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Lezárult a felfedező kutatásokat ösztönző felhívások 2018 tavaszi 
fordulója 
 
Az elnyerhető források a természeti és társadalmi jelenségek megismerését célzó, új módszerek, 
eljárások kidolgozását megalapozó projekteket, valamint a fiatal kutatók tudományos pályájának 
elindítását, illetve a nemzetközi kutatási programok kezdeményezését kívánták ösztönözni.  A 
tudományos projektek jobb tervezhetősége érdekében a felhívásokat az eddig megszokotthoz képest 
februári beadási határidővel tette közzé a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal. A 
felhívások ismét a korábban már jelentősen megemelt – összesen mintegy 12 milliárd forint – 
keretösszeggel jelentek meg. 
A pályázati felhívások az idei évben is nagy érdeklődésre tartottak számot a kutatók körében. Négy 
felhívásra összesen 118 pályázat került benyújtásra. Külön érdemes kiemelni az Állam-és 
Jogtudományi Kar kutatóinak aktivitását. 
 

Felfedező kutatások (PD_18, FK_18, K_18, NN/ANN/SNN_18) 

  

PD FK K NN, SNN Összes 

db 
összeg  
(eFt) db 

összeg  
(eFt) db 

összeg  
(eFt) db 

összeg  
(eFt) db 

összeg  
(eFt) 

ÁJK 3 47 421 2 35 144 2 31 667 0 0 7 114 232 

BTK 3 47 421 4 127 830 12 390 881 5 165 069 24 731 201 

IK 0 0 0 0 1 22 933 1 34 724 2 57 657 

PPK 2 31 614 6 190 940 8 287 108 0 0 16 509 662 

TÁTK 0 0 2 20 870 3 65 354 0 0 5 86 224 

TTK 9 142 263 15 495 512 34 1 191 303 2 61 269 60 1 890 347 

BGGYK 1 15 807 1 25 770 0 0 0 0 2 41 577 

Gothard 0 0 0 0 1 30 940 0 0 1 30 940 

EJC 1 15 807 0 0 0 0 0 0 1 15 807 

Összesen 19 300 333 30 896 066 61 2 020 186 8 261 062 118 3 477 647 

 
A NKFIH tájékoztatása szerint a hazai témapályázatok 9,4 milliárd forintos keretösszegére idén 
csaknem háromszoros a túljelentkezés – ennek egyharmadát 40 év alatti fiatal kutatók adták be –, 
míg a posztdoktori programra beadott pályázatok kétszeresen haladják meg a rendelkezésre álló 1,5 
milliárd forintos keretösszeget. 
Részletesebb információk az NKFIH weblapján olvashatók. 

 

 

 

http://nkfih.gov.hu/hirek/hivatal-hirei/haromszoros-tuljelentkezes
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KFI versenypályázati tükör 2018 – Megújult a felfedező kutatásokat 
ösztönző hazai pályázati rendszer 

A források bővülése, a 40 év alatti kutatók projektjeit támogató új pályázat és az új kiválósági 
felhívások meghirdetésével teljesültek az NKFI Hivatal felfedező kutatások rendszerének megújítását 
célzó 2017-es vállalásai – hangsúlyozta Pálinkás József január 25-én, a Hivatal KFI Versenypályázati 
Tükör 2018 című rendezvényén. 

Előadásában a Felfedező kutatást ösztönző újabb pályázati kiírások megjelenéséről is hangzott el 
információ. Ezek szerint még tavasszal lehet számítani a KH, a KKP és az ERC_HU idei felhívásaira. 

A fórumon elhangzott prezentáció, valamint a kérdések és válaszok szerkesztett összefoglalója 
letölthető az NKFIH weboldaláról. 

Forrás: NKFIH 

 
 
Pályázati Központ facebook oldala 
 

Érdemes követni facebook oldalunkat, ahol rendszeres tájékoztatást kívánunk nyújtani az aktuális 

pályázati lehetőségekről, pályázatokkal kapcsolatos hírekről, illetve az Egyetem oktatói/kutatói által 

elért pályázati eredményekről. 

 
 
Új pályázati felhívások 
 
 
Hazai Pályázatok 
 

Megjelent a Kétoldalú tudományos és technológiai együttműködés 
támogatása a magyar-francia relációban (2018-2.1.13-TÉT-FR) 
pályázati felhívás 

 A felhívás célja a hazai partnerek támogatása magyar-francia együttműködésben megvalósuló 
projektekben az alábbi fókuszterületeken: 

 élettudományok 
 természettudományok 
 műszaki tudományok. 

A magyar – francia kétoldalú TéT együttműködés keretein belüli célkitűzések: 

 az Európai Unió Horizont 2020 keretprogramjában történő magyar részvétel növelése a 
Horizont 2020 prioritásaiba illő tudományos együttműködések támogatásával, 

 a fiatal kutatók bevonásának elősegítése a kölcsönösség jegyében a francia doktoranduszok, 
PhD hallgatók magyarországi tartózkodási költségeiknek biztosításával  

http://nkfih.gov.hu/hirek/hivatal-rendezvenyei/palinkas-jozsef-kfi
http://nkfih.gov.hu/hirek/hivatal-rendezvenyei/kerdesek-valaszok
http://nkfih.gov.hu/hirek/hivatal-rendezvenyei/kfi-versenypalyazati-tukor-2018-felfedezo-kutatas
https://www.facebook.com/eltepik
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 a szegedi ELI lézerközpont kutatási berendezéseinek és kutatási kapacitásának kihasználása 
érdekében az ELI-hez szakmailag kapcsolódó kétoldalú projektek előkészítésének 
támogatása, 

 új együttműködések támogatása, amelyek ugyanezen program előző kiírása során nem 
részesültek támogatásban. 

A nemzetközi Vegyes Bizottság döntés előkészítése során előnyt élveznek azok a projektek, 
melyek hozzájárulnak a fenti célkitűzések megvalósításához. 

