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Békés, boldog ünnepet és sikeres pályázatokban gazdag új 

esztendőt kívánunk az ELTE valamennyi kutatójának! 

 
 

Hírek 

 

 

Megjelentek az „OTKA” felhívások nyerteslistái 
 
Az elnyerhető források a természeti és társadalmi jelenségek megismerését célzó, új módszerek, 
eljárások kidolgozását megalapozó projekteket, valamint a fiatal kutatók tudományos pályájának 
elindítását kívánták ösztönözni.   

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal májusi beadási határidővel közzétett pályázati 
felhívásaira a pályázók 558 projektjavaslatot nyújtottak be összesen 20,6 milliárd forintnyi támogatási 
igénnyel. A pályázati felhívások az idei évben is nagy érdeklődésre tartottak számot az ELTE kutatói 
körében. Az három felhívásra összesen 134 pályázat került benyújtásra. Ezek közül 39 pályázat szerepel 
a nyertesek listáján közel 1,3 Milliárd forintos támogatási összeggel, ami az országosan odaítélt 
támogatás közel 14%-a. 
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A kutatói kíváncsiság által vezérelt, bármely tudományterületről kezdeményezett projekteket támogató 
kutatási témapályázatok (K_19) keretében idén 142 új kutatási projekt indulhat, összesen mintegy 5,34 
milliárd forint összegű támogatásból. Ebből 17 Egyetemünkön fog megvalósulni közel 680 000 000 
forintos támogatással. 

A 12 évnél nem régebbi (2007. január 1-jét követően megszerzett) tudományos fokozattal rendelkező 
kutatók számára külön programban meghirdetett felhívás (FK_19) arra ad lehetőséget, hogy a fiatal 
kutatók saját kutatócsoportot alapítva Magyarországon indítsanak önálló kutatást. A pályázat keretében 
80 fiatal kutató kezdhet új projektet összesen 2,73 milliárd forintos támogatással, közülük 11 indul majd 
az ELTE-n. 

A Posztdoktori kiválósági program (PD_19) 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 1,27 milliárd forintos keretösszegéből a már 
tudományos fokozattal rendelkező, de kutatói pályáját most kezdő 52 kutató, közülük 11 ELTE 
kutatóhellyel nyert három évre a kutatói bért, valamint kutatásához kapcsolódó költségeket biztosító 
támogatást.  

 Felhívás 

Támogatott 
pályázatok 

száma 
országos 

Támogatás 
összege (Ft) 

országos  

Támogatott 
pályázatok 
száma ELTE 

Támogatás 
összege (Ft) 

ELTE 

Támogatott 
pályázatok 
száma ELTE 

arány 

Támogatás 
összege 

ELTE arány 

K_19 142 5 338 935 000 17 676 874 000 11,97 12,68 

FK_19 80 2 727 585 000 11 349 765 000 13,75 12,82 

PD_19 52 1 272 411 000 11 255 839 000 21,15 20,11 

Összesen 274 9 338 931 000 39 1 282 478 000 14,23 13,73 

 
 
Mátyus Edit H2020 ERC Starting Grant támogatást nyert 
 

Az Európai Kutatási Tanács 2019-ben is meghirdette fiatal kutatók számára Starting Grant pályázatát. A 
pályázat az Európai Unió Horizon2020 kutatási és innovációs programjának részét képezi, és azokat a 
kiváló európai kutatókat támogatja, akik már jelentős eredményeket értek el szakterületükön. 

Magyarországról az idei évben egyedül Mátyus Edit, a Kémiai Intézet adjunktusa nyerte el a támogatást. 

A POLYQUANT projekt kis molekulák spektroszkópiai tulajdonságainak ultrapontos kiszámítását fogja 
lehetővé tenni. Eddig elhanyagolt vagy nem ismert fizikai-kémiai tényezők, fizikai állandók 
bizonytalansága, vagy akár hosszabb távon új fizikai "effektusok" feltárására nyílik lehetőség a mért és 
számított precíziós spektroszkópiai tulajdonságok alapján. 

További szakmai részletek és aktualitások a Molekuláris Kvantumdinamika Kutatócsoport honlapján 
találhatók. 

 

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/kutatasi-temapalyazat-k19/palyazati-felhivas-k19
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/fiatal-kutatoi-kivalosagi-program-fk19/palyazati-felhivas-fk19
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/posztdoktori-kivalosagi-program-pd19/palyazati-felhivas-pd19
https://erc.europa.eu/news/StG-recipients-2019
http://compchem.hu/
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Vida Tivadar témavezetésével az ELTE első alkalommal nyert el 
pályázatot a H2020 ERC Synergy Grant felhíváson 
 

Az ERC Synergy Grant pályázattípus még az EU-ban legrangosabbnak számító programok között is 
kiemelkedő. A szinergiapályázatok különböző tudományterületek együttműködését segítik,  hogy az így 
keletkező kutatási eredmények új kutatási területeket alapozzanak meg. 

