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Konzorciumvezetőként elsőként nyert H2020 projektet az ELTE  
 
 
Mádlné Szőnyi Judit vezetésével indul az az új H2020 projekt, melynek célja Kiválósági hálózatépítés a 
geofluidumok átfogó kutatására (ENeARG).  
 
A pályázatot a H2020 -WIDESPREAD-05-2017 felhívásra adta be a nemzetközi konzorcium 2017. 
november 15-én. A felhívásra 482 pályázat érkezett be Európából, melyek közül az ELTE vezette 
konzorcium maximális pontszámmal 999 039 EUR támogatást kapott, melyből az ELTE-re eső 
támogatás 475 270 EUR. Ezen konstrukcióban a nyerési arány jóval alacsonyabb a H2020 átlagnál, 6 
százalék körül van.  
 
Az ENeARG projekt erősíteni kívánja a kutatási és innovációs kapacitást az ELTE-n a geofluidumok és a 
hozzájuk kapcsolódó felszín alatti víz, geotermikus energia és a hidrotermás ásványi nyersanyagok 
területén az olasz University of Milán (UMIL)  és a finn  Geological Survey of Finland (GTK) 
intézetekkel való kapcsolatépítés keretében. 

 
 

Továbbra is lehet pályázni iparjogvédelmi költségek 
finanszírozására  

Az IPARJOG_15 pályázat keretében akár 100% vissza nem térítendő támogatást kaphatnak 
közfinanszírozású kutatóhelyek, felsőoktatási intézmények, KKV-k és magánszemélyek is. 

 Támogatható tevékenységek: 

 újdonságkutatás 
 hazai oltalomszerzés és fenntartás 
 külföldi oltalomszerzés és fenntartás 
 európai szabdalom érvényesítése és fenntartása 
 szellemi tulajdon portfolió értékelése 
  audit 

A pályázat keretében új iparjogvédelmi bejelentések támogatására és már elindított iparjogvédelmi 
bejelentések támogatására is lehet pályázni. A konstrukció a keret kimerüléséig nyitott a következő 
értékelési pont 2018 őszén várható 

A pályázat részleteivel kapcsolatban Kerepesi Zsófia – az Innovációs Központ munkatársa nyújt 
segítséget.  

 

 

mailto:kerepesi.zsofia@innovacio.elte.hu
https://www.elte.hu/innovacios-kozpont?m=91
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Megújult a Pályázati Központ weboldala 
 
Az új PÁK weboldal rendszeresen frissített tartalmakkal, aktuális pályázati hírekkel, naprakész ELTE 

statisztikai adatokkal és gyakori kérdésekre adott válaszokkal szeretné megkönnyíteni a kutatók 

munkáját segítve ezzel az Egyetem pályázati tevékenységét. 

 
 
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 az Élvonal – Kutatói Kiválósági Program (KKP_19) 
pályázati felhívása   

 
Az Élvonal – Kutatói Kiválósági Program a legdinamikusabb alkotási szakaszban lévő kiváló, a 
nemzetközi tudományos világ élmezőnyébe tartozó, kutatásaikat magyarországi kutatóhelyen 
megvalósítani kívánó kutatók számára kerül kiírásra. A program célja olyan kutatói kezdeményezésű, 
ígéretes kutatási projektek megvalósulásának ösztönzése, amelyektől általában különböző természeti 
és társadalmi jelenségek megismerése, az emberiség ismeretanyagának bővülése várható. Így 
különösen olyan eredmények, amelyek nemzetközi szinten a legnagyobb hatást váltják ki, 
megalapozzák és meghatározzák a kutatás és fejlesztés nemzetközi kiválóságon és 
versenyképességen alapuló jövőjét, mivel azokból új módszerek és eljárások kidolgozása is várható. 

A KKP_19 pályázati felhívásra kizárólag alapkutatási projektekkel lehet pályázni, tematikus megkötés 
nélkül, amennyiben a pályázó életrajza és kutatási terve a felhívásban foglaltaknak megfelel. Azok a 
pályázók esélyesek a támogatás elnyerésére, akik az elmúlt öt évben nemzetközileg is számon tartott 
kimagasló tudományos eredményeket értek el, és kutatási tervük alapján a következő öt évben is 
reális esélyük van hasonló világszínvonalú teljesítményre. Felső életkori határt a támogató nem ír elő. 

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT  

Azonosító  KKP_19  

Pályázat elektronikus benyújtásának 
határideje  

2018. június 4. 16:00  

Pályázat postára adásának határideje  2018. június 11.  

Maximális pályázható összeg  300 millió Ft, átlagosan évi 60 millió Ft 

Elszámolható költségek  Személyi költségek + dologi költségek + befektetett eszköz 
költségek  

Általános költség (rezsi)  20%  

Kutatás jellege  Alapkutatás  

Maximális futamidő  5 év  

https://pak.elte.hu/
https://www.facebook.com/eltepik
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Támogatott kutatások kezdete  2019. január 1. 

Keretösszeg (támogatott pályázatok 
becsült száma)  

3 milliárd Ft  
(10-15 db)  

Pályázat benyújtásának feltétele  PhD/DLA fokozat;  nincs életkori megkötés  

Pályázat nyelve  Angol 

Ismételhetőség  KKP típusú pályázat többször elnyerhető, de vezető kutatóként 
egyidejűleg csak egy KKP pályázatban vehet részt  

Vezető kutatóként benyújtható 
pályázatok száma  

Egy KKP pályázat nyújtható be  

A KKP_19 pályázat vezető kutatója egyidejűleg nem lehet 
támogatott K_18, FK_18 vagy NN_18 pályázat vezetője is. 
Támogatott KKP pályázat vezető kutatója a támogatás első 36 
hónapjában nem nyújthat be kutatási témapályázatot  

Vezető kutatóra vonatkozó egyéb feltétel 
 

Képesnek kell lennie olyan kutatási program elkészítésére, 
amely alkalmas arra, hogy az ERC értékelés második körébe 
bejusson 

A kiválasztási folyamat  Kétlépcsős, a benyújtott projekttervek közül a legjobb 20 
javaslat készítője személyes prezentáció keretein belül mutatja 
be projektjét  

Beszámoltatás Évente szakmai beszámoló készítése szükséges, amelyek közül a 
második szakmai beszámolót szóban is be kell mutatni, a 
harmadik szakmai beszámoló jóváhagyása az ERC-hoz 
kötelezően benyújtandó pályázaton alapul.  

FTE A vezető kutatónak legalább 0,5 FTE/év, a résztvevőknek pedig 
minimum 0,1 FTE/év értéket kell megadni. A pályázat terhére 
főállású alkalmazásban lévő kutatóknak minimum 0,8 (egyetemi 
oktatók esetében 0,7) FTE/év értékkel kell szerepelniük. 

További információk: KKP_19 

A pályázat benyújtásának belső ügymenete letölthető az ELTE Pályázati Elektronikus Rendszerből 

(EPER) a KKP_19 felhívás végén. 

 

Megjelent a Kétoldalú tudományos és technológiai együttműködés 
támogatása a magyar-kínai relációban (2018-2.1.14-TÉT-CN) 
pályázati felhívás 

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

 élettudományok 
 anyagtudomány 
 fizikai tudományok 
 energetika 
 agrár technológia 
 élelmiszeripari technológiák.  

rendelkezésre álló keretösszeg 40 millió forint 

igényelhető támogatás max. 5 millió Ft/projekt 

http://nkfih.gov.hu/palyazatok/2018/elvonal-kutatoi/elvonal-kutatoi
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projektek futamideje max. 24 hónap 

támogatás mértéke 100% 

előleg 75% 

a projekt megvalósításának kezdő időpontja legkorábban 2019. január 1. 

beadási határidő 2018. május 30. 14:00 

 
Az elszámolható költségek:  

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

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: 2018-2.1.14-TÉT-CN  

 

Megjelent L’ORÉAL-UNESCO Magyar Ösztöndíj a Nőkért és a 
Tudományért pályázati felhívás  

A L’ORÉAL Magyarország és az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság idén 16. alkalommal ismét 
megjelentette L’ORÉAL-UNESCO Magyar Ösztöndíj a Nőkért és a Tudományért pályázati felhívását.  

Az ösztöndíj célja, hogy a fiatal tudós nőket és kutató szakembereket kiemelkedő és gyakorlatba 
vehető tudományos eredmények elérésére serkentse, továbbá ösztönözze és előmozdítsa a magyar 
nők helyzetét a tudományos és kifejezetten kutatói pályán.  

Az idei évben a következő területek képviselői pályázhatnak: 
- természettudományok, élettudományok 
- anyagtudományok 

A 2018. évi pályázat 2 ösztöndíj-támogatást tartalmaz: 

- 35 év alatti (vagy 2018-ban 35. életévüket betöltő), doktori (PhD) képzésben részt vevő 
kutató, vagy a közelmúltban PhD fokozatban részesített nők pályázhatnak egy 2 000 000 Ft-
os ösztöndíjra. 

- 45 év alatti (vagy 2018-ban 45. életévüket betöltő), doktori (PhD) képzésben részt vevő 
kutató, vagy a közelmúltban PhD fokozatban részesített nők pályázhatnak egy 2 000 000 Ft-
os ösztöndíjra.   

Benyújtási határidő: 2018. május 14. 

További információk: L’ORÉAL-UNESCO Magyar Ösztöndíj  

 

https://www.palyazat.gov.hu/
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/nkfia-palyazatok/palyazati-felhivasok/2018/magyar-kinai-tet-felhivas/2018-2114-tet-cn
https://pak.elte.hu/content/l-oreal-unesco-magyar-osztondij-a-nokert-es-a-tudomanyert.t.3306
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Megjelent a Külgazdasági és Külügyminisztérium tudományos 
pályamű kidolgozására irányuló pályázata 

A pályázat célja a külpolitika, a nemzetközi kapcsolatok, a diplomácia és a külgazdasági szakterület 
tudományos tevékenységének támogatása, kiemelten a külügyi és külgazdasági közfeladat-
ellátásában érintett közszolgálati tisztviselők, valamint e területek közigazgatási utánpótlási bázisát 
jelentő doktorandusz hallgatói fiatal kutatóinak a kutatási, disszeminációs és tudományos publikációs 
tevékenységének aktivizálása és ösztönzése.  
Pályázhatnak az ágazat közszolgálati tisztviselői, a felsőoktatás doktorandusz és doktorjelölt hallgatói, 
valamint oktatói-kutatói. 
 
A kidolgozandó pályamunkák a Visegrádi Együttműködés („V4-ek”), illetve Magyarország és a 
Visegrádi Csoport más tagállamai között a 

I. a diplomáciai kapcsolatok és a nemzetközi együttműködés; 
II. a külgazdasági együttműködés, különösen az export-és beruházás-ösztönzés, 
III. a regionalizmus, 
IV. a koordinált nemzetközi fejlesztés-és segélypolitika, 
V. a multilaterális érdekérvényesítés közös útja 

tématerületek valamelyikén az együttműködés további erősítésének és fejlesztésének, a „visegrádi 
gondolat” fokozottabb megjelenésének és az együttesen történő közös fellépés új lehetőségeinek a 
bemutatására irányulhatnak. 
Egy pályázó legfeljebb három alkotással (pályaművel) nevezhet. A pályaművek angol vagy magyar 
nyelven készülhetnek. 
Kategóriánként három szinten, legfeljebb egy-egy nyertes pályázat kerül kiválasztásra és kerül 
ösztöndíjszerződés megkötésre az alábbiak szerint: 

1. helyezett: 400 000 forint egyösszegű ösztöndíj 
2. helyezett: 300 000 forint egyösszegű ösztöndíj 
3. helyezett: 200 000 forint egyösszegű ösztöndíj 

 
A pályázati anyag beérkezésének határideje: 2018. május 4. 
 
További információk: kormany.hu 

 
 
Megjelentek a Richter Gedeon Centenáriumi Alapítvány 2018. évi 
pályázati felhívásai  
 
 
Rövid távú kutatási támogatás 
 
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. 
Egy szervezet egy pályázatban több publikációval (előadással, poszterrel ill. folyóiratcikkel) is 
pályázhat. 
 
A pályázat beküldésének határideje: 2018. április 26. 
 
További információk: rövid távú kutatás 

http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/kozigazgatasi-allamtitkar/hirek/megjelent-a-kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium-tudomanyos-palyamu-kidolgozasara-iranyulo-palyazata
https://palyazatportal.richter.hu/Tender/Details/14
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Kutatási tevékenység támogatása  
 
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: 2018. április 26. 
 
További információk: kutatási tevékenység 
 
 
Szakmai továbbképzés támogatása 2018 

A pályázat célja a PhD. tanulmány befejezésének (3-12 hónapig) támogatása a három éves ösztöndíj 
lejárta után, valamint néhány doktorandusz belföldi PhD. tanulmányának támogatása (háromévi 
doktori ösztöndíj) a gyógyszerkutatással kapcsolatos témakörben. 

A pályázaton való részvétel feltétele a legfeljebb 35 éves életkor. Más forrásból vagy 
munkaviszonyból származó jövedelemmel rendelkezők nem pályázhatnak. (Amennyiben a pályázó a 
támogatás időszakára rendszeres jövedelemhez jut, azt az Alapítvánnyal azonnal tudatni kell!) 

 A határon kívüli fiatal szakemberek is pályázhatnak elsősorban az otthoni PhD. tanulmányokat segítő 
támogatásra, különösképpen a Master képzés időszakában. A pályázatokat, valamint azok ajánlását 
magyar nyelven kell megfogalmazni. 

A pályázat beküldésének határideje: 2018. augusztus 26. 
 
További információk: szakmai továbbképzés 

 

Nemzetközi Pályázatok 
 
 
H2020 Marie Skoldowska Curie program egyéni ösztöndíjai és 
„widening fellowship” 
 
Az egyéni ösztöndíjak célja, hogy az Európai Bizottság a kreatív és innovatív tapasztalt kutatók 
lehetőségeit növelje azzal, hogy nemcsak kutatásuk megvalósítását, hanem egyéb tudás 
megszerzését is támogassa képzések, nemzetközi és interszektorális mobilitás révén. 
 
A kutatás megvalósítása mellett fontos a kutatók képzése, karrierfejlesztési terv kialakítása és olyan 
tudás megszerzése, mely különbözik a kutató szakmai tudásától. 
 

 Az ösztöndíj az ERC után a második legnagyobb jelentőségű támogatás egy kutató életében. 

 Tapasztalt kutatók pályázhatnak (ez a definíció nem életkorhoz, hanem kutatási 
tapasztalathoz kötött. Tapasztalt kutatónak minősül az, aki PhD-val rendelkezik, akkor is, ha 
azt kevesebb, mint 4 év alatt szerezte meg, illetve ha teljes munkaidőben foglalkoztatott 
kutatóként több mint 4 év a kutatási tapasztalata van.) 

https://palyazatportal.richter.hu/Tender/Details/15
https://palyazatportal.richter.hu/Tender/Details/16
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 A kutató a pályázati felhívás beadási határidejétől számított 3 év alatt nem tölthetett el, 
illetve nem végezhette fő tevékenységét több mint 12 hónapig abban az az országban, ahol 
nyertes projekt esetén a kutatást folytatni fogja (standard mobilitási szabály). 

 A projekt költségvetésének tervezésekor a munkaprogramban meghatározott 
egységköltségeket és az országspecifikus szorzókat kell alapul venni. Irányadó a mobilitásban 
részt vevő kutatók tekintetében: mobility allowance, living allowance, family allowance; a 
fogadó intézmény esetében: kutatási, képzési és hálózatosodás valamint a management és 
közvetett költségekre vonatkozó egységköltség. 

 A kiírás bottom-up megközelítésű, bármilyen tudományterületről várják a pályázókat, 
nincsenek előre meghatározott tématerületek; 

 Egyéni ösztöndíj; a kutató nyújtja be a fogadóintézménnyel együtt.  

 A világ bármely országának állampolgárságú kutatója benyújthatja. 

 A projektek általában 24 hónaposak. 

 A fogadóintézménynél kell lennie egy supervisornak, aki a pályázat benyújtásától a projekt 
végrehajtásáig mentorálja a kutatót, így a karrier és képzési terv kidolgozásában, 
konferenciák kiválasztásában, melyen részt vesz, publikációs terv kialakításában). 

 A beadási határidő: 2018. szeptember 12. 17 óra 
 

Két típusa: 
 

1. European fellowship 

 Ez a típusú ösztöndíj vagy Európán belüli mobilitásra ad lehetőséget vagy a világ 
bármely országából az EU tagállamába vagy a H2020-hoz társult országban 
megvalósítandó projekthez nyújt támogatást; így pl. vissza lehet hozni más európai 
országba kitelepült kutatót Magyarországra, figyelembe véve a mobilitási szabályt 
(standard EF) 

 Lehetőséget nyújt arra, hogy a kutatói karriert megszakító kutatók visszatérhessenek 
a kutatói pályára; mobilitási szabály: a benyújtási határidő előtti minimum 12 
hónapig nem végezhetett a pályázó kutatási tevékenységet és a beadási határidő 
előtti 5 évben nem tölthetett 3 évnél több időt a fogadó intézmény országában (CAR- 
career restart). 

 Vissza lehet hozni Európába, így pl Magyarországra is az Európán kívülre vándorolt 
kutatókat (mobilitási szabály: a beadási határidő előtti 5 évben nem tölthetett 3 
évnél több időt a fogadó intézmény országában a pályázó) (RI- reintegration). 

 Lehetőséget nyújt arra, hogy nem akadémiai szektorban dolgozó kutató akadémiai 
szektorban valósítsa meg a projektjét. (mobilitási szabály figyelembevételével, ami 
szerint a beadási határidő előtti 5 évben nem tölthetett 3 évnél több időt a fogadó 
intézmény országában a pályázó) (SE- society and enterprise panel) 
 

2. Global fellowship 

 A kutatóknak arra ad lehetőséget, hogy Európán kívül valósítsák meg a projektjüket, 
azonban kötelező visszatérési szakasz van Európába, 12 hónapos időtartamra. 

 Európán belüli secondment is lehetséges, de csak nem akadémiai szférában. 

 
További információ: MSCA IF  
 
 
A 2018-2020 időszakra szóló munkaprogramba az Európai Bizottság egy új ösztöndíj lehetőséget a 
„widening fellowship”-et épített 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. 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2018.html
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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. 
 
 

További információk: WIDESPREAD_WP és  MSCA_WP  

 
 
Hamarosan megnyílik a H2020 ERA Chair pályázati felhívása 
 
Várhatóan július végén megnyitásra kerül a H2020 program „spreading excellence and widening 
participation” munkaprogramja keretében az ERA Chair felhívás. 
 
A felhívás célja olyan egyetemek, kutatóintézetek támogatása, amelyek stratégiai fontosságúnak 
tartják a magas kvalitású humánerőforrás kialakítását és fenntartását egy kiemelkedő minőségű és 
tudású kutató (ERA Chair holder) irányítása alatt. Cél továbbá, hogy ezzel egyidejűleg a szükséges 
strukturális változásokat is végrehajtsák az intézmények annak érdekében, hogy létrehozzák kiváló 
kutatási kapacitásukat. 
 
Az ERA Chair holder felépíti saját kutató csapatát, segíti a fogadóintézményt, hogy kutatási 
teljesítményét jelentősen növelje és hogy a kutatási támogatások elnyerésében jelentős javulást 
érjen el. 
 
Kutatáshoz kapcsolódó költségek nem elszámolhatók, hisz a cél az, hogy az ERA Chair Holder 
segítségével kutatási támogatást vonzzon be az egyetem. 
 
A felhívás bottom- up jellegű, vagyis bármely tudományterületről be lehet nyújtani pályázatot. 

támogatás időtartama max. 5év 

támogatás nagysága max 2,5 millió EUR 

rendelkezésre álló teljes keretösszeg  30 millió EUR 

várható beadási határidő 2018. november 15. 17 óra 

 
További részletek: H2020_ERA Chair  

 
Hamarosan megnyílik a H2020 Twinning pályázati felhívása 

 
A Twinning felhívás célja  

- a kevésbé k+f intenzív országok kutatóintézetei, egyetemei és a k+f intenzív országok 
kiemelkedő kutatóintézetei, egyetemei közötti kapcsolat erősítése és a köztük lévő szakadék 
csökkentése; 

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/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/widespread-04-2019.html
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- a fejlesztendő intézmény hírnevének és vonzerejének erősítése;  
- a fejlesztendő intézmény azon képességének növelése, hogy sikeresen induljon hazai, 

európai és egyéb nemzetközi pályázatokon 
 

Nemzetközi konzorciumban kell megvalósítani a tervezett projektet, legalább egy kevésbé k+f 
intenzív ország kutatóintézete, egyeteme és legalább kettő nemzetközileg vezető egyetem, 
kutatóintézet az EU a k+f intenzív országából. A konzorciumvezetőnek a fejlesztendő intézménynek 
kell lennie 
 
A konstrukció révén az alábbi tevékenységek támogathatók: rövidtávú szakembercsere, virtuális 
képzések, workshopok, konferencia-részvétel, közös nyári iskolák szervezése, lebonyolítása, 
disszemináció, outreach tevékenységek; 

 
támogatás időtartama max. 3 év 
támogatás mértéke kb 800 000 EUR 
rendelkezésre álló keretösszeg 30 millió EUR 

várható beadási határidő 2018. november 15. 17h  

 
további információ: H2020 Twinning  

 
Megjelent a Nemzetközi Génsebészeti és Biotechnológiai Központ 
(ICGEB) pályázati felhívása 
 
A Nemzetközi Génsebészeti és Biotechnológiai Központ (célja magas színvonalú molekuláris biológiai 
és biotechnológiai kutatások elősegítése, különös tekintettel a világ iparilag kevésbé fejlett régióinak 
igényeire. 
 
Az ICGEB olyan projektötleteket vár, amelyek a fogadó ország szempontjából, valamint regionális 
szempontból releváns tudományos probléma megoldását célozzák meg.  A program célja kollaboratív 
kutatás ösztönzése egy adott ICGEB tagországban, ICGEB központi laboratóriumok 
együttműködésével, valamint fiatal kutatók képzésének támogatása. 
 
Támogatható témák: 

- élettudományok területen folyó alapkutatások,  
- egészségügy, ipari és mezőgazdasági biotechnológia,  
- bioenergia. 

 
 

támogatás futamideje max 36 hónap 

támogatás mértéke 25 000 EUR/év 

beadási határidő 2018. április 30. 

 
További információ: ICGEB és NKFIH   
 
 

 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/widespread-03-2018.html
https://www.icgeb.trieste.it/research-grants.html
http://nkfih.gov.hu/nemzetkozi-tevekenyseg/nemzetkozi-hirek/icgeb-palyazati-lehetosegek
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Magyar Tudományos Akadémia – Isabel és Alfred Bader  
Művészettörténeti Kutatási Támogatás 
 
A kutatási támogatás célja fiatal magyar művészettörténészek külföldi kutatásainak és 
tanulmányainak támogatása, elsősorban a XVII. századi európai festészet és rajzművészet története, 
illetve az európai reneszánsz és barokk művészet más témakörei, valamint az e korok műalkotásaira 
irányuló műgyűjtés–történet kutatásának terén. 
 
A támogatás elnyerésére magyar állampolgárságú, PhD-képzésben részt vevő, disszertációjukat 
készítő vagy azt már megvédő fiatal (a pályázat beadásának évében legfeljebb a 40. életévüket 
betöltő) művészettörténészek nyújthatnak be pályázatot. 
 
Az elnyerhető támogatás összege személyenként 7 700 USD, a nyertes pályázatok támogatása 24 
hónap időtartamra szól. 
 
A pályázat beküldésének határideje: 2018. május 17. 
 
További részletek: Művészettörténeti Kutatási Támogatás 
 
 
 

A korábbiakban már közzétett, de továbbra is aktuális 
felhívások 
 
Transznacionális projektek támogatása, igazságügyi képzések 
megvalósítása céljából a polgárjog, büntetőjog és az alapvető 
emberi jogok területén 
 
A támogatás célja a közösségi jog hatékony és koherens alkalmazásának elősegítése a polgárjog, 
büntetőjog, alapvető jogok területén. Cél az igazságügyi alkalmazottak, így bírósági alkalmazottak, 
bírói végrehajtók, pártfogók valamint a büntetés-végrehajtási alkalmazottak képzése. 
 
2018. évi felhívás prioritásai 
1. Képzések terén meglévő különbségek csökkentése 

- bírósági alkalmazottak, bírósági végrehajtók részére határon átnyúló képzések vagy jó 

képzési gyakorlatok cseréje, a polgárjog, büntetőjog valamint az alapvető jogok területén; 

- pártfogók valamint a büntetés-végrehajtási alkalmazottak határon átnyúló képzése melyek 

munkájukhoz kapcsolódik pl a börtönökben előforduló erőszakos cselekmények kapcsolódó 

radikalizmus megakadályozása vagy rehabilitációs programok 

2. Igazságügyi alkalmazottak képzése 
- szemináriumok,  

- határon átnyúló képzések, 

- trainingek szervezése legalább két különböző igazságügyi szakmai ágban dolgozók részére  pl 

bíró/ügyész, bíró/ügyvéd, ügyvéd/közjegyző, bírósági alkalmazottak/bírósági végrehajtók, 

bírósági szakértők/ bírósági fordítók, pártfogók/ büntetés-végrehajtási alkalmazottak annak 

érdekében, hogy ösztönözze a projekt a párbeszédet a különböző területen dolgozó 

igazságügyi alkalmazottak között 

http://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/palyazat-a-magyar-tudomanyos-akademia-isabel-es-alfred-bader-muveszettorteneti-kutatasi-tamogatas-elnyeresere-2018-ban-108632
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A projekteknek transznacionálisnak kell lennie, legalább két különböző ország jogalanyának 
részvételével kell megvalósulnia. A felhívás várhatóan 2018. június 14-én nyílik meg. 
 

projekt futamideje nem haladhatja meg a 30 hónapot 

támogatási intenzitás 80% 
 

kérhető Támogatás: min 30 000 EUR 
 

rendelkezésre álló keretösszeg: 5 350 000 EUR 
 

beadási határidő 2018. október 25. 17:00 

 
További részletek: JUST-JTRA-EJTR-AG-2018 

 

JSPS posztdoktori ösztöndíj pályázati felhívás 

A Japan Society for the Promotion of Science posztdoktori ösztöndíjat hirdet, a felhívás minden 

tudományterületre vonatkozik.  Az ösztöndíj megkezdésének legkésőbbi időpontja: 2018. november 

30. Az ösztöndíj időtartama: 12 - 24 hónap 

 

A jelentkezés feltételei: 

 Magyar állampolgárság vagy állandó magyarországi lakcím. (Nem pályázhatnak sem azok a 
kettős állampolgárságú kutatók, akiknek az egyik állampolgársága japán, sem azok a kutatók, 
akiknek japán állandó lakcímük van.) 

 Az ösztöndíj kezdetekor már meglévő, de 2012. április 2-nál nem korábban szerzett doktori 
fokozat 

 A japán fogadó kutatóval egyeztetett munkaterv (A lehetséges fogadó intézmények 
listája megtalálható a JSPS honlapján.) 

 Nem pályázhatnak azok a kutatók, aki ugyanennek a programnak a keretében már kaptak 
ösztöndíjat 

 Csak Phd fokozattal rendelkező jelentkezők pályázata fogadható be (Az orvosi és jogi doktori 
fokozat nem minősül a pályázat szempontjából elfogadható doktori fokozatnak.) 

Jelentkezési határidő: 2018. május 10. 

További információk:  JSPS  

 

Matsumae Kutatói Ösztöndíj Program  
 
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 2019 áprilisa és 2020 márciusa közötti időszakra kell esnie. 
Elsődlegesen a természettudományok, a mérnöki- és orvostudományok területéről várják a 
jelentkezéseket.  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jtra-ejtr-ag-2018.html
https://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/list_host.html
https://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/list_host.html
http://www.jsps.go.jp/english/e-ippan/index.html
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A kutatók szabadon választhatják meg japán fogadó intézményüket, de pályázatukhoz csatolniuk kell 
a fogadó intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát.  
Benyújtási határidő: 2018. augusztus 31.  

További információk: Matsumae Kutatói Ösztöndíj Program  

Fulbright Posztgraduális Hallgatói Ösztöndíjak  

 

Az ösztöndíj továbbtanulási illetve kutatási lehetőséget biztosít bármely tudományterületen vagy 

művészeti ágban. Alapfeltétel a pályázott témában legkésőbb 2018. július 15-ig szerzett legalább 

BA/BSc szintű diploma. A pályázók az Egyesült Államok bármelyik egyetemét választhatják.  

 

A beadási határidő: 2018. május 22.  

 

Az ösztöndíjak maximális időtartama egy tanév (9 hónap). Visiting Student Researcher-ek (VSR) 

esetén átlagosan 5 hónap. PhD fokozattal rendelkező pályázók posztgraduális hallgatói ösztöndíjra 

nem, csak kutatói, illetve oktatói kategóriákban pályázhatnak. 

 

További információ: Fulbright Posztgraduális Hallgatói Ösztöndíjak 

 

A Visegrádi Alap pályázatai 

A Nemzetközi Visegrádi Alap kis- és nagyösszegű, Visegrád+, valamint stratégiai támogatásaira várja a 

pályázatokat. Visegrádi Pályázat (kis- és nagyösszegű támogatások): a felhívás keretében a Visegrádi 

Négyek regionális együttműködését és a fenntarthatóságot szolgáló projektek támogathatók. A 

következő területeken lehet pályázni: kultúra és közös identitás; oktatás és kapacitásbővítés; 

innováció, kutatás-fejlesztés, vállalkozói tevékenység; a demokratikus értékek és a média; közpolitika 

és intézményi partnerségek; regionális fejlesztés, környezetvédelem és idegenforgalom; társadalmi 

fejlődés.  

 

Visegrád+ program: 18 hónapnál rövidebb projektek a Visegrádi Négyek országai, valamint a Nyugat-

Balkán és a Keleti Partnerség oroszágai közötti együttműködések támogatására. A program 

keretében a következő prioritású projektek támogathatók: egészségügy; oktatás; vidékfejlesztés; jó 

kormányzás, jogszabályok és jog; kommunikáció, média és az információhoz való hozzáférés; a civil 

társadalom fejlesztése, az emberi jogok és a kisebbségek támogatása.  

 

Stratégiai program: 12-36 hónapig tartó projektek évenként meghatározott prioritások alapján.  
 

 
Pályázati határidő: 2018. június 1., október 1. 

További információk: Visegrádi Alap pályázatai 

 
 

http://www.mif-japan.org/wp-content/uploads/2015/05/AE2019.pdf
http://www.fulbright.hu/posztgradualis-hallgatoi-osztondijak/
https://www.visegradfund.org/
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A Nemzeti Tehetség Program keretében megjelent a hazai 
tehetséges, országos versenyeken kimagasló eredményt elért 
magyar fiatalok nemzetközi tanulmányi és művészeti versenyeken, 
valamint a Magyarországot képviselő tanuló, vagy a hivatalos 
magyar csapat nemzetközi tudományos diákolimpiákon, tantárgyi 
vagy szakmai világversenyeken való részvételének támogatására 
(NTP-NTMV-18) című pályázati felhívás 
 
 
A pályázat célja a hazai tehetséges, országos versenyeken kimagasló eredményt elért, a pályázat 
benyújtásakor a 30. életévét még be nem töltött magyar fiatalok egyéni és csoportos részvételének 
támogatása külföldön megvalósuló nemzetközi tanulmányi vagy művészeti versenyeken, valamint a 
Magyarországot képviselő tanuló, vagy a hivatalos magyar csapat nemzetközi tudományos 
diákolimpiákon, valamint tantárgyi vagy szakmai világversenyeken való részvételének támogatása. 

A támogatható tevékenységek szerint „A”, illetve „B” komponensre nyújtható be pályázat. A 
pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 100 000 000 Ft. A komponens esetében 
pályázatonként legalább 500 000 Ft, legfeljebb 5 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás 
igényelhető. A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének 100%-a lehet, a 
pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező. A támogatás 2018. július 1. és 2019. június 30. 
között használható fel. 

A pályázati időszakban egy pályázó komponensenként legfeljebb 1 pályázatot nyújthat be.  

 
A pályázatok benyújtása folyamatos a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig, az alábbi beadási 
szakaszok szerint: 

 2018. március 22-től 2018. május 31-ig 
 2018. június 1-től 2018. augusztus 31-ig 
 2018. szeptember 1-től 2018. november 30-ig 
 2018. december 1-től 2019. február 28-ig 

Támogatható tevékenységek: 

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 23. életét még be nem töltött tanuló, vagy a 23. 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 

 Mivel a pályázati felhívás szerint az ELTE mindkét komponensben csak 1-1 pályázatot nyújthat be, 
mennyiben pályázni kíván, kérem, haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a Pályázati Központtal. 
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További információk: NTP-NTMV-18 

 
 
Nemzeti Tehetség Program  -  Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj 
(NTP-NFTÖ-18) pályázati felhívása 
 
 
A felhívás célja kiemelkedően tehetséges fiatalok egyedi fejlesztésének ösztönzése ösztöndíj 
támogatás formájában. A pályázatok benyújtása folyamatos a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig, 
az alábbi beadási szakaszok szerint: 

I.      beadási szakasz: 2018. március 22-től 2018. május 31-ig 
II.     beadási szakasz: 2018. június 1-től 2018. augusztus 31-ig 
III.    beadási szakasz: 2018. szeptember 1-től 2018. november 30-ig 
IV.    beadási szakasz: 2018. december 1-től 2019. február 28-ig 

Támogatható tevékenységek: 

-  „A1” komponens: legalább 8 és legfeljebb 12 éves kiemelkedően tehetséges köznevelési 
intézményben tanuló hazai és határon túli magyar diákok egyedi fejlesztésének ösztönzése 
ösztöndíj támogatás formájában. 

- „A2” komponens: legalább 12 és legfeljebb 25 éves kiemelkedően tehetséges köznevelési 
intézményben tanuló hazai és határon túli magyar diákok 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.  

A pályázaton az „A1 ” komponens esetében legalább 100.000 Ft, illetve legfeljebb 300.000 Ft, „A2”, 
„B” és „C” komponens esetében legalább 100.000 Ft, illetve legfeljebb 1.000.000 Ft vissza nem 
térítendő támogatás igényelhető. A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza 
nem térítendő támogatás, 100%-os mértékű támogatási előleg formájában. 

A pályázatok magánszemélyként nyújthatók be. A  "B" komponensre benyújtott pályázatokhoz 
hallgatói jogviszony igazolást, illetve befogadó nyilatkozatot kell kiállítani. Mindkét dokumentum kari 
hatáskörben kiadható, a pályázatokat a Bolyai ösztöndíjhoz hasonlóan az ELTE EPER-ben nem kell 
rögzíteni. 

További információk: NTP-NFTÖ-18 

 
Magyar-francia társadalomtudományi együttműködések 
megvalósítására a Hubert Curien- Balaton Program keretében 
 
A Tempus Közalapítvány, a francia Külügyminisztérium (MEAE) és a francia Felsőoktatási, Kutatási és 
Innovációs Minisztérium (MESR) felhívására magyarországi felsőoktatási intézmények tanszékei, 

http://www.emet.gov.hu/felhivasok/felhivas51/
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/felhivas46/
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intézetei, kutatócsoportjai, valamint kutatóintézetek pályázhatnak. Előnyt élveznek az új 
együttműködések, valamint fiatal kutatók és doktoranduszok közreműködése. 
 

igényelhető támogatás max. 500 ezer Ft/év összesen max. 1 millió Ft 

projektek futamideje max. 24 hónap 

támogatás mértéke 100% 

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

beadási határidő 2018. május 7. 23:00 

 
Kizárólag azok a pályázatok fogadhatóak el, amelyeket mindkét fél benyújt a saját országa kijelölt 
pályáztató szervezetéhez. Korábban már támogatott projektek nem pályázhatnak újra közvetlenül a 
támogatott időszak befejezését követően.  
A támogatás kizárólag a projektben részt vevő kutatók két ország közötti mobilitásainak a fedezésére 
használható fel.  
 
