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H2020 projektekben kiegészítő jövedelem elszámolásával kapcsolatos 
nehézségek 
 
A Horizon 2020 programban a non-profit szervezetek a személyi költségként kiegészítő 
jövedelmet számolhatnak el azon személyek esetében, akik a H2020 projektben részt vesznek. 
(beleértve a kiegészítő szerződések alapján kifizetett jövedelmeket, függetlenül a szerződések 
természetétől) 
 
A H2020 részvételi szabálya rögzíti az elszámolható összeg mértékét, ami egy, kizárólag a 
H2020 projekten teljes állásban foglalkoztatott személy esetében éves szinten max 8 000 EUR 
lehet a munkáltatókat terhelő járulékokkal együtt. Ha nem kizárólag a H2020 projekten 
dolgozik az illető vagy nem teljes állásban, akkor ennek a 8 000 EUR-nak a megfelelően 
arányos része lesz elszámolható költség.  
 
Alapvető fontosságú annak tisztázása, hogy mi tartozik bele az alapbérbe, és mi a kiegészítő 
jövedelembe. Az Európai Bizottsággal a tagállamok egyeztetést kezdeményeztek, hisz  a fenti 
problémakör több tagállam kutatóintézetét illetve felsőoktatási intézményét egyaránt érinti. A 
Bizottsággal történő egyeztetésen hazánkat az NKFI Hivatal képviseli.  
 
Az NKFIH egy előzetes megbeszélésre hívta az ELTE-t, MTA-t és BME-t.  A megbeszélésen 
ELTE részről a Pályázati Központ igazgatója és kollégái valamint az Emberi Erőforrások 
Igazgatóságának igazgatója vett részt.  Az ELTE azt az álláspontot képviselte, hogy az 
Európai Bizottság fogadja el, hogy mind a keresetkiegészítés, mind az illetménykiegészítés, 
mind a garantált illetményen felüli összeg a „basic salary”-ba tartozik. A 8 000 EUR 
„additional remuneration” pedig ezen felüli rész. 
Javasoltuk megerősíteni ezt az érvet azzal, hogy bármilyen módon is emelkedik a bér, azt 
mind a strukturális alapok, mind az innovációs alapból finanszírozott pályázatoknál elfogadja 
a magyar KSZ. Általában egy korlát volt az edigiekben, még pedig az, hogy 1 700 000 
forintnál nem számolható el nagyobb összeg egy kutató esetében (szocho-val együtt) havonta. 
 
Az Európai Bizottsággal az egyeztetésre szeptember 24-én kerül sor, az ott született 
eredményről azonnal beszámolunk az NKFIH-tól kapott információk alapján.  
 
 

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal szakértőket keres 
pályázatok bírálatához 
 
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) a 2014-2020 
közötti pályázati időszakban az alap- és az alkalmazott kutatások, valamint az innováció 
területén beérkező pályázatok értékelvű szakmai bírálatához, a nyertes projektek szakmai 
beszámolóinak értékeléséhez és a szakpolitikai vélemények megalapozásához minden 
szakterületen bővíti szakértői adatbázisát. 
 

 

 



A felsőoktatási-akadémiai kutatási témapályázatok, posztdoktori pályázatok 
értékelésére korábban nem regisztrált elméleti és gyakorlati szakemberek jelentkezését várja a 
NKFI Hivatal különböző tudományágakban, fejlesztési és innovációs területeken a 
közfinanszírozású, a non-profit és a vállalkozói szférából egyaránt.  
 
A szakértői adatbázisba a http://szakerto.nkfih.gov.hu regisztrációs felületen található űrlap 
kitöltésével és beküldésével lehet jelentkezni. A regisztráció folyamatos. 
 
További információ:NKFIH szakértői adatbázis regisztráció 
 
 
Az Európai Bizottság közzétette a H2020 2016-2017. évi előzetes 
munkaprogramokat 
 
A Horizon2020 2016-2017. évre vonatkozó munkaprogramjait az Európai Bizottság 
előzetesen publikálta. A közzétett munkaprogramok még nem kerültek elfogadásra, de az 
irányvonalat meghatározzák és a munkaprogram alapján az előzetes nemzetközi konzorciumi 
szerveződések megkezdődhetnek. A 2016-2017. évi munkaprogramok várhatóan az év végén 
kerülnek jóváhagyásra. 
 
