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Cél: a hazai partnerek támogatása olyan magyar-izraeli együttműködésben megvalósuló K+F+I 
projektekben, amelyek eredményeként új, vagy továbbfejlesztett, piacorientált termékek és 
szolgáltatások jönnek létre az alábbi fókusztémákon belül: 

 Fenntartható és tiszta technológiák; 

 Mezőgazdasági és élelmiszeripari technológiák; 

 Infokommunikáció; 

 biotechnológia és orvosi műszerek 

rendelkezésre álló keretösszeg 310 930 000 forint 

projekt mérete min 20 millió- max 70 millió forint 

beadási határidő 2016. május 02. 

projekt futamideje max. 36 hónap 

támogatás intenzitása a támogatható tevékenységtől függően 

 
Támogatható tevékenységek 

o alkalmazott kutatás, 

o kísérleti fejlesztés, 

o tájékoztatás, 

o projekt koordináció, 

o piacra jutás, 

o iparjogvédelem 

Az izraeli-magyar ipari kutatás-fejlesztési együttműködési pályázat keretében tervezett 
kutatásfejlesztés legalább egy magyar és egy izraeli pályázó előzetesen egyeztetett 
együttműködésével valósulhat meg. Konzorciumi részvétel esetén a konzorciumi tagok száma 
országonként legfeljebb 5 lehet. 
 
A felhívással kapcsolatos további információk letölthetők az alábbi linkről:  magyar-izraeli TéT  

 
Megjelent a VEKOP-2.3.3-15 Kutatási infrastruktúra megerősítése - 
nemzetköziesedés, hálózatosodás pályázati felhívás 
 
A felhívásra többek között felsőoktatási intézmények nyújthatnak be önállóan vagy konzorciumban 
pályázatot. A megvalósítás helyszíne csak a közép-magyarországi régió lehet.  
  
A felhívás célja: 

 hazai tudásközpontok versenyképességének, kutatási hatékonyságának megerősítése a 
kutatási infrastruktúra fejlesztése révén, valamint 

  a nemzetközi együttműködésekben való sikeres magyar kutatói részvétel ösztönzése, 
különös tekintettel a Horizont 2020 különböző kezdeményezéseiben és programjaiban való 
hazai bekapcsolódás növelésére.  

A projekt keretében fejlesztésre kerülő infrastruktúrának kapcsolódnia kell az intelligens szakosodás 
stratégiához (http://www.s3magyarorszag.hu/ ) illetve az ESFRI roadmaphez ( ESFRIroadmap ) 
 

rendelkezésre álló keretösszeg 2 milliárd Ft 

támogatás mértéke min. 50 millió- max 500 millió Ft 

beadási határidő folyamatos 

projekt futamideje max. 36 hónap 

támogatás intenzitása 100 % 

  
 

http://nkfih.gov.hu/palyazatok/felhivasok/2015/magyar-izraeli-tet/magyar-izraeli-ipari
http://www.s3magyarorszag.hu/
https://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=esfri-roadmap
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A pályázat beadása folyamatos. Négy értékelési időpont van: 2016. június 6., 2016. október 10., 
2017.március 27., 2017. december 11. 
  
A pályázati felhívás letölthető: https://www.palyazat.gov.hu/node/57457 

 

 

Richter Témapályázat 2016. 
 
A Richter Gedeon Nyrt. 2016. február 16-án ismételten pályázatot tesz közzé, melynek célja a 
Richterben folyó kutatási tevékenységhez kapcsolható gyógyszeripari tárgyú, nemzetközi színvonalú 
innovációk felkarolása, és a kutatási eredmények gyakorlati megvalósításának elősegítése.  
 
A pályázat kétfordulós, a második fordulóban meghívásos, pénzdíjas jellegű. Az előpályázatra, mely 
az első forduló, csak egy rövid (max. 3 oldal terjedelmű) témajavaslatot vár a Richter Gedeon, egy 
már futó, kezdeti eredményeket felmutatni tudó projektről. Az első fordulóban benyújtott 
pályaművek közül kerül kiválasztásra az a maximum 15 téma javaslat, melynek részletes 
kidolgozására a pályázókkal szerződést kötnek. A részletes megvalósítási tervek értékelése után 
születik döntés a  maximum 4 db támogatandó pályázatról.  
  
Az előpályázat beadási határideje 2016. március 17. csütörtök. 
  

A pályázati kiírás teljes anyaga a kiírás napjától olvasható a Richter Gedeon Nyrt honlapján 

http://www.richter.hu a K+F pályázataink között. 

 

 

Richter Gedeon Centenáriumi Alapítvány 2016. évi pályázati 
felhívásai 
 
Rövidtávú kutatási tevékenység támogatása 
A pályázat célja a fiatal (35 éves korig) tudományos kutatók, doktoranduszok, diákköri hallgatók az 
alapítvány célkitűzéseihez illeszkedő kutatási eredményeinek konferenciákon, vagy közlemény 
formájában történő publikálásának támogatása. A támogatás felső határa: hazai konferencia 
esetében 80 ezer Ft/fő, nemzetközi konferencia esetében 150 ezer Ft/fő. Folyóiratcikk esetében a 
publikáció megjelentetésének díja, maximum 200 ezer Ft pályázható. 
 
Kutatási támogatás 2016.  
A pályázat célja 1-2 gyógyszerkutatási - elsődlegesen a központi idegrendszeri kutatás témaköréhez 
kapcsolódó - munka támogatása 2 millió Ft keretösszegen belül. A pályázaton való részvétel feltétele 
a legfeljebb 35 éves életkor.  