Az elszámolható költségek:  

 beutazó francia kutató napidíja, havidíja, országon belüli utazási költsége 
 kiutazó magyar kutató kiutazási költsége, biztosítási díja, vízumdíj 

rendelkezésre álló keretösszeg 20 millió forint 

igényelhető támogatás max. 2 millió Ft/projekt 

projektek futamideje max. 24 hónap 

támogatás mértéke 100% 

előleg 75% 

a projekt megvalósításának kezdő időpontja legkorábban 2019. január 1-el tervezhető 

beadási határidő 2018. május 7. 16:00 

A támogatási kérelmet a palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető Pályázati e-ügyintézés felületen 
történő bejelentkezést követően, online pályázati kitöltőprogrammal kell elkészíteni. A nyilatkozat 
papír alapú példányát az NKFI Hivatalnak postai úton is meg kell küldeni, az elektronikus benyújtást 

követően legkésőbb 3 napon belül.  

További információk: 2018-2.1.13-TÉT-FR 

Megjelent a Kétoldalú tudományos és technológiai együttműködés 
támogatása a magyar-horvát relációban (2018-2.1.12-TÉT-HR) 
pályázati felhívás 

 
A felhívás célja a hazai partnerek támogatása magyar-horvát együttműködésben megvalósuló 
projektekben az alábbi fókuszterületeken: 

 élettudományok 

 agrártudományok 

 ICT, mérnöki tudományok 

 biotechnológia 

 környezetvédelem 

 energia technológiák 

rendelkezésre álló keretösszeg 20 millió forint 

igényelhető támogatás max. 2 millió Ft/projekt 

projektek futamideje max. 24 hónap 

támogatás mértéke 100% 

előleg 75% 

a projekt megvalósításának kezdő időpontja legkorábban 2019. január 1-el tervezhető 

beadási határidő 2018. április 19. 14:00 

 

https://www.palyazat.gov.hu/
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/hazai-kfi-palyazatok/nkfia-palyazatok/palyazati-felhivasok/2018/magyar-francia-tet-felhivas/2018-2113-tet-fr
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Az elszámolható költségek:  

 beutazó horvát kutató napidíja, havidíja, országon belüli utazási költsége kiutazó 

 magyar kutató kiutazási költsége, biztosítási díja, vízumdíj 

A támogatási kérelmet a palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető Pályázati e-ügyintézés felületen 
történő bejelentkezést követően, online pályázati kitöltőprogrammal kell elkészíteni. A nyilatkozat 
papír alapú példányát az NKFI Hivatalnak postai úton is meg kell küldeni, az elektronikus benyújtást 
követően legkésőbb 3 napon belül. A pályázatot az ELTE nevében az EPTK-ba a témavezető tölti fel.  

További információk: 2018-2.1.12-TÉT-HR  

 

Megjelent az Európai Unió Horizont 2020 programjában, valamint 
egyéb közös EU-s és regionális programokban való magyar részvétel 
ösztönzése (2018-2.1.2-EU_KP) pályázati felhívás 

A pályázati felhívás célja az Európai Unió Horizont 2020 keretprogramjában, egyéb kutatási, 
fejlesztési és innovációs közös programjaiban, illetve regionális együttműködéseiben való magyar 
részvétel előmozdítása, a részt vevő hazai pályázók nemzetközi hálózatépítő és forrásbevonási 
kapacitásának erősítése. A felhívás a fenti célokat az NKFI Alapból támogatja, projektjavaslatok az 
alábbi témákban nyújthatók be: 

 „A” alprogram: Horizont 2020, ECSEL, AAL és EUROSTARS és ERA-NET programokra 
nemzetközi konzorciumi formában benyújtandó pályázatok előkészítésének támogatása 

 „B” alprogram: a Duna Régió stratégiához kapcsolódóan nemzetközi értékelésében 
kiválasztott projektek magyar partnereinek konzorciumépítő együttműködésének 
támogatása 

A alprogram 

rendelkezésre álló keretösszeg  65 millió Ft 

igényelhető támogatás max. 1,5 millió Ft/projekt (koordinátorként max 3 millió 
Ft/projekt) 

projektek futamideje max. 12 hónap 

támogatás mértéke 100% 

előleg 90% 

beadási határidő a kitöltő program élesítésétől folyamatosan szeptember 
28-án 12:00-ig 

B alprogram 

rendelkezésre álló keretösszeg  15 millió Ft 

igényelhető támogatás max. 5 millió Ft/projekt 

projektek futamideje max. 24 hónap 

támogatás mértéke 100% 

előleg 90% 

beadási határidő a nemzetközi értékelésről szóló tájékoztatást követően 
folyamatosan szeptember 28-án 12:00-ig 

http://palyazat.gov.hu/
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/hazai-kfi-palyazatok/nkfia-palyazatok/palyazati-felhivasok/2018/magyar-horvat-tet-felhivas/2018-2112-tet-hr
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A támogatási kérelmet a palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető Pályázati e-ügyintézés felületen 
történő bejelentkezést követően, online pályázati kitöltőprogrammal kell elkészíteni. A nyilatkozat 
papír alapú példányát az NKFI Hivatalnak postai úton is meg kell küldeni, az elektronikus benyújtást 

követően legkésőbb 3 napon belül.  

További információk: 2018-2.1.2-EU_KP 

 

Megjelent a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 2018. évi pályázati 
felhívása 

Az ösztöndíj célja tudományos munka megírásának vagy azzal egyenértékű kutatási témában 
létrehozott alkotás elkészítésének, valamint az MTA doktora cím elnyerésére való felkészülés 
elősegítése. Pályázat nyújtható be valamennyi tudományterületen, illetőleg tudományágban.  

Az ösztöndíj határozott időre - 1, 2 vagy 3 évre – szól, 2018-ban havi bruttó összege 124 500 Ft. 

Az idei évben elnyerhető ösztöndíjak tervezett száma 160. Ebből a korábban már ösztöndíjban 
részesültek, ismétlő ösztöndíjasok tervezett száma 32. A pályázatok elbírálásáról 2018. június 15-ig 
kapnak értesítést a pályázók. A pályázatot elnyert kutatók 2018. szeptember 1-től részesülnek 
ösztöndíjban.  