A közzétett munkaprogramok letölthetők az alábbi honlapról: 

o Marie Sklodowska Curie Action- MSCA   
o Leadership in enabling and industrial technologies 

o  Introduction 
o LEIT ICT 
o LEIT NMBP 

o Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and 
inland water research and the bioeconomy- food-agri-water  

o Secure, clean and efficient energy- Energy  
o Transport- transport  
o Climate action, environment, resource efficiency and raw materials- climate-

environment-materials 
o Europe in a changing world, inclusive, innovative and reflective societies- 

inclusive and reflective societies  
o Science with and for Society- Science with and for Society 
o Cross cutting activities- Cross cutting acitvities 
o Euratom- Euratom    

 
Duna Transznacionális Program 
 
Ősszel várhatóan megjelennek az első pályázati felhívások a Duna Transznacionális Program 
keretében, mely a 2014-2020 közötti időszakban biztosít további forrásokat a Duna régió 
országainak. 
A program teljes költségvetése: 262 989 839 millió EUR, ebből az EU hozzájárulás 
221 924 597 EUR, a résztvevő tagállamok nemzeti hozzájárulása 41 065 242 EUR. 
A program 4 prioritási tengelye: 
tengely célok költségvetés 
innovatív és társadalmi 
felelősség a Duna 
régióban 
 

1. innováció keretfeltételeinek 
javítása 

2. üzleti kompetenciák és a 
társadalmi innováció ösztönzése 

72 995 850 EUR 

http://szakerto.nkfih.gov.hu/
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/szakmai-biraloknak/szakertoi-adatbazis-regisztracio
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/file/03-msca2016-2017pre-publicationpdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/05.%20LEIT%20INTRO_2016-2017_pre-publication.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/file/05i-leit-ict2016-2017pre-publicationpdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/file/05ii-leit-nmbp2016-2017pre-publicationpdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/09.%20SC2_2016-2017_pre-publication.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/10.%20Energy_2016-2017_pre-publication.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/11.%20SC4_2016-2017_pre-publication.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/12.%20SC5_2016-2017_pre-publication.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/12.%20SC5_2016-2017_pre-publication.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/13.%20SC6_2016-2017_pre-publication.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/16.%20SWAFS_2016-2017_pre-publication.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/17.%20CROSS%20CUTTING_2016-2017_pre-publication.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/Euratom_2016-2017_pre-publication.pdf


környezet és kulturális 
felelősség a Duna 
régióban 
 

1. transznacionális vízmanagement 
megerősítése és az árvízveszély 
megelőzése 

2. a természeti és kulturális örökség 
és források fenntartható 
felhasználásának ösztönzése 

3. ökológiai folyosók 
helyreállításának és kezelésének 
előmozdítása 

4. környezeti kockázatkezelési 
felkészültség javítása 

83 423 830 EUR 

a jobban összekapcsolt és 
energiahatékony Duna 
régió 

1. környezetbarát és biztonságos 
közlekedési rendszerek, a városi 
és vidéki területek 
kiegyensúlyozott elérése 

2. energiabiztonság és 
energiahatékonyság javítása 

54 746 889 EUR 

jól kormányzott Duna 
régió 

1. intézményi kapacitások erősítése 
annak érdekében, hogy a 
társadalmi kihívásokra választ 
találjanak 

2. a stratégia megvalósításának és 
irányításának támogatása 

33 890 932 EUR 

 
A program hivatalos honlapja http://www.interreg-danube.eu/  
 
 
 
Új pályázati felhívások 
 
 
Megjelent a 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 

http://www.interreg-danube.eu/


 
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 
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 
 
Megjelent az közös EU-s 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. 

http://nkfih.gov.hu/palyazatok/hazai-kfi-palyazatok/nkfia-palyazatok/palyazati-felhivasok/2015/iparjog-15/szellemi-alkotasok-tanogatasa


A részletes információk, pályázati felhívás és útmutató letölthető: közös EU-s 
kezdeményezések 
 
 
Megjelent a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj  
 
A Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj (a továbbiakban Ösztöndíj) a hazai tudományos, 
gazdasági és kulturális élet legtehetségesebb fiatal szakembereinek külföldi 
résztovábbképzését, külföldi kutatóhelyeken, alkotóműhelyekben kutatói, illetve művészeti 
munkában való részvételét teszi lehetővé. 
 