A jelentkezés benyújtása kizárólag online, a Tempus Közalapítvány pályázati rendszerében történik. A 
pályázatokat kinyomtatni és postán beküldeni nem szükséges, ennek ellenére az ELTE EPER-ben 
rögzíteni kell.  
 
További információk: Balaton program 

 

Generali Elsősegély Program közösségi pályázat 
 
A pályázat célja elsősegély témában a lakosság ismereteinek szélesítése erre szakosodott szakmai 
szervezetek közreműködésével.  
A pályázat témája laikus elsősegély oktatás középiskolás és felnőtt csoportok számára, 4 órában, a 
következő tematikával: betegvizsgálat, eszméletlen beteg, stabil oldalfektetés, légút-biztosítás, 
újraélesztés, légúti idegen test eltávolítása, vérzés, sebzések, kötözések, törés, rándulás, ficam, belső 
sérülések, égés, áramütés, mérgezések, szívinfarktus, stroke, ájulás.  
 
Az oktatásokat a Generali a Biztonságért Alapítvány szakmai partner szervezetek közreműködésével 
nyújtja, a pályázó által megjelölt helyszínen. Az oktatást képesített oktatók végzik, akik rendelkeznek 
a szükséges oktatási eszközökkel és anyagokkal.  
A képzésbe bevonható létszám: 30-50 fő. 
 
Pályázatot nyújthatnak be középiskolák, egyetemek, főiskolák, önkormányzatok, civil szervezetek, 
egyesületek. 
A pályázónak kell biztosítania az oktatás befogadására és gyakorlati foglalkozásokra alkalmas 
helyiséget, az oktatás időtartamára az áramot, világítást, fűtést. 
 
A megvalósítási időszak: 2018. január 5 – december 20. 
Pályázat beadási határideje és elbírálása folyamatos.  
 
További információk: Generali Elsősegély Program 
 
 
 

Alapítvány a Magyarországi Gyógyszerkutatásért közhasznú 
szervezet kuratóriumának kutatási pályázati felhívása 

 

http://www.scholarship.hu/
http://www.tka.hu/hir/9505/felhivas-magyar-francia-tarsadalomtudomanyi-projektek-megvalositasara-hubert-curien-balaton-program
http://alapitvany.generali.hu/kezdemenyezes.php?id=78
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2017. április 1. és 2018. március 31. között doktori (Ph.D.) fokozatot szerzett kutatók  100 000 Ft-os 
kutatási támogatás elnyerésére nyújthatnak be pályázatot. 
Pályázni lehet a kémia, a gyógyszerészet és az orvosi tudományok területén készített 
gyógyszerkutatással, gyógyszerfejlesztéssel és forgalmazással foglalkozó doktori disszertáció 
téziseinek beküldésével, amelyhez csatolni kell a disszertáció témájából megjelent közlemények egy-
egy különlenyomatát. 
A pályázat további feltétele: a disszertáció sikeres megvédését igazoló okirat, valamint a jelölt 
szakmai életrajza és teljes publikációs listája.  
 
A pályázatokat 2018. május 31-ig kell a kuratórium címére eljuttatni (Dr. Zelkó Romána „Az 
Alapítvány a Magyarországi Gyógyszerkutatásért” közhasznú szervezet kuratóriumának titkára, 1092 
Budapest Hőgyes Endre u. 9.)  
A pályázatok elbírálását a kuratórium által felkért szakemberekből álló zsűri végzi. A támogatást 
elnyert kutató meghívást kap a „Gyógyszerkémiai és Gyógyszer-technológiai Szimpózium 2018” 
rendezvényre, ahol előadásban számol be eredményeiről. 

 

Jelentős nemzetközi hatású, kiemelkedő eredményeket elért 
kutatócsoportok támogatása (KH_18) pályázati felhívás 

A felhívás célja a kiváló eredményeikkel nemzetközi hatást kiváltó hazai kutatócsoportok ösztönzése, 
hogy projektjük magyar fogadóintézményben történő megvalósításával újabb, szakterületük 
fejlődésére nagy hatást gyakorló, további kutatásokat megalapozó eredményeket érjenek el, és 
azokat a legnagyobb láthatóságot jelentő tudományos fórumokon mutassák be. 

Pályázat elektronikus benyújtásának határideje 2018. szeptember 13. 16:00  

Pályázat postára adásának határideje  2018. szeptember 21.  

Maximális pályázható összeg  20 millió Ft  

Elszámolható költségek  Személyi költségek + dologi költségek + befektetett 
eszköz költségek  

Általános költség (rezsi)  20 %  

Kutatás jellege  Alapkutatás  

Futamidő  Kötelezően 2 év  

Támogatott kutatások kezdete  2018. december 1. (második szakaszban értékelt)  

Keretösszeg (támogatott pályázatok becsült 
száma)  

1,2 milliárd Ft  
(60 db)  

Pályázat benyújtásának vezető kutatóra 
vonatkozó feltétele  

PhD/DLA fokozat  

Pályázat benyújtásának kutatócsoportra 
vonatkozó feltétele  

Egy 2015. 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 (részletes feltételek: B.1.3.).  

Pályázat megvalósítása  Magyarországi fogadóintézménnyel kell 
megvalósítani  

Pályázat nyelve  magyar  

Ismételhetőség  KH típusú pályázat többször elnyerhető, de nem 
lehet átfedés KH típusú pályázatok futamideje 
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között, legkorábban a projekt kezdetétől számított 
24 hónap elteltével kezdhető meg a következő  

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 lehet. Támogatott KKP típusú 
projekt mellett nem nyújtható be KH pályázat.  