Az 10 millió eurós támogatást nyert projekt célja Kelet-Közép-Európa népességtörténetének mélyebb 
megismerése a Római Birodalom bukása után, a nagy népvándorlások, valamint a kora középkori 
politikai és kulturális változások időszakában. Ezzel 6 éven keresztül tartó ambiciózus program indulhat 
Kelet-Közép-Európa késő antik és kora középkori népességének integratív paleogenetikai, régészeti, 
antropológiai és történeti vizsgálatára (HistoGenes 856453). A projekt keretében mintegy 6000 
temetkezés és belőlük származó emberi minta (magyarországi, németországi, ausztriai, csehországi, 
szlovákiai, romániai, szerbiai, horvátországi és szlovéniai lelőhelyekről) paleogenetikai vizsgálatára nyílik 
lehetőség. 

 Az ELTE BTK Régészettudományi Intézetének és az ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont (MTA 
Kiváló Kutatóhely) Régészeti Intézetének kutatói is kulcsszerepet kapnak a programban, amely osztrák, 
német, amerikai és magyar kutatók együttműködésével valósul meg. A kutatásokba Magyarországon a 
Magyar Nemzeti Múzeum, a Szegedi Tudományegyetem és a Természettudományi Múzeum kutatói is 
bekapcsolódnak. A régészeti elemzést az ELTE kutatócsoportja Vida Tivadar irányításával koordinálja, a 
munkafolyamatba PhD- és egyetemi hallgatók is bekapcsolódhatnak. 

 

Új pályázati felhívások 
 

Hazai pályázatok 

 

Megjelent Magyar-vietnámi alkalmazott kutatás-fejlesztési 
együttműködési pályázat (2019-2.1.12-TÉT_VN) című felhívás  
 
A pályázat célja olyan magyar-vietnami együttműködésben megvalósuló KFI projektek magyar 
résztvevőinek támogatása, amelyek eredményeként magas szakmai színvonalú, közös kutatás-fejlesztési 
és innovációs projektek valósulnak meg az alábbi fókusztémákon belül:  
• Információs és kommunikációs technológiák,  
• Automatizálás,  
• Agrártudomány és élelmiszertechnológiák,  
• Biotechnológia,  
• Egészség- és gyógyszeripari kutatások,  
• Anyagtudományok,  
• Energia,  
• Vízgazdálkodás és környezetvédelem,  
• Ipar 4.0 technológiák.  
 
A program alapvető célkitűzése a kölcsönös szakmai előnyökre építkező, versenyképes magyar-vietnami 
kutatás-fejlesztési és innovációs projektek felkarolása. A projekteknek mindkét fél számára egyértelmű 
hozzáadott értéket kell képviselniük.  
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A kooperációs kutatás magas színvonalának biztosítása érdekében a projektek résztvevői saját 
országukban csak akkor kapják meg a támogatást, ha a másik ország finanszírozó szervezete is a 
támogatás mellett döntött. 
 

rendelkezésre álló keretösszeg 200 millió forint 

igényelhető támogatás 20-70 millió Ft  

támogatott pályázatok várható 
száma  

4 db 

projektek futamideje max. 36 hónap 

támogatás mértéke 100% (az egyetem esetében) 

előleg 90% (az egyetem esetében) 

beadási határidő 2020. február 14. 12:00 

 
További információk: 2019-2.1.12-TÉT_VN 

 

 

Nemzetközi pályázatok 

 

 
A korábbiakban már közzétett, de továbbra is aktuális 
felhívások 
 
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. 

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/magyar-vietnami-alkalmazott-kf-egyuttmukodesi-palyazat-2019-2112-tet-vn/palyazati-felhivas
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 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). 

 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 
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. 