Pályázhat minden 40 évesnél nem idősebb (1976. március 1. után született), felsőoktatási 
intézményben mesterfokú (vagy azzal egyenértékű) diplomát szerzett magyar állampolgár. 
 
Pályázni bármely tudományterületen és tudományágban lehet.  
 
Az elbírálás két kategóriában történik: 

1. posztdoktori kategória  
2. predoktori kategória 

 
Az ösztöndíj időtartama 3-8 hónap, amely indokolt esetben - az állami költségvetés 
függvényében, egy alkalommal, legfeljebb 6 hónappal - meghosszabbítható. Az ösztöndíjas 
utak 2016 áprilisától tervezhetőek. 
 
Beadási határidő: 2015. november 30. 23 óra 
 
Ösztöndíj mértéke 
 
 predoktori kategória posztdoktori kategória 
alaptámogatás 250 000 Ft/hó 370 000 Ft/hó 
szállástámogatás 120 000 Ft/hó 120 000 Ft/hó 
célországtól függő 
útiköltség- átalány 

km átalány km átalány 

speciális dologi költség  
tételes elszámolással 

max. 30 000 Ft/hó max 50 000 ft/hó 

 
Beadás online történik. 
 
A pályázati felhívás letölthető a Tempus Közalapítvány honlapjáról: Magyar Állami Eötvös 
Ösztöndíj 
 
DAAD ösztöndíjak  
 
A DAAD kutatás vagy továbbképzés céljára nyújt ösztöndíjat magyar hallgatóknak, 
diplomásoknak, másoddiplomásoknak, doktoráltaknak és felsőoktatásban oktatóknak állami 
(vagy államilag elismert) német egyetemeken vagy főiskolákon, valamint kutatóintézetekben. 
 
A 2016/2017-es tanévre a DAAD az alábbi ösztöndíjprogramokat kínálja: 

- nyári egyetemi ösztöndíj hallgatóknak és diplomásoknak; 
- ösztöndíj diplomásoknak; 
- graduális ösztöndíj művészek és építészek számára; 
- kutatói ösztöndíj doktoranduszoknak és fiatal kutatóknak; 
- kutatói ösztöndíj tudományos fokozattal rendelkező főiskolai, egyetemi oktatóknak és 

kutatóknak 

http://nkfih.gov.hu/palyazatok/nkfia-palyazatok/felhivasok/2015/nemz-15/kozos-eu-kezdemenyezesekbe-bekapcsolodas
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/nkfia-palyazatok/felhivasok/2015/nemz-15/kozos-eu-kezdemenyezesekbe-bekapcsolodas
http://tpf.hu/hir/3875/megjelent-a-2016-os-magyar-allami-eotvos-osztondij-palyazati-felhivas
http://tpf.hu/hir/3875/megjelent-a-2016-os-magyar-allami-eotvos-osztondij-palyazati-felhivas


- ösztöndíj felsőoktatási oktatóknak a művészet és építészet szakterületéről 
- ösztöndíj volt DAAD ösztöndíjasoknak 

 
A fenti DAAD ösztöndíjaknak csak egy pályázati határideje van.  
A pályázatok beadási határideje: 2015. november 15.  
 
Az ösztöndíjak mértéke illetve időtartama az egyes kategóriák esetén eltérőek: 
 
További információk: DAADösztöndíj  és http://www.daad.info.hu/mstipendiendaad.html  
 
 
Pályázati felhívás nyári egyetemi kurzus szervezésére 2016.év nyarán 
 
A Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet– magyarországi felsőoktatási intézmények 
részére, 2016. évi nyári egyetemi kurzusok szervezésére és lebonyolítására a magyar, mint 
idegen nyelv, hungarológiai és tematikus (nem nyelvi) képzések témakörben, külföldi (nem 
magyar anyanyelvű) résztvevők számára. 
 