Az ösztöndíjra pályázhat az a felsőfokú végzettséggel rendelkező személy, aki:  

 magyar állampolgár, vagy határainkon túli magyar kutató 
 PhD, illetve azzal egyenértékű tudományos fokozattal rendelkezik a pályázat benyújtásakor, 

de még nem szerzett MTA doktori címet 
 a pályázat benyújtási határidejének időpontjáig a 45. életévét még nem töltötte be, 
 kutatásait magyarországi tudományos intézményben (felsőoktatási intézményben, akadémiai 

kutatóintézetben, egyéb tudományos kutatóhelyen) kívánja végezni, és ehhez az intézmény 
fogadókészségéről szóló nyilatkozattal rendelkezik.  

 
A sikeres pályázónak az ösztöndíj időtartama alatt valamely magyarországi kutatóhelyen legalább 
heti 20 órás foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal kell rendelkeznie. A pályázat magyar nyelven 
nyújtható be. Pályázni az MTA Titkárság Informatikai Főosztálya által üzemeltetett elektronikus 
pályázati rendszer felhasználásával lehet, amely 2018. február 19-től érhető el. 

 
A pályázattal kapcsolatosan további információ kérhető Kiss Mihálynétól (Telefon: (1) 4116-339, e-
mail: kiss.mihalyne@titkarsag.mta.hu) 

A kutatóhelyi fogadókészség igazolásáról szóló nyilatkozatot az érintett kar állítja ki. A pályázat 
egyénileg beadható, az EPER rendszerben nem kell rögzíteni.  

Az MTA pályázati felületén való rögzítés határideje: 2018. március 21. 12:00 
A személyes vagy postai beküldés határideje: 2018. március 23. 

További információk:  Bolyai Ösztöndíj 2018 

https://www.palyazat.gov.hu/
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/hazai-kfi-palyazatok/nkfia-palyazatok/palyazati-felhivasok/2018/eu-programokban-reszvetel-osztonzese/2018-212-eu-kp
https://bolyai.mta.hu/
mailto:kiss.mihalyne@titkarsag.mta.hu
http://mta.hu/bolyai-osztondij/palyazat-a-magyar-tudomanyos-akademia-bolyai-janos-kutatasi-osztondijanak-elnyeresere-2018-ban-108472
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Megjelent az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra 
Kollégiumának Magas színvonalú, hagyományteremtő, valamint 
többéves hagyománnyal rendelkező ismeretterjesztő és 
környezetkultúra-rendezvények – szakmai táborok, fesztiválok, 
konferenciák, közönségtalálkozók – megvalósítására kiírt felhívása 

Az altémán belül pályázni lehet ismeretterjesztő és környezetkultúra:  
-          programra/rendezvényre 
-          programsorra - amennyiben tematikailag összefüggő rendezvényekről van szó. 

Egy pályázó fenti kategóriákban több pályázatot is benyújthat, külön-külön pályázati adatlapon. 
A kollégium elsődlegesen olyan rendezvényeket kíván támogatni, amelyek más forrással (saját erő, 
egyéb támogatás, bevétel) is rendelkeznek a megvalósításhoz, az/azok a pályázati adatlap 
költségkalkulációjában megjelölésre, a pályázati cél leírásában kifejtésre kerül/nek. 

Pályázatot az NKA online pályázati rendszerén keresztül lehet benyújtani. 

rendelkezésre álló keretösszeg 60 millió forint 

projektek futamideje 2018. április 1. – 2019. március 31. 

támogatás mértéke 100%  

beadási határidő 2018. március 5.  

További információk: NKA Ismeretterjesztő rendezvények 

 

Megjelent a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2018. évi 
konferenciatámogatási pályázati felhívása 
 

A program elsődleges célja közgazdasági, pénzügyi, jogi, valamint az interdiszciplináris témájú 
szakmai fórumok, kutatói hálózatok kialakítása és támogatása, lehetőleg nemzetközileg is elismert 
kutatók bevonásával. Emellett a program támogatja a hazai kutatók és PhD hallgatók számára 
rendezett konferenciákat is, amennyiben azok elősegítik a hazai tudományos kapcsolatok kialakítását 
vagy továbbfejlesztését. A megrendezésre kerülő konferencia időpontja lehet a következő évben, de 
a pályázatot 2018-ben kell benyújtani az Alapítványhoz.  

A pályázatra jelentkezhetnek jogi személyiséggel rendelkező szervezetek, belföldi felsőoktatási 
intézmények és civil szervezetek. 

A pályázók rendezvényenként maximum 5 millió forint összegű támogatásra pályázhatnak. A 
pályázatok elbírálása során előnyt élveznek a nemzetközi konferenciák. 

Pályázatok benyújtására február elejétől június végéig, illetve szeptember elejétől november végéig 
van lehetőség. A pályázatot legalább a tervezett konferencia előtt 3 hónappal be kell nyújtani. 

További információk: PADA konferenciatámogatás 

 

http://www.nka.hu/palyaztatas/aktualis_palyazati_felhivasok/ismeretterjesztes-kornyezetkultura_180305%232
információk:%20http:/www.pallasalapitvanyok.hu/alapitvanyok/konferenciatamogatasi-program-pada
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Megjelent a Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvány felhívása, 
a Magyarországi és Kárpát- Medencei Szakmai 
Konferenciatámogatási Program  

A Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvány közgazdasági, pénzügyi, valamint bankszakmai és 
oktatás innováció témájú konferenciatámogatási programot hirdet a 2018-as évre. 

A megrendezésre kerülő konferencia időpontja lehet a következő évben, de a pályázatot 2018-ban 
kell benyújtani az Alapítványhoz. 

A programra jelentkezhetnek a magyarországi és a határon túli, Kárpát-medencei jogi személyiséggel 
rendelkező szervezetek, akik közgazdasági, pénzügyi, kiemelten bankszakmai és oktatás innováció 
témájú szakmai konferenciákat, fórumokat kutatói hálózatokat kívánnak szervezni, lehetőleg 
nemzetközileg is elismert előadók bevonásával. 