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

 
H2020 Marie Skoldowska Curie program innovatív képzési programjai 
(MSCA ITN) 

 
A program céljai: 

 Innovatív kutatók új generációjának képzése, kihívásokra való felkészítése; 

 Kiváló strukturált kutatási és képzési program nyújtása a programban részt vevő fiatal kutatók 

számára valamint a kutatási témával kapcsolatos és kiegészítő kompetenciák fejlesztése  

 Kibővült karrierlehetőségek biztosítása az akadémiai és a nem-akadémiai szférában, nemzetközi, 

interdiszciplináris és interszektorális mobilitáson keresztül  

fogadó intézmények: 
EU tagállam vagy H2020-hoz társult országban működő 

jogalanyok 

programban résztvevő kutatók 
Csak kezdő kutatókat támogat a program 

(kutatói tapasztalat<4 év) 

Ösztöndíj hossza: 3-36 hónap  

Projekt futamidő:  48 hónap 

megvalósítás formája csak konzorciumban nyújtható be 

várható beadási határidő:  2020. január 9. 17:00 

Támogatás mértéke 
függ a betervezett emberhónapok számától (A 
munkaprogram tartalmazza az egy hónapra megállapított 
unit cost-ot) 

 

 
Alprogramok 

 European training network, (ETN) 

 European joint doctorates, (EJD) 

 European Industrial doctorates (EID) 

ETN EJD EID 

Konzorciumban valósulhat 
meg: min 3 egymástól 
független jogalany 3 különböző 
tagállamban 
 

Konzorciumban valósulhat 
meg: min 3 egymástól 
független akadémiai szektor 
jogalanya 3 különböző 
tagállamban 
 

Konzorciumban valósulhat 
meg: min 2 egymástól 
független jogalany 2 különböző 
tagállamban 
Legalább egy tag az akadémiai 
szektorból és legalább egy 
nem- akadémiai szektorból 

Max 540 emberhónap Max: 540 emberhónap Max: 180 emberhónap 

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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támogatható 
 

támogatható 
 

támogatható, ha 2 tagú a 
konzorcium 

Secondment: max 30% 
 

Secondment max 30% 
 

Legalább 50% az ösztöndíj 
idejének nem akadémiai 
szektorban 

 
További információ:  H2020 MSCA ITN  

 
 
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. 
 
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 sárga 
láz. 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  

 

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. február 1, június 1, október 1. 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-itn-2019.html
http://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_epidemics
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További információk: Visegrádi Alap pályázatai 

 

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 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 

 

https://www.visegradfund.org/
http://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_aid#value
http://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_sunfuel
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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  

 

 

 
 
A pályázati felhívások összefoglaló táblázata 

 
H2020 és egyéb nemzetközi pályázatok 
 

pályázati felhívás  beadási határidő 
H2020 MSCA ITN 2020. január 9. 17:00 

High-tech megoldások 2020. január 15. 

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

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

Horizon Díj 2021. február 3. 

 
 
Hazai finanszírozású pályázatok 
 

pályázati felhívás  beadási határidő 

2019-2.1.12-TÉT_VN 2020. február 14. 12:00 

 

 

http://www.cost.eu/participate
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-itn-2019.html
http://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_aid#value
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
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/magyar-vietnami-alkalmazott-kf-egyuttmukodesi-palyazat-2019-2112-tet-vn/palyazati-felhivas
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Eredmények 

 

Egyetemi innovációs ökoszisztéma (2019-1.2.1- EGYETEMI ÖKO) 
 
A felhívás célja az eredményorientált egyetemi innovációs ökoszisztéma kiépítésének, illetve hatékony 
működtetésének támogatása. A felsőoktatási intézményekben létrejövő kutatás-fejlesztési eredmények 
üzleti hasznosítása az oktatók, kutatók és hallgatók körében kifejlődő vállalkozói szemlélettel, a 
technológia-transzfer és az innováció intézményi szintű menedzsmentjével válik lehetővé. 

A benyújtási határidőig 24 pályázat érkezett be, összesen több mint 2,7 milliárd forintnyi támogatási 
igénnyel. A pályázatokat a befogadási vizsgálat és a formai ellenőrzés után megbízott szakértői csoport 
értékelte és rangsorolta. Az Innovációs Testület az értékelések és a felállított rangsor ismeretében 16 
egyetem programját támogatásra javasolta az NKFI Hivatal elnökének. Többletforrás rendelkezésre 
állása esetén az Innovációs Testület további 7 pályázat támogatását javasolta. 

A támogatott pályázatok között 135 329 975 Ft támogatási összeggel szerepelt az ELTE Innovációs 
Központ által koordinált „Az ELTE Innovációs Ökoszisztémájának fejlesztése az ipari elvárásokkal 
összhangban” címmel benyújtott pályázata. A projekt célja az Egyetem innovációs tevékenységének 
erősítése, hatékonyabbá tétele által az ELTE-n keletkező tudományos eredmények piaci 
hasznosításának, valamint az Egyetem és az üzleti szféra szereplői közötti kutatási, fejlesztési, 
technológiai és innovációs együttműködések elősegítése. 