A pályázatok benyújtásának (beérkezésének) határideje: 2015.október 30.  
 
További információ: http://www.tka.hu/palyazatok/3021/palyazati-dokumentumok  
 
 
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: 2015-ben folyamatosan 
Oktatói, kutatói 1 hónapos ösztöndíjak: 2015. október 30. és december 15. 
Semester Ösztöndíjak PhD-hallgatók részére: 2015. október 30. 
Osztrák-magyar együttműködési projektpályázatok: 2015. október 30. 
További információk a http://www.omaa.hu/ címen találhatók. 
 
Bioalapú ipari közös technológiai kezdeményezés (BBI JU) felhívásai 
 
Megjelentek a bioalapú ipari közös technológiai kezdeményezés pályázati felhívásai mintegy 
106 millió EUR értékben.  
 
A BBI JU program egy PPP együttműködés az EU és a bioalapú ipar által létrehozott 
konzorcium között. 
 
Teljes költségvetése a 2014- 2020 időszakra 3,7 MRD EUR, ebből az EU hozzájárulása a 
H2020 programból 975 millió EUR, a bioalapú ipari konzorcium hozzájárulása 2,7 MRD 
EUR. 
A projekteket nemzetközi konzorciumban kell megvalósítani, valamennyi tag- illetve társult 
államban bejegyzett jogalany (kutatóintézet, oktatási intézet, vállalat, alapítvány stb) részt 

http://tpf.hu/hir/3902/daad-osztondij-2016-2017
http://www.daad.info.hu/mstipendiendaad.html
http://www.tka.hu/palyazatok/3021/palyazati-dokumentumok
http://www.omaa.hu/


vehet a konzorciumban. A JU a KKV részvételét különösen ösztönzi. A projektek mérete a 
témától függ, a részletek a munkaprogramban találhatók (Annual Work Plan 2015 ) 
 
A pályázati felhívások több témában jelentek meg, így 

- BBI.VC4.D6-2015:Organic acids from Municipal Solid Waste (MSW) 
- BBI.VC3.R9-2015:Valorisation of aquatic biomass 
- BBI.VC3.R8-2015:Increasing productivity of industrial multi-purpose agricultural 

crops 
- BBI.VC3.D5-2015:Valorisation of agricultural residues and side streams from the 

agro-food industry 
- BBI.VC3.D3-2015:Production of bio-based elastomers from Europe-grown feedstock 
- BBI.VC3.D4-2015:High purity bio-based intermediates and end products from 

vegetable oils and fats 
- BBI.VC2.R7-2015:Tailoring tree species to produce wood designed for 

industrial processes and biorefining purposes 
- BBI.VC2.R6-2015:Sustainable cellulose-based materials 
- BBI.VC2.R5-2015:Practices increasing effectiveness of forest management 
- BBI.VC2.R4-2015:Separation and extraction technologies for added value compounds 

from wood and forest-based residues 
- BBI.VC2.D2-2015:Innovative cellulose-based composite packaging solutions 
- BBI.VC1.R3-2015:Bio-based functional molecules for coating and surface treatment 
- BBI.VC1.R2-2015:Pre-treatment of lignocellulose with simultaneous removal of 

contaminants and separation of lignin and cellulosic fractions 
- BBI.VC1.R1-2015:Conversion of lignin-rich streams from biorefineries 
- BBI.VC1.D1-2015:Lignocellulosic feedstocks into chemical building blocks and high 

added value products 
- BBI.S2-2015:Communication and awareness 
- BBI.S1-2015:Standards and regulations 
- BBI.R10-2015:Innovative efficient biorefinery technologies 
- BBI.D7-2015:Overcoming low product yields from fermentation processes 

 
 
A beadási határidő 2015. december 03. 17h. A pályázatokat online kell benyújtani a H2020 
participant portálon keresztül. 
 