A pályázók rendezvényenként maximum 5 millió forint összegű támogatásra pályázhatnak. A 
pályázatok elbírálása során előnyt élveznek a nemzetközi konferenciák.  

Pályázatok benyújtására február elejétől június végéig, illetve szeptember elejétől november végéig 
van lehetőség. A pályázatot legalább a tervezett konferencia előtt 3 hónappal be kell nyújtani. 

További információk: PADE konferenciatámogatás 

 

A korábbiakban már közzétett, de továbbra is aktuális 
felhívások 
 
 

EUREKA Duna pályázati felhívás 
 
Ausztriában, Horvátországban, Csehországban, Magyarországon és Romániában kiírták a harmadik 
EUREKA Duna pályázati felhívást olyan közös K+F projektekre, melyek innovatív termékekre és 
alkalmazási fejlesztésére fókuszálnak. A pályázók olyan piackész megoldásokkal vagy projekttel 
pályázhatnak, melyek erős piaci potenciállal rendelkeznek az összes érintett résztvevő számára. 
A támogatást minden partner számára a saját Nemzeti Hatósága (Magyarországon a Nemzeti 
Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal) biztosítja, összhangban a nemzeti jogszabályokkal, és 
eljárásrenddel. 
 
Támogathatósági feltételek: 
- A projektben legalább két független vállalatnak kell részt vennie legalább két országból. KKV-k, 
nagyvállalatok, egyetemek és kutatóintézetek jelentkezhetnek a támogatási programba; az állami 
finanszírozású intézményeknek ipari partnerre van szükségük annak érdekében, hogy támogathatók 
legyenek. 
- Minden partner egyenlő alapon kell, hogy együttműködjön az új termék, ipari folyamat vagy 
szolgáltatás kifejlesztésében. 
- A terméknek, folyamatnak vagy szolgáltatásnak innovatívnak kell lennie, technológiai kockázat 
elfogadott. 
- Az 5-ös szintű technológiai készséggel rendelkező projektek a legmegfelelőbbek finanszírozáshoz 
vagy kísérleti fejlesztéshez. 
- A projekt ugyanolyan fontos kell, hogy legyen minden partner számára. 

http://www.pallasalapitvanyok.hu/alapitvanyok/pade/v/magyarorszagi-es-karpat--medencei-szakmai-konferenciatamogatasi-program/
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- A projektnek egyértelmű előnnyel és hozzáadott értékkel kell rendelkeznie, ami  a résztvevők 
technológiai együttműködésének eredménye (például megnövekedett tudásbázis, kereskedelmi 
vezetők, K + F infrastruktúrához való hozzáférés  stb.) 
- Az EUREKA címke megszerzése előtt a partnereknek meg kell adniuk a konzorciumi megállapodás 
tervezetét (a termék, folyamat vagy szolgáltatás kereskedelmi forgalomba hozatala a kutatás és 
fejlesztés fázis befejezése után, amely magában foglalja a know-how tulajdonjogát és használatát, 
valamint a szellemi tulajdonjog egyezségek) 
 
A közös Duna Régió pályázatot a magyar nemzeti EUREKA 2018-as pályázati felhívásból 
finanszírozzák. Költségvetése körülbelül 1,3 millió euró a 2018-as időszakra. 
A szerződés a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatallal csak akkor kerül megkötésre, 
amennyiben a projekt az EUREKA címkét megkapja. Az értékelési eljárás 2-3 hónapig tart, önálló 
műszaki és gazdasági szakértők bevonásával.  KKV-k, nagyvállalatok, egyetemek és kutatóintézetek 
jelentkezhetnek a támogatási programba; az állami finanszírozású intézményeknek ipari partnerre 
van szükségük a támogathatósághoz.  
Támogatások: 
- kisvállalkozások támogatható költségeinek max. 80%-a 
- középvállalkozások támogatható költségeinek max. 75%-a 
- nagyvállalatok elszámolható költségeinek max.50%- a  
- egyetemek és a kutatási szervezetek támogatható költségeinek 100%-a 
Az egyetemek és a kutatási szervezetek csak ipari partnerekkel együtt vehetnek részt és 
finanszírozhatók. 
 
Az EUREKA pályázat, valamint a nemzeti pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 28. 
 
A felhívással kapcsolatos további információk: EUREKA-Duna 

 

Magyar-marokkói ipari kutatás-fejlesztési együttműködési pályázat 
(2018-2.1.10-TÉT-MC)   

A felhívás célja a hazai partnerek támogatása magyar-marokkói együttműködésben megvalósuló 
projektekben az alábbi fókuszterületeken: 

 agrártudományok 

 műszaki tudományok 

 biotechnológia 

 környezetvédelem 

 vízkezelés, vízgazdálkodás 

A támogatási kérelmet a palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető Pályázati e-ügyintézés felületen 
történő bejelentkezést követően, online pályázati kitöltőprogrammal kell elkészíteni. A nyilatkozat 
papír alapú példányát az NKFI Hivatalnak postai úton is meg kell küldeni, az elektronikus benyújtást 
követően legkésőbb 3 napon belül. 

rendelkezésre álló keretösszeg 20 millió forint 

támogatott pályázatok várható száma 10-15 darab 

igényelhető támogatás max. 2 millió Ft/projekt 

projektek futamideje max. 24 hónap (2019.01.01-től indítható) 

támogatás mértéke 100% (az egyetem esetében) 

előleg  75% 

http://www.eurekanetwork.org/content/danube-region-call-projects-2018
http://palyazat.gov.hu/
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beadási határidő 2018. március 19. 14:00 

A felhívással kapcsolatos további információk: TÉT_MC 

 
H2020 Marie Sklodowska Curie (MSCA) egyéni ösztöndíj (IF) - 
„widening fellowship” 
 
A 2018-2020 időszakra szóló munkaprogramba az Európai Bizottság egy új ösztöndíj lehetőséget a 
„widening fellowship”-et építette be. Az ösztöndíj célja, hogy csökkentse a nyugat és kelet-közép 
európai országok között fennálló mobilitásbeli különbségeket.  Az ösztöndíj beadási határidejére, 
értékelési kritériumaira és minden egyes pályázati feltételre a MSCA program szabályai az irányadók. 
A widening programban minden beadott MSCA pályázat automatikusan átkerül ebbe a 
konstrukcióba, ha: 

 a beadott pályázat pontszáma meghaladja az elérhető pontszám 70%-t,  

 befogadó intézmény az országok valamelyikében van, ahol az éves GDP nem éri el az EU átlag 

70%-t, így pl. Magyarországon és  

 a beadásnál nem választotta ki a pályázó, hogy nem akar bekerülni ebbe a lehetőségbe. 