 

Kompetencia Központok Létrehozása - Kutatási Infrastruktúra 
Fejlesztése (2019-1.3.1-KK) 

 
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett pályázati felhívás célja piaci 
megalapozottságú kutató-fejlesztő bázisok létrehozása a felsőoktatási intézményekben, amelyek a 
vállalati partnerek számára korszerű kutatási hátteret biztosítanak fejlesztési célkitűzéseik eredményes 
megvalósításához. A program a felsőoktatási intézmények számára piacképes, humán és technológiai 
erőforrások kialakítását és ezekre alapozva aktív, fenntartható és folyamatos együttműködést biztosít az 
üzleti partnerekkel, ezen keresztül a támogatott projekt befejezését követően is fenntartható gazdasági 
modellt biztosít. 

A 2019-1.3.1-KK pályázati felhívásra a beadási határidőig 20 pályázat érkezett mintegy 54,6 milliárd 
forint finanszírozási igénnyel. Ezek közül 18 db bizonyult formai szempontból megfelelőnek és tartalmi 
értékelésre alkalmasnak. A pályázatokat kijelölt szakértői csoport értékelte, személyes prezentáció 
kertében meghallgatta és rangsorolta. Az Innovációs Testület 3 pályázat támogatására tett javaslatot az 
NKFI Hivatal elnökének, 8,5 milliárd Ft értékben.  

A támogatott pályázatok között 1 825 702 983 Ft támogatási összeggel szerepelt az Informatikai Kar által 
koordinált „Szoftver- és adatintenzív szolgáltatások” címmel benyújtott pályázata. A modern, 
intellektuális tőkén alapuló gazdasági rendszerek egyik fő hajtóerejét a tudásigényes szolgáltatási 
szektor bővülése jelenti, amely minden korábbinál nagyobb mértékben épül a felsőoktatás 3 missziója, 
az oktatás, a kutatás és a tudáshasznosítási mechanizmusok integrációjára. E felsőoktatási feladatkör 
szervezeti megvalósítását jelenti a Szoftver-és adatintenzív szolgáltatások Kompetencia Központ, amely 
az Informatikai Kar vezetése alatt, konzorciumi formában, 4 szolgáltatási fókuszterületre koncentrálva 
kerül kialakításra, melyek a következők: Pénzügy, egészségügy, telekommunikáció, Ipar 4.0., mely 

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/egyetemi-innovacios-okoszisztema-2019-121-egyetemi-oko/palyazati-felhivas-2019-121-egyetemi-oko
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/kompetencia-kozpontok-letrehozasa-2019-131-kk/palyazati-felhivas-2019-131-kk
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területeken vállalati és akadémiai versenyképességet egyaránt növelő informatikai megoldásokat, 
valamint kutatási infrastruktúrát fejleszt. A projekt két megvalósítási helyszíne a Lágymányosi campus és 
a Savaria Műszaki Intézet. Hosszú távú célként egy fenntartható, stratégiai vállalati együttműködéseken 
alapuló ökoszisztéma kialakítása a cél. 

 

Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása 
(2019-1.1.1-PIACI KFI) 

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett pályázati felhívás célja a vállalkozások 
versenyképességének javítása piacorientált kutatás-fejlesztési és innovációs projektjeik támogatásával. 
Olyan projekteket kívántak támogatni, amelyek jelentős tudományos és/vagy műszaki 
újdonságtartalommal rendelkező termék, technológia vagy szolgáltatás kifejlesztésére irányulnak, illetve 
a projekt eredményeként létrejövő termék, technológia vagy szolgáltatás üzletileg hasznosítható. 

A 2019-1.1.1-PIACI KFI pályázati felhívásra a beadási határidőig 540 pályázat érkezett mintegy 189 
842185 688 forint finanszírozási igénnyel. Ezek közül 508 bizonyult formai szempontból megfelelőnek és 
tartalmi értékelésre alkalmasnak. A pályázatokat kijelölt szakértői csoport értékelte és rangsorolta, 
ezután az Innovációs Testület döntési javaslata 151 pályázatot ajánlott támogatásra az NKFI Hivatal 
elnökének 55 617 269 200 Ft értékben. 

A támogatott projektek között szerepelt a SYREON Kutató Intézet Korlátolt Felelősségű 

Társaság konzorciumvezetésével Poszt-stroke spaszticitást és egyéb izomgörcsöket oldó, közvetlenül 
az harántcsíkolt izomra ható gyógyszerjelölt humán klinikai vizsgálata és értékesítése címmel benyújtott 
pályázat, melyben az ELTE részéről a Málnási-Csizmadia András kutatócsoportja vesz részt, mely a közel 
1 milliárd forint támogatási összegből csaknem 250 millió forintot használhat fel. 