Magyar-Amerikai Vállalkozási Ösztöndíj Alap pályázati felhívása 
 
A Magyar-Amerikai Vállalkozási Ösztöndíj Alap (Hungarian-American Enterprise 
Scholarship Fund - HAESF) célja, hogy elősegítse az Egyesült Államok és Magyarország 
közötti kapcsolatok erősítését. Programjai a már eredményeket elért magyar állampolgárokat 
segítik szakmai tapasztalatok szerzésével az USA-ban.  
A Senior Ösztöndíj Program közép- és felső vezetőknek szól. Az ösztöndíj (3-9 hónap) fő 
célja a tudás- és tapasztalatcsere az üzleti életben, a közigazgatásban, és a kutatásban.  
 
A benyújtási határidő: 2015. október 15. 
 
További információk a http://www.haesf.org/ címen találhatók. 
 
A korábbiakban már közzétett, de továbbra is aktuális felhívások 
 
Megnyílt az ERC Strating Grant pályázati felhívása 
 
2015. július 29-én megjelent az ERC Strating Grant, melynek célja fiatal kiváló kutatók 
támogatása, hogy felépítsék önálló kutatócsoportjukat, melynek vezetői lesznek. 
 

http://www.bbi-europe.eu/sites/default/files/documents/bbi-ju-wp-2015-amendment-2_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1140-bbi.vc4.d6-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1138-bbi.vc3.r9-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1136-bbi.vc3.r8-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1136-bbi.vc3.r8-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1153-bbi.vc3.d5-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1153-bbi.vc3.d5-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1152-bbi.vc3.d3-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1154-bbi.vc3.d4-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1154-bbi.vc3.d4-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1145-bbi.vc2.r7-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1145-bbi.vc2.r7-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1145-bbi.vc2.r7-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1142-bbi.vc2.r6-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1148-bbi.vc2.r5-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1146-bbi.vc2.r4-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1146-bbi.vc2.r4-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1137-bbi.vc2.d2-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1139-bbi.vc1.r3-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1141-bbi.vc1.r2-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1141-bbi.vc1.r2-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1143-bbi.vc1.r1-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1144-bbi.vc1.d1-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1144-bbi.vc1.d1-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1147-bbi.s2-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1151-bbi.s1-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1150-bbi.r10-2015.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1149-bbi.d7-2015.html
http://www.haesf.org/


Pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 17. 17h. 
Rendelkezésre álló keretösszeg: 485 millió EUR 
Projektek futamideje:   max. 5 év 
Projektek maximum támogatása: 1 500 000 EUR 5 évre, további max. 500 000 EUR 

kérhető ún. start-up költség címén, akkor, ha I. a kutató 
(PI) az EU-ba vagy a H2020-hoz társult állam 
valamelyikébe költözik az ERC projekt megvalósítása 
céljából; II. nagy értékű eszköz beszerzésére, III. nagy 
infrastruktúra hozzáférésre van szükség. 

 
Fontos befogadási kritérium továbbá, hogy a kutatónak 2016. január 1-ét megelőző min. 2- 
max. 7 éven belül kellett megszereznie az első PhD fokozatát. 
Mivel az ERC felhívásaiban a mobilitás megvalósulása nem feltétel, ezért ELTE-n dolgozó 
kutató vagy Magyarország más felsőoktatási intézményében vagy akadémiai 
kutatóintézetében dolgozó kutató is benyújthatja a projektet úgy, hogy az ELTE lesz a 
befogadó intézmény. 
 
A kiírással kapcsolatos további információk: ERC_StartingGrant 
 
 
Japán Tanulmányok Nemzetközi Kutató Központ pályázati felhívása 

A Japán Tanulmányok Nemzetközi Kutató Központ (International Research Center for 
Japanese Studies, Nichibunken) pályázati felhívást tett közzé a 2017-2018-as akadémiai évre 
vendégkutatói pozíciók betöltésére. Különböző kutatási területekről várják vendégkutatók 
jelentkezését, akik a 2017. áprilistól 2018. márciusig terjedő időszakban, általuk kialakított 
éves kutatási program alapján kívánnak dolgozni, általuk vezetett kutatócsoporttal. Várhatóan 
két vendégkutató támogatására kerül sor.   