Mindez azt jelenti, hogy a több mint 3 éve külföldön tartózkodó tapasztalt kutatót vissza lehet hozni 
MSCA IF programmal egyetemünkre, melynek forrása már nem csak a H2020 MSCA programja, 
hanem a „spreading excellence and widening participation” (Widespread) program.  
2018-ban ebben a Widespread programban 5 millió, 2019-ben 6 millió euró áll rendelkezésre. A 
programban támogatott kutató nem MSCA ösztöndíjas, hanem Widespread ösztöndíjas lesz. 
 
Az ösztöndíj 2018. április 12-én nyílik meg, beadási határidő 2018. szeptember. 12. 17h, beadás a 
MSCA programon keresztül történik 
 

További információk: WIDESPREAD_WP és  MSCA_WP  
 

 
Kiegészítő támogatás az MSCA projektet megvalósító fogyatékkal 
élő kutatók számára 
 
2019-ben az MSCA programban megnyílik a kiegészítő támogatás azon fogadóintézmények számára, 
ahol fogyatékkal élő kutatók valósítanak meg MSCA projektet. A cél, hogy támogatást kapjanak a 
fogadóintézmények olyan szükséges átalakításokhoz, mely fogyatékkal élő kutatók fogadásából 
fakadhat.  
 
A támogatás iránti igényt nem csak a jövőben benyújtásra kerülő, hanem megvalósítás alatt álló 
projektekre is be lehet nyújtani. 
 
A támogatás mértéke max 60 000 EUR/ kutató. 
 
Részletek a munkaprogramban olvasható: MSCA WP  

 
Marie Sklodowska Curie program kutatási és innovációs kutatócsere 
MSCA (RISE) pályázati felhívása 
 

http://nkfih.gov.hu/palyazatok/hazai-kfi-palyazatok/nkfia-palyazatok/palyazati-felhivasok/2018/magyar-marokkoi-tet-felhivas/2018-2110-tet-mc
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-sewp_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-msca_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-msca_en.pdf
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A felhívás célja nemzetközi és interszektorális kutató- és innovációs szakembercsere, a tudás 
valamint az ötleteknek az akadémiai és ipari szektor közötti megosztása. 
 
Csak konzorciumban valósítható meg a projekt. A konzorciumnak minimum 3, egymástól független 
tagja kell, hogy legyen, melyből legalább kettő EU vagy a H2020 társult tagállamában van. Ha mind a 
három konzorciumi tag ugyanabban a szektorban (vagy akadémiai vagy ipari) tevékenykedik, akkor 
legalább az egyik konzorciumi tagnak 3. államban (vagyis nem EU vagy H2020 társult országban) kell 
lennie. 
 
A projektben mind az akadémiai mind az ipari szektor szereplőinek részt kell vennie. Az Európán 
belüli kutatócsere csak interszektorális mobilitás révén valósulhat meg. Ha a kutatócsere 3. ország és 
európai ország között valósul meg, akkor a mobilitás megvalósulhat ugyanazon szektoron belül vagy 
az akadémiai- ipari szektor között. Ugyanazon országban lévő intézmények közötti mobilitást a 
konstrukció nem támogat. 
 
A kutatócserében mind kezdő, mind tapasztalt kutatók, sőt a projekt operatív managmentjével 
foglalkozó munkatárs illetve a technikai személyzet is részt vehet. A kutatócsere ideje 1- 12 hónap 
lehet. 
 

beadási határidő 2018. március 21. 17 h. 
2019. április 02 17h. 
2020. április 07 17 h. 

rendelkezésre álló keretösszeg 2018: 80 millió euró 
2019: 80 millió euró 
2020: 80 millió euró 

projekt futamideje max 48 hónap 

 
További részletek: MSCA_RISE  

 
Megfizethető és mindenki által hozzáférhető high-tech megoldások 
a humanitárius segítségnyújtás területén pályázati felhívás 
 
A humanitárius krízisek és katasztrófák mind számukban, mind komplexitásukban nőni fognak a 
következő 25 évben. 
Az Európai Innovációs Tanács célja sokkal hatékonyabb, sokkal fenntarthatóbb és innovatív 
megoldások támogatása, melyek a humanitárius segélyek optimalizáltabb felhasználását segíti elő, 
különösen az alábbi területeken: 

- menekültek részére segítségnyújtás; 

- ivóvíz, szennyvíz, higiénia; 

- energia; 

- egészség és gyógyászati kezelés; 

- nyílt kategória 

Valamennyi kategóriában egy nyertes kerül kiválasztásra, akik 1-1 millió EUR-t kapnak 
 
Részvételi szándék jelzése: 2019. szeptember 15. 
 
Beadási határidő: 2020. január 15. 
 
A felhívással kapcsolatos további információk: high-tech megoldások felhívás 

 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-rise-2018.html
http://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_aid#value
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Horizon Díj – Mesterséges Fotoszintézis szintetikus üzemanyag 
előállításhoz 
 
 
A mesterséges fotoszintézis az egyik legígéretesebb új technológia, fenntartható üzemanyag 
termelésre. 
 