 

A pályázatok benyújtásának belső ügymenete letölthető az ELTE Pályázati Elektronikus 

Rendszerből (EPER) a KH_18 felhívás végén. 

További információk: KH_18 

 

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  

 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% 

http://nkfih.gov.hu/palyazatok/hazai-kfi-palyazatok/nkfia-palyazatok/palyazati-felhivasok/2018/kiemelt-kutatocsoportok-tamogatasa/kh-18
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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 

 

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 

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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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 

 

Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány 2018. évi 
konferenciatámogatási pályázati felhívás 
 

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 

 

Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvány felhívás, 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. 

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
információk:%20http:/www.pallasalapitvanyok.hu/alapitvanyok/konferenciatamogatasi-program-pada
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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 

 
 

 
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 
 
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 2019. április 02 17h. 

http://www.pallasalapitvanyok.hu/alapitvanyok/pade/v/magyarorszagi-es-karpat--medencei-szakmai-konferenciatamogatasi-program/
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-msca_en.pdf
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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 

 
 
 
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 

 

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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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 

 
 
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 
 
 

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 27. 12:00.  

 

http://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_sunfuel
http://emits.sso.esa.int/emits/owa/emits_online.showao?typ1=6731&user=Anonymous
http://emits.sso.esa.int/emits/owa/emits.main
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A kiírással kapcsolatos további információk: COST  

 
 
A pályázati felhívások összefoglaló táblázata 

 

H2020 és egyéb nemzetközi pályázatok 
 

pályázati felhívás  beadási határidő 

JSPS posztdoktori ösztöndíj 2018. május 10. 

Művészettörténeti Kutatási Támogatás 2018. május 17. 

Fulbright Posztgraduális Hallgatói Ösztöndíjak 2018. május 22. 

Matsumae Kutatói Ösztöndíj Program 2018. augusztus 31. 

Visegrádi Alap pályázatai 2018. június 1. 

2018. október 1. 

High-tech megoldások 2020.január 15. 

ESA call és ESA calls 2018. december 18-ig folyamatos 
COST 2018. április 27. 12:00 

Horizon Díj 2021. február 3. 

JUST-JTRA-EJTR-AG-2018 2018. október 25. 17:00 

ICGEB 2018. április 30. 

H2020_ERA Chair 2018. november 15. 17h 

H2020 Twinning 2018. november 15. 17h 

 
Hazai finanszírozású pályázatok 
 

pályázati felhívás  beadási határidő 
KKP_19 2018. június 4. 16:00 

KH_18 2018. szeptember 13. 16:00 

Külügyi tudományos pályamű kidolgozása 2018. május 4. 

Richter rövid távú kutatás 2018. április 26. 

Richter kutatási tevékenység 2018. április 26. 

Richter szakmai továbbképzés 2018. augusztus 26. 

L’ORÉAL-UNESCO Magyar Ösztöndíj 2018. május 14. 

NTP-NTMV-18 

2018. március 22 -2018. május 31. 
2018. június 1 - 2018. augusztus 31. 
2018. szeptember 1 - 2018. november 
30. 
2018. december 1 - 2019. február 28. 

NTP-NFTÖ-18 

2018. március 22 -2018. május 31. 
2018. június 1 - 2018. augusztus 31. 
2018. szeptember 1 - 2018. november 
30. 
2018. december 1 - 2019. február 28. 

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

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

PADA konferenciatámogatás 
2018. február elejétől június végéig, 
szeptember elejétől november végéig 

PADE konferenciatámogatás 
2018. február elejétől június végéig, 
szeptember elejétől november végéig 

Balaton program 2018. május 7. 

http://www.cost.eu/participate
http://www.jsps.go.jp/english/e-ippan/index.html
http://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/palyazat-a-magyar-tudomanyos-akademia-isabel-es-alfred-bader-muveszettorteneti-kutatasi-tamogatas-elnyeresere-2018-ban-108632
http://www.fulbright.hu/posztgradualis-hallgatoi-osztondijak/
http://www.mif-japan.org/wp-content/uploads/2015/05/AE2019.pdf
https://www.visegradfund.org/
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
http://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_sunfuel
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/just-jtra-ejtr-ag-2018.html
https://www.icgeb.trieste.it/research-grants.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/widespread-04-2019.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/widespread-03-2018.html
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/2018/elvonal-kutatoi/elvonal-kutatoi
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/hazai-kfi-palyazatok/nkfia-palyazatok/palyazati-felhivasok/2018/kiemelt-kutatocsoportok-tamogatasa/kh-18
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/kozigazgatasi-allamtitkar/hirek/megjelent-a-kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium-tudomanyos-palyamu-kidolgozasara-iranyulo-palyazata
https://palyazatportal.richter.hu/Tender/Details/14
https://palyazatportal.richter.hu/Tender/Details/15
https://palyazatportal.richter.hu/Tender/Details/16
https://pak.elte.hu/content/l-oreal-unesco-magyar-osztondij-a-nokert-es-a-tudomanyert.t.3306
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/felhivas51/
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/felhivas46/
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
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/
http://www.tka.hu/hir/9505/felhivas-magyar-francia-tarsadalomtudomanyi-projektek-megvalositasara-hubert-curien-balaton-program
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Generali Elsősegély Program egész évben folyamatos 

 
 
 
Eredmények 
 

H2020 - WIDESPREAD felhívás 

A Mádlné Szőnyi Judit (TTK Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék) témavezetésével benyújtott 
„Kiválósági hálózatépítés a Geofluidumok átfogó kutatására ENeRAG” című pályázat 475 270 EUR 
összegű támogatásban részesült.  

http://alapitvany.generali.hu/kezdemenyezes.php?id=78
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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 

 

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

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

 

 

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
mailto:csiszer.sarolt.anna@kancellaria.elte.hu
mailto:szabo.adrienn@kancellaria.elte.hu
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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  

 

Vígh József, pénzügyi referens (EFOP pályázatok) 

Telefon: 411-6500/2061, E-mail: vigh.jozsef@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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