 

 

OTKA FK_19, K_19, PD_19 támogatott pályázatok 
 

FK_19 

Kar Témavezető Pályázat címe 
Elnyert 
támogatás (Ft) 

ÁJK Hoffman István  
A nagykorúak cselekvőképességének korlátozása 
Magyarországon 24 607 000 

BGGYK Zakariás Lilla 
Intraindividuális variabilitás a nyelvi és 
munkamemória-folyamatokban post-stroke afáziában 39 258 000 

BTK Bartus Dávid Római kori figurális bronzok Magyarországról 39 059 000 

BTK Lénárt Tamás Kivándorlók. Az interkulturális irodalom poétikája 17 934 000 

PPK Kekecs Zoltán 

Sham hipnózis: Egy minimálisan hatékony vagy 
placebo hipnózis indukciós technika 
hipnóziskutatásban használható kontrollhelyzetként 
való validálása 39 981 000 

PPK Krajcsi Attila A számmegértés új alapjai 17 382 000 
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TÁTK Keller Márkus 
Professzionalizáció története az Osztrák-Magyar 
Monarchiában a 19-20. században 31 464 000 

TTK Barna János 
A HSF-1 új szerepeinek feltárása a sejtes stressz 
válaszok koordinálásában és az egyedfejlődésben 39 971 000 

TTK Berkesi Márta 
Szubdukciós fluidumok hatása a mélylitoszférára: 
összehasonlító tanulmány 36 389 000 

TTK Breuer Hajnalka 

A regionális klímamodellezés új megközelítése és 
alkalmazása a konvektív csapadék változásának 
vizsgálatára a Kárpát-medencében 24 000 000 

K_19 

Kar Témavezető Pályázat címe 
Elnyert 
támogatás (Ft) 

ÁJK 
Somody 
Bernadette  Az alapjogi jogalanyiság koncepciója 33 960 000 

BTK Bodó Csanád  
Nyelvi revitalizáció, szocializáció és ideológia a Csángó 
Bentlakások diákjai körében 46 928 000 

BTK Fazekas István 

Katolikus iskoláztatás a kora újkori Nyugat-
Magyarországon: a Nagyszombat-Pozsony-Győr régió 
diákságának társadalomtörténeti vizsgálata 43 058 000 

BTK Kalla Gábor  
Az Újasszír Birodalom egy helyi igazgatási 
központjának intenzív régészeti kutatása 47 976 000 

BTK Mester Zsolt 

Kőeszközök felületi elváltozásainak kvalitatív és 
kvantitatív elemzése: digitális és fizikai 
referenciagyűjtemény létrehozása magyarországi 
kőnyersanyagok készítési és használati nyomainak 
jellemzésére 46 830 000 

BTK Müllner András  

A magyarországi részvételi filmkultúra története és 
jelenkori gyakorlatai, különös tekintettel a sérülékeny 
kisebbségi csoportok önreprezentációjára 47 814 000 

BTK Simon Attila Biopoétika a 20-21. századi magyar irodalomban 28 930 000 

PPK 
Logemann 
Alexander  Mechanisms of self-regulation 45 143 000 

TTK Fodor Ferenc  

A Szarvasi-1 energiafű élettani, ionomikai és 
metabolomikai vizsgálata limitáló és stimuláló 
hatások mellett 47 960 000 

TTK Gácsi Márta 

A kutya mint innovatív és ökológiailag releváns ADHD 
állatmodell. Komparatív viselkedéses és neurális 
megközelítések 32 000 000 

TTK Karátson Dávid  

Az észak-magyarországi miocén robbanásos 
tűzhányótevékenység folyamatai, termékei és 
kronológiája: a szilíciumgazdag piroklasztitok 
rétegtana 39 984 000 

TTK Komjáth Péter  Kombinatorikus halmazelmélet 7 553 000 

TTK Novák Zoltán 
Új szerves kémiai módszerek fejlesztése fluortartalmú 
szerves molekulák előállítására 35 868 000 

TTK Ősi Attila Mezozoikumi sauropsida hüllők fogkopás-vizsgálata 38 214 000 

TTK Salma Imre  
Légköri új aeroszol részecskék képződés és 
növekedése: a biogén források szerepe 38 664 000 
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TTK Turányi Tamás  
Nitrogénvegyületek kölcsönhatása szénhidrogénekkel 
és  alkoholokkal magas hőmérsékleten 47 992 000 