A pályázat beküldésének határideje mindkét felhívás esetében: 2016. március 11.  

A pályázatokat online felületen keresztül kell benyújtani. Az online pályázati felület és a 

feltöltendő nyilatkozat formanyomtatványa elérhető a https://palyazatportal.richter.hu/Tender 

címen.  
 

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 2016 
 
A Magyar Tudományos Akadémia 2016. március 4-i postai beadási határidővel (rögzítési határidő az 
MTA felületén: 2016. március 1. 12:00) közzétette a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 2016. évi 
pályázati felhívását. 

https://www.palyazat.gov.hu/node/57457
http://www.richter.hu/
https://palyazatportal.richter.hu/Tender
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Az ösztöndíj célja tudományos munka megírásának vagy azzal egyenértékű kutatási témában 
létrehozott alkotás elkészítésének, valamint az MTA doktora cím elnyerésére való felkészülésnek az 
elősegítése. Pályázat nyújtható be valamennyi tudományterületen, illetőleg tudományágban.  

 
Az ösztöndíj határozott időre - 1, 2 vagy 3 évre – szóló személyi jövedelem alá vont, 
társadalombiztosítási járulék és egészségügyi hozzájárulás köteles jövedelem. 2016-ban havi bruttó 
összege 124 500 Ft. 

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 pályázónak az ösztöndíj időtartama alatt valamely magyarországi kutatóhelyen legalább heti 20 
órás foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal kell rendelkeznie.  
A felhívás letölthető a http://mta.hu/osztondijak/az-mta-nyilt-palyazatot-hirdet-bolyai-janos-
kutatasi-osztondijra-137457/ 
 
 
Osztrák-Magyar AKCIÓ Alapítvány (OMAA) pályázatai 
 
Az OMAA Kuratóriuma pályázatot hirdet ausztriai és magyarországi tudományos kutatási és 
felsőoktatási területen folytatott együttműködés támogatására és ausztriai ösztöndíjas 
tartózkodásra. 
Az ösztöndíjas program keretében kutatói, egyetemi oktatói, PhD-hallgatói ausztriai ösztöndíjak 
pályázhatók meg. 
Az együttműködés keretében felsőoktatási együttműködés, közös tudományos kutatási és 
felsőoktatási folyamatok lebonyolításának támogatására nyújtható be pályázat német nyelven. 

Pályázati lehetőségek és határidők: 

 
Rövid (3 napos) oktatói, kutatói ösztöndíjak: 2016-ban folyamatosan 
Oktatói, kutatói 1 hónapos ösztöndíjak: 2016. március 15., május 15., október 30. és december 15. 
Semester Ösztöndíjak PhD-hallgatók részére: 2016. március 15., október 30. 
Osztrák-magyar együttműködési projektpályázatok: 2016. március 15., május 15., október 30. 
További információk a http://www.omaa.hu/ címen találhatók. 
  
 
A korábbiakban már közzétett, de továbbra is aktuális 
felhívások 
 

 
EGT Program – Felsőoktatási intézményközi együttműködési 
projektek 
 

http://mta.hu/osztondijak/az-mta-nyilt-palyazatot-hirdet-bolyai-janos-kutatasi-osztondijra-137457/
http://mta.hu/osztondijak/az-mta-nyilt-palyazatot-hirdet-bolyai-janos-kutatasi-osztondijra-137457/
http://www.omaa.hu/


Oldal 5 / 16 
 

A pályázati forma intenzív programokat támogat, melyek fokozottan multidiszciplináris, innovatív 
megközelítést alkalmaznak, és a különböző tudományágak hallgatóinak együttműködését 
szorgalmazzák. 
Az igényelhető támogatás minimum 30 000 euró projektenként. 
A benyújtási határidő: 2016. március 1. 
További információk az EGT Alap címen találhatók. 
 

 
Hannoveri Filozófiai Kutatóintézet ösztöndíj pályázata 
 
A hannoveri Filozófiai Kutatóintézet ösztöndíj pályázatot hirdet fiatal kutató számára. 
 
Az ösztöndíj azon fiatal kutatók részére szól, akik a filozófia, bölcsészettudomány vagy 
társadalomtudomány területén folytatnak kutatásokat. 
 

 az ösztöndíj időszaka: 2016. október 01- 2017. július 31. 

 jelentkezési határidő: 2016. március 15. 

 ösztöndíj összeges: 1 500 EUR/hó 

 

részletes információ az ösztöndíjról: hannoveri pályázat 

 
 
Magyar- indiai ipari kutatás-fejlesztési együttműködési program 
 
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által meghirdetett pályázat a magyar-indiai 
együttműködésben folyó ipari kutatás-fejlesztési projektek támogatja, az NKFIH és az Indiai 
Köztársaság Tudományos és Technológiai Államtitkársága (DST) közös nemzetközi kutatás-fejlesztési 
együttműködési programja keretében.  
 
A program olyan nemzetközi K+F projekteket támogat, amelyek vállalkozások és/ vagy költségvetési 
kutatási szervezetek és/vagy non-profit kutatási szervezetek hatékony együttműködésével, 
nemzetközi konzorciumok keretében valósulnak meg. 
 
