
Útmutató a Domus elektronikus pályázati rendszerben történő pályázáshoz 

https://aat.mta.hu/aat 
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Belépés a pályázati rendszerbe  

Kattintson a  

Pályázatok  

menüponton belül  

a Domus gombra. 

Kérdéseikkel, észrevételeikkel kérjük forduljanak az  

MTA Határon Túli Magyarok Titkárságához a domus@titkarsag.mta.hu címen  

vagy  a +36 1 4116194-es telefonszámon.  
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Azonosító kiválasztása 

Kattintson az  

AAT 

gombra. 
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Kérdéseikkel, észrevételeikkel kérjük forduljanak az  

MTA Határon Túli Magyarok Titkárságához a domus@titkarsag.mta.hu címen  

vagy  a +36 1 4116194-es telefonszámon.  
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AAT felhasználónév és jelszó megadása 

Gépelje be az  

Akadémiai Adattárhoz használt 

felhasználónevét és jelszavát,  

majd kattintson a  

Bejelentkezés gombra. 
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Kérdéseikkel, észrevételeikkel kérjük forduljanak az  

MTA Határon Túli Magyarok Titkárságához a domus@titkarsag.mta.hu címen  

vagy  a +36 1 411614-es telefonszámon.  
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Domus pályázati nyitóoldal 
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Pályázati kategória  

kiválasztásához  

kattintson a  

Pályázat menüpontra. 

 



Domus pályázati kategória kiválasztása 
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A rendszer megmutatja,  

hogy Ön az adott 

 időpontban milyen  

pályázati kategóriát  

pályázhat meg. 

 

Kattintson a  

Megpályázás gombra. 

 



A pályázó adatai 

7 

A rendszer az Ön adatait 

automatikusan átveszi  

az Akadémiai Adattárból. 

Minden alkalommal,  

amikor belép a pályázati  

rendszerbe, az Adattárból  

átvett adatok frissülnek.  

  

Ezen a felületen az adatok  

módosítására nincs lehetősége. 

 

A piros keretes mezők arra figyelmeztetik, hogy olyan adata hiányzik az Adattárból,  

amelynek rögzítése a Domus pályázat benyújtásához kötelező. 
Kérjük vegye figyelembe, hogy az Adattárba feltöltött adatait az adatbázis formai egységessége és tartalmi 

hitelessége érdekében az MTA Határon Túli Magyarok Titkársága hagyja jóvá, ezért szíves türelmét kérjük 

az Ön által mentett adatok megjelenítéséig.  

 

 



A pályázat adatai I. 
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Pályázati adatait a  

Ment gombra kattintva  

bármikor elmentheti. 

 

A pályázat adatai a szabad  

szavas és legördülő listás  

mezőkben értelemszerűen  

kitöltendők. 

 

Kérjük folyamatosan mentse  

az addig rögzített adatokat. 

 



A pályázat adatai II. 
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A témavezetője, vagy  

szülőföldi pályázatnál  

egy csoport tagjainak  

megtalálásához  

kérjük adja meg a vezetéknév  

legalább első 3 betűjét. 

 

A rendszer felajánlja  

az Adattárban szereplő  

választható személyeket. 

 

Azonos nevű személyek megkülönböztetését az Akadémiai Adattárban  

a név mellett álló 8-számjegyű ún. MTA-azonosító segíti.  



Mentési tudnivalók 
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Mentést követően az AAT  

belépési nevével és jelszavával  

többször is beléphet  

a pályázati rendszerbe, és  

folytathatja a pályázati adatok  

és mellékletek feltöltését,  

illetve módosíthat a már  

feltöltött adatokon. 

 

 

A pályázati határidő lejártakor, illetve a pályázat lezárását  

követően azonban már nincs erre módja.  

A határidőig nem véglegesített pályázat érvénytelennek minősül. 



Mellékletek feltöltése I. 
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A Letöltés menüpont alatt 

található  

Magyarországi kutatási terv 

sablonban kérjük részletes  

kutatási tervét kifejteni.   

 

 

 

A sablonok Word formátumban tölthetők le,  

és PDF formátumban tölthetők fel a  

Mellékletek menüpontban.  



Mellékletek feltöltése II. 
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A mellékletek feltöltése a  

Mellékletek menüpontban  

történik a 

Fájl kiválasztása, majd a  

Feltöltés gombok 

megnyomásával. 

 

Mellékletet csak  

PDF formátumban  

fogad el a rendszer. 

 

 

Amikor már biztos abban, hogy a mellékletekben nem kíván többet módosítani,  

a legördülő listában válassza a Végleges változat opciót. 



A pályázat lezárása 
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Amikor már biztos abban,  

hogy a pályázati adatokon  

nem kíván többet  

módosítani, a  

Pályázat menüpont alatt  

kattintson a 

Pályázat lezárás gombra. 

 

A lezárást a rendszer  

akkor fogadja el, ha minden  

kötelező adat ki van töltve.  

 

 

 

 
A Megtekintés/Nyomtatás menüpont alatt lehetőség van a teljes pályázat  

mentésére és nyomtatására. 

A pályázatot nem kérjük papíron beküldeni. 