Pályázni 2015. október 31-ig lehet, a pályázat eredményéről 2016. március 31-ig értesítik a 
pályázókat.   

További információk a http://research.nichibun.ac.jp/en/ címen találhatók. 

Innovatív Gyógyászati közös technológiai kezdeményezés (IMI JTI) új 
pályázati felhívása 
 
Megjelent az innovatív gyógyászati közös technológiai kezdeményezés (IMI JTI) 5. pályázati 
felhívása.  A projektek a H2020 és az Európai Gyógyszergyártók Szövetségének 
finanszírozásával valósulnak meg, ezért a kiírt témák igazodnak a nagy gyógyszergyártók 
igényeihez. A kiírásban pontosan meghatározásra kerültek a témák, a munkacsomagok, az 
elvárt eredmények.  A beadás két lépcsős, az első lépcső beadási határideje: 2015. október 
13. 17. óra. Az első fordulóban kiválasztott rövid projektleírások kerülnek meghívásra a 
második fordulóba. 
 
Részletes információk a kutatási tématerületekről: IMI topics 
 
A beadás elektronikus, az IMI elektronikus beadási rendszerén keresztül lehet benyújtani a 
pályázatokat. 

További információk az IMI honlapján találhatók: IMI 5. calls  

Pályázat svájci PhD ösztöndíj elnyerésére 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/21065-erc-2016-stg.html
http://research.nichibun.ac.jp/en/
http://www.imi.europa.eu/sites/default/files/uploads/documents/IMI2Call5/IMI2_C5_PUBLICATION.pdf
http://www.imi.europa.eu/content/stage-1-16


A Svájci Államszövetség pályázatot hirdet külföldi diákok számára PhD ösztöndíj elnyerésére 
a Federal Commission for Scholarships for Foreign Students (FCS) program keretében. A 
svájci egyetemek vagy intézetek egyikébe szóló, maximum három éves ösztöndíjra 
valamennyi tudományterület posztgraduális hallgatói jelentkezhetnek.  

A benyújtási határidő 2015. október 15. 

További információk: 
http://www.sbfi.admin.ch/themen/01366/01380/02593/02675/index.html?lang=en 
 
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% 
- beadási határidő: 2015. december 1. 
- konzorciumban kell a pályázatokat benyújtani. A konzorciumot legalább 3 különböző 

V4 ország intézményének kell alkotnia. 
- a kiírással és a beadással kapcsolatos további információ: 

http://visegradfund.org/grants/grant-guidelines/  
 
 
Visegrad University Studies Grant 
 

- cél: kiemelkedő egyetemi kurzusok vagy diplomaprogramok kialakítását és elindítását 
célozza meg, melyek kifejezetten a V4 országcsoporthoz kapcsolódó specifikus témát 
ölel fel. 

- beadási határidő: 2015. november 10. 
- támogatás mértéke: 10 000 -40 000 EUR 
- 2015. év költségkerete: 280 000 EUR 
- a kiírással és a beadással kapcsolatos további információ:  

http://visegradfund.org/grants/visegrad-university-studies-grants/  
 
 
Melinda Gray Ardia Environmental Foundation  
 
Melinda Gray Ardia Környezetvédelmi Alapítvány pályázatot tett közzé környezeti nevelési 
programok (Environmental Curricula Grants) fejlesztésére, bevezetésére, illetve tesztelésére. 
 
A támogatási program célja, hogy az oktatókat holisztikus szemléletmódú környezeti nevelési 
programok kidolgozására ösztönözzék, integrálják a tanterven kívüli és a tantermi oktatást, 
valamint egyesítsék az alapvető ökológiai elveket és problémamegoldást. 

 
Pályázható összeg: maximum 1500 USD 
 
A pályázatra való jelentkezéshez először egy maximum 1 oldalas előjelentkezési lapot kell 
PDF formátumban, e-mailen keresztül a következő címre küldeni: info@mgaef.org. A tárgy 
rovatba írják bele: “PRE-PROPOSAL”. 

http://www.sbfi.admin.ch/themen/01366/01380/02593/02675/index.html?lang=en
http://visegradfund.org/grants/grant-guidelines/
http://visegradfund.org/grants/visegrad-university-studies-grants/
http://www.mgaef.org/application.htm
mailto:info@mgaef.org


Előjelentkezési lap beadási határideje: 2015. szeptember 13. 
 
