személyi és tárgyi feltételek 
feltárását, a szükséges feladatok felmérését, valamint az újonnan kidolgozott, illetve tovább 
fejlesztendő szakmódszertani program hatástanulmányának elkészítését. Jelen pályázat alapját 
képezi egy erre épülő, a nyertesek számára kiírandó következő, hosszabb futamidejű 
szakmódszertani pályázatnak. Jelen pályázat a koncepciók és irányok kijelölésére, a később 
kiírandó pályázat pedig a már kifejlesztett konkrét módszertani elképzelések gyakorlati 
alkalmazásának kidolgozására, segédletek (e-tananyag, vizualizált tanegységek, tankönyvek, 
IKT-eszközök, -rendszerek) megírására, kísérleti helyeken történő bevezetésére, valamint 
azok hatékonyságának és eredményességének vizsgálatára irányul. 
 

II. A támogatásra jogosultak köre 

 
Pályázatot nyújthatnak be azok a munkacsoportok, amelyeknek vezetője felsőoktatási 
intézményben vagy az MTA irányítása alatt álló kutatóközpontok/önálló jogi személy 
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kutatóintézetek által foglalkoztatott főállású oktató, illetve kutató és a kutatási pályázatban 
bemutatott szakterületen jelentős szakmai eredményeket ért el. A pályázatot benyújtó 
kutatócsoport vezetőjével szemben elvárás a legalább 5 éve megszerzett PhD-fokozat, illetve 
művészeti tárgyak esetében a DLA-fokozat. A felsőoktatási intézményekből és az MTA 
irányítása alatt álló kutatóhelyekről pályázó munkacsoportokban a közoktatásban oktató, 
gyakorló pedagógus bevonása alapvető elvárás. 
 

III. A támogatás megvalósulásának kizáró okai 

 
Nem részesülhet támogatásban az, aki 

a) a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy 
megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett; 

b) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként a jelen pályázati kiírásban és a 
vonatkozó államháztartási jogszabályokban meghatározott nyilatkozatokat nem 
teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát 
visszavonja. 

 

IV. A pályázaton igényelhető támogatás formája és mértéke 

 
A pályázat nyílt jellegű, a vissza nem térítendő támogatás folyósítására egy összegben, 
időarányosan vagy teljesítésarányosan kerülhet sor. A megítélt összeg kizárólag a pályázat 
dologi kiadásaira, a kutatásba bevont, a közoktatásban foglalkoztatott pedagógusok megbízási 
díjaira és járulékaira, valamint rezsiköltségre (max. 10 %) használható fel. 
 
A pályázati keret összege 50.000.000 Ft.  
A támogatás maximális összege 5.000.000 Ft. 
 

V.  A pályázat benyújtásának módja, helye és ideje  

 
A pályázathoz kapcsolódóan benyújtandó dokumentumok: 
 

a) az MTA elnökének címzett kísérőlevél a befogadó intézmény vezetőjének – 
egyetemek esetében, a Támogatott Kutatócsoportok Irodájának (TKI) igazgatója, 
MTA kutatóközpontok/intézetek esetében a főigazgató/igazgató – aláírásával 
ellátva; 

b)  a tervezett szakdidaktikai koncepció bemutatása a jelen helyzet, valamint a 
változtatáshoz szükséges eszközök és személyi feltételek felvázolásával; a tervezett 
feladatoknak a kutatási időszakra (12 hónap) történő ütemezése; a kidolgozott 
koncepció várható hasznosulásának, eredményességének körvonalazása (maximum 
20 oldal); 

c) pályázati adatlap a pályázat minden résztvevőjének aláírásával ellátva (1. számú 
melléklet); 

d)  a munkacsoport vezetőjének részletes szakmai-tudományos önéletrajza (2. számú 
melléklet); 

e)  a pályázatban részt vevők maximum 2 oldalas szakmai-tudományos önéletrajza (3. 
számú melléklet). 
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A pályázati anyagokat egy eredeti papíralapú és egy elektronikus példányban 2014. november 
24-ig kell postára adni, illetve e-mailben elküldeni. 
 
Az eredeti példányt az MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztályának kell címezni (1051 
Budapest, Nádor u. 7.). 
Az elektronikus példányt a szakmodszertan@titkarsag.mta.hu e-mail címre kell továbbítani. 
(a pályázati adatlap Word-dokumentum formátumban; a mellékletek, illetve az aláírt 
dokumentum szkennelt példánya pdf-formátumban.) 
 