Cél: olyan magyar-indiai együttműködésben megvalósuló K+F+I projektek magyar résztvevőinek 
támogatása, amelyek eredményeként új, vagy továbbfejlesztett, piacorientált termékek és 
szolgáltatások jönnek létre az alábbi fókusztémákon belül: 

 Információs és kommunikációs technológiák 

 Földtudományok  

 Biológiai tudományok  

 Egészségipar  

 Zöld kémia  

 Anyagtudományok és nanotechnológia  

 Optika és lézerfizika  

  Vízkezelés és –tisztítás  

  Mezőgazdaság és élelmiszeripar 

rendelkezésre álló keretösszeg 314 210 000 forint 

projekt mérete min. 20 millió - max. 70 millió forint 

beadási határidő a kitöltő program megjelenését követő 30 napon 
belül  

projekt futamideje max. 36 hónap 

http://www.norvegalap.hu/palyazatok
http://www.fiph.de/institut/AusschreibungFellowship2016englisch.pdf


Oldal 6 / 16 
 

támogatás intenzitása a támogatható tevékenységtől függően 

 
Támogatható tevékenységek 

o alkalmazott kutatás, 

o kísérleti fejlesztés, 

o tájékoztatás, 

o projekt koordináció, 

o piacra jutás, 

o iparjogvédelem 

Az indiai-magyar ipari kutatás-fejlesztési együttműködési pályázat keretében tervezett 
kutatásfejlesztés legalább egy magyar és egy indiai pályázó előzetesen egyeztetett 
együttműködésével valósulhat meg. Amennyiben valamelyik partnerországból több résztvevője is 
van a projektnek, úgy a konzorciumi tagok száma országonként nem haladhatja meg az ötöt. 

 
A felhívással kapcsolatos további információk letölthetők az alábbi linkről:  magyar-indiai TéT 

 

 

Magyar – kínai TéT pályázati felhívás 
 
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által megjelentetett  felhívás célja a magyar-kínai 
tudományos és technológiai együttműködés keretében folytatott kutatások ösztönzése, az azokban 
részt vevő kutatók mobilitásának támogatása. 
 

rendelkezésre álló keretösszeg 40 millió forint 

projekt mérete max. 5 millió forint 

beadási határidő 2016. március 31. 

projektek megkezdésének legkorábbi időpontja 2016. július 1. 

projekt futamideje maximum 24 hónap 

támogatás intenzitása 100% 

 
A felhívás kapcsán prioritást élvező tudományterületek: 

 élettudományok, 

 agrártudományok, 

 műszaki tudományok, 

 biotechnológia, 

 környezet- és energetikai tudományok 

A felhívással kapcsolatos további információk letölthetők az alábbi linkről: magyar-kínai TéT  

 
A Visegrádi Alap pályázati felhívásai 
 
Small grants  

- cél: határon átnyúló együttműködés kialakítása a visegrádi országokkal a kultúra, tudomány 

és kutatás, oktatás, fiatalok mobilitása és idegenforgalom terén; 

-  max. 6 hónapos projektek kerülnek támogatásra; 

- a projekt költségvetése nem haladja meg a 6 000 EUR-t; 

- támogatási intenzitás: 80%; 

- konzorciumban kell a pályázatokat benyújtani. A konzorciumot legalább 3 különböző V4 

ország intézményének kell alkotnia. 

- beadási határidők 2016-ban: március 1, június 1, szeptember 1. és december 1. 

http://nkfih.gov.hu/palyazatok/nkfia-palyazatok/palyazati-felhivasok/2015/magyar-indiai-ipari
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/felhivasok/2015/magyar-kinai-tet/magyar-kinai-ketoldalu
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- a kiírással és a beadással kapcsolatos további információ: Small grant  

 
Standard grants 

- cél: projektek megvalósítása a kultúra, tudomány és kutatás, oktatás, fiatalok mobilitása 

terén. Míg a small grant az együttműködés kialakítását támogatja, a standard grant már a 

tényleges projektek megvalósítását.  

- max. 12 hónapos projektek kerülnek támogatásra; 

- projektek mérete: min. 6 001 EUR  

- támogatási intenzitás: 80% 

- a 2016. évre vonatkozóan 2,2 millió EUR támogatás kerül megítélésre  

- beadási határidők 2016-ban: március 15. és szeptember 15. 

- a kiírással és a beadással kapcsolatos további információ: Standard grant  

 

 

Az Erasmus+ program 2016. évi, felsőoktatást érintő pályázati 
felhívásai 
 
Felsőoktatási fejlesztési projektek   
Ez a pályázattípus az Európai Bizottság által 1990 óta működtetett Tempus program folytatása, amely 
2014-től az Erasmus+ programon belül működik tovább, célja, hogy támogassa a partnerországok 
felsőoktatásának modernizációját.  
Benyújtási határidő: 2016. február 10. 
 
Erasmus Mundus közös mesterképzések (Erasmus Mundus Joint Master Degrees) 
A pályázattípus célja, hogy az európai felsőoktatási intézmények kimagasló színvonalú – közös, kettős 
vagy többes diplomához vezető – mesterképzéseket nyújtsanak a világ minden tájáról érkező 
hallgatók számára. Az Európai Bizottság a kiválasztott konzorciumok számára átalánytámogatást, a 
részt vevő hallgatóknak pedig ösztöndíjat, részvételi díj- és útiköltség-támogatást kínál. 
Benyújtási határidő: 2016. február 18. 
 
Jean Monnet program 
A Jean Monnet tevékenységek fő célja az oktatás és kutatás ösztönzése az európai integrációs 
tanulmányok területén, illetve a tudományos világ és a politikai döntéshozók közötti párbeszéd 
előmozdítása az EU országaiban és világszerte. 
Benyújtási határidő: 2016. február 25. 
 
Tudásszövetségek 
A pályázattípus a felsőoktatási intézmények és az üzleti szféra között alakuló nemzetközi eredmény 
orientált projekteket támogatja. 
Benyújtási határidő: 2016. február 26. 
 
