
 

SzintPlusz Tematikus program 

I.) A SzintPlusz kiválósági program közvetlen célja: 

- a különböző szintetikus és társult szakterületek megerősítése, összekapcsolása és hálózatba 

szervezése,  

- a versengő együttműködés és innováció gyakorlatának meghonosítása,  

- a szakterületi szinergizmus katalízise, valamint 

- a már sikeres kutatók és műhelyeik együttműködésének elősegítése és anyagi támogatása. 

 

II.) A Tematikus programban azok a kutatók vehetnek részt, akik: 

 A kémiai, biológia és anyagtudományok terén szintetikus kutatást végeznek (új anyagok 

előállítása és jellemzése). 

 Akik jelenleg az ELTE alkalmazottjai, vagy a kutatás idejére rész- vagy teljes állású 

alkalmazottjává válnak. 

 Vállalják, hogy eredményeikről rendszeresen beszámolnak. 

 Vállalják, hogy kizárólag csak a saját közös kutatásuk finanszírozására fordítják a kapott 

támogatást. 

 

Ez a belső támogatás semmilyen rezsivel sem terhelhető tovább! 

Elsősorban 2-3 tag szinergiáját preferáljuk.  

A tervezett időszak (tipikusan 6 hónap) sikeres munka esetén akkor hosszabbítható meg, ha a 

kollégák intenzív, szakmai együttműködése keretében jelentős és új szintetikus munka/ 

fejlesztés/innováció valósult meg.  

 

III.) A program vezetése, szakmai felügyelete: 

A SzintPlusz program szakmai ellenőrzését – évente két alkalommal – a Tudományos Testület 

végzi a Panelfelelősökkel és a programvezetővel közösen. A Tematikus programban való 

aktív részvételről és az azzal járó támogatás összegéről – a beérkezett írásos pályázatok 

szakmai tartalma alapján – a Tudományos Testület és a Panelfelelősök konszenzussal döntenek.  

IV.) A Tematikus programban való részvétel alapelvei: 

1) A támogatást kérők legyenek ismert és rangos kutatók, ezt tudománymetriai adataik hitelesen 

tükrözzék. 

2) A jelöltek hitelt érdemlő módon tudják bemutatni közös kutatásuk/fejlesztésük/innovációjuk 

lényegét. 

3) Az együttműködés legyen fókuszált, ígéretes és igényes. 

4) A közös kutatás eredményei legyenek mérhetők és ellenőrizhetők. 

 

VI. Sillabusz a Tematikus program sikeres kitöltéséhez 

1) Tipikusan 2, indokolt esetben 3 kutató között jöjjön létre kutatói együttműködés.  

2) A résztvevő személyek lehetnek közvetlen munkatársak, vagy eltérő területek ELTE-s 

alkalmazottjai.  

3) Előnyt jelent, ha a pályázók már regisztrált SzintPlusz tagok. 

(https://szintplusz.hu/hu/members/sign_in ) 

https://szintplusz.hu/hu/members/sign_in


 
4) A támogatás során előnyben részesülnek azok a már részben elismert kutatók, akik már írtak 

legalább 10-15 saját cikket, akik már rendelkeznek mérhető és értékelhető kutatói 

egzisztenciával. De egy fiatal kutató, PhD-hallgató bevonása/terület támogatott. 

5) Az együttműködés alapját képező tématerület legyen új, jelentős és még más forrásból nem 

(vagy csak részben) támogatott! 

6) A tervezett közös kutatás 6 hónapjáról készüljön olyan világos munkaterv (tételes elképzelés), 

amely önmaguk, valamint a kuratórium számára felállítható mérföldkövekkel jól jellemezhető! 

7) 1 kutató indokolt esetben akár 1-2 további SzintPlusz támogatáskérelem nyertese is lehet.  

A Tematikus programba jelentkezni a mellékelt űrlap kitöltésével lehet. A kiegészített doc-file-t  

(< 5Mbyte) elektronikusan, a szintplusz@ttk.elte.hu e-mail címre, egyetlen összeszerkesztett csatolt 

dokumentumként kell megküldeni! 

A támogatási kérelem beérkezési határideje: 2021. június 10. csütörtök déli 12.00 óra.  

A Tudományos Testület a támogatottakat 2021. június 28. után értesíti.  

Budapest, 2021. április 30. 

Dr. Perczel András  

  a Szint+ vezetője  
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