VI. A pályázat érvényessége 

 
A pályázat formailag csak akkor érvényes, ha a pályázó személye megfelel a kiírás 
feltételeinek, valamennyi szükséges dokumentum aláírva, az előírt tartalommal határidőre 
beérkezett, és a pályázóval szemben nem áll fenn kizáró ok. 
 
Ha a pályázat nem felel meg a követelményeknek, az MTA Titkárság munkatársa 
hiánypótlásra szólítja fel a pályázót az általa megadott e-mail címen. Hiánypótlásra az 
értesítés kézhezvételét követő 5 munkanap áll a pályázó rendelkezésére. 
 
Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, vagy a hiányosságokat határidőn 
belül nem pótolja, a pályázat érvénytelenség okán elutasításra kerül. 
 
Érvénytelennek minősülnek és nem kerülnek elbírálásra a pályázati felhívásban megjelölt 
határidő után benyújtott, illetve a formai követelményeknek más módon meg nem felelő 
pályázatok. 
 

VII.  A pályázat elbírálása, a támogatói döntés 

 
A pályázatok szakmai bírálat alapján kerülnek értékelésre és rangsorolásra, melynek főbb 
szempontjai a következők: 

- a munkacsoport vezetőjének szakmai/tudományos teljesítménye 
- a pályázat résztvevőinek szakmai/tudományos teljesítménye 
- a pályázat céljának, tervezett feladatainak és a pályázat várható eredményeinek 

újdonságtartalma és megvalósíthatósága 
- a szakdidaktikai módszerek tudományos megalapozottsága 

 
A pályázati támogatás odaítéléséről az MTA elnöke által felkért kuratórium 2014. év 
december elején dönt. A pályázók a döntést követő 10 munkanapon belül elektronikus 
levélben kapnak tájékoztatást a döntésről. A nyertesekkel december folyamán támogatási 
szerződést kötünk. 
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VIII. A támogatási szerződés megkötése, a támogatás folyósítása, beszámolás 

 
A sikeres pályázatot követően az MTA Titkárság a befogadó intézménnyel szerződést köt, 
részére biztosítja a megítélt támogatást. Az elnyert támogatási összeg rendelkezésre 
bocsátására a befogadó intézményen keresztül kerül sor. 
 
A fel nem használt vagy jogosulatlanul igénybe vett, valamint a támogatás jogszabálysértő 
vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén az összeg – a vonatkozó külön 
jogszabályokban meghatározottak szerint – késedelmi kamattal növelt mértékben fizetendő 
vissza. A visszafizetés ütemezését külön megállapodás rögzíti. 
 
A támogatást elnyert munkacsoport köteles 6 hónap után részbeszámolót készíteni, a 
szerződésben rögzített 12 hónapos kutatási időszak lejártát követő egy hónapon belül pedig az 
MTA Titkárságra elektronikusan és papíralapon is eljuttatni a koncepciótervezetet, amelyet 
2016 februárjában szakmai konferencia keretében is be kell mutatnia. Ez a koncepciótervezet 
alapjául szolgál a gyakorlati megvalósítást célzó majdani pályázatnak. 
A befogadó intézmény rövid szakmai és – szükség esetén számlákkal is alátámasztott – 
pénzügyi beszámolót készít az MTA Titkárság számára. 
 

IX. Jogorvoslat 

 
A pályázat eredményéről szóló döntés ellen érdemi jogorvoslatnak helye nincs. 
 
A pályázó az MTA elnökénél kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási 
döntés meghozatalára, a támogatási szerződés megkötésére, a támogatás folyósítására, 
visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő vagy jelen pályázati 
felhívásban foglaltakkal ellentétes. A kifogás benyújtására a pályázati kiírásban a kifogásolt 
intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan megállapított határidőn belül írásban van 
lehetőség. 
 

X. Egyéb, pályázattal kapcsolatos információk: 

 
- a támogatási intenzitás mértéke 100%, azaz, egy adott pályázat esetén a 

megvalósítandó projekt 100% százalékát fedezi az elnyert támogatás, 
- saját forrás meglétét nem követeljük meg, 
- pályázati díj nincs. 

 
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítással az MTA Titkárság Kutatóintézeti 
Főosztályán Horányi Krisztina szakreferens (tel: 06 (1) 411-6105; e-mail: 
szakmodszertan@titkarsag.mta.hu) áll rendelkezésre. 
 
 
Budapest, 2014. október 8. 
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