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I. ÚJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK ÉS MÓDOSÍTÁSOK 

Közoktatás-fejlesztési Kutatási Pályázat – 2022 

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) közzétette a közoktatás fejlesztésének tudományos 

megalapozását segítő pályázati felhívásának harmadik körét. Ennek keretében az MTA négy éven át 

olyan kutatásokat támogat, amelyek célja a nevelés és az oktatás fejlesztésének új tudományos 

eredményekkel való megalapozása, valamint a tudásátadás és az értékközvetítés pedagógiai 

szemléletének és módszereinek megújítását célzó kutatások megvalósítása. 

Az ELKH kutatóhelyek részvételi lehetősége: Az ELKH azon - legalább 6 órában foglalkoztatott - kutatói 

nyújthatnak be kutatócsoport vezetésére pályázatot, akik a kutatási pályázatban bemutatott 

szakterületen jelentős szakmai eredményeket értek el. A pályázatot benyújtó személynek a pályázat 

benyújtásának dátumát legalább három évvel megelőzően szerzett PhD-fokozattal kell rendelkeznie. 

Egy kutató egyszerre csak egy - jelen felhívás szerinti - kutatócsoportnak lehet a vezetője. 

Az egy pályázatban igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: projektenként maximálisan 

évi 20 millió Ft. 

A pályázat benyújtásának határideje és módja: 2022. június 15., 16 óra 

A pályázatot angol nyelven, elektronikus úton kell benyújtani a Közoktatás-fejlesztési kutatási pályázat 

elektronikus pályázati rendszerén keresztül. 

További információ:  

https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/kozoktatas-fejlesztesi-kutatasi-palyazat-2022-112150 

Módosították a „A magyar-koreai alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való 

magyar részvétel támogatása” (2022-1.2.5-TÉT-IPARI-KR) pályázati felhívást 

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által, az NKFI Alapból meghirdetett, „A magyar-

koreai alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása” 

https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/kozoktatas-fejlesztesi-kutatasi-palyazat-2022-112150


EÖTVÖS LORÁND KUTATÁSI HÁLÓZAT TITKÁRSÁGA   

INNOVÁCIÓS FŐOSZTÁLY 
PÁLYÁZATI ÉS MONITORING OSZTÁLY 
 

2 
innovacio@elkh.org 

című (2022-1.2.5-TÉT-IPARI-KR) pályázati felhívás támogatási kérelmeinek benyújtási határideje 2022. 

május 31-ről 2022. június 14. 16 órára változott. 

További információ: 

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/palyazati-hirek/nkfi-alap/meghosszabbodik-2022-125-tet-ipari-kr 

Módosították a „Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése” (2022-2.1.1-NL) 

pályázati felhíváshoz kapcsolódó Általános Pályázati Útmutatót 

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által, az NKFI Alapból meghirdetett „Nemzeti 

Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése” című (2022-2.1.1-NL) kódszámú pályázati 

felhíváshoz kapcsolódó Általános Pályázati Útmutató módosításra került. 

A módosítás az Útmutató alábbi pontjait érintette: 

• „6.1.2.8. Tájékoztatási tevékenység esetében: A támogatást elnyert projekt céljáról, hasznáról, 

az elért eredményekről való tájékoztatási költségek számolhatók el.” 

• „6.3.1. Általános korlátozások l) pontja: tagdíjak (kivéve, ha az NKFI Hivatal előzetesen 

jóváhagyta a tagdíj elszámolhatóságát)”. 

• „6.3.1. Általános korlátozások p) pontja: árfolyamveszteség (kivéve, ha az NKFI Hivatal 

előzetesen jóváhagyta az árfolyamveszteség elszámolhatóságát)”. 

• „8.2. Az árajánlatokhoz kapcsolódó szabályozás a) Eszközbeszerzés esetén pontja, miszerint az 

árajánlat kiállításának dátumát, amely a támogatási kérelem benyújtását megelőző 180 napnál 

nem lehet régebbi”. 

• „8.2. Az árajánlatokhoz kapcsolódó szabályozás c) Immateriális javak beszerzése esetén pontja, 

miszerint az árajánlat kiállításának dátumát, amely a támogatási kérelem benyújtását 

megelőző 180 napnál nem lehet régebbi”. 