Stratégiai partnerségek – felsőoktatási projektek 
A pályázattípus célja innovatív tartalmak, gyakorlatok, módszerek kidolgozása, fejlesztése és már 
létező vagy új termékek, innovatív ötletek intenzív disszeminációja, eredményeinek terjesztése. 
Benyújtási határidő: 2016. március 31. 
 
További információk a http://www.tka.hu/palyazatok/108/felsooktatas/erasmus+ címen találhatók. 
 
 

 
Matsumae Kutatói Ösztöndíj Program 
 

http://visegradfund.org/grants/grant-guidelines/
http://visegradfund.org/grants/grant-guidelines/
http://www.tka.hu/palyazatok/108/felsooktatas/erasmus
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A Matsumae Kutatói Ösztöndíj Program keretében várhatóan 20 ösztöndíjas helyre pályázhatnak 
azok a PhD fokozattal rendelkező kutatók, akik a pályázat benyújtásakor még nem töltötték be 49. 
évüket.  
A 3-6 hónaposra tervezett kutatásnak 2017 áprilisa és 2018 márciusa közötti időszakra kell esnie. 
Elsődlegesen a természettudományok, a mérnöki- és orvostudományok területéről várják a 
jelentkezéseket.   
A kutatók szabadon választhatják meg japán fogadó intézményüket, de pályázatukhoz csatolniuk kell 
a fogadó intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát.  
Benyújtási határidő: 2016. augusztus 31. 

További információk a http://www.mif-japan.org és a http://www.mrk.hu/2015/11/30/a-matsumae-
nemzetkozi-alapitvany-mif-2017-evi-kutatoi-osztondij-programjanak-felhivasa/ linkeken találhatók. 

  

EUREKA programban való magyar részvétel ösztönzését célzó 
pályázati felhívás 
 
Az EUREKA program keretében támogatott pályázatok csak nemzetközi konzorciumban valósíthatók 

meg, ehhez nyújt támogatást a magyar résztvevők részére a fenti felhívás.  

A nemzetközi konzorciumot legalább két egymástól független EUREKA tagállambeli jogalanynak 

(egyetem, vállalat, KKV, kutatóintézet stb.) kell alkotnia. A nemzetközi pályázatot elektronikusan kell 

beadni. Minden tagállam maga határozza meg, hogyan támogatja a saját országának résztvevőit, 

ezért a pályázati szándék esetén az adott ország nemzeti kapcsolattartó pontjával érdemes felvenni a 

kapcsolatot. 

 

A magyar pályázat csak a nemzetközi pályázat benyújtása után adható be. Ahhoz, hogy a támogatás 

elnyerhető legyen, június 30-ig EUREKA labelt kell szerezni.  

 

A magyar pályázati felhívás legfontosabb tudnivalói: 

 
rendelkezésre álló keretösszeg 400 millió forint 

projekt futamideje max. 36 hónap 

beadási határidő 2016. április 6. 

projekt mérete min. 20 millió Ft- max. 70 millió forint 

támogatás intenzitása tevékenységtől függően 

 

Támogatható tevékenységek: 

 alkalmazott kutatás, 

 kísérleti fejlesztés, 

 projektkoordináció, 

 nyilvánosság, 

 piacra jutás, 

 iparjogvédelem 

 

A magyar felhívás letölthető: magyar EUREKA felhívás 

A nemzetközi pályázattal kapcsolatos tudnivalók megtalálhatók: nemzetközi EUREKA   

 
 
 
 
 

http://www.mif-japan.org/
http://www.mrk.hu/2015/11/30/a-matsumae-nemzetkozi-alapitvany-mif-2017-evi-kutatoi-osztondij-programjanak-felhivasa/
http://www.mrk.hu/2015/11/30/a-matsumae-nemzetkozi-alapitvany-mif-2017-evi-kutatoi-osztondij-programjanak-felhivasa/
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/felhivasok/2015/eureka-15/eureka-programban-valo
http://www.eurekanetwork.org/network-projects
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Európai Nyelvi Díj 
 
Az Európai Nyelvi Díj az Európai Bizottság által indított kezdeményezés, melynek célja, hogy hivatalos 

elismerésben részesítse az idegen nyelvek tanítása terén megvalósuló, példaértékűnek minősülő és 

innovatív programokat, folyamatokat az oktatás és képzés bármely szintjén. 

 

A pályázatok benyújtásának határideje (postai feladás dátuma): 2016. február 26. 

Előbírálati határidő (beérkezési határidő!): 2016. február 12.  

 

További információk a http://www.tka.hu/palyazatok/520/europai-nyelvi-dij címen találhatók. 

 

 

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, vagyis nincsenek előre meghatározott kiírások. Bármely 

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

pályázatokat 9 ún. domain-ben lehet benyújtani. 

Pályázatok bírálatára évente kétszer kerül sor, a tavaszi forduló beadási napja 2016. február 23. Az 

ezt követően beérkező pályázatok az őszi fordulóban kerülnek bírálatra. 

 

További információ: COST  

 

 

Az EUROSTARS program új pályázati felhívása 
 
A konstrukció célja technológiaintenzív cégek által generált projektek támogatása. A pályázatot  
legalább két, EUROSTRAS tagállamban vagy partnerállamban bejegyzett, egymástól független 
jogalany (technológiaintenzív KKV-k, egyetemek és kutatóintézetek) által alkotott nemzetközi 
konzorcium nyújthatja be. 
További fontos tudnivalók a EUROSTARS pályázatokkal kapcsolatban: 

 bottom-up jellegűek; bármely tudományterületről várják a projekteket; 

 piacközeli K+F projektek megvalósítását támogatja a program; 

 a nemzetközi konzorciumot technológiaintenzív KKV-knak kell vezetnie; 

 A projekt teljes költségvetésének (alvállalkozói költségek levonása után) legalább 50%-t a 
technológia intenzív KKV-knak kell viselnie, de egyetlen résztvevő sem viselheti a 
projektköltségek több mint 75%-t. Ha egy tag vagy partnerállamból több szervezet is részt 
vesz, akkor együttesen szintén nem viselhetik a teljes költségvetés több mint 75%-t; 

 projektek időtartama: max. 36 hónap; 

 a projekt végét követő 24 hónapon belül a kifejlesztett terméket, technológiát piacra kell 
vinni; 

 a bírálat nemzetközi szinten történik, azonban a szerződést már a hazai támogató szervezet 
köti meg;  

 csak azon országok jogalanyai vehetnek részt, amely országok hozzájárulnak a program 
költségvetéséhez;  

 minden ország maga határozza meg a támogatható költségeket, támogatási intenzitást; 

 a beadás elektronikus úton történik; 

http://www.tka.hu/palyazatok/520/europai-nyelvi-dij
http://www.cost.eu/participate
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 pályázatok beadása folyamatos, évente kétszer van értékelés, vagyis két cut- off date van. A 
következő beadási határidő 2016. február 18. 20:00 óra. 

 
A pályázatok beadása és bírálata nemzetközi szinten történik. A nyertes pályázókkal a Nemzeti 
Kutatási, Fejlesztési és Innováció Hivatal köt támogatási szerződést. Az elszámolható költségek körét, 
támogatási intenzitást, támogatható tevékenységet és egyéb feltételeket a magyar pályázók részére 
a hazai felhívás határozza meg, mely letölthető az alábbi honlapról: közös EU-s kezdeményezések 
A hazai felhívás értelmében egyetem csak akkor részesülhet támogatásban, ha technológiaintenzív 
KKV-val együtt nyújtja be a pályázatot. 
 

További információ a EUROSTARS programról: https://www.eurostars-eureka.eu/  

 

 

Az Európai Ügynökség (ESA) pályázata 
 
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 

 

 

PEGASUS Marie Skłodowska-Curie-COFUND Fellowships - flamand 
posztdoktori kutatási program  
 
A háromféle mobilitási ösztöndíj lehetőséget kínáló program benyújtási határideje: 2016. május 1.   
A pályázati lehetőség valamennyi tudományterület számára nyitott. 
További információk a PEGASUS_MSCA címen találhatók. 
 

http://nkfih.gov.hu/palyazatok/nkfia-palyazatok/felhivasok/2015/nemz-15/kozos-eu-kezdemenyezesekbe-bekapcsolodas
https://www.eurostars-eureka.eu/
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.fwo.be/en/fellowships-funding/postdoctoral-fellowships/%5bpegasus%5d%C2%B2-marie-sk%C5%82odowska-curie-fellowships/
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Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány (PAGEO)  pályázatai 
 
A Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány célja a világ globális működését és a területi fejlődést leíró 
geopolitikai tudásteremtés ösztönzése, a geopolitikához kapcsolódó részterületek feltárása, az 
ismeretek és tapasztalatok hálózatos megosztása valamint jelentős nemzetközi kapcsolatrendszer 
kialakítása a világ vezető szellemi központjaival.  
Az alapítvány az alábbiakban közzétett pályázati felhívásokkal a közgazdaságtudományi, 
társadalomtudományi, földrajztudományi, bölcsészettudományi, ill. egyéb interdiszciplináris képzési 
területek geopolitikával foglalkozó hazai kutatóinak a nemzetközi tudományos életbe való mélyebb 
integrálódását kívánja elősegíteni. 
 
A pályázatok folyamatosan nyitva állnak, a keretek kimerüléséig lehet pályázni. 

PÁLYÁZAT NEVE HATÁRIDŐ 
PÁLYÁZATI 
FELHÍVÁS 

Első cikkem program FOLYAMATOS PÁLYÁZOK  

Konferencia támogatási program  FOLYAMATOS PÁLYÁZOK  

Kutatói mobilitás program  FOLYAMATOS PÁLYÁZOK  

PhD Ösztöndíjprogram FOLYAMATOS PÁLYÁZOK  

Publikációs és kutatói program  FOLYAMATOS PÁLYÁZOK  

Tananyag fejlesztési program  FOLYAMATOS PÁLYÁZOK  

PAGEO Műhely  FOLYAMATOS PÁLYÁZOK 

 
 
 

Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemi tulajdon védelmét 
szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások előmozdítása 
érdekében c. pályázat (IPARJOG_15) 
 
Az Iparjog_15 pályázat célja a szellemi alkotások hazai, és/vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát 
szolgáló újdonságkutatási, oltalomszerzési és oltalom fenntartási, valamint a szellemi vagyon 
értékelés tevékenységek támogatása. 
 
A pályázat támogatja:  

 találmányok, növényfajták, használati minták, formatervezési minták tekintetében a hazai 

iparjogvédelmi oltalom megszerzéséhez végzett újdonságkutatás költségeit, megszerzésének 

egyéb költségeit, a fenntartás költségeit;  

 találmányok, növényfajták, használati minták, formatervezési minták tekintetében a külföldi 

iparjogvédelmi oltalom megszerzéséhez végzett újdonságkutatás költségeit, megszerzésének 

egyéb költségeit, a fenntartás költségeit;  

 a Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) szerinti nemzeti eljárások megindítását;  

 Európai szabadalom hatályosítását;  

 szellemi vagyon értékeléssel kapcsolatos költségeket. 