TTK Vellai Tibor Az öregedési folyamat mechanizmusa és szabályozása 48 000 000 

PD_19 

Kar Témavezető Pályázat címe 
Elnyert 
támogatás (Ft) 

BTK Juhász Lajos  Antik pénzek a Dunától keletre 24 222 000 

BTK Kökényesi Zsolt 
Főnemesi diákok a Magyar Királyság és Erdély 17-18. 
századi jezsuita iskolahálózatában 23 628 000 

 
BTK 

 
Molnár Dávid  

A „magyar Ovidius”, Filiczki János költői életműve és 
kapcsolati hálója 

25 500 000 

BTK Szilágyi Márton  
Interakció, identitás és innováció a Kárpát-
medencében az i.e. 5. évezred második felében. 25 374 000 

PPK Czető Krisztina 
Az iskolai attitűd kutatásának kérdései: elméleti 
modellek, perspektívák, lehetséges mérőeszközök 11 021 000 

PPK Nagy Tamás 
Az érzelmi arousal szerepe a média által kiváltott 
stressz-felépülésben 25 500 000 

TÁTK Unger Anna 
A közvetlen demokrácia Magyarországon: fejlődés, 
kihívások és kilátások (1989-2018) 25 293 000 

TÁTK Váradi Luca 
Előítéletek, csoportnormák és reziliencia tizenévesek 
körében: új megközelítés az előítéletek csökkentésére 24 542 000 

TTK Enyedi Kata 
Új típusú 3D sejtmodellek létrehozására alkalmas 
hibrid hidrogélek előállítása és vizsgálata 25 358 000 

TTK Haszpra Tímea 
A kaotikus advekció szerepe geoengineering 
problémákban 23 918 000 

TTK Horváth Gergely 
Az egyeden belüli viselkedési változatosság ökológiai 
és evolúciós jelentősége 24 594 000 

TTK Karádi Viktor 
A középső-nori (felső-triász) conodonta zonáció 
pontosítása tethysi szelvények faunái alapján 22 182 000 

ANN_19, SNN_19 

Kar Témavezető Pályázat címe 
Elnyert 
támogatás (Ft) 

TTK Czirók András 
Mesterséges epitél szövetek létrehozása és 
alkalmazása a tüdőrák kutatásában 47 992 000 

TTK Kiss György Geometriák, gráfok, csoportok és kapcsolataik 24 894 000 

 

 

Kétoldalú TéT-együttműködési pályázat 

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett pályázati felhívások segítik az adott 
relációval kétoldalú TéT együttműködés keretében folytatott kutatások résztvevőinek mobilitását, 
valamint ösztönzik a nagyobb volumenű, projektalapú együttműködést is. 
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A 2019-2.1.11-TÉT pályázati felhívás általános relációjára a két beadási határidőre összesen 68  pályázat 
érkezett több 211 millió forint támogatási igénnyel. Ezek közül 62 bizonyult formai szempontból 
megfelelőnek és tartalmi értékelésre alkalmasnak. A pályázatokat kijelölt szakértői csoport értékelte és 
rangsorolta, majd annak előterjesztése alapján az Innovációs Testület 43 pályázat támogatására tett 
javaslatot az NKFI Hivatal elnökének. A Támogató döntése alapján így 43 pályázat részesül több mint 135 
millió forint vissza nem térítendő támogatásban az NKFI Alapból. 

Az ELTE kutatói által benyújtott 7 pályázat közül 4 nyert el támogatást. 

A Mihucz Viktor (TTK Kémiai Intézet) témavezetésével benyújtott „Beltéri PM2.5 oxidatív potenciáljának 
becslése mesterséges tüdőfolyadék antioxidáns koncentrációjának csökkenésével" című projekt 1 440 
000 Ft támogatásban részesült. 

A Csanád Máté (TTK Atomfizikai Tanszék) témavezetésével benyújtott „Az erősen kölcsönható anyag 
fázisainak vizsgálata" című projekt 4 368 000 Ft támogatásban részesült. 

A Kardos József (TTK Biokémiai Tanszék) témavezetésével benyújtott „Nemzetközi együttműködés 
folytatása a fehérjék kóros aggregációjának vizsgálatára" című projekt 4 582 928 Ft támogatásban 
részesült. 

A Magyari Enikő (TTK Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék) témavezetésével benyújtott „Árvaszúnyog 
alapú őskörnyezet és paleoklíma rekonstrukció a Kárpáti Régióban" című projekt 1 800 000 Ft 
támogatásban részesült. 