• „8.2. Az árajánlatokhoz kapcsolódó szabályozás d) Igénybe vett szolgáltatás esetén pontja, 

miszerint az árajánlat érvényességét és/vagy kiállításának dátumát, amely a támogatási 

kérelem benyújtását megelőző 180 napnál nem lehet régebbi”. 

További információ:  

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/palyazati-hirek/nkfi-alap/modosult-2022-211-nl 

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/nemzeti-laboratoriumok-letrehozasa-komplex-

fejlesztese-2022-211-nl/palyazati-felhivas 

Módosították a „Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása” (2021-

4.1.2-NEMZ_KI) pályázati felhívást 

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által, az NKFI Alapból meghirdetett, „Nemzetközi 

és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása” című (2021-4.1.2-NEMZ_KI) pályázati 

felhívás támogatási kérelmeinek vonatkozásában a támogatói döntés várható időpontja, valamint a 

benyújtási határidő az alábbiak szerint módosult: 

• A támogatói döntés várható időpontja 2021. november 5-ei beérkezési határnap esetén 2022. 

II. negyedév. 

• 2022-ben a 2022. május 31-ig és 2022. augusztus 31-ig beérkezett támogatási kérelmek 

egyidejűleg kerülnek elbírálásra. 

A támogatói döntés várható időpontja  

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/palyazati-hirek/nkfi-alap/meghosszabbodik-2022-125-tet-ipari-kr
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/palyazati-hirek/nkfi-alap/modosult-2022-211-nl
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/nemzeti-laboratoriumok-letrehozasa-komplex-fejlesztese-2022-211-nl/palyazati-felhivas
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/nemzeti-laboratoriumok-letrehozasa-komplex-fejlesztese-2022-211-nl/palyazati-felhivas
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o 2022. május 31-ei beérkezési határnap esetén 2022. III. negyedév, 

o 2022. augusztus 31-ei beérkezési határnap esetén 2022. IV. negyedév. 

További információ:  

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/palyazati-hirek/nkfi-alap/modosult-2021-412-nemz-ki 

 

II. PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK 

A 2022. március 18-ai Pályázati Tájékoztató megküldése óta új hazai nyertes ELKH pályázatról nem 

érkezett hír. 

 

III. KORÁBBAN ISMERTETETT, JELENLEG MÉG NYITOTT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK 

Pályázati felhívás címe 
és kódja 

 
Pályázat 

benyújtásának 
határideje 

 

További információ 

Nemzeti Laboratóriumok 
létrehozása, komplex 
fejlesztése” c. (2022-

2.1.1-NL) 

2022. május 30. 
16 óra 

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-
alap/nemzeti-laboratoriumok-letrehozasa-
komplex-fejlesztese-2022-211-nl/palyazati-

felhivas 

Ifjúsági nemzetközi 
konferencia-részvétel 
támogatására – 2022 

2022. május 30. 
https://mta.hu/aktualis-palyazati-

kiirasok/ifjusagi-nemzetkozi-konferencia-
tudomanyos-palyazat_2022-111547 

ELKH Titkárság „Proof of 
Concept” Program 

2022. május 31. https://elkh.org/proof-of-concept/ 

Vállalati kutatási, 
fejlesztési és innovációs 

tevékenységek 
ösztönzése (GINOP 

PLUSZ-2.1.1-21) 

2022. június 1. – 
2022. június 15. 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-
vllalati-kutatsi-fejlesztsi-s-innovcis-

tevkenysgek-sztnzse-cm-ginop-plusz-211-21-
kdszm-felhvs-5 

Pályázati felhívás a 
Szádeczky-Kardoss 

Elemér-díjra 
2022. június 10. 

https://mta.hu/aktualis-palyazati-
kiirasok/palyazati-felhivas-szadeczky-kardoss-

elemer-dijra-112083 

A magyar-koreai 
alkalmazott kutatás-

fejlesztési 
együttműködési 

programban való magyar 
részvétel támogatása 

(2022-1.2.5-TÉT-IPARI-
KR) 