Az Európai Bizottság megnyitotta a Európai Innovációs Tanács Horizon Díját. Az 5 millió euró díjat 
annak a pályázónak ítélik oda, aki a napfény, a víz és a szén levegőből való kombinálásával, 
mesterséges fotoszintézis révén, fenntartható üzemanyag termelésre a legjobb innovatív megoldást 
fejleszti ki. 
 
Követelmények: 
 

- Teljesítmény: fényforrásból az üzemanyag-termelésbe való integrálás; az üzemanyagnak 
képesnek kell lennie arra, hogy egy kis motort meghajtson   

- az eszköz kereskedelmi potenciálja 
- Fenntarthatóság: környezeti teljesítmény/erőforrás felhasználás 

 
 
Egyéni pályázók, csoportok, szervezetek és cégek jelentkezhetnek.  
 
Regisztráció: 2020. június 29. 17:00:00 h-ig.  
Beadási határidő: 2021. február 3. 17:00:00 h.  
 
A felhívással kapcsolatos további információk: Horizon Díj 
 

 
Nemzeti Tehetség Program - A hazai tehetséges, országos 
versenyeken eredményt elért magyar fiatalok nemzetközi 
tanulmányi és művészeti versenyeken, a hivatalos magyar csapat 
nemzetközi tudományos diákolimpiákon, valamint tantárgyi 
világversenyeken való részvételének támogatása (NTP-NTMV-17)  
 
 
Két komponensre nyújtható be pályázat. 
A” komponens:  
Országos versenyeken eredményt elért, a pályázat benyújtásakor a 30. életévét még be nem töltött 
magyarországi fiatalok egyéni és csoportos részvételének támogatása külföldön megvalósuló 
nemzetközi tanulmányi vagy művészeti versenyeken.   
 
B” komponens:  
-          a 20. életévüket még be nem töltött tanulókból és kísérő tanáraikból álló hivatalos magyar 

csapat nemzetközi tudományos diákolimpián vagy tantárgyi világversenyen való 
részvételének támogatása;  

-          a magyar csapat felkészülését szolgáló olimpiai szakkörök, előadások, felkészítő táborok 
lebonyolítása; 

-          a nemzetközi tudományos diákolimpia vagy a tantárgyi világverseny magyar nyelvű 
honlapjának működtetése 

http://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_sunfuel
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rendelkezésre álló keretösszeg 90 000 000 Ft 

igényelhető támogatás 500 000 – 5 000 000 Ft 
projektek futamideje 2017. július 1. és 2018. június 30. 

támogatás mértéke 100% 

VI. beadási szakasz: 2018. január 1-től 2018. március 15-ig 

 
A pályázatot az egyetem nyújthatja be, egy pályázó maximum három pályázat benyújtására jogosult. 
A pályázatok benyújtása folyamatos a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig.  
 
A kiírással kapcsolatos további információk: NTP-NTMV-17 
 

 
Nemzeti Tehetség Program - A Nemzet Fiatal Tehetségeiért 
Ösztöndíj (NTP-NFTÖ-17)  
 
A pályázat célja a kiemelkedően tehetséges fiatalok egyedi fejlesztésének ösztönzése ösztöndíj 
támogatás formájában. 
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 297 000 000 Ft, az igényelhető támogatás 
100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, 100%-os mértékű támogatási előleg formájában. 
 
Támogatható tevékenységek:  
 „A” komponens: legalább 8 és legfeljebb 23éves kiemelkedően tehetséges általános és középiskolai 
tanulók egyedi fejlesztésének ösztönzése ösztöndíj támogatás formájában. 
 „B” komponens: legalább 18 és legfeljebb 35 éves saját tudományos kutatómunkájukban 
kiemelkedő teljesítményt nyújtó BSc/BA, MSc/MA, PhD vagy osztatlan képzésben részt vevő 
hallgatók, oktatók, kutatók, felsőfokú végzettséggel rendelkezők tudományos fejlődésének 
ösztönzése ösztöndíj támogatás formájában. 
 „C” komponens: legalább 16 és legfeljebb 35 éves, a pályázat benyújtásakor tanulói jogviszonnyal 
nem rendelkező (köznevelési tanulmányokat nem folytató) kiemelkedően tehetséges fiatalok és fiatal 
felnőttek egyedi fejlesztésének ösztönzése ösztöndíj támogatás formájában. 
 „D” komponens: legalább 15 és legfeljebb 21 éves tudományos területüket, kutatási céljaikat és 
tudományos kutatómunkájukban elért kiemelkedő eredményeiket hatékonyan, közérthető nyelven 
bemutatni tudó magyarországi középiskolai tanulók egyedi fejlesztésének ösztönzése ösztöndíj 
támogatás formájában. 
 
 A pályázaton az „A” komponens esetében legalább 100.000 Ft, illetve legfeljebb 500.000 Ft, a „B”, 
„C” és „D” komponens esetében legalább 100.000 Ft, illetve legfeljebb 1.000.000 Ft vissza nem 
térítendő támogatás igényelhető. 
 
A pályázatok benyújtása folyamatos a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig, az alábbi beadási 
szakaszok szerint: 
 
VI. beadási szakasz: 2018. január 1-től 2018. március 15-ig.   
 
A kiírással kapcsolatos további információk: NTP-NFTÖ-17 

 
 
Az Európai Ügynökség (ESA) pályázata 
 

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/felhivas18/
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/felhivas3/
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A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közreműködésével az Európai Ügynökség (ESA) pályázatot tett 
közzé vállalkozások, valamint felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek számára űrkutatással 
kapcsolatos tevékenységek támogatására. 
 
Magyarország 2015 novemberében vált az ESA teljes jogú tagjává, a februárban Jean-Jacques 
Dordain (volt ESA főigazgató) és Kara Ákos (infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős 
államtitkár) által aláírt csatlakozási szerződés ratifikációjával.  
A pályázat célja a hazai űripari szektor ösztönző felzárkóztatása, emellett a csúcstechnológiát 
fejlesztő hazai vállalkozások és egyetemi kutatóhelyek versenyképességének növelése, új 
munkahelyek teremtése. 
Kizárólag magyar vállalatok (beleértve a kkv-kat), valamint a felsőoktatási és kutatási szervezetek 
nyújthatnak be pályázatot. 
 