 

Az Európai Unió Horizont 2020 programjában, valamint egyéb közös 
EU-s programokban való magyar részvétel ösztönzése (2019-2.1.5-
EU_KP) 

A 2019. évi EU_KP felhívás célja az Európai Unió Horizont 2020 keretprogramjában, valamint egyéb 
kutatási, fejlesztési és innovációs közös programjaiban, regionális együttműködéseiben való magyar 
részvétel előmozdítása. 

A 2019. szeptember 30-i beadási határidőre 24 pályázat érkezett be. A befogadott pályaművekből egyet 
a pályázó visszavont. A pályázati kiírásban rögzített tartalmi ellenőrzési szempontok alapján a kijelölt 
szakértői csoport tagjai értékelték és rangsorolták a pályázatokat. Az Innovációs Testület 14 pályázat 
támogatását javasolta az NKFI Hivatal elnökének, összesen 24,68 millió forint támogatási összeggel. 

Ez ELTE kutató által benyújtott mind a 4 pályázat szerepelt a nyerteslistán. 

A Veres-Székely Anna (PPK Pszichológia Intézet) témavezetésével benyújtott „A társas és érzelmi 
kompetenciák személyre szabott fejlesztését és innovatív mérését célzó Horizon 2020 pályázat 
előkészítése" című H2020 MSCA-ITN-2018 pályázat koordinátorként történő beadására” című projekt 
2 995 421 Ft támogatásban részesült. 

A Nádasdy Zoltán (PPK Pszichológiai Intézet) témavezetésével benyújtott „A  gamma oszcillációk vizuális 
információfeldolgozásban betöltött szerepének vizsgálata magnetoencephalográfiával” című projekt 
2 960 425 Ft támogatásban részesült. 

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/ketoldalu-tet-egyuttmukodes-2019-2111-tet/palyazati-felhivas-2019-2111-tet
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/eu-programokban-valo-magyar-reszvetel-osztonzese-2019-215-eu-kp/palyazati-felhivas-2019-215-eu-kp
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A Németh András (PPK Neveléstudományi Intézet) témavezetésével benyújtott „Dél-, kelet-, és kelet-
közép-európai térség neveléstudományos innovációs reflexióinak komparatisztikai vizsgálatára irányuló 
konzoricum szervezése a Horizon 2020 keretében és a 2020 márciusában benyújtandó nemzetközi 
kutatási projekt előkészítése” című projekt 2 818 413 Ft támogatásban részesült. 

A Lukács András (TTK számítógéptudományi Tanszék) témavezetésével benyújtott „Mesterséges 
intelligencia témájú H2020 pályázatok” című projekt 1 500 000 Ft támogatásban részesült. 

 

H2020 Program  

H2020-SC1-BHC-2018-2020 alprogram 

 

A „Járványok megelőzését és megállítását támogató Virtuális Obszervatórium” című pályázat Csabai 

István (TTK Fizikai Intézet) témavezetésével 856 000 EUR támogatást nyert el.  

 

H2020-INFRAIA-2018-2020 alprogram  

 

Werner Norbert (TTK Fizikai Intézet) „Közös tevékenységek a nagy energiás asztrofizika területén” című 

projektje 58 125 EUR összegű támogatásban részesült.  

 

Az „Infrastructure for transnational access and discovery in structural biology” című pályázat Perczel 

András (TTK Szerves Kémiai Tanszék) témavezetésével 59 375 EUR támogatást nyert el.  

 

H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2019 alprogram 

 

György Eszter (BTK Atelier Interdiszciplináris Történeti Tanszék) „UNCHARTED: A kultúra társadalmi 

értékének megértése, rögzítése és előremozdítása” című projektje 188 750 EUR összegű támogatásban 

részesült.  

 

 

JUST Program 

 

A „A bírák iránti bizalom, függetlenség, pártatlanság az EU Alapszerződés alapján” című pályázat fleck 

Zoltán (ÁJK Jog- és Társadalomelméleti Tanszék) témavezetésével 41 849 EUR támogatást nyert el.  

 

 

A Fetzer Franklin Fund pályázata 
 

Kekecs Zoltán (PPK Affektív Pszichológia Tanszék) „STASH - A direkt adatarchiválás és adatmegosztás 

stimulációja a kutatók körében” című projektje 19 965 USD összegű támogatásban részesült.  
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Nemzeti Tehetség Program 2019-2020 
 

 

NTP-HHTDK-19 - Hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeik támogatása 

Felelős szervezeti 
egység Témavezető Pályázat címe 

Támogatás 
összege (Ft) 

BTK Nagy Balázs  
ELTE BTK Hallgatói Tudományos Diákköri 
munkájának támogatása 2 500 000 

IK Safranyik Ferenc 
ELTE-IK TDK műhelymunkák és 
rendezvényeik támogatása 500 000 