2022. június 14.  
16 óra 

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-
alap/magyar-koreai-alkalmazott-kutatas-
fejlesztesi-egyuttmukodes-2022-125-tet-

ipari-kr/palyazati-felhivas 

Kétoldalú akadémiai 
egyezmények alapján 
egyszeri utazásokhoz 

nyújtott 2022. évi 
mobilitási támogatás 

2022. október 28. 
12 óra 

https://mta.hu/tamogatas-egyszeri-
utazasokhoz/felhivas-ketoldalu-akademiai-

egyezmenyek-alapjan-egyszeri-utazasokhoz-
nyujtott-2022-evi-mobilitasi-

igenybejelentesekhez-112013 

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/palyazati-hirek/nkfi-alap/modosult-2021-412-nemz-ki
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/nemzeti-laboratoriumok-letrehozasa-komplex-fejlesztese-2022-211-nl/palyazati-felhivas
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/nemzeti-laboratoriumok-letrehozasa-komplex-fejlesztese-2022-211-nl/palyazati-felhivas
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/nemzeti-laboratoriumok-letrehozasa-komplex-fejlesztese-2022-211-nl/palyazati-felhivas
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/nemzeti-laboratoriumok-letrehozasa-komplex-fejlesztese-2022-211-nl/palyazati-felhivas
https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/ifjusagi-nemzetkozi-konferencia-tudomanyos-palyazat_2022-111547
https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/ifjusagi-nemzetkozi-konferencia-tudomanyos-palyazat_2022-111547
https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/ifjusagi-nemzetkozi-konferencia-tudomanyos-palyazat_2022-111547
https://elkh.org/proof-of-concept/
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-vllalati-kutatsi-fejlesztsi-s-innovcis-tevkenysgek-sztnzse-cm-ginop-plusz-211-21-kdszm-felhvs-5
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-vllalati-kutatsi-fejlesztsi-s-innovcis-tevkenysgek-sztnzse-cm-ginop-plusz-211-21-kdszm-felhvs-5
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-vllalati-kutatsi-fejlesztsi-s-innovcis-tevkenysgek-sztnzse-cm-ginop-plusz-211-21-kdszm-felhvs-5
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-vllalati-kutatsi-fejlesztsi-s-innovcis-tevkenysgek-sztnzse-cm-ginop-plusz-211-21-kdszm-felhvs-5
https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/palyazati-felhivas-szadeczky-kardoss-elemer-dijra-112083
https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/palyazati-felhivas-szadeczky-kardoss-elemer-dijra-112083
https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/palyazati-felhivas-szadeczky-kardoss-elemer-dijra-112083
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/magyar-koreai-alkalmazott-kutatas-fejlesztesi-egyuttmukodes-2022-125-tet-ipari-kr/palyazati-felhivas
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/magyar-koreai-alkalmazott-kutatas-fejlesztesi-egyuttmukodes-2022-125-tet-ipari-kr/palyazati-felhivas
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/magyar-koreai-alkalmazott-kutatas-fejlesztesi-egyuttmukodes-2022-125-tet-ipari-kr/palyazati-felhivas
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/magyar-koreai-alkalmazott-kutatas-fejlesztesi-egyuttmukodes-2022-125-tet-ipari-kr/palyazati-felhivas
https://mta.hu/tamogatas-egyszeri-utazasokhoz/felhivas-ketoldalu-akademiai-egyezmenyek-alapjan-egyszeri-utazasokhoz-nyujtott-2022-evi-mobilitasi-igenybejelentesekhez-112013
https://mta.hu/tamogatas-egyszeri-utazasokhoz/felhivas-ketoldalu-akademiai-egyezmenyek-alapjan-egyszeri-utazasokhoz-nyujtott-2022-evi-mobilitasi-igenybejelentesekhez-112013
https://mta.hu/tamogatas-egyszeri-utazasokhoz/felhivas-ketoldalu-akademiai-egyezmenyek-alapjan-egyszeri-utazasokhoz-nyujtott-2022-evi-mobilitasi-igenybejelentesekhez-112013
https://mta.hu/tamogatas-egyszeri-utazasokhoz/felhivas-ketoldalu-akademