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Pályázati Központ 
HÍRLEVÉL 
 

különszám a friss pályázati felhívásokkal 
 

Hírek 

 
Új pályázati felhívások 
 
Megjelent az NKFI Hivatal Jelentős nemzetközi hatású, kiemelkedő 
eredményeket elért kutatócsoportok támogatása (KH_17) című 
pályázati felhívása 
 
A pályázat az eredményeikkel nemzetközi hatást kiváltó, magyarországi kutatóhellyel rendelkező 
kutatók és kutatócsoportjaik számára kerül kiírásra, akik rendelkeznek legalább egy olyan 2014. 
január 1. után megjelent kiváló közleménnyel, amely nemzetközi hatása jelentős, idézettsége alapján 
megfelel a pályázat kiírásában rögzített feltételeknek.  
A kutatói kezdeményezésű pályázatok keretében tematikus prioritások nélkül, bármilyen 
tudományterületen végezhető kutatás. 
 

Pályázat elektronikus benyújtásának határideje A benyújtás folyamatos; az első döntési szakasz 
benyújtási határideje 2017. március 9. 17:00 

Pályázat postára adásának határideje  2017. március 16.  

Maximális pályázható összeg  20 millió Ft  

Általános költség (rezsi)  20 %  

Kutatás jellege  Alapkutatás  

Futamidő  Kötelezően 24 hónap  

Támogatott kutatások kezdete  2017. július 1. – 2017. december 1.  

Keretösszeg (támogatott pályázatok becsült 
száma)  

1 milliárd Ft (50 db)  

Pályázat benyújtásának kutatócsoportra 
vonatkozó feltétele  

Egy olyan 2014. január 1. után megjelent, 
magyar kutatóintézményből benyújtott, magyar 
első, utolsó vagy levelező szerzővel rendelkező 
kiváló közlemény, amely szakterületének a felső 
5 százalékába tartozó idézettséget ér el már a 
hivatalos megjelenés dátumát követő első 2 
éven belül. 

Pályázat nyelve  Magyar  

Kutatócsoportonként benyújtható pályázatok 
száma  

Egy KH pályázat nyújtható be döntési 
szakaszonként  

Vezető kutatóra vonatkozó egyéb feltétel  Egy időben legfeljebb egy NKFIH által 
támogatott KH típusú projekt és legfeljebb kettő 
NKFIH/OTKA által támogatott kutatási projekt 
(PD, K, FK, NK, NF, NN típusok) vezetője  

 

A pályázat benyújtásának belső ügymenete letölthető az ELTE Pályázati Elektronikus Rendszerből 

(EPER) a KH_17 felhívás végén. 
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További információk: KH_17 felhívás 

 

Megjelent a Nemzeti Kutatás, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 
pályázata Versenyképességi és kiválósági együttműködések 
(VKE_17) támogatására 

A felhívás célja olyan, hosszútávon fenntartható, stratégiai jelentőségű együttműködések ösztönzése 
hazai vállalkozások, kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények között, amelyek eredményeképpen 
üzletileg is hasznosítható tudományos eredmények jönnek létre a gazdasági és a társadalmi élet 
problémáinak megoldására az alábbi területeken: 

 „A” alprogram: Digitális gyártástechnológia fejlesztése  
 „B” alprogram: Agrár-innováció és biotechnológiai programok 

Erre a felhívásra kizárólag közép-magyarországi vállalkozások és kutató-tudásközvetítő szervezetek 
konzorciumai pályázhatnak, és kizárólag a Közép-Magyarország régióban megvalósuló projekt 
támogatható. 
Pályázatot kizárólag gazdasági társaság által vezetett, legfeljebb 5 tagú konzorcium nyújthat be, 
amelyben partnerek lehetnek az alábbiak: 

 közép-magyarországi székhelyű, vagy magyarországi ill. EGT székhelyű és Közép-
Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező, legalább 2 teljes lezárt üzleti évű és 
kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, amelyek nem tartoznak az EVA vagy a KATA 
hatálya alá 

 közép-magyarországi székhelyű, vagy magyarországi székhelyű és Közép-Magyarországon 
telephellyel rendelkező költségvetési szervek vagy azok jogi személyiséggel rendelkező 
intézményei, amennyiben kutatóhelynek minősülnek 

 közép-magyarországi székhelyű, vagy magyarországi ill. EGT székhelyű és Közép-
Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező nonprofit szervezetek, amelyek K+F 
ráfordítása az utolsó lezárt adóbevallás szerint eléri a tagi szinten igényelt támogatás 
legalább 25%-át; továbbá államilag elismert állami, egyházi, vagy magán felsőoktatási 
intézmények 

rendelkezésre álló keretösszeg 17 milliárd forint („A” alprogram: 9,5 milliárd 
forint, „B” alprogram: 7,5 milliárd forint) 

igényelhető támogatás 500 - 1 500 millió forint 

támogatott pályázatok várható száma: 12-34 db 

projektek futamideje 36 hónap 

támogatás mértéke 100% 

beadási határidő 2017. március 31.  

További információk: VKE_17 

Megjelent a CELSA kutatási pályázat 

A Leuveni Katolikus Egyetem kezdeményezésére 2016 májusában megalakult Prágában a Central 
Europe Leuven Strategic Alliance (CELSA) hálózata, amely a partneregyetemek közös kutatásokban 
való együttműködését támogatja. A szervezethez az Eötvös Loránd Tudományegyetem is 
csatlakozott. 

http://nkfih.gov.hu/palyazatok/hazai-kfi-palyazatok/nkfia-palyazatok/palyazati-felhivasok/2017/nemzetkozileg-kiemelkedo-eredmenyeket-elero-kutatocsoportok/kh-17
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/hazai-kfi-palyazatok/nkfia-palyazatok/palyazati-felhivasok/2017/versenykepessegi-kivalosagi-egyuttmukodesek/vke-17
https://www.elte.hu/content/megalakult-a-celsa.t.11671
https://www.elte.hu/content/megalakult-a-celsa.t.11671
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2017. január 31-én elindult a CELSA Research Fund pályázata, amelyre  olyan projekteket várnak, 
melyekben a CELSA partnerintézményeinek kutatói működnek együtt.  

Az elkövetkezendő három évben a CELSA körülbelül 30 kollaborációs projekt elindítását tervezi. A 
pályázat egyik feltétele, hogy a projektekben minimum két olyan kutatónak kell részt vennie, akik a 
szervezet más-más partnerintézményeiből érkeznek, de egyikük mindenféleképpen a Leuveni 
Egyetem munkatársa. A program távolabbi célja továbbá az, hogy a támogatott projektek később 
más páneurópai kutatási és innovációs alapok – mint például a Horizon 2020 – pályázatain is sikerrel 
szerepeljenek 

A CELSA Research Fundról további információk a celsaprojects@rk.elte.hu  e-mail címen kérhetők. 

A pályázatok benyújtási határideje: 2017. május 2. 

További információk: Celsa kutatási pályázat  

 

Megjelent a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 2017. évi felhívása 

A Magyar Tudományos Akadémia 2017. március 4-i postai beadási határidővel (rögzítési határidő az 
MTA felületén: 2017. március 8. 12:00) közzétette a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 2017. évi 
pályázati felhívását.  

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 – szóló személyi jövedelem alá vont, 
társadalombiztosítási járulék és egészségügyi hozzájárulás köteles jövedelem. 2017-ben havi bruttó 
összege 124 500 Ft. 

2017-ben az elnyerhető ösztöndíjak tervezett száma 160. A pályázatok elbírálásáról 2017. június 15-ig 
kapnak értesítést a pályázók. A pályázatot elnyert kutatók 2017. 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 pályázónak az ösztöndíj időtartama alatt valamely magyarországi kutatóhelyen legalább heti 20 
órás foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal kell rendelkeznie. 