Pályázatok a következő témákban nyújthatók be: 

 az ipari technológiafejlesztés legalább 3-as TRL szinttől kezdődően a feladatban eljutva a 
legalább 5-ös TRL szintig (nincs felső korlát a TRL megjelölésben); 

 kutatási és fejlesztési tevékenységek TRL 2-estől TRL 4-es szintig; 

 előkészítő tevékenységek, megvalósíthatósági tanulmányok, amely TRL 1-től kezdődhet és 
tipikusan TRL3-as szintig tart legfeljebb; 

 űralkalmazások és űr alapú szolgáltatások, azokhoz kapcsolódó termékfejlesztés (TRL4-től 
kezdődően). 
 

A pályázati felhívás 2018. december 18-ig folyamatosan nyitva áll. A pályázatok elbírálására évente 
négy alkalommal kerül sor, a felhívásban meghatározott időpontig beérkezett pályázatok együtt 
kerülnek elbírálásra. 
 
A kizárólag magyar részre kiírt ESA pályázat részletes leírása folyamatosan elérhető az EMITS 
honlapon: ESA call és ESA calls (az oldal teljes tartalmának megtekintéséhez regisztráció szükséges). 
’Open Invitations to Tender’ fül > tender-azonosító: AO8375 
 
 

COST pályázati lehetőség 
 

A COST (európai kezdeményezés a tudományos és műszaki kutatások terén) célja multi- és 

interdiszciplináris projektek támogatása. A COST alapvetően nem a kutatást, hanem a konzorciumban 

résztvevő intézetek, kutatók közötti hálózatosodást, mobilitást, konferenciák, workshop-ok és nyári 

iskolák szervezését támogatja.   

A projektek bottom-up jellegűek, nincsenek előre meghatározott tématerületek. Bármely 

tudományterületről, bármilyen témában benyújtható a pályázat a nemzetközi konzorcium által. 

Pályázatok bírálatára évente kétszer kerül sor, az aktuális beadási határidő 2018. április 7. 12h.  

 

A kiírással kapcsolatos további információk: COST  

A pályázati felhívások összefoglaló táblázata 

 

H2020 és egyéb nemzetközi pályázatok 
 

pályázati felhívás  beadási határidő 

EUREKA-Duna felhívás 2018. március 28. 

High-tech megoldások 2020.01.15 

ESA call és ESA calls folyamatos 2018. december 18-ig 
COST 2018. április 7. 12:00 

http://emits.sso.esa.int/emits/owa/emits_online.showao?typ1=6731&user=Anonymous
http://emits.sso.esa.int/emits/owa/emits.main
http://www.cost.eu/participate
http://www.eurekanetwork.org/content/danube-region-call-projects-2018
http://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_aid#value
http://emits.sso.esa.int/emits/owa/emits_online.showao?typ1=6731&user=Anonymous
http://emits.sso.esa.int/emits/owa/emits.main
http://www.cost.eu/participate
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Horizon Díj 2021. február 3. 

 
Hazai finanszírozású pályázatok 
 

pályázati felhívás  beadási határidő 
2018-2.1.10-TÉT-MC március 19. 16:00 

2018-2.1.12-TÉT-HR április 19. 14:00 

NTP-NFTÖ-17 VI. 2018. január 1 - 2018. március 15. 

NTP-NTMV-17 VI. 2018. január 1 - 2018. március 15. 

2018-2.1.13-TÉT-FR 2018. május 7. 16:00 

2018-2.1.2-EU_KP 2018. szeptember 28. 12:00 

NKA Ismeretterjesztés 2018. március 5. 

PADA konferenciatámogatás 
február elejétől június végéig, 
szeptember elejétől november végéig 

PADE konferenciatámogatás 
február elejétől június végéig, 
szeptember elejétől november végéig 

 
 
 
Eredmények 
 
 
Magyar-orosz ipari kutatás-fejlesztési együttműködési pályázat 
(TÉT_17_RU) 

A pályázati felhívásra 11 pályázat érkezett összesen csaknem félmilliárd forint összegű finanszírozási 
igénnyel. A pályázatokat kijelölt szakértői csoport értékelte és rangsorolta, ezután a nemzetközi 
vegyesbizottsági ülésen elfogadott előterjesztés alapján két egyetem és egy akadémiai 
kutatóközpont projektje kapott az NKFI Alapból vissza nem térítendő támogatást összesen mintegy 
135,5 millió Ft értékben. 

A Nguyen Quang Chinh (TTK Anyagfizikai Tanszék) témavezetésével benyújtott, „Szemcsehatár-
jelenségek tanulmányozása és alacsony hőmérsékleti szuperképlékeny alakíthatóság fejlesztése ultra-
finomszemcsés nagy-szilárdságú alumínium ötvözetekben” című projekt 42 779 Ft összegű 
támogatásban részesült. 
 
 
ERASMUS +  
 
A Kontra Miklósné (BTK Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék) témavezetésével benyújtott, „Siket 
hallgatók nyelvtudással az európai mobilitásért” című projekt 56 380 EUR támogatásban részesült. 

ERC_16_MOBIL pályázatok 

A „Setoid típuselmélet” című pályázat Kaposi Ambrus (IK Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok 
Tsz.) témavezetésével 2 329 000 Ft összegű támogatásban részesült. 