Ezt követően az Alapítvány kiválasztja azokat a szervezeteket, amelyeket érdemesnek talál 
arra, hogy a teljes pályázati anyagukat benyújtsák. 
 
A teljes pályázat beadási határideje: 2015. szeptember 28. 
A felhívásról részletesebben a Melinda Gray Ardia Environmental Foundation honlapján 
tájékozódhatnak: http://www.mgaef.org/grants.htm 
 
 
GREEN VEHICLES 2015 - H2020-GV-2015 
 
Két altémában lehet a projekteket benyújtani: 

1. Powertrain control for heavy duty vehicles with optimised emission 
2. Electric vehicles’ enhanced performance and integration into the transport system and 

the grid 
 
Beadási határidő: 2015. október 15. 
további információ: Green Vehicle 
 
 
Svájci Nemzeti Tudományos Alap - "Promotion of young scientist in 
Eastern- Europe" 
 
A Svájci Nemzeti Tudományos Alap meghirdette a "Promotion of young scientist in Eastern- 
Europe" programját, mely olyan kiváló fiatal kutatókat céloz meg, akik legalább két évet 
töltöttek Svájcban doktori vagy posztdoktori kutatás keretében, doktori fokozatuk 
megszerzése a beadást megelőző 3-5 évben történt meg, és karrierjüket valamely kelet-
európai országban kívánják folytatni. 
A felhívásra bármely tudományterületről nyújtható be pályázat. 
A támogatást kutatásához, illetve kutatócsoportjának kialakításához a kutató kapja meg. A 
pályázat benyújtásához a befogadó intézmény támogatása szükséges.  
 
A projekt megvalósításának időtartama: minimum 36 hónap - maximum 60 hónap. A 
támogatás mértéke: 625 000 CHF. A támogatási keretösszeg: 5 000 000 CHF, így 
megközelítőleg 8 projekt támogatásával számol a Svájci Nemzeti Tudományos Alap. 
 
Az előregisztráció határideje: 2015. augusztus 30. 
A beadási határidő: 2015. október 5. 
A projekt legkorábban 2016. augusztus 1-én kezdődhet meg. 
 
A programról további információ olvasható a következő címeken: Svájci Nemzeti Alap és  
Svájci Nemzeti Alap_young scientist  
 
A pályázati szándék jelzését folyamatosan, de legkésőbb szeptember 23-ig várjuk a Pályázati 
Központba, a palyazat@rekthiv.elte.hu címre. 
 
 
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 

http://www.mgaef.org/grants.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-gv-2015.html
http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/150512_call_promys_young_scientists.pdf
http://www.snf.ch/en/funding/careers/promys/Pages/default.aspx#Participation%20requirements
mailto:palyazat@rekthiv.elte.hu


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 program az ERC 2014. és 2015. évi felhívásaira benyújtott pályázatok esetében vehető 
igénybe. A pályázatot a kutató és a kutatóhely együttesen nyújthatja be, az ELTE abban az 
esetben is lehet fogadó kutatóhely, ha a második fordulóba jutott ERC pályázatot a kutató más 
intézményben kívánta megvalósítani. 
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 http://nkfih.gov.hu/palyazatok/felhivasok/2015/erc-hu-
15/erc-hazai-tamogatas címen található. 
 
Prestige (FP7/Marie Curie-COFUND) francia posztdoktori kutatási 
program  
 
A háromféle mobilitási ösztöndíj lehetőséget kínáló program december 31.-ig pályázható. 
A pályázati lehetőség valamennyi tudományterület számára nyitott. 
További információk a http://www.prestige-postdoc.fr/ címen találhatók. 
 
 
 
A pályázati felhívások összefoglaló táblázata 
 
pályázati felhívás  beadási határidő 
ERC Strating Grant pályázati felhívása 
 

2015. november 17. 17h. 
 

