
 

 

Élelmiszertudomány területén 
kiváló Kutatócsoport 

támogatása 
 

A pályázat célja a Karon dolgozó kiváló Kutatócsoportok támogatása az EFOP 3.6.3- 

VEKOP- 16-2017-0005 azonosítószámú pályázatból finanszírozva. 

A pályázók köre: azon Kutatócsoportok pályázhatnak, melynek tagjai a Szent István 

Egyetem, Élelmiszertudományi Karának állományban lévő oktatói, kutatói illetve aktív 

hallgatói. A Kutatócsoport minimum 3 főből áll és ebből legalább egy BSc-s, MSc-s vagy 

doktorandusz hallgató. A Kutatócsoport vezetőjének minimum adjunktusnak vagy 

tudományos segédmunkatársnak kell lennie. 

A pályázatot a Kutatócsoport vezetője nyújthat be. 

Feltétel:  

A nyertes Kutatócsoport vállalja, hogy a pályázat elnyerésétől számított egy évben 

legalább egy Q minősítésű (Q1-Q4) folyóiratban és legalább egy nemzetközi 

konferencián publikálja kutatásainak eredményeit. Az itt elszámolt cikkek a pályázat 

finanszírozásából csak egyszer részesülhetnek (pl. nem lehet elszámolni a „Publikáció 

támogatása” pályázatban).  

Azok a publikációk fogadhatók el, melyeknek köszönetnyilvánításában szerepel a 

pályázatra való hivatkozás: 

Magyar cikk esetén: „A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális 

Alap (ESZA) társfinanszírozásával valósul meg (a támogatási szerződés száma: 

EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00005).” 

Angol nyelvű cikk esetén: „The Project is supported by the European 

Union and co-financed by the European Social Fund (grant 

agreement no. EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00005).” 

Továbbá a publikációknak MTMT-ben 

megtalálhatóknak kell lennie és a megjegyzésben 

fel kell tüntetni a pályázati azonosítót.  



 

 

A nyertes Kutatócsoport 1 500 000 Ft-ot nyer, melyből 600 000 Ft személyi kifizetésre, 

900 000 Ft-ot a kutatás dologi költségeire (pl. fogyóeszközre, konferencia szállás- 

és/vagy útiköltségre) fordíthat. 

A pályázat beadásánál a Kutatócsoport vezetőjének javaslatot kell tennie arra 

vonatkozóan, hogy a pályázatban elnyerhető személyi juttatást milyen arányban tervezi 

felosztani a Kutatócsoport tagjai között, illetve hogy a dologi költség felhasználását 

miképpen tervezi. 

Évente történik a beadott pályázatok elbírálása.  

Az a Tehetségpont illetve Kutatócsoport, ami már az „Élelmiszertudomány területén kiváló 
kutatócsoport támogatása” vagy az „Élelmiszertudomány területén kiváló Tehetségpontok 
támogatása” pályázatok valamelyikét megnyerte, a nyertes évet következő évben 
hátrányból indul a még ebből a pályázatból nem támogatott Tehetségponttal illetve 
Kutatócsoport szemben. 

6 Kutatócsoport támogatása tervezett. 

A pályázatok elbírálását a Tudományos Döntőbizottság végzi.  

A pályázatot elektronikus úton kell benyújtani a 
http://onlinekutatas.szie.hu/index.php/184425?lang=hu címen.  

A pályázat benyújtási ideje 2019. szeptember 1.  Elbírálás: 2019. szeptember 15. 

Kapcsolattartó: 

Dr. Zsomné dr. Muha Viktória,  

e-mail: zsomne.muha.viktoria@etk.szie.hu 

tel:(1)-305-7623  

Dr. Vatai Gyula 

e-mail: vatai.gyula@etk.szie.hu 

tel:(1)-305-7115  
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