PPK Nagy Tamás ELTE-PPK TDK műhelyfoglalkozások - 2019 2 800 000 

TÁTK Sik Domonkos 

Az ELTE Társadalomtudományi Karán 
Kutatási és készségfejlesztés TDK-zó 
hallgatók számára 1 900 000 

TTK Horváth Ákos  
Az ELTE TTK Diákköri programjai a 
2019/2020 tanévben 2 800 000 

TÓK Vitályos Gábor Áron 
Az ELTE TÓK hallgatóinak tehetséggondozási 
támogatása 600 000 

SEK Skribanek Anna 
Tudományos diákköri tevékenység erősítése 
Szombathelyen 2 020 000 

  

NTP-TFJ-19 -A tehetségsegítés feltételrendszerének javítását célzó hazai programok támogatása 

Felelős szervezeti 
egység Témavezető Pályázat címe 

Támogatás 
összege (Ft) 

ELTE Radnóti Kornai Júlia 

Tájékozódás síkban, térben - 
kompetenciafejlesztés matematika szakköri 
foglalkozásokon 1 000 000 

  

NTP-SZKOLL-19 - Hazai és határon túli magyar nyelvű szakkollégiumok támogatására 

Felelős szervezeti 
egység Témavezető Pályázat címe 

Támogatás 
összege (Ft) 

Bibó István 
Szakkollégium Milánkovich András 

ELTE Bibó István Szakkollégium a hagyomány 
és a felelős szakmaiság szolgálatában 2 000 000 

Bolyai Kollégium Kürti Jenő  Tehetséggondozás a Bolyai Kollégiumban 2 931 000 

Eötvös József 
Collegium Horváth László 

Szakkollégista tudományos és közéleti 
műhelykiadványok, rendezvények, 
utánpótlásnevelés 700 000 

Angelusz Róbert 
Társadalomtudományi 
Szakkollégium Éber Márk Áron 

Az ELTE Angelusz Róbert 
Társadalomtudományi Szakkollégium 
szakmai működési támogatása 2019-2020 500 000 

Illyés Sándor 
Szakkollégium Varga Katalin 

Egyén és szakkollégium fejlődése a 
tudományos életben 500 000 
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NTP-TMV-M-19 - Hazai nagy hagyományú és szakmailag elismert országos vagy Kárpát-medencei 
szervezésű tanulmányi és művészeti versenyek támogatása 

Felelős szervezeti 
egység Témavezető Pályázat címe 

Támogatás 
összege (Ft) 

ELTE-SEK Regionális 
Pedagógiai Szolgáltató 
és Kutató Központ Bakó Balázs Savaria országos történelem verseny 2 500 000 

ELTE-SEK Regionális 
Pedagógiai Szolgáltató 
és Kutató Központ Bakó Balázs 

7-8.évfolyamos tanulók országos történelem 
versenye 2 500 000 

  

NTP-NTMV-19 - A hazai tehetséges, országos versenyeken kimagasló eredményt elért magyar fiatalok 
nemzetközi tanulmányi és művészeti versenyeken való részvételének támogatása 

Felelős szervezeti 
egység Témavezető Pályázat címe 

Támogatás 
összege (Ft) 

IK Zsakó László 
Részvétel nemzetközi egyetemi 
programozási versenyeken 500 000 

  

NTP-FKT-19 -A hazai és a határon túli felsőoktatási intézmények tehetséggondozó programjainak 
támogatása 

Felelős szervezeti 
egység Témavezető Pályázat címe 

Támogatás 
összege (Ft) 

ELTE Lénárt Krisztina 
Az ELTE tehetséggondozó programjainak 
fejlesztése 3 000 000 
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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 

 

 

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 

 

 

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) – 2019. február 1-től GYES-en 

Telefon: 411-6500 /2061, Email: gyarmati.erika@kancellaria.elte.hu  

mailto:palyazat@kancellaria.elte.hu
mailto:turcsics.istvan@kancellaria.elte.hu
mailto:borissza.tibor@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
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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  

 

Stiglincz Zsuzsanna, pénzügyi referens  

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

 

Erhardt Marianna, pénzügyi referens  

Telefon: 411-6500/2206, E-mail: erhardt.marianna@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:kovacs.zsuzsa@kancellaria.elte.hu
mailto:kucsma.gabriella@kancellaria.elte.hu
mailto:mora.erika@kancellaria.elte.hu
mailto:stiglincz.zsuzsanna@kancellaria.elte.hu
mailto:erhardt.marianna@kancellaria.elte.hu
https://www.facebook.com/eltepik