Japán Tanulmányok Nemzetközi Kutató 
Központ pályázati felhívása 

2015.október 31. 

Innovatív Gyógyászati közös technológiai 
kezdeményezés (IMI JTI) új pályázati 
felhívása 

2015. október 13. 17. óra. 

Visegrad Fund- Small grants  2015. december 1 
Visegrad University Studies Grant 
 

2015. november 10. 

Melinda Gray Ardia Environmental 
Foundation 

Előjelentkezési lap beadási határideje: 2015. 
szeptember 13. 
A teljes pályázat beadási határideje: 2015. 
szeptember 28. 

GREEN VEHICLES 2015 - H2020-GV-
2015 
 

2015. október 15. 

Svájci Nemzeti Tudományos Alap - 
"Promotion of young scientist in Eastern- 
Europe" 
 

Az előregisztráció határideje: 2015. 
augusztus 30. 
A beadási határidő: 2015. október 5. 
 

Pályázat svájci PhD ösztöndíj elnyerésére beadási határidő: 2015. október 15. 

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://www.prestige-postdoc.fr/


Pályázat az Európai Kutatási Tanács (ERC) 
kutatók számára meghirdetett pályázataihoz 
kapcsolódó hazai támogatásra 
 

folyamatos, legkésőbb 2016. december 31. 

Prestige (FP7/Marie Curie-COFUND) 
francia posztdoktori kutatási program 

2015. december 31. 

Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj 2015. november 30. 23 óra 
DAAD ösztöndíjak 2015. november 15. 
Pályázati felhívás nyári egyetemi kurzus 
szervezésére 2016.év nyarán 

2015. október 30. 

OMAA Rövid (3 napos) oktatói, kutatói 
ösztöndíjak 

folyamatos, legkésőbb 2015. december 31. 

OMAA Oktatói, kutatói 1 hónapos 
ösztöndíjak 

2015. október 30. és december 15. 
 

OMAA Semester Ösztöndíjak PhD-hallgatók 
részére 

2015. október 30. 
 

OMAA Osztrák-magyar együttműködési 
projektpályázatok 

2015. október 30. 

Bioalapú ipari közös technológiai 
kezdeményezés 

2015. december 03. 17h 

közös EU-s kezdeményezésekbe való 
bekapcsolódás támogatása c. pályázati 
felhívás 

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

szellemi alkotások hazai és nemzetközi 
szellemi tulajdon védelmét szolgáló 
tevékenységek támogatása az alkotások 
előmozdítása érdekében c. pályázat 

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

 
 



Eredmények 
 

Kétoldalú TéT pályázatok 
 
A 2014 végén, illetve 2015 januárjában benyújtott japán illetve francia TéT pályázatokról 
most született döntés. A 2015. évi ELTE nyertesek: 
 
 
Magyar-japán TéT pályázat 
 
 Témavezető: Homonnay Zoltán (TTK Magkémiai Laboratórium)  

Cím: Környezetbarát, nano méretű oxid szemcséket tartalmazó funkcionális üvegek 
jellemzése nukleáris anyagvizsgálati módszerekkel 

 Elnyert összeg: 6 741 440 Ft 
 
 Témavezető: Bánóczi Zoltán (TTK Szerves Kémiai Tanszék) 
 Cím: Sejtpenetráló peptidek módosítása, molekulák hatékony sejtbejutattásához 
 Elnyert összeg: 4 237 954 Ft 
  
 
Magyar-francia TéT pályázat 
 
 Témavezető: Groma István (TTK Fizikai Intézet) 

Cím: Képlékenyen deformált anyagok diszlokációsűrűségének meghatározása röntgen 
és elektron diffrakció segítségével 

 Elnyert összeg: 1 423 000 Ft 
 
 Témavezető: Szabó Gyula (Gothard Asztrofizikai Obszervatórium)  

Cím: Exobolygók holdjainak és gyűrűinek tanulmányozása 
 Elnyert összeg: 1 248 500 Ft 
  



 
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/    , 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  
 
 
 
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. 
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