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A Pályázati Központ működése 
 
A PÁK a kari szervezeti egységekkel együttműködve a kialakult speciális helyzetben is folytatja a 
pályázati lehetőségek figyelését, segíti az új pályázatok beadását és e mellett továbbra is kiemelt 
figyelmet fordít valamennyi európai uniós és hazai projekt elszámolási kötelezettségeivel kapcsolatos 
határidők betartására. 
Telefonon és e-mailen minden munkatársunk folyamatosan elérhető, igyekszünk a pályázati ügyeket 
gyorsan és rugalmasan, a személyes és papír alakpú ügyintézést minimálisra csökkentve kezelni. 
 

 
Meghosszabbították az Erasmus+ program 2020. évi pályázati 
felhívásainak benyújtási határidejét 
 
 
Stratégiai partnerségek – felsőoktatási projektek  
A pályázattípus célja innovatív tartalmak, gyakorlatok, módszerek kidolgozása, fejlesztése és már létező 
vagy új termékek, innovatív ötletek intenzív disszeminációja, eredményeinek terjesztése.  
Benyújtási határidő: 2020. április 23.  

 
Vegyes intézményi összetételű köznevelési stratégiai partnerségek 
Nemzetközi partnerségi projektek köznevelési területen aktív szervezetek számára, amelyek 
középpontjában az innováció és a jó gyakorlatok cseréje áll.  
Benyújtási határidő: 2020. április 23.  

 
Stratégiai partnerségek – szakképzési projektek 
A pályázattípuscélja a jó gyakorlatok megosztásának, fejlesztésének, átvételének vagy alkalmazásának 
támogatása intézményi, helyi, regionális, nemzeti vagy európai szinten.  
Benyújtási határidő: 2020. április 23.  

 
 

További információk: Erasmus+  

 
 

 

 

https://tka.hu/palyazatok/108/-erasmus


 

 

Oldal 2 / 11 

  

A kialakult különleges helyzet ellenére nagy számban került 
benyújtásra ELTE kutatóhellyel megvalósítani tervezett Lendület 
pályázat 
 
 

Az MTA március 30-i benyújtási határidővel, a 2020-2025-ös ciklusra két kategóriában hirdette meg a 

pályázatot. A csökkentett keretösszeg miatt az idei évben valószínűleg 7-8 új kutatócsoport indulására 

lesz lehetőség. A kiírás szerint a korábbi évekhez képest jelentős változásként az egyetemi kutatóhelyre 

támogatást nyerő kutatócsoportok projektjét nem az MTA TKI, hanem az érintett egyetem kezeli majd, a 

kutatócsoport tagjai az egyetem alkalmazottai lesznek. 

Az ELTE az idei évben is kiemelt figyelmet fordított erre felhívásra és a pályázatok sikerének esélyét 

növelve jelentős intézményi hozzájárulást biztosított a benyújtott projektekhez. 
A kialakult speciális helyzet ellenére a kutatók nagy számban jelentkeztek, és a Dr. Magyari Enikő 
tudományos rektorhelyettes szakmai koordinálásával, illetve a PÁK közreműködésével sikeresen lezajlott 
pénzügyi és szakmai egyeztetések után 26 pályázat került benyújtásra, több mint 6 milliárd forint 
összegű támogatási igénnyel. A Természettudományi Karon 15, a Bölcsészettudományi Karon, valamint 
a Pedagógiai és Pszichológiai Karon 4-4, az Informatikai Karon, a Tanító és Óvóképző Karon és az Eötvös 
József Collegiumban 1-1 kutató hozna létre Lendület kutatócsoportot. 
A pályázatok értékelése két szakaszban történik. Az eredményeket várhatóan 2020 nyarán teszik közzé. 
 

Lezárult az OTKA kutatási pályázatok 2020. évi fordulója 

 

Az elnyerhető források a természeti és társadalmi jelenségek megismerését célzó, új módszerek, 

eljárások kidolgozását megalapozó projekteket, valamint a fiatal kutatók tudományos pályájának 

elindítását, illetve a nemzetközi kutatási programok kezdeményezését kívánták ösztönözni.   

A felhívásokat a korábbi években megszokott februári beadási határidővel tette közzé a Nemzeti 

Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, összesen 13,8 milliárd forint keretösszeggel. 

A pályázati felhívások az idei évben a korábbiaknál még nagyobb érdeklődésre tartottak számot a 

kutatók körében. A négy felhívásra összesen 189 pályázat került benyújtásra. Külön érdemes kiemelni a 

BTK kutatóinak még a tavalyi évhez képest is jelentősen megemelkedett aktivitását. 

 

OTKA pályázatok 2019 (PD_20, FK_20, K_20, ANN/SNN_20) 

PD FK K ANN, SNN Összes 

db 
összeg  
(eFt) db 

összeg  
(eFt) db 

összeg  
(eFt) db 

összeg  
(eFt) db 

összeg  
(eFt) 

ÁJK 1 23 706 0 0 0 0 0 0 1 23 706 

BDPKK 0 0 0 0 1 36 000 0 0 1 36 000 

BTK 11 261 820 13 384 337 29 920 684 2 71 828 55 1 638 669 

GTI 0 0 0 0 1 16 320 0 0 1 16 320 

IK 0 0 4 133 231 2 87 132 1 36 000 7 256 363 

PPK 6 146 955 6 222 139 7 263 704 1 23 485 20 656 283 

TÁTK 3 69 439 3 93 775 3 66 209 1 47 796 10 277 219 

TTK 19 471 774 29 1 014 448 38 1 464 756 3 131 968 89 3 082 946 

BGGYK 0 0 2 65 081 1 34 901 0 0 3 99 982 

Gothard 0 0 0 0 1 19 488 0 0 1 19 488 

EJC 0 0 1 17 172 1 8 820 0 0 2 25 992 

Összesen 40 973 694 58 1 930 183 84 2 918 014 8 311 077 190 6 132 968 
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Új pályázati felhívások 
 
 

Nemzetközi pályázatok 
 

 

Megjelent a „Tevékeny és önálló életvitel program - Egészséges 
öregedés a digitális megoldások segítségével” (ALL CALL 2020) 
pályázati felhívás 
 
 
A program a nemzetközi konzorciumban megvalósuló infokommunikációs fejlesztéseket támogatja, 
melyek eredményeként javul az idős emberek életminősége, önállósága, a közösségi életben való 
részvétele, foglalkoztathatósága, továbbá növelhető az egészségügyi ellátás és szociális gondozás 
hatékonysága. A pályázatot válallkozások nyújthatják be, az ELTE konzorciumi partnerként szerepelhet. 
 

rendelkezésre álló keretösszeg 300 millió forint 

a támogatott pályázatok becsült száma 4 db 

projektek futamideje 12-30 hónap 

igényelhető támogatás nemzetközi projekt alapján 

beadási határidő 2020. május 22. 

További információk: ALL CALL 2020 

 
Megjelent az Innovative Medicines Initiative 2 (IMI 2) PPP 
kezdeményezés keretében a legújabb 2020-as nemzetközi pályázati 
felhívás 

 
A következő témákra lehet pályázni: 

 Early diagnosis, prediction of radiographic outcomes and development of rational, personalised 
treatment strategies to improve long-term outcomes in psoriatic arthritis 

 Innovations to accelerate vaccine development and manufacture 
 Academia and industry united innovation and treatment for tuberculosis (UNITE4TB) 
 Tumour plasticity 
 Proton versus photon therapy for oesophageal cancer – a trimodality strategy 
 Handling of protein drug products and stability concerns 

A felhívásra két lépcsőben lehet pályázatot benyújtani: 

 Az előpályázat benyújtási határideje: 2020. április 21. 
 A teljes pályázat benyújtási határideje: 2020. november 5. 

További információ: IMI 2  
 
A felhívások témáihoz kapcsolódóan az IMI webinarokat is szervez. 

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/partnersegi-konstrukciok/aal-call-2020/palyazati-felhivas
https://www.imi.europa.eu/apply-funding/open-calls/imi2-call-20
https://www.imi.europa.eu/news-events/events/imi2-call-20-webinars
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Kapcsolattartó: 
Dr. Horváth Klára 
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 
E-mail , Tel.: +36 1 896 3748 
 

 
 

A korábbiakban már közzétett, de továbbra is aktuális 
felhívások 
 
Erasmus+ program 2020. évi pályázati felhívásai  
 
 
Stratégiai partnerségek – felsőoktatási projektek  
A pályázattípus célja innovatív tartalmak, gyakorlatok, módszerek kidolgozása, fejlesztése és már létező 
vagy új termékek, innovatív ötletek intenzív disszeminációja, eredményeinek terjesztése.  
Benyújtási határidő: 2020. április 23.  

 
Vegyes intézményi összetételű köznevelési stratégiai partnerségek 
Nemzetközi partnerségi projektek köznevelési területen aktív szervezetek számára, amelyek 
középpontjában az innováció és a jó gyakorlatok cseréje áll.  
Benyújtási határidő: 2020. április 23.  

 
Stratégiai partnerségek – szakképzési projektek 
A pályázattípuscélja a jó gyakorlatok megosztásának, fejlesztésének, átvételének vagy alkalmazásának 
támogatása intézményi, helyi, regionális, nemzeti vagy európai szinten.  
Benyújtási határidő: 2020. április 23.  
 
További információk: Erasmus+  

 
 

JPcofuND ERA-NET konzorcium új felhívása 
 
A JPcofuND ERA-NET konzorcium Magyarország részvételével 2020 januárjában hirdeti meg második 
nemzetközi felhívását “Novel imaging and brain stimulation methods and technologies related to 
Neurodegenerative Diseases” címmel. A 2020-as felhívás fókuszában agyi képalkotó eljárások valamint 
agyi stimulációs eszközök fejlesztése áll. 
A minimum 3, maximum 7 tagú nemzetközi konzorciumok közösen nyújthatják be pályázatukat a JPND 
felé. A projektjavaslatokat a JPcofuND ERA-NET konzorcium által felkért független szakértők értékelik 
majd. 
A sikeres hazai partnereket az NKFIH támogatja, erre összesen 300 000 EUR 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 pályázati felhívás feltételeit kell figyelembe venniük. 
A pályázat kétlépcsős, az előpályázatok beadási határideje 2020. március 3. A teljes pályázatokat pedig 
2020. június 30-ig lehet benyújtani. 
 

rendelkezésre álló keretösszeg 99 millió forint 

projektek futamideje max. 36 hónap 

mailto:klara.horvath@nkfih.gov.hu
https://tka.hu/palyazatok/108/felsooktatas/-erasmus
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://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/era-net-ejp-cofund-2019-217-era-net/palyazati-felhivas-2019-217-era-net
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támogatás mértéke 100% (az egyetem esetében) 

előleg 90% (az egyetem esetében) 

beadási határidő 2020. március 3. 

 2020. június 30. 15:00 

 
Nemzeti kapcsolattartó: Horváth Klára  
Tel: 896-3748, e-mail: klara.horvath@nkfih.gov.hu 
 
További információ: JPcofuND ERA-NET 

 
 
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.) 

 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.  

 Állampolgárságtól függetlenül benyújtható. 

 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). 

 Várható beadási határidő: 2020. szeptember 09. 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 

https://www.neurodegenerationresearch.eu/initiatives/annual-calls-for-proposals/jpnd-open-call-2020/open-calls/
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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: H2020 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. 
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.  
 
2019-ben a Widespread programban 6 millió euró áll rendelkezésre. A programban támogatott kutató 
nem MSCA ösztöndíjas, hanem Widespread ösztöndíjas lesz. 
 

További információk: WIDESPREAD_WP és  MSCA_WP 

 
 
Az Európai Innovációs Tanács felhívása a járványok korai felismerését 
célzó Horizon 2020 díjról 
 
Évente globális szinten 1 millió halálesetet regisztrálnak a más élőlényekről emberre átkerülő kórokozók 
okozta betegségek következtében.  A globalizáció, a nem tervszerűen megvalósuló urbanizáció,a 
környezeti változások, mint pl klímaváltozás jelentős hatással vannak ezen betegségek megjelenésére és 
terjedésére. 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2018.html
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
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Az újonnan elindított felhívás célja olyan prototípus támogatása, mely előrejelzi és monitorozza az olyan 
kórokozók okozta betegségek megjelenését és kitörését, mint a malária, Zika vírus, Dengue vagy 
sárgaláz. Elvárás, hogy a különböző forrásokból származó nagyszámú adatot integrálja a prototípus.  
 
Beadási határidő: 2020. szeptember 1. 
 
A díj értéke: 5 millió EUR  
 
További információk: Horizon2020 Prize epidemics  
 
 
 

Horizon Díj – Mesterséges Fotoszintézis szintetikus üzemanyag 
előállításhoz 
 
A mesterséges fotoszintézis az egyik legígéretesebb új technológia, fenntartható üzemanyag termelésre. 
 
Az Európai Bizottság megnyitotta az 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 

 
Egyéni pályázók, csoportok, szervezetek és cégek jelentkezhetnek.  
 
Regisztráció: 2020. június 29. 17:00  
Beadási határidő: 2021. február 3. 17:00 
 
A felhívással kapcsolatos további információk: Horizon Díj 

 

 
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 2020. április 29. 12:00.  