„Az emberi emlékezet és tanulás jobb megértése felé” című pályázat Janacsek Karolina (PPK 
Pszichológiai Intézet) témavezetésével 2 223 000 Ft összegű támogatásban részesült. 

http://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_sunfuel
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/hazai-kfi-palyazatok/nkfia-palyazatok/palyazati-felhivasok/2018/magyar-marokkoi-tet-felhivas/2018-2110-tet-mc
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/hazai-kfi-palyazatok/nkfia-palyazatok/palyazati-felhivasok/2018/magyar-horvat-tet-felhivas/2018-2112-tet-hr
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/felhivas3/
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/felhivas18/
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/hazai-kfi-palyazatok/nkfia-palyazatok/palyazati-felhivasok/2018/magyar-francia-tet-felhivas/2018-2113-tet-fr
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/hazai-kfi-palyazatok/nkfia-palyazatok/palyazati-felhivasok/2018/eu-programokban-reszvetel-osztonzese/2018-212-eu-kp
http://www.nka.hu/palyaztatas/aktualis_palyazati_felhivasok/ismeretterjesztes-kornyezetkultura_180305#2
file://///afs/elte.hu/org/palyazat/KPMO/hirlevél/2018/információk:%20http:/www.pallasalapitvanyok.hu/alapitvanyok/konferenciatamogatasi-program-pada
http://www.pallasalapitvanyok.hu/alapitvanyok/pade/v/magyarorszagi-es-karpat--medencei-szakmai-konferenciatamogatasi-program/
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A Pályázati Központ elérhetőségei 
 

 

A Pályázati Központ címe:  

1053 Budapest, Kecskeméti utca 10-12. IV. emelet  

E-mail: palyazat@kancellaria.elte.hu  

 

Vezetője: 

Jaloveczki László, igazgató 

Telefon: 411-6500 /4458, E-mail: jaloveczki.laszlo@kancellaria.elte.hu  

  

 

Munkatársaink 

 

Kiemelt Projektek Projektmenedzsment Osztály 

Pintér Zsolt, igazgatóhelyettes 

Telefon: 94/504-447 E-mail: pinter.zsolt@sek.elte.hu  

 

Borissza Tibor, projektmenedzser (EFOP projektek) 

Telefon: 411-6500 /4289, Email: borissza.tibor@kancellaria.elte.hu 

 

Boronkay Viktória, projektmenedzser 

Telefon: 94/504-447, E-mail: boronkay.viktoria@sek.elte.hu   

 

Juhász Ervin, projektmenedzser 

Telefon:411-6500/4289, E-mail: juhasz.ervin@kancellaria.elte.hu  

 

Orbán Ildikó, projektmenedzser (EFOP projektek) 

Telefon: 411-6500 /4290, Email: orban.ildiko@kancellaria.elte.hu 

 

 

 

Koordinációs és Pályázati Menedzsment Osztály 

dr. Gulyás Ágnes, igazgatóhelyettes 

Telefon: 411-6500 /2186, Email: gulyas.agnes@kancellaria.elte.hu 

 

Buzás Krisztina, pályázati referens (hazai és vegyes finanszírozású pályázatok) 

Telefon: 411-6500 /2864, Email: buzas.krisztina@kancellaria.elte.hu 

 

Förhécz Ágota, pályázati referens  

Telefon: 411-6500 /2173, Email: forhecz.agota@kancellaria.elte.hu  

  

Csiszer Sarolt, pályázati asszisztens  

Telefon: 411-6500 /4294, Email: csiszer.sarolt.anna@kancellaria.elte.hu 

 

Harangozó Edina, pályázati referens  

Telefon: 411-6500 /4294, Email: harangozo.edina@kancellaria.elte.hu  

 

Szabó Adrienn, pályázati referens (H2020 és egyéb nemzetközi pályázatok) 

mailto:palyazat@kancellaria.elte.hu
mailto:jaloveczki.laszlo@kancellaria.elte.hu
mailto:pinter.zsolt@sek.elte.hu
mailto:borissza.tibor@kancellaria.elte.hu
mailto:boronkay.viktoria@sek.elte.hu
mailto:juhasz.ervin@kancellaria.elte.hu
mailto:orban.ildiko@kancellaria.elte.hu
mailto:gulyas.agnes@kancellaria.elte.hu
mailto:buzas.krisztina@kancellaria.elte.hu
mailto:forhecz.agota@kancellaria.elte.hu
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mailto:harangozo.edina@kancellaria.elte.hu
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Telefon: 411-6500 /2861, Email: szabo.adrienn@kancellaria.elte.hu 

 

Pénzügyi Ellenőrzési és Monitoring Osztály 

Plesoczki Mihály, igazgatóhelyettes 

Telefon: 411-6500 /2778, Email: plesoczki.mihaly@kancellaria.elte.hu  

 

Bárcziné Molnár Alexandra, pénzügy monitoring 

Telefon: 411-6500/2206, E-mail: molnar.alexandra@kancellaria.elte.hu  

 

Gáborné Csőke Ildikó, pénzügyi referens (hazai és vegyes finanszírozású pályázatok) 

Telefon: 411-6500 /2630, Email: csoke.ildiko@kancellaria.elte.hu 

 

Gyarmati Erika, pénzügyi referens (H2020 és egyéb nemzetközi pályázatok) 

Telefon: 411-6500 /2061, Email: gyarmati.erika@kancellaria.elte.hu  

 

Kovács Zsuzsanna, pénzügyi referens (OTKA pályázatok) 

Telefon: 411-6500 /8271, Email: kovacs.zsuzsa@kancellaria.elte.hu  

 

Kucsma Gabriella, pénzügyi referens (OTKA pályázatok) 

Telefon: 411-6500/2158, E-mail: kucsma.gabriella@kancellaria.elte.hu  

 

Móra Erika, pénzügyi referens (OTKA pályázatok) 

Telefon: 411-6500/2902, E-mail: mora.erika@kancellaria.elte.hu  

 
 
Vállalati Együttműködéseket Koordináló Osztály 

Horváth János, igazgatóhelyettes 

Telefon: 411-6500 /4288, E-mail: horvath.janos@kancellaria.elte.hu  

 

Keszlerné Takaró Erika, ipari kapcsolatok szakértő  

Telefon: 411-6500/4292, E-mail: takaro.erika@kancellaria.elte.hu 

 

Raj Zsófia, ipari kapcsolatok szakértő 

Telefon: 411-6500/4293, E-mail: raj.zsofia@kancellaria.elte.hu 

 

Turcsics István, ipari kapcsolatok szakértő 

Telefon: 411-6500/4293, E-mail: turcsics.istván@kancellaria.elte.hu 
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