A pályázat magyar nyelven nyújtható be.  

mailto:celsaprojects@rk.elte.hu
http://celsalliance.eu/call.html
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Pályázni az MTA Titkárság Informatikai Főosztálya által üzemeltetett elektronikus pályázati rendszer 
felhasználásával lehet, amely 2017. február 1-től érhető el a 
https://dtt.mta.hu/mta_bolyai_palyazat/ címen. 

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.  

További információk: Bolyai János Kutatási Ösztöndíj  

 

Megjelent a Magyar Tudományos Akadémia Prémium posztdoktori 
kutatói program 2017. évi pályázati felhívása    

A program célja, hogy a legelismertebb külföldi és hazai egyetemek valamelyikén tudományos 
fokozatot szerzett, nemzetközi szinten is jelentős önálló eredményekkel és kimagasló színvonalú 
kutatási programmal rendelkező fiatal kutatók számára lehetőséget biztosítson kutatási programjaik 
megvalósítására a legjobb hazai tudományos műhelyekben.  

A pályázati keret összege évi 250 millió forint, amely 20–25 fő támogatását teszi lehetővé. 

A posztdoktori kutatás az MTA kutatóközpontjaival, kutatóintézeteivel – egyetemi kutatócsoport 
esetén az MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodájával – létesített, teljes munkaidejű 
foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében végezhető a 2017. szeptember 1. és 2020. augusztus 
31. közötti időszakban. 

Pályázhat az a kutató, aki 
- Szeptember 1-jéig nem tölti be 40. életévét (1977. augusztus 31. után született). 
- Tudományos fokozattal (PhD- vagy DLA-fokozattal) rendelkezik, melyet a szakterületén 

legelismertebb külföldi vagy hazai egyetemek valamelyikén szerzett meg. A pályázónak a 
pályázat benyújtásakor már rendelkeznie kell a tudományos fokozatát tanúsító doktori 
oklevelével, illetve a doktori fokozatot kibocsátó egyetem hiteles igazolásával a PhD-fokozat 
odaítéléséről. 

- Kevesebb, mint 8 évet töltött teljes munkaidejű kutatói-oktatói-fejlesztői munkakörben. 
- Kutatási tapasztalattal rendelkezik, amelyet a pályázatban publikációs, idézettségi, pályázati 

stb. adataival alátámaszt. 

A pályázati támogatás összege havi bruttó 500 000 Ft, Emellett a pályázók dologi és felhalmozási 
kiadásra is igényelhetnek támogatást kutatási tervük megvalósítása érdekében évi maximum 2,4 
millió Ft bruttó értékben, amely a kutatáshoz szükséges tárgyi eszközökre, a kutatás közvetlen dologi 
költségeire, konferencia-részvételre, utazási és lakhatási költségekre stb. használható fel. 

Amennyiben a befogadóhely felsőoktatási intézmény, úgy az MTA Titkársága az MTA Támogatott 
Kutatócsoportok Irodájával köt támogatási szerződést, az elnyert támogatási összeg kifizetésére az 
MTA Támogatott Kutatóhelyek Irodáján keresztül kerül sor. A pályázatban rezsiköltség nem 
tervezhető. 

https://dtt.mta.hu/mta_bolyai_palyazat/
mailto:kiss.mihalyne@titkarsag.mta.hu
http://mta.hu/bolyai-osztondij/bolyai-janos-kutatasi-osztondij-palyazati-felhivas-105317
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A pályázati felhívásról további információ kérhető az MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztályán, a 
premium@titkarsag.mta.hu címen, illetve a 411-6366-os telefonszámon. Az ELTE belső ügymenetével 
kapcsolatos kérdésekben a PÁK munkatársai nyújtanak segítséget. 

A pályázati dokumentáció: Prémium posztdoktori kutatói program  

A pályázatokat elektronikusan lehet benyújtani 2017. március 14. 16:00 órai határidővel az MTA 
internetalapú pályázati felületén. 

mailto:premium@titkarsag.mta.hu
http://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/mta-premium-posztdoktori-kutatoi-program-106157
https://palyazat.mta.hu/premium_2017
https://palyazat.mta.hu/premium_2017

