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A Pályázati Központ működése 
 
A PÁK a jelenleg is fennálló vírushelyzet következtében továbbra is részleges home office keretében 
működik. Ennek ellenére a pályázatok benyújtása, a szerződéskötés és a projektmegvalósítás 
zökkenőmentesen zajlik. Munkarendünket úgy alakítottuk ki, hogy minden egységünk folyamatosan 
elérhető legyen. Kollégáink e-mailen és telefonon továbbra is állnak rendelkezésre. 

 
 
Átalakult a Pályázati Központ szervezeti felépítése és új területtel 
bővült az ügykezelés 
 
A Pályázati Központ szervezete és ügyrendje 2020. december 1-től jelentősen módosult.  
Három osztály, a Koordinációs, Előkészítési és Projektmenedzsment Osztály, a Projektfelügyeleti és 
Monitoring Osztály és a Nemzetközi Pályázatok Koordinációs és Menedzsment Osztály kezdte meg a 
munkát. Az osztályok alatt csoportok kerültek kialakításra. 
Az új szervezet, a csoportvezetők és a munkatársak elérhetőségei részletesen megtekinthetők a Hírlevél 
végén és a PÁK weboldalán. 
A Koordinációs, Előkészítési és Projektmenedzsment Osztályon belül kialakításra került Projekt 
Előkészítési, Koordinációs és Ügyfélkapcsolati Csoport eddigi alapfeladatai (pályázatfigyelés, előkészítés, 
pályázat, szerződéskötés és projektmegvalósítás támogatás, nyilvántartás) ügyfélkapcsolati feladatkörrel 
egészültek ki. Ennek ellátására a csoport ügyfélkapcsolati referens kollégával bővült. 
Január 1-től Buzás-Gegesy Boglárka segíti a munkánkat, zökkenőmentesebbé, követhetőbbé téve a 
kommunikációt, az információk áramlását és a dokumentumok belső mozgását. 
Az ügyfélkapcsolati referens feladata a pályázati folyamat résztvevőinek tájékoztatása, a teljes 
folyamattal kapcsolatos kommunikáció, a folyamat résztvevői közötti kapcsolattartás elősegítése.  
 

Kérdéseikkel a 2186-os melléken és az info.palyazat@kancellária.elte.hu címen fordulhatnak 
hozzánk. 

 
 
Nemzetközi hírek  
 
Konzultáció Schengenről: mondja el véleményét! 
 
1985-ben a 10 tagállamból álló Európai Unió (amit persze akkor nem is így hívtak) öt tagja, Belgium, 
Hollandia, Luxemburg, Franciaország és a Német Szövetségi Köztársaság a luxemburgi kisvárosban, 
Schengenben aláírt egy egyezményt, mely lehetővé tette az ellenőrzések eltörlését egymás közötti, 
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belső határaikon. Ma a schengeni övezetnek 26 európai állam, így Magyarország is tagja, a szabad 
mozgás pedig az EU egyik kiemelt, a polgárok által a mindennapokban is érzékelt vívmányává vált.  
A több mint 35 éve aláírt egyezményt most felülvizsgálják. Ennek részeként 2020 szeptemberében a 
Bizottság megtartotta az első Schengen Fórumot, január 19-én pedig online konzultációt indítottak a 
kérdésről.  
A jó hír, hogy egészen március 16-ig lehet válaszolni és véleményeket beküldeni, a kicsit rosszabb, hogy 
csak EULogin-nal lehet a kérdőívhez hozzáférni. 
A tervek szerint a Bizottság a konzultációt követően 2021 nyarán hozza majd nyilvánosságra a schengeni 
rendszer jövőjére vonatkozó stratégiáját. 
 
További információ és a kérdőív 

 
 
Jön az új Horizont Európa program!  
 
2020 év végén sikerült az EU három fő intézményének, a Bizottságnak, a Parlamentnek és a Tanácsnak 
megegyeznie a hétéves pénzügyi keret, vagyis az EU költségvetésének számaiban megegyeznie, így 
többek között elhárult minden akadálya Horizont Európa (HE) program előkészítése előtt is. A Horizont 
Európa a Horizont 2020 program folytatása.  
Aki már pályázott korábban, annak ismerős lesz a szerkezete: megmarad a három pillér, bár tartalmilag 
lesznek változások: 1. kiváló tudomány, 2. globális kihívások és az európai ipar versenyképessége, 3. 
Innovatív Európa.  
A HE hétéves teljes költségvetése mintegy 100 milliárd euró, a tervek szerint ennek mintegy 50%-át a 2. 
pillér programjaira kívánják elkölteni. A Bizottság most dolgozik a 2021-2024-es időszakra vonatkozó 
Stratégiai Terven, ezek alapján elkészül majd a 2021-22-re vonatkozó Munkaprogram és így idén 
tavasszal megjelenhetnek majd az első pályázati felhívások is. 
Az ELTE Pályázati Központja folyamatosan figyelemmel kíséri a fejleményeket, a következő időszakban a 
Karokon információs napokat szervezünk és mindent megteszünk azért, hogy oktatóink és kutatóink 
minél eredményesebben szerepeljenek a HE pályázatain. Ezekről az eseményekről következő 
hírlevelünkben adunk hírt. 
Bár még pontos kiírások nincsenek, amit már most érdemes elkezdeni, az az új szerkezettel és kiemelt 
témákkal való megismerkedés, illetve a lehetséges külföldi partnerekkel történő első informális 
egyeztetések. 
 
További információ 
 

 
Bemutatkozik a Horizont Európa program - 1. rész 
 
Az új Horizont Európa program kertében tavaszra várhatóak majd az első felhívások, addig is érdemes 
azonban ismerkednünk az új struktúrával. Sorozatunk első részében először a keretprogram felépítését 
mutatjuk be.  
Ami talán nem ismeretlen, az a három pilléres szerkezet. Az I. pillér a „Kiváló tudomány” nevet kapta és 
továbbra is ide tartozik az Európai Kutatási Tanács, a méltán népszerű Marie Sklodowska-Curie 
cselekvések, valamint a kutatási infrastruktúrák.  
A II. pillér a „Globális kihívások és az európai ipar versenyképessége” néven fut majd, ami jól mutatja az 
EU alapvető törekvését a programmal kapcsolatban: próbáljunk a tudomány segítségével a társadalom 
kihívásaira megoldásokat keresni. Az a pillér lesz a közel 100 milliárd eurós keretprogram legnagyobb 
szelete, a költségvetés 50%-a ide került. Hat klasztert állítottak fel (1) egészségügy, (2) kultúra, 
kreativitás és befogadó társadalom, (3) a társadalmat szolgáló civil biztonság, (4) digitális gazdaság, ipar 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12838-Schengen-strategy-/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en
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és világűr, (5) éghajlat, energia és mobilitás, valamint (6) élelmiszerek, biogazdaság, természeti 
erőforrások és környezet. A II. pillér nagy újdonsága valójában az un. missziók megjelenése a 
programban. Ezekről részletesebben következő tájékoztatónkban írunk.  
Végül röviden a III. pillérről, ami az „Innovatív Európa” elnevezést kapta. Nem árulnak zsákbamacskát: 
ide kerültek az innovációval kapcsolatos kezdeményezések: az újonnan megalakított Európai Innovációs 
Tanács, az Európai innovációs ökoszisztémák és a budapesti székhellyel működő Európai Innovációs és 
Technológiai Intézet. 
 

 
 
Ez tehát az alapszerkezet, ami meghatározza a következő hét év munkáját. Az Európai Bizottságnál most 
éppen a 2021-2022-re vonatkozó munkaprogram véglegesítése folyik, ami azért fontos, mert a konkrét 
pályázati kiírások ez alapján kerülnek majd meghirdetésre. 
Következő tájékoztatónkban a II. pillér klasztereiről és misszióiról lesz szó. 
 

 
Az európai bizottság nyilvános konzultációt hirdetett az 
energiahatékonysági és megújuló energiára vonatkozó szabályozás 
felülvizsgálatáról  
 
A 2019 végén elfogadott Európai Zöld Megállapodás és a 2030-ig terjedő üvegház-hatású 
gázkibocsátásokra vonatkozó célok ambíciójának növelése számos uniós jogszabály felülvizsgálatát 
hozza magával. Ezeket a megerősített klímavédelmi vállalások elérését célzó jogszabály tervezeteket 
várhatóan 2021 nyarán jelenteti meg az Európai Bizottság. Jelenleg a jogszabályok előkészítése 
keretében a várható hatások megvizsgálása, és a társadalmi szereplők véleményének megismerése 
zajlik.  



 

 

Oldal 4 / 17 
  

A most meghirdetett két konzultáció során 60 célzott kérdés megválaszolásán keresztül fejthetik ki a 
véleményüket. A magyarul is elérhető nyilvános konzultációhoz a hozzájárulásokat 2021. február 9-ig 
lehet benyújtani. 
 
Nyilvános konzultáció az EU Megújuló Energia Irányelvről 
Nyilvános konzultáció az EU Energiahatékonysági Irányelvről 

 
Hamarosan megjelenik a CHANSE ERA-NET első, 2021-es nemzetközi felhívása a társadalom- és 
bölcsészettudományi kutatások területén 
 

 
 

Új pályázati felhívások 
 

Hazai pályázatok 
 
 

Megjelent a Lendület program 2021. évi felhívása 
 
A program célja a hazai fiatal kutatóbázis erősítése kutatóintézetekben, egyetemeken, 
közgyűjteményekben és közintézményekben folyó kutatások dinamikus megújításával, valamint 
kimagasló teljesítményű kutatók és kiemelkedő fiatal tehetségek külföldről való hazahívásával, illetve 
itthon tartásával.  
A Lendület program a kiválóság és a mobilitás együttes támogatására irányul, ennek megfelelően célja, 
hogy a befogadó kutatóhelyeken új téma kutatására alakuló kutatócsoportok számára biztosítson 
forrást. 
A rendelkezésre álló keretösszeg a 2021. évre várhatóan 460 millió forint, melyből legfeljebb 11-12 új 
kutatócsoport felállítása támogatható. 
A kutatócsoport vezetésére tudományos fokozattal rendelkező kutatók pályázhatnak.  
 
Pályázni két kategóriában lehet: 
- Lendület I. kategóriában pályázhatnak a 38 évnél fiatalabb (1983. augusztus 31. után született) 
kutatók, akik PhD fokozatukat 2017. szeptember 1-je előtt szerezték meg és korábban rangos hazai 
(OTKA, MTA Bolyai, MTA Prémium) vagy nemzetközi posztdoktori vagy kutatási pályázatokon 
támogatást nyertek. Az I. kategóriában a Lendület támogatás csak egyszer nyerhető el. 
- Lendület II. kategóriában azok a 45 évnél fiatalabb (1976. augusztus 31. után született), nemzetközileg 
is elismert, tartósan kiemelkedő és növekvő teljesítményű vezető kutatók pályázhatnak, akik korábban 
rangos hazai (OTKA, MTA Bolyai, MTA Prémium) vagy nemzetközi posztdoktori vagy kutatási 
pályázatokon támogatást nyertek, valamint Lendület, vagy egyéb, a Lendület támogatással 
összemérhető nemzetközi pályázat keretében korábban már támogatást nyertek.  
 
Mindkét kategória nyertesei vállalják, hogy a Lendület támogatás ideje alatt pályáznak az Európai 
Kutatási Tanács (ERC) valamelyik kiválósági felhívására. 
 
Az elbírálás során előnyt élveznek a jelenleg külföldön élő és külföldi munkájuk során már nemzetközileg 
elismert, jelentős eredményeket elért, hazatelepülni kívánó kutatók. 
 
A támogatás vissza nem térítendő. Minimális összege évi 25 millió Ft, maximális összege 40 M Ft lehet. A 
nagy műszerigényű kutatások esetén, elérheti az 50 M Ft határértéket, de az éves támogatás átlaga nem 
lehet több évi 45 M Ft-nál. A támogató saját forrás meglétét nem követeli meg. 
 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12553-Revision-of-the-Renewable-Energy-Directive-EU-2018-2001/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12553-Revision-of-the-Renewable-Energy-Directive-EU-2018-2001?cookies=disable
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A pályázatokat angol (humán-és társadalomtudományi pályázatokat angol vagy magyar) nyelven lehet 
benyújtani a Lendület elektronikus pályázati rendszeren keresztül. 
A pályázati anyagok feltöltésének határideje 2021. március 16. 16:00 

További információk: Lendület program 2021 

 

Megjelentek a 2021. évi OTKA pályázatok 

Az idei évben következő felhívásokra nyújtható be pályázat: 

 Posztdoktori Kiválósági Program (PD_21)  

A támogatás csak olyan posztdoktornak ítélhető oda, akinek a fokozatszerzése vagy annak odaítélése 
2016. január 1. utáni. A doktori oklevél megszerzését követően született gyermek(ek)et nevelő kutató a 
PhD/DLA fokozat megszerzésétől eltelt időtartamra vonatkozóan kedvezményt kérelmezhet.  
 

További információk: PD_21  

 Fiatal kutatói kiválósági program (FK_21)  

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott felhívás célja olyan tehetséges 
kutatók ígéretes kutatási tevékenységének támogatása, akik saját, önálló felfedező kutatási témájukat 
kívánják elindítani, és önálló kutatócsoportot kívánnak létrehozni. A támogatás csak olyan 
posztdoktornak ítélhető oda, akinek a fokozatszerzése vagy annak odaítélése 2009. január 1. utáni. A 
doktori oklevél megszerzését követően született gyermek(ek)et nevelő kutató a PhD/DLA fokozat 
megszerzésétől eltelt időtartamra vonatkozóan kedvezményt kérelmezhet.  
 

További információk: FK_21  

 Kutatási témapályázat (K_21)   

A pályázat célja önálló kutatócsoporttal rendelkező, tapasztalt, tehetséges kutatók támogatása, akik 
sikeres alapkutatási témájukat kívánják továbbvinni, újabb aspektusokból vizsgálni, kiemelkedő 
publikációs aktivitást folytatnak, tudományterületük nemzetközileg elismert szakértőiként tartják őket 
számon.  
 

További információk: K_21   

 Magyar-osztrák és magyar-szlovén nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási 
témapályázat (ANN_21, SNN_21)   

A felhívás kiemelt célja a hazai kutatócsoportok és külföldi partnerek együttműködésének elősegítése, a 
magyar tudomány nemzetközi beágyazottságának erősítése, a hazai kutatók és kutatási intézmények 
nemzetközi elismertségének növelése.  

További információk: ANN_21, SNN_21 

A belső ügymenetről készült összefoglaló és az ELTE adataival kitöltött nyilatkozat formanyomtatvány 

letölthető az ELTE EPER-ből az aktuális felhívás végén. 

 

https://palyazat.mta.hu/lendulet_2021/
https://mta.hu/mta_hirei/megjelent-a-lendulet-program-2021-evi-palyazati-kiirasa-111199
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/posztdoktori-kivalosagi-program-pd21/palyazati-felhivas
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/fiatal-kutatoi-kivalosagi-program-fk21/palyazati-felhivas
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/kutatasi-temapalyazat-k21/palyazati-felhivas
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/nemzetkozi-egyuttmukodesen-alapulo-kutatasi-temapalyazat-ann21-snn21/palyazati-felhivas
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Az NKFIH megjelentette a Magyar-Kínai alkalmazott kutatás-
fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel 
támogatása (2020-1.2.4-TÉT-IPARI-CN) című felhívást 

A program alapvető célkitűzése a kölcsönös szakmai előnyökre építkező, versenyképes magyar-kínai 
kutatás-fejlesztési és innovációs projektek felkarolása. A projekteknek egyértelmű versenyelőnyt és 
hozzáadott értéket kell képviselniük. A pályázati felhívás célja 

 a magyar-kínai kutatás-fejlesztési együttműködések ösztönzése, 

 a magyar vállalatok piacképességének növelése, 

 a magyar szerepvállalás erősítése nemzetközi szinten, 

 a kutatói és ipari szféra KFI együttműködésének ösztönzése innovatív piac-közeli projektek 
támogatásával, 

 nemzetközi K+F projektekben való részvétel hazai hasznosulásának elősegítése. 

Az alábbi tudomány- és technológiai területek élveznek prioritást: 

 Közegészség- és járványügy, 

 Idegtudomány, 

 Mesterséges intelligencia, 

 Fizika. 

A projekt legalább egy magyar és egy kínai partner előzetesen egyeztetett nemzetközi konzorciumi 
együttműködésével valósulhat meg. A támogatási kérelem hazai részről önállóan és konzorcium 
formájában is benyújtható. 

rendelkezésre álló keretösszeg 200 millió forint 

támogatott pályázatok várható száma 3-4 darab 

igényelhető támogatás min 20 millió Ft, max. 70 millió Ft/projekt 

projektek futamideje max 36 hónap 

támogatás mértéke 100% (az egyetem esetében) 

kérhető előleg        az egyetem esetében 90% 

tervezhető működési költség 5% 

beadási határidő 2021. február 12. 12:00 

További információk: 2020-1.2.4-TÉT-IPARI-CN 

 
Az NKFIH megjelentette a Magyar-Török alkalmazott kutatás-
fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel 
támogatása (2020-1.2.4-TÉT-IPARI-TR) című felhívást 

A pályázati felhívás célja: 

 a magyar-török kutatás-fejlesztési együttműködések ösztönzése, 

 a magyar vállalatok piacképességének növelése, 

 a magyar szerepvállalás erősítése nemzetközi szinten, 

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/magyar-kinai-alkalmazott-kf-egyuttmukodes-2020-124-tet-ipari-cn/palyazati-felhivas
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 a kutatói és ipari szféra KFI együttműködésének ösztönzése innovatív piac-közeli projektek 
támogatásával, amely révén prototípus vagy új termék, technológia, szolgáltatás fejlesztésére 
kerül sor, 

 nemzetközi K+F projektekben való részvétel hazai hasznosulásának elősegítése. 

A pályázat fókusztémái az alábbiak lehetnek: 

 Egészségipar, gyógyszerészeti kutatások, biotechnológia 
 Fizika (különösen lézerfizika és nagy energiájú részecskefizika) 
 Energetika (különösen a megújuló energiák) 
 Információs és kommunikációs technológiák (különösen a mesterséges intelligencia és 5G 

technológiák területe) 
 Biokémia, genetika és molekuláris biológia 
 Műszaki tudományok (különösen csatlakoztatott és autonóm járművek, robotika és 

mechatronikai rendszertechnológiák, gyári automatizálási rendszerek) 
 Agráripar és élelmiszeripari technológiák 

Jelen felhívásra támogatási kérelem kizárólag konzorcium formájában nyújtható be. A projekt legalább 
két magyar és két török partner előzetesen egyeztetett nemzetközi konzorciumi együttműködésével 
valósulhat meg. Mindét országban elvárás, hogy vállalkozások és felsőoktatási 
intézmények/kutatóintézetek együttműködése valósuljon meg a nemzeti konzorciumokban. 

A magyar fél a támogatási kérelmet a palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető Pályázati e-ügyintézés 
felületen történő bejelentkezést követően, online pályázati kitöltőprogrammal tudja elkészíteni. 

rendelkezésre álló keretösszeg 200 millió forint 

támogatott pályázatok várható száma 3-4 darab 

igényelhető támogatás min 20 millió Ft, max. 70 millió Ft/projekt 

projektek futamideje max 36 hónap 

támogatás mértéke 100% (az egyetem esetében) 

kérhető előleg        az egyetem esetében 90% 

tervezhető működési költség 5% 

beadási határidő 2021. február 12. 12:00 

További információk: 2020-1.2.4-TÉT-IPARI-TR 

 

Nemzetközi pályázatok 
 

Február 5-ig lehet még pályázatokat beadni az Európai Bizottság ISFP-
2020-AG-CYBER pályázati felhívására  
 
A felhívás témája napjainkban széles tömegeket érint: számítógépes bűnözés, gyermekek elleni szexuális 
visszaélések és digitális bűnfelderítés. A kiírás teljes pénzügyi kerete 9 milllió euró, pályázni 300.000 és 
4.000.000 euró közötti összegre lehet, az EU támogatása a költségek 90%-a.  
A kiíró elképzelése szerint pályázni lehet többek között összehasonlító tanulmányok készítésére, jó 
gyakorlatok megosztására, képzésekre, csereprogramokra, a közszféra és a magánszektor közötti 
együttműködések elősegítésére, innovatív, új technológiák fejlesztésére.  
 
Pályázati felhívás: 2020-AG-CYBER 
Teljes pályázati anyag 

http://palyazat.gov.hu/
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/magyar-torok-alkalmazott-kf-egyuttmukodes-2020-124-tet-ipari-tr/palyazati-felhivas
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/home/wp-call/call-fiche_isfp-2020-ag-cyber_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2020-ag-cyber;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Megjelent az UNESCO-Oroszország Mengyelejev Nemzetközi 
Alaptudományi Díj első pályázati felhívása 

Az UNESCO közzétette az UNESCO-Oroszország Mengyelejev Nemzetközi Alaptudományi Díj első 
pályázati felhívását. A díj célja az alaptudományok (kémia, fizika, matematika és biológia) területén a 
fejlődésre, az ismeretterjesztésre és nemzetközi együttműködésre vonatkozóan elért azon főbb 
eredmények elismerése és jutalmazása, amelyek jelentős átalakító hatással bírnak regionális, vagy 
globális szinten.  

A felhívást évente hirdetik meg, minden esztendőben két nyertessel. Mindkét díjazott 250.000 USD 
összegű pénzjutalmat, egy oklevelet és egy aranyérmet vehet át elismerésként. A jelöltekre vonatkozóan 
életkori megkötés nincs, ehhez hasonlóan az országonként benyújtható felterjesztések számára 
vonatkozóan sincs korlátozás. Az UNESCO prioritásaival összhangban a felhívás kifejezetten ösztönzi női 
tudósok jelölését. 

Jelölési javaslat benyújtására jogosultak köre: a tagállamok az adott ország UNESCO nemzeti 
bizottságával együttműködésben, az UNESCO-val hivatalos partnerségben lévő, a díj szempontjából 
releváns területeken aktív nem-kormányzati szervezetek, UNESCO Tanszékek, UNESCO 2-es kategóriájú 
intézetek, nemzetközi tudományos szervezetek és egyetemek. 

Az egyetemek közvetlenül tölthetik fel jelöléseiket, melyhez egy felhasználói segédlet nyújt segítséget. 
Az UNESCO felé történő benyújtás végső határideje: 2021. március 15. 

A díj hivatalos honlapja: UNESCO-Russia Mendeleev International Prize in the Basic Sciences 
A díjra vonatkozó részletes pályázati feltételrendszer: Statutum 
A díjra vonatkozó szabályokat és előírásokat rögzítő dokumentum: Rules and Regulations 
Felhasználói segédlet: User Guide 
 

 
Ismét lehet pályázni a V4-Japán közös kutatási programra! 
 
Az első kör sikerére alapozva, ismételten meghirdették a V4-Japán közös kutatási programot, melynek 
célja a visegrádi országok és Japán kutatói közötti együttműködés erősítése. Többféle konstrukcióban 
lehet pályázni, de az feltétel, hogy a konzorciumban legalább három tag vegyen részt: egy Japánból, 
illetve egy-egy másik különböző V4 országból. A megpályázható területek a fejlett anyagokhoz 
kapcsolódnak: szélsőséges környezeti viszonyokhoz alkalmazkodó anyagok, elektronikához és 
energiatermeléshez, lézertechnológiához, illetve a COVID-19 járvány megfékezéséhez használható 
anyagok. A kiírás szerint a nyertes pályázókat három évig támogatják majd a projektek keretében.  
 
Benyújtási határidő: 2021. április 9. 10.00 óra 
 
A teljes pályázati kiírás és további információ: V4-Japán 

 
Pályázati lehetőség az illegális kábítószer-kereskedelem, különösen a 
kokain kereskedelme terén folytatott bűnüldözés támogatására 
 
Az EU Belső Biztonsági Alapja részeként meghirdetett pályázati felhívás keretében 2021. március 18-ig 
lehet pályázatokat beadni az illegális kábítószer-kereskedelem, különösen a kokain kereskedelme terén 
folytatott bűnüldözés segítésére. Pályázatot közintézmények, illetve civil szervezetek nyújthatnak, ha az 
alábbi területek valamelyikét tűzik ki célul: 

https://en.unesco.org/stem/basic-sciences-prize
http://unesco.hu/data/articles/107/1073/article-107310/Statutum.pdf
http://unesco.hu/data/articles/107/1073/article-107310/medeleev_prize_rules_2020_21_english.pdf
http://unesco.hu/data/articles/107/1073/article-107310/UNESCO_Russia_Prize_User_Guide_Eng_F.pdf
https://www.visegradfund.org/news/japan/
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1. Közös képzési programok bűnüldöző szerveknek az EU kapacitásának növelése érdekében a 
kábítószer-kereskedelem, különösen a kokain kereskedelme ellen. 
2. 2. A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények megelőzése érdekében a kapacitásépítéshez 
szükséges operatív információk cseréjének megkönnyítésére irányuló tevékenységek. 
3. 3. Vizsgálatok és egyéb tevékenységek a tiltott kábítószerek, különösen a szintetikus kábítószerek 
tárolóinak és előállítóinak felszámolására. 
Ami a támogatandó tevékenységeket illeti, lehet pályázni az egyes tagállamokban már létező jó példák 
megismertetésére, képzésekre, statisztikai, módszertani anyagok kifejlesztésére, a bűnüldözőszervek és 
a magánszektor közötti kapcsolatépítésre, de bizonyos technikai eszközök beszerzésére is. 
 
A teljes kiírás és további információ: Kábítószer ellenes bűnüldözés 

 
 
A CHANSE ERA-NET 2021. március 9-én hirdeti meg első nemzetközi 
felhívását, melyhez 24 ország 27 kutatásfinanszírozó szervezete, 
köztük a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal is 
csatlakozott 
 
A megjelenő felhívás címe: Átalakulások: Társadalmi és kulturális dinamika a digitális korban. 
 
A CHANSE olyan új és innovatív kutatásokat kíván támogatni, melyek a jelenlegi digitális korban létező 
átalakulások működését, jelentését és következményeit vizsgálják a társadalmi és kulturális dinamika 
szemszögéből nézve. 
Noha a felhívás szövege nem zárja ki a más régiókkal való összehasonlítást vagy vizsgálatot, minden 
pályaműnek erős európai dimenziót kell mutatnia, vagy Európa egészét tekintve, vagy egy európai 
ország, város, közösség szintjén zajló változások vizsgálata vonatkozásában. 
 
A nemzetközi pályázat kétlépcsős, az előpályázatok benyújtásának határideje: 2021. május 7. 
 
A pályázás alapfeltételei: legalább 4 konzorciumi partner, a felhívásban részt vevő minimum 4 különböző 
országból. 
A projekt időtartama: 24-36 hónap 

A nemzetközi pályázat keretében kiválasztott projektekben résztvevő sikeres magyar partnereket az 
NKFIH támogatja, e célra összesen 250 000 euró forrás áll rendelkezésre. A hazai pályázóknak az NKFIH 
„2019-2.1.7-ERA-NET: Pályázat az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi 
pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására” című felhívás feltételeit 
kell figyelembe venniük. 

Teljes témaleírás és további információ: CHANSE ERA-NET  

Magyarországi kapcsolattartó: 

Csiszár Anita 
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 
E-mail, Tel.: +36 1 7959363 
 
Dr. Nemerkényi Előd 
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 
E-mail, Tel.: +36 1 8963987 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2020-ag-drugs;callCode=ISFP-2020-AG-DRUGS;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/era-net-ejp-cofund-2019-217-era-net/palyazati-felhivas-2019-217-era-net
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/era-net-ejp-cofund-2019-217-era-net/palyazati-felhivas-2019-217-era-net
https://chanse.org/
mailto:anita.csiszar@nkfih.gov.hu
mailto:elod.nemerkenyi@nkfih.gov.hu
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A korábbiakban már közzétett, de továbbra is aktuális 
felhívások 
 

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 2021. október 29. 

 

A kiírással kapcsolatos további információk: COST  

 

 
Horizon Díj - A Napból származó üzemanyag: mesterséges 
fotoszintézis 
 
Meghosszabbították a beadási határidőt, 2021.május 5-ig lehet még pályázatokat beadni az Európai 
Innovációs Tanács A Napból származó üzemanyag: mesterséges fotoszintézis ('Fuel from the Sun: 
Artificial Photosynthesis') Horizon Díjra a Sunfuel-EICPrize-2021 pályázati felhívás keretében.  
 
Célok: 
A pályázati felhívás keretében olyan megoldás díjazására kerül sor, amely egy mesterséges fotoszintézis-
alapú rendszer teljes mértékben működőképes, próbapad léptékű prototípusának kialakítására irányul, 
amely szintetikus üzemanyag előállítására képes. 
 
A jelenlegi üzemanyag-típusokat fenntartható alternatívákkal kiváltó új technológiák között a 
mesterséges fotoszintézis messzemenően a legígéretesebb lehetőségnek számít, mely potenciális 
áttörést jelentő energiatermelő technológiának tekinthető.  
 
A megépítendő eszközt tekintve a teljes folyamat integrációját lefedve elvárás, hogy képes legyen a fény 
befogásától a tüzelőanyag-előállításig megfelelő energiát biztosítva egy kis motor meghajtásához. Olyan 
megoldások, melyek hidrogén üzemanyag előállítására szolgálnak, illetve elektrolizátort, valamint a fény 
felvételéhez hagyományos fotovoltaikus cellákat alkalmaznak, jelen pályázat keretében nem 
támogathatók. 
 
Kiknek a pályázatát várják? 
Egyéni kutatók, kutatócsoportok, szervezetek és vállalatok jelentkezését várják. 
 
Az 5 millió eurós összegű díjat annak a pályázónak ítélik oda, aki a versenyszabályzatban előírt 
valamennyi feltételnek eleget téve innovatív és úttörő jelentőségűnek számító megoldást fejleszt ki.  
 
Regisztráció: 2021. február 26. 17:00 
Beadási határidő: 2021. május 5. 17:00 
 
A felhívás szövege és a kapcsolódó dokumentumok: H2020-Sunfuel-EICPrize-2021 
Versenyszabályzat: Rules of Contest 

https://www.cost.eu/funding/how-to-get-funding/open-call/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sunfuel-eicprize-2021
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/prizes/contest_rules/h2020-prizes-eic-rules-artificial-photosynthesis_en.pdf
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A Visegrádi Alap pályázatai 

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

pályázatokat. Visegrádi Pályázat (kis- és nagy összegű 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 határidők: 2021. június 1, október 1. 

További információk: Visegrádi Alap pályázatai 

 

 

A pályázati felhívások összefoglaló táblázata 
 

Hazai finanszírozású pályázatok 
 

pályázati felhívás  beadási határidő 

2020-1.2.4-TÉT-IPARI-TR 2021. február 12. 12:00 

2020-1.2.4-TÉT-IPARI-CN 2021. február 12. 12:00 

PD_21 2021. február 18. 16:00 

FK_21 2021. február 18. 16:00 

K_21 2021. február 24. 16:00 

Lendület program 2021 2021. március 16 16:00 

ANN_21, SNN_21 2021. március 18. 16:00 

 

 

Nemzetközi pályázatok 
 

pályázati felhívás  beadási határidő 
2020-AG-CYBER 2021. február 5. 

Kábítószer ellenes bűnüldözés 2021. március 18. 

V4-Japán 2021. április 9. 10:00 

H2020-Sunfuel-EICPrize-2021 2021. május 5. 17:00 

CHANSE ERA-NET 2021. május 7. 

Visegrádi Alap pályázatai 2021. június 1., október 1. 

COST 2021. október 29. 

 

 

https://www.visegradfund.org/
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/magyar-torok-alkalmazott-kf-egyuttmukodes-2020-124-tet-ipari-tr/palyazati-felhivas
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/magyar-kinai-alkalmazott-kf-egyuttmukodes-2020-124-tet-ipari-cn/palyazati-felhivas
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/posztdoktori-kivalosagi-program-pd21/palyazati-felhivas
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/fiatal-kutatoi-kivalosagi-program-fk21/palyazati-felhivas
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/kutatasi-temapalyazat-k21/palyazati-felhivas
https://mta.hu/mta_hirei/megjelent-a-lendulet-program-2021-evi-palyazati-kiirasa-111199
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/nemzetkozi-egyuttmukodesen-alapulo-kutatasi-temapalyazat-ann21-snn21/palyazati-felhivas
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/home/wp-call/call-fiche_isfp-2020-ag-cyber_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isfp-2020-ag-drugs;callCode=ISFP-2020-AG-DRUGS;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://www.visegradfund.org/news/japan/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sunfuel-eicprize-2021
https://chanse.org/
https://www.visegradfund.org/
https://www.cost.eu/funding/how-to-get-funding/open-call/
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Eredmények 

 

Nemzetközi pályázatok 
 
H2020 program 

 

Új ERC Starting Grant projekt indul az ELTÉ-n 

 

Magyarországon egyedüliként nyert a legrangosabb európai kutatási alap, az ERC pályázatán Andics 

Attila kognitív idegkutató. A  TTK Etológia Tanszékének kutatója azt vizsgálja majd az 1,9 millió euró 

támogatást kapott projektjében, hogyan hatott egyes emlősök hangfeldolgozására a háziasítás. A 

kutatás eredményeként jobban megérthetjük, hogyan változtathatta meg agyunk hangfeldolgozásért 

felelős mechanizmusait a beszéd kialakulása.  

 

Andics Attila - TTK Etológia Tanszék – H2020 - ERC Starting Grant -2020 - Hangadások észlelése 

emlősökben: összehasonlító agyi képalkotás emberekben, kutyákban és sertésekben – VOIMA - 1 900 

000 EUR 

 

További nyertes H2020 projektek: 

 

Vicsek Tamás – TTK Fizikai Intézet – H2020-MSCA-ITN-2020 - Training European Experts in inflammation: 

from sensors and animal models to bedside - 199 080 EUR 

 

Petrovay Kristóf – TTK Csillagászati Tanszék -  H2020-MSCA-ITN-2020 - Space Weather Awareness 

Training Network - 229 715 EUR 

 

Takó Ferenc -  Nemzetközi Stratégiai Iroda - H2020-IBA-SwafS-Support-1-2020 - Transforming Open 

Responsible Research and Innovation through CHARM – 386 999 EUR 

 

Palla Gergely – TTK Fizikai Intézet – H2020-SU-FCT02-2018-2019-2020 - Terrorizmus elleni közösségi 

média-elemző - 393 750 EUR 

 

 

Rights, Equality and Citizenship Programme 

 

Kende Anna – PPK Pszichológiai Intézet – REC-RDIS-DISC-AG-2020 - Using contact interventions for non-

discrimination to promote mobilisation for social change - 91 463 EUR 

 

 

Interreg Program 

 

Szabó Pál – TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet - Interreg - Szlovákia-Magyarország Együttműködési 

Program - Smart Communities 2.0 - Miként lehet vidéken smartnak lenni? -  

51 336 EUR 

 

 

Erasmus+ Program 

 

Istenes Zoltán – IK Programozáselmélet és Szoftvertechnológiai Tanszék - Erasmus Mundus Közös 

Mesterképzések 2020 - Intelligent field Robotic Systems (IFRoS) - 44 000 EUR 

 



 

 

Oldal 13 / 17 
  

Győri János - PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet - Stratégiai 

partnerségek/szakképzési projektek 2020 - Lesson Study for VET - A tanórakutatás a szakképzésben - 

pedagógusok együttműködése a szakképzés minőségének javításáért -  

118 879 EUR 

 

Rónay Zoltán - PPK Neveléstudományi Intézet - Vegyes intézményi összetételű köznevelési stratégiai 

partnerségek - All Inc! Building LGBT friendly schools across Europe - 31 866 EUR 

 

Zsók Viktória – IK Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszék - Stratégiai 

partnerségek/felsőoktatási projektek - Promoting Sustainability as a Fundamental Driver in Software 

Development Training and Education - 33 160 EUR 

 

Árva Valéria - TÓK Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszék - Stratégiai partnerségek/felsőoktatási projektek - 

Meseírással az inklúzióért - 11 795 EUR 

 

 

Egyéb nemzetközi projektek 

 

Miklósi Ádám - TTK Etológiai Tanszék - US Navy - Long Range Broad Agency Announcement (BAA) for 

Navy and Marine Corps Science & Technology - A simple behavior test for measuring olfactory 

performance and GWAS to identify associated genetic markers -  

98 840 USD 

 

Diósi Lajos - TTK Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék - Fetzer Franklin Fund - Consciousness in the 

Physical World - ICON: Novel intertwined theoretical and experimental approach to test the 

ORCHestrated Objective Reduction theory as physical basis of 

consciousness - 6 500 USD 

 

Varga Attila - PPK Szervezet- és Vezetéspszichológia Tanszék - EAC/12/2020 - Study to  investigate the 

national and institutional policies and approaches to education for environmental sustainablity(ees) - 

Tanulmány a környezeti fenntarthatóságra nevelés nemzeti és intézményi politikáinak és 

megközelítéseinek vizsgálatára – 2 000 EUR 

 

Barna Ildikó - TÁTK Empirikus Tanulmányok Intézete - Rotschild Foundation - Digital Humanities 

Resource Development and Enhancement - Revisiting Early Testimonies of Hungarian Jewish Holocaust 

Survivors through a Digital Lens - 72 040 GBP 

 

Kiss Mónika - BTK Távol-keleti Intézet - BDK Research Assistance Fund - Bodhisattva Samantabhadra 

Kelet-Ázsiában - Átfogó filológiai és ikonográfiai kutatás - 2 000 000 JPY 
 

 
Hazai Pályázatok 
 
2020. évi OTKA pályázatok (K_20, FK_20, PD_20) 

 
Az egyéni kutatókat, kutatócsoportokat célzó úgynevezett OTKA-típusú pályázati konstrukció a hazai 
tudományos élet legkiválóbb kutatóinak fejlődését és tudományos sikereit kívánja elősegíteni, növelve a 
magyar kutatók és kutatási intézmények nemzetközi elismertségét. 

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal februári beadási határidővel közzétett pályázati 
felhívásaira 1338 projektjavaslat érkezett be összesen közel 45 Milliárd forintnyi támogatási igénnyel. A 
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pályázati felhívások az idei évben is nagy érdeklődésre tartottak számot az ELTE kutatói körében. Az 
három felhívásra összesen 184 pályázat került benyújtásra. Ezek közül 45 projekt szerepel a nyertesek 
listáján több mint 1,4 Milliárd forintos támogatási összeggel, ami az országosan odaítélt támogatás közel 
13%-a. 

A tematikus prioritások nélkül bármely tudományterületen végezhető ígéretes alapkutatási programok 
megvalósítását támogató kutatási témapályázatok (K_20) keretében idén 164 új kutatási projekt 
indulhat, összesen 6,07 milliárd forint összegű támogatásból. Ebből 25 Egyetemünkön fog megvalósulni 
közel 854 000 000 forintos támogatással. 

A 12 évnél nem régebbi (2008. január 1-jét követően megszerzett) tudományos fokozattal rendelkező 
kutatók számára külön programban meghirdetett felhívás (FK_20) arra ad lehetőséget, hogy a fiatal 
kutatók saját kutatócsoportot alapítva Magyarországon indítsanak önálló kutatást. A pályázat keretében 
99 fiatal kutató kezdhet új projektet összesen 3,29 milliárd forintos támogatással, közülük 12 indul majd 
az ELTE-n. 

A Posztdoktori kiválósági program (PD_20) a tudományos fokozatukat a közelmúltban megszerző 
kutatók álláshelyének finanszírozásához kíván hozzájárulni, így ösztönözve őket, hogy a kutatói pályán 
maradjanak, és kutatócsoport tagjaként, tapasztalt kutatókkal együttműködve Magyarországon 
alapozzák meg és építsék fel kutatói karrierjüket. A felhívás 1,58 milliárd forintos keretösszegéből a már 
tudományos fokozattal rendelkező, de kutatói pályáját most kezdő 64 kutató, közülük 8 ELTE 
kutatóhellyel nyert három évre a kutatói bért, valamint kutatásához kapcsolódó költségeket biztosító 
támogatást. 

Támogatott ELTE pályázatok 

 
További támogatott OTKA pályázatok  
 
A korábban elnyert pályázatok mellett további négy projekt indulhat OTKA keretből összesen 
133 509 000 forint támogatással. Így az idei fordulóban 49 ELTE pályázat kapott 36, illetve 48 hónapra 
összesen 1 501 924 000 forint összegű támogatást. 
 

ANN_20, SNN_20 pályázatok 

 
Az NKFI Hivatal által értékelt magyar-osztrák (ANN_20) és magyar-szlovén (SNN_20) nemzetközi 
együttműködésen alapuló kutatási témapályázatok esetében – miután a támogatói javaslatot a külföldi 
partnerszervezetek jóváhagyták – az előbbin 3 projektjavaslat összesen 144,0 millió, az utóbbin pedig 7 
projektjavaslat 243,8 millió forint támogatást nyert el.  
A támogatott pályázatok között mindkét relációban egy-egy ELTE pályázat szerepelt. Szűcs Attila (TTK 
Biológiai Intézet) „Humán indukált neuronok aktivitásfüggő differenciálódása és érése” című projektje 
osztrák partnerrel, 47 968 000 forint támogatási összegből valósulhat meg. 
Czajlik Zoltán (BTK Régészettudományi Intézet) a „Kora vaskori tájhasználat az Alpok és a Duna között; a 
süttői és a poštelai lelőhely-komplexumok összehasonlító tájrégészeti elemzése” című projektjét szlovén 
partnerével 35 975 000 forint támogatási összegből valósíthatja meg. 

Újabb K_20 támogatottak 

Az „OTKA” pályázatok 2020-as keretösszege újabb 100 millió Ft-tal bővült, az Új Nemzeti Kiválóság 
Program 2020. évi maradványáról történő átcsoportosítással. 
A bírálati eljárásban közreműködő tudományterületi kollégiumok elnökeinek előterjesztése alapján az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium – a 2020. augusztus 26-i támogatói döntést kiegészítve – 

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/kutatasi-temapalyazat-k20/palyazati-felhivas
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/fiatal-kutatoi-kivalosagi-program-fk20/palyazati-felhivas
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/posztdoktori-kivalosagi-program-pd20/palyazati-felhivas
https://pak.elte.hu/media/e5/80/86f19a9c12697b81e0c79539bd0c8c686d5bc50913570ad7807fc693a882/nyerteslista_OTKA_2020.xlsx
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további három, az „OTKA” kutatási témapályázat (K_20) c. felhívásra benyújtott pályázat támogatásáról 
döntött. 
A három új támogatott közül kettő ELTE kutató témavezetésével került benyújtásra. Standovár Tibor 
(TTK Biológiai Intézet) „Természetvédelmi célú erdőállapot-értékelés” című projektje 48 hónapra 
40 746 000 forint támogatást nyert el. Mészáros Tamás „Laonikos Chalkokondylés történeti művének 
kritikai szövegkiadása” címmel 8 820 000 forint támogatásból az Eötvös József Collegiumban valósíthatja 
meg projektjét. 

 
 
 
Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása (2020-1.1.2-PIACI KFI) 
 
A pályázati felhívás célja a vállalkozások versenyképességének javítása jelentős tudományos és/vagy 
műszaki újdonságtartalommal rendelkező, üzletileg hasznosítható új termék, technológia vagy 
szolgáltatás kifejlesztésére irányuló piacorientált kutatás-fejlesztési és innovációs projektjeik 
támogatásával. 
A 2020-1.1.2-PIACI KFI pályázati felhívásra a beadási határidőig 177 db támogatási kérelem érkezett 
mintegy 65 797 654 238 forint finanszírozási igénnyel. Ezek közül 171 db bizonyult formai szempontból 
megfelelőnek. Az Innovációs Testület, valamint az NKFI Hivatal elnökének döntési javaslata alapján 156 
pályázatot ajánlott támogatásra a Támogató részére 59 048 685 844 forint értékben.  
A támogatott pályázatok között szerepelt a „Mesterséges intelligenciával támogatott, gépi látáson 
alapuló, MOBOT automata raktárleltározó rendszer kifejlesztése” című projekt melyben az Informatikai 
Kar Lőrincz András szakmai vezetésével konzorciumi partnerként vesz részt. A kutatás az Egyetemen 
171 476 550 forint támogatási összegből valósulhat meg. 
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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  

 

Vezető: Plesoczki Mihály, igazgató 

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

 

Munkatársaink 
 
Koordinációs, Előkészítési és Projektmenedzsment Osztály 

Projekt Előkészítési, Koordinációs és Ügyfélkapcsolati csoport  

Buzás Krisztina, csoportvezető (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  
 

Buzás-Gegesy Boglárka, ügyfélkapcsolati referens 

Telefon: 411-6500 /2186, Email: buzas-gegesy.boglarka@kancellaria.elte.hu 

 
Projekt Tervezési- és Menedzsment csoport  

Turcsics István, igazgatóhelyettes 

Telefon: 411-6500 /2864 E-mail: turcsics.istvan@kancellaria.elte.hu  

 

Borissza Tibor, projektmenedzser (EFOP projektek) 

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

 

Dietirch Kata, szakértő (EFOP projektek) 

Telefon: 411-6500 /2283, Email: dietrich.kata@kancellaria.elte.hu 

 

Noszkay Zita, szakértő (EFOP projektek) 

Telefon: 411-6500 /2294, Email: noszkay.zita@kancellaria.elte.hu 

 

Pesti Zsuzsanna, pénzügyi vezető (EFOP projektek) 

Telefon: 411-6500 /4292, Email: pesti.zsuzsanna@kancellaria.elte.hu 

 

Raj Zsófia, szakértő (EFOP projektek) 

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

 

Zámbó-Kiss Zsolt, HR szakértő (EFOP projektek) 

Telefon: 411-6500 /4218, Email: zambo.kiss.zsolt@kancellaria.elte.hu 

 

Erhardt Marianna, pénzügyi referens (FIKP és TKP projektek) 

Telefon: 411-6500/4294, E-mail: erhardt.marianna@kancellaria.elte.hu 

 

 
 

mailto:palyazat@kancellaria.elte.hu
mailto:plesoczki.mihaly@kancellaria.elte.hu
mailto:buzas.krisztina@kancellaria.elte.hu
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mailto:pesti.zsuzsanna@kancellaria.elte.hu
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Projektfelügyeleti és monitoring osztály 

Projekt pénzügyi felügyeleti- és elszámolási csoport 

Gáborné Csőke Ildikó, csoportvezető (hazai és vegyes finanszírozású pályázatok) 

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

 

Csiszer Tímea, pénzügyi referens (EU, nemzetközi projektek) 

Telefon: 411-6500 /2206, Email: csiszer.timea@kancellaria.elte.hu 

 

Csiszér Sarolt, pénzügyi referens 

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

 

Gyarmati Erika, pénzügyi referens (EU, 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  
 

Projektmonitoring és központi adatszolgáltatási csoport  

 

Stiglincz Zsuzsanna, csoportvezető, pénzügy monitoring 

Telefon: 411-6500/4294, E-mail: stiglincz.zsuzsanna@kancellaria.elte.hu 

 

Bárcziné Molnár Alexandra, pénzügy monitoring – 2019. augusztus 1-től GYES-en 

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

 

Szinyei Dalma, pénzügy monitoring 

Telefon: 411-6500/4294, E-mail: szinyei.dalma@kancellaria.elte.hu 

 
Nemzetközi Pályázatok Koordinációs és Menedzsment Osztály 

Barabás Emese, pályázati referens (H2020 és egyéb nemzetközi pályázatok) 

Telefon: 411-6500 /4727, Email: barabas.emese@kancellaria.elte.hu 

 

Berlingerné Kiss Orsolya, pályázati referens (H2020 és egyéb nemzetközi pályázatok) 

Telefon: 411-6500 /4726, Email: berlinger.orsolya@kancellaria.elte.hu 

 

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

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