 
 

Rendelkezésre álló keretösszeg 200 millió forint a 2015. évre 
 

Támogatás nagysága 0,6-7,1 millió forint 

Benyújtás határideje 2015. október 15-től a rendelkezésre álló keret kimerüléséig 
folyamatos, de legkésőbb 2016. december 31-ig. 

Támogatás forrása NKFI Alap 

http://www.pageobudapest.hu/files/tenders/palyazati_felhivas_elso_cikkem%20programra.pdf
http://www.pageobudapest.hu/files/tenders/palyazati_felhivas_konferenciatamogatasi_programra.pdf
http://www.pageobudapest.hu/files/tenders/palyazati_felhivas_kutatoi_mobilitas_programra.pdf
http://www.pageobudapest.hu/files/tenders/palyazati_felhivas_php_osztondijprogramra.pdf
http://www.pageobudapest.hu/files/tenders/palyazati_felhivas_publikacios_es_kutatoi_programra.pdf
http://www.pageobudapest.hu/files/tenders/palyazati_felhivas_tananyagfejlesztesi_programra.pdf
http://www.pageobudapest.hu/files/tenders/PAGEO_muhely.zip
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Projekt futamideje maximum 24 hónap, a projekt megvalósítása saját 
felelősségre legkorábban 10 hónappal a benyújtást 
megelőzően kezdhető el. 

Támogatás mértéke 100% 

 
 
Kizárólag a közép-magyarországi régióban megvalósuló projektek támogathatók. 
 
További információ, a pályázati útmutató illetve a kitöltő program megtalálható az alábbi linken: 
Iparjog_15 

 

 

 

EU-s közös kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása c. 
pályázati felhívás 
 
A pályázati felhívás célja, hogy az alábbi nemzetközi programok keretében benyújtásra és nemzetközi 
szinten támogatásra ítélt pályázatokhoz hazai forrást biztosítson: 

 Tevékeny és önálló életvitel - Active and Assisted Living (programkód: AAL)  

 Kiváló európai elektronikai alkatrészek és rendszerek - Electronic Components and Systems 

for European Leadership (programkód: ECSEL)  

  EUROSTARS Programme (programkód: EUROSTARS) 

Csak olyan projekt megvalósítása támogatható, mely a fenti programok keretében megjelent 
pályázati felhívásokra nemzetközi konzorciumban benyújtásra kerültek és a nemzetközi bírálók 
támogatásra ítélték. 
Támogatható tevékenységek: 

- alapkutatás (csak az ECSEL program esetében) 

- alkalmazott kutatás 

- kísérleti fejlesztés 

- tájékoztatás 

- koordináció 

- piacra jutás 

- iparjogvédelem 

 

Rendelkezésre álló keretösszeg 1 380 millió forint, melyből 2015. évre 260 millió forint  

Támogatás nagysága 80-200 millió forint; AAL: max 80 millió forint/projekt, ECSEL: 
max 200 millió forint/projekt, EUROSTARS: max 90 millió 
forint 

Benyújtás határideje kitöltő program megjelenésétől 2015. november 15-ig, ezt 
követően negyedévenként 

Támogatás forrása NKFI Alap 

Projekt futamideje legfeljebb 48 hónap 

Támogatás mértéke kutatóhelyek esetében 100%, vállalatok esetében a 
támogatás mértéke függ a tevékenységtől, részletesen a 
pályázati felhívás tartalmazza 

 
Az NKFI Alapból nyújtott támogatás mellett a pályázók európai uniós (Horizont 2020) forrásból 
kapnak támogatást. 
A részletes információk, pályázati felhívás és útmutató letölthető: közös EU-s kezdeményezések 

 
 

http://nkfih.gov.hu/palyazatok/hazai-kfi-palyazatok/nkfia-palyazatok/palyazati-felhivasok/2015/iparjog-15/szellemi-alkotasok-tanogatasa
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/nkfia-palyazatok/felhivasok/2015/nemz-15/kozos-eu-kezdemenyezesekbe-bekapcsolodas
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Pályázat az Európai Kutatási Tanács (ERC) kutatók számára 
meghirdetett pályázataihoz kapcsolódó hazai támogatásra 
 
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal pályázatot írt ki kutatók számára az Európai 
Kutatási Tanács (European Research Council, ERC) által meghirdetett támogatási programokhoz 
kapcsolódóan, projektjük magyar fogadóintézményben történő megvalósításának elősegítésére. A 
pályázati kiírás célja, hogy az ERC által meghirdetett támogatási programokban (Starting Grant (StG), 
Consolidator Grant (CoG) és Advanced Grant (AdG)) részt vett, a második pályázati körbe jutott, de 
ott támogatást nem nyert kutatók és befogadó intézményeik számára támogatást nyújtva elősegítse 
a kutatási program magyarországi megvalósulását. 
 
A pályázat forrása a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap, keretösszege a 2105-ös évre 
300, 2016-ra 150 millió forint, a teljes időszakban várhatóan legfeljebb 10 pályázat kerül 
támogatásra. A pályázatok futamideje 18 hónap lehet, a maximálisan kérhető támogatás 45 millió Ft. 
 
A pályázatok benyújtása 2015. június 15-től a keret kimerüléséig folyamatosan, de legkésőbb 2016. 
december 31-ig lehetséges.  
 
A pályázatról további tájékoztatás a ERC magyar támogatás címen található. 

 
A pályázati felhívások összefoglaló táblázata 
 
 
H2020 és egyéb nemzetközi pályázatok 
 

EUROSTARS 2016. február 18. 20:00 

COST 2016. február 23. 

Visegrad Fund Small grant  2016.március 1, június 1, szeptember 1. és 

december 1. 

Visegrad Fund Standard grants  2016. március 15. és szeptember 15. 

 

Pegasus MSCA  

2016. május 1. 

ESA call és ESA calls folyamatos 2018. december 18-ig 

Európai Nyelvi Díj  2016. február 12. 
Erasmus+ felsőoktatási fejlesztési projektek  2016. február 10. 

 
Erasmus+ Erasmus Mundus közös 
mesterképzések 

 

2016. február 18. 

Erasmus+ Jean Monnet program 2016. február 25. 

Erasmus+ Tudásszövetségek 2016. február 26. 
Erasmus+ Stratégiai partnerségek - felsőoktatási 
projektek 

2016. március 31. 

Matsumae Kutatói Ösztöndíj Program 2016. augusztus 31. 

hannoveri pályázat 2016. március 15. 

EGT Alap 2016.március 01. 
OMAA Rövid (3 napos) oktatói, kutatói 
ösztöndíjak 

folyamatos, legkésőbb 2016. december 31. 

OMAA Oktatói, kutatói 1 hónapos ösztöndíjak  2016. március 15., május 15., ,október 30., 
december 15. 

http://nkfih.gov.hu/palyazatok/felhivasok/2015/erc-hu-15/erc-hazai-tamogatas
https://www.eurostars-eureka.eu/
http://www.cost.eu/participate
http://visegradfund.org/grants/grant-guidelines/
http://visegradfund.org/grants/standard-grants/
http://www.fwo.be/en/fellowships-funding/postdoctoral-fellowships/%5bpegasus%5d%C2%B2-marie-sk%C5%82odowska-curie-fellowships/
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.tka.hu/palyazatok/520/europai-nyelvi-dij
http://www.tka.hu/palyazatok/737/felsooktatasi-fejlesztesi-projektek
http://www.tka.hu/palyazatok/736/erasmus-mundus-kozos-mesterkepzesek
http://www.tka.hu/palyazatok/736/erasmus-mundus-kozos-mesterkepzesek
http://www.tka.hu/palyazatok/242/jean-monnet
http://www.tka.hu/palyazatok/4228/tudasszovetsegek
http://www.tka.hu/palyazatok/241/strategiai-partnersegek-felsooktatasi-projektek
http://www.tka.hu/palyazatok/241/strategiai-partnersegek-felsooktatasi-projektek
http://www.mrk.hu/2015/11/30/a-matsumae-nemzetkozi-alapitvany-mif-2017-evi-kutatoi-osztondij-programjanak-felhivasa/
http://www.fiph.de/institut/AusschreibungFellowship2016englisch.pdf
http://www.norvegalap.hu/palyazatok
http://www.omaa.hu/
http://www.omaa.hu/
http://www.omaa.hu/
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OMAA Semester Ösztöndíjak PhD-hallgatók 
részére 

2016. március 15., október 30. 
 

OMAA Osztrák-magyar együttműködési 
projektpályázatok  

2016. március 15., május  15., október 30. 

 

 

Hazai finanszírozású pályázatok 

 

pályázati felhívás  beadási határidő 
Bolyai Bolyai János Kutatási Ösztöndíj  2016. március 4., elektronikus rögzítési határidő: 

március 1. 12:00 

Richter Centenáriumi Alapítvány felhívásai 2016. március 11. 

magyar-kínai TéT 2016. március 31. 
Pályázat az Európai Kutatási Tanács (ERC) 
kutatók számára meghirdetett pályázataihoz 
kapcsolódó hazai támogatásra 

folyamatos, legkésőbb 2016. december 31. 

magyar-indiai TéT a kitöltő program megjelenését követő 30 napon 
belül 

közös EU-s kezdeményezések 
 

kitöltő program megjelenésétől 2015. november 
15-ig, ezt követően negyedévenként 

Iparjog_15 2015. október 15-től a rendelkezésre álló keret 
kimerüléséig folyamatos, de legkésőbb 2016. 
december 31-ig 

Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány (PAGEO)  
pályázatai 

Valamennyi pályázat határideje folyamatos 

magyar-izraeli TéT 2016.május 02. 

 

Strukturális Alap pályázatok 

 

K+F versenyképességi és kiválósági 

együttműködés (GINO-2.2.1) 

2016. március 7. 
2016. október 31. 
2017. április 24. 

2017. november 30. 

K+F stratégiai műhelyek (GINOP-2.3.2) 
 

2016. március 7. 
2016. augusztus 18. 
2017.április 18. 
2017. november 15. 

KFI infrastruktúra (GINOP-2.3.3) 2016. október 10. 
2017.március 27. 
2017.október 15. 

Kutatási infrastruktúra megerősítése - 

nemzetköziesedés, hálózatosodás (VEKOP-2.3.3) 

2016. június 6. 
2016. október 10. 
2017. március 27. 
2017. december 11. 

 

 

http://www.omaa.hu/
http://www.omaa.hu/
http://www.omaa.hu/
http://www.omaa.hu/
http://mta.hu/osztondijak/az-mta-nyilt-palyazatot-hirdet-bolyai-janos-kutatasi-osztondijra-137457/
https://palyazatportal.richter.hu/Tender
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/felhivasok/2015/magyar-kinai-tet/magyar-kinai-ketoldalu
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/felhivasok/2015/erc-hu-15/erc-hazai-tamogatas
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/felhivasok/2015/erc-hu-15/erc-hazai-tamogatas
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/felhivasok/2015/erc-hu-15/erc-hazai-tamogatas
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/nkfia-palyazatok/palyazati-felhivasok/2015/magyar-indiai-ipari
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/nkfia-palyazatok/felhivasok/2015/nemz-15/kozos-eu-kezdemenyezesekbe-bekapcsolodas
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/hazai-kfi-palyazatok/nkfia-palyazatok/palyazati-felhivasok/2015/iparjog-15/szellemi-alkotasok-tanogatasa
http://www.pageobudapest.hu/tenders
http://www.pageobudapest.hu/tenders
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/felhivasok/2015/magyar-izraeli-tet/magyar-izraeli-ipari
http://palyazat.gov.hu/megjelent_a_k_f_versenykepessegi_es_kivalosagi_egyuttmukodeseket_tamogato_felhivas
http://palyazat.gov.hu/megjelent_a_k_f_versenykepessegi_es_kivalosagi_egyuttmukodeseket_tamogato_felhivas
https://www.palyazat.gov.hu/megjelent_a_strategiai_k_f_muhelyek_kivalosaga_cimu_felhivas
http://palyazat.gov.hu/doc/4502
https://www.palyazat.gov.hu/node/57457
https://www.palyazat.gov.hu/node/57457
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Eredmények 
 
Kubinyi Enikő nyertes ERC projektje 
 
Kubinyi Enikő, az ELTE Etológia Tanszék és az MTA-ELTE Összehasonlító Etológiai Kutatócsoport 
munkatársa nyert az Európai Kutatási Tanács (European Research Council, ERC), fiatal kutatóknak 
szóló 2015-ös Starting Grant pályázatán.  Az 1,2 millió eurós támogatásból kutyák egészséges 
öregedésének kutatására hoz létre új kutatócsoportot az ELTE Etológia Tanszékén.  
 
A kutatási projekt (Cognitive Ageing in Dogs) az emberrel együtt élő kutyák sikeres öregedésének 
folyamatát vizsgálja viselkedési, genetikai és idegtudományi szinten. Sikeres öregedés esetén a 
kognitív hanyatlás nem befolyásolja negatívan az életminőséget. A kutatás fő célja olyan módszertan 
kidolgozása a legkorszerűbb biológiai módszerekkel, amely kutyáknál is mérhetővé teszi a kognitív 
hanyatlást.  
A kutatás lehetővé teszi a családi és munkakutyák egészséges élettartamának meghosszabbítását, és 
egyúttal az emberi öregedés nemkívánatos folyamatainak megértéséhez is hozzájárul. A kutya, mint 
társállat, számos ökológiai, etológiai és élettani szempontból hasonlít az emberhez, ezért 
természetes biológiai modellje az emberi öregedésnek. 
 
A kutatás részeként több mint száz idősödő kutya életét követik négy éven át. Ehhez várják 8 évnél 
idősebb kutyák gazdáinak jelentkezését, akik rendszeresen részt vennének a Szenior Családi Kutya 
Program vizsgálataiban.(jelentkezés: seniorfamilydogproject@gmail.com ) 

 
 

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal – M-ERA.NET pályázat 

A Rábay József (TTK Kémiai Intézet) témavezetésével benyújtott „Korrózióálló bevonatok tervezése 
különböző alkalmazások céljából” című pályázat 24 800 000 Ft támogatásban részesült. 
 
 
 

Tempus Közalapítvány – Magyar-német projektalapú kutatócsere-program 
 

A Kelemen Pál (BTK Magyar Irodalom-és Kultúratudományi Intézet) témavezetésével benyújtott „Az 

irodalomtudomány gyakorlata. Digitális fordulat és társadalmi hasznosság” című pályázat 1 498 000 

Ft támogatásban részesült. 

 

 

mailto:senior.family.dog.project@gmail.com
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A Pályázati Központ címe:  

1056 Budapest, Szerb u. 21-23. fszt. 13. 

E-mail: palyazat@kancellaria.elte.hu  

 

Vezetője: 

Dr. Ajkay Adrián, igazgató 

Telefon: 411-6500 /2177  

Email: ajkay.adrian@kancellaria.elte.hu  

 

Munkatársaink 

Koordinációs és Pályázati Menedzsment Osztály 

dr. Gulyás Ágnes, osztályvezető  

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 asszisztens  

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

 

Mező Angéla, pályázati referens (projektfenntartási szakaszban lévő pályázatok) 

Telefon: 411-6500/2206, E-mail: mezo.angela@kancellaria.elte.hu  

 

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

Telefon: 411-6500 /2861, Email: szabo.adrienn@kancellaria.elte.hu 

 

Pénzügyi Ellenőrzési és Monitoring Osztály 

Plesoczki Mihály, osztályvezető  

Telefon: 411-6500 /2778, Email: plesoczki.mihaly@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, (OTKA pályázatok) 

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

 

Bárcziné Molnár Alexandra, pénzügy monitoring 

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

 

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. 

mailto:palyazat@kancellaria.elte.hu
mailto:ajkay.adrian@kancellaria.elte.hu
mailto:gulyas.agnes@kancellaria.elte.hu
mailto:buzas.krisztina@kancellaria.elte.hu
mailto:forhecz.agota@kancellaria.elte.hu
mailto:mezo.angela@kancellaria.elte.hu
mailto:szabo.adrienn@kancellaria.elte.hu
mailto:plesoczki.mihaly@kancellaria.elte.hu
mailto:csoke.ildiko@kancellaria.elte.hu
mailto:gyarmati.erika@kancellaria.elte.hu
mailto:kovacs.zsuzsa@kancellaria.elte.hu
mailto:kucsma.gabriella@kancellaria.elte.hu
mailto:molnar.alexandra@kancellaria.elte.hu
https://www.facebook.com/eltepik