 

A kiírással kapcsolatos további információk: COST  

 

 

http://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_epidemics
http://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_sunfuel
http://www.cost.eu/participate
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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: 2020. június 1, október 1. 

További információk: Visegrádi Alap pályázatai 

 
 
A pályázati felhívások összefoglaló táblázata 
 
H2020 és egyéb nemzetközi pályázatok 
 

pályázati felhívás  beadási határidő 

IMI 2 2020. április 21. 

Erasmus+  2020. április 23. 

COST  2020. április 29 12:00 

ALL CALL 2020 2020. május 22. 

Visegrádi Alap pályázatai 2020. június 1. és október 1. 

Horizon2020 Prize epidemics 2020. szeptember 1.  
H2020 MSCA IF 2020. szeptember 9. 17:00 

Horizon Díj 2021. február 3. 

 
 
 
 
 

Eredmények 
 

H2020 program 

 

A Józsi Mihály (TTK Immunológiai Tanszék) témavezetésével benyújtott „Screening of inFlammation to 

enable personalized Medicine” című H2020 FETOPEN pályázat 350 000 EUR támogatásban részesült. 

 

A „HumanE AI Net” című H2020 ICT pályázat Horváth Zoltán (IK Programozási Nyelvek és 

Fordítóprogramok Tanszék) témavezetésével 100 000 EUR támogatást nyert el. 

 

https://www.visegradfund.org/
https://www.imi.europa.eu/apply-funding/open-calls/imi2-call-20
https://tka.hu/palyazatok/241/strategiai-partnersegek-felsooktatasi-projektek
http://www.cost.eu/participate
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/partnersegi-konstrukciok/aal-call-2020/palyazati-felhivas
https://www.visegradfund.org/
http://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_epidemics
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2018.html
http://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_sunfuel
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Toshiba Foundation pályázata 

 

A Takó Ferenc (BTK Távol-keleti Intézet) témavezetésével benyújtott „European Network of Japanese 

Philosophy 6. éves konferenciája” című pályázat 8 000 EUR támogatásban részesült. 
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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  

 

Munkatársaink 

 

 

Koordinációs és Pályázati Menedzsment Osztály 

 

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  

 

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

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

 

 

Pénzügyi Ellenőrzési és Monitoring Osztály 

Plesoczki Mihály, igazgatóhelyettes 

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

 

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 

 

Gáborné Csőke Ildikó, pénzügyi referens (hazai és vegyes finanszírozású pályázatok) 

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

mailto:palyazat@kancellaria.elte.hu
mailto:buzas.krisztina@kancellaria.elte.hu
mailto:forhecz.agota@kancellaria.elte.hu
mailto:szabo.adrienn@kancellaria.elte.hu
mailto:plesoczki.mihaly@kancellaria.elte.hu
mailto:molnar.alexandra@kancellaria.elte.hu
mailto:csiszer.timea@kancellaria.elte.hu
mailto:csiszer.sarolt.anna@kancellaria.elte.hu
mailto:csoke.ildiko@kancellaria.elte.hu
mailto:gyarmati.erika@kancellaria.elte.hu
mailto:kovacs.zsuzsa@kancellaria.elte.hu
mailto:kucsma.gabriella@kancellaria.elte.hu
mailto:mora.erika@kancellaria.elte.hu
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Stiglincz Zsuzsanna, pénzügy monitoring  

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

 

Erhardt Marianna, pénzügyi referens (FIKP és TKP projektek) 

Telefon: 411-6500/2206, E-mail: erhardt.marianna@kancellaria.elte.hu 

 

 

Kiemelt Projektek Projektmenedzsment Osztály 

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 

 

 

 

Érdemes követni facebook oldalunkat, ahol rendszeres tájékoztatást kívánunk nyújtani az aktuális 

pályázati lehetőségekről, pályázatokkal kapcsolatos hírekről, illetve az Egyetem oktatói/kutatói által 

elért pályázati eredményekről. 

 

mailto:stiglincz.zsuzsanna@kancellaria.elte.hu
mailto:erhardt.marianna@kancellaria.elte.hu
mailto:turcsics.istvan@kancellaria.elte.hu
mailto:borissza.tibor@kancellaria.elte.hu
mailto:dietrich.kata@kancellaria.elte.hu
mailto:noszkay.zita@kancellaria.elte.hu
mailto:pesti.zsuzsanna@kancellaria.elte.hu
mailto:raj.zsofia@kancellaria.elte.hu
mailto:zambo.kiss.zsolt@kancellaria.elte.hu
https://www.facebook.com/eltepik

