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MAGYARY  ZOLTÁN  POSZTDOKTORI  ÖSZTÖNDÍJRA 

 
Az ösztöndíjra pályázhatnak az 1999 január elseje óta kiemelkedő eredménnyel PhD vagy a 
jogszabály szerint azzal egyenértékű tudományos fokozatot szerzett oktatók és kutatók, akik 2004. 
december 31-éig nem töltik be a 40. életévüket. 
Az ösztöndíjasoknak egy évig, illetve a külföldről hazatérőknek egy/két évig valamelyik magyarországi 
felsőoktatási intézményben kell kutatómunkát végezniük. Az egyéves ösztöndíj - a kuratórium által 
meghatározott szigorú feltételekkel - további egy évvel meghosszabbítható. Az ösztöndíj folyósítása 
idején egyéb rendszeres jövedelemszerző tevékenység nem folytatható. A kuratóriumnak maximum 8 
ösztöndíj odaítélésére van lehetősége. 
 
Az ösztöndíj folyósításának kezdete:  2004. szeptember 1. 
Az ösztöndíj nettó összege:  220 000,- Ft/hó.  
Az ösztöndíjhoz az első évre max. 800 000,- Ft, hosszabbítás esetén további 200 000,- Ft kutatási 
támogatás igényelhető. 
 
A pályázatot négy (egy eredeti és három másolati) példányban kell beadni - az e célra készült 
formanyomtatvány kitöltésével és a szükséges mellékletekkel kiegészítve - az alábbi címre: 

Kurátor Alap- és Alapítványkezelő Kft. 
1052 Budapest, V., Váci u. 16/a. 

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ:  2004. JANUÁR 30. 
(a helyszínen 12 óráig, illetve legkésőbbi január 30-i postai bélyegzővel) 

 
A pályázati anyag beszerezhető:  
 - a pályázó intézményének tudományos ügyekért felelős szervezeti egységénél; 
 - a Kurátor Alap- és Alapítványkezelő Kft-nél - 1052 Budapest, Váci u. 16/a.; 
 - az OM Ügyfélszolgálati Irodán - 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.  
A pályázati anyag számítógépes hálózaton keresztül is elérhető a következő címen: http://www.om.hu 
 
A pályázat benyújtásához szükséges két kiemelkedő tudományos személyiség (magyar és/vagy külföldi) 
ajánlása, amelyet az ajánlók közvetlenül az Alapítvány címére küldenek meg. 
A pályázatok elfogadásáról a Kuratórium - a pályázatok szakmai bírálata alapján kiválasztott jelöltek 
személyes meghallgatása után - 2004. május 28-ig dönt. 
A pályázatok elbírálásánál előnyben részesülnek a külföldi kutatómunkából hazatérő fiatalok.  
A formailag nem megfelelő, illetve hiányos pályázatokat nem értékeljük. 
 
Budapest, 2003. október 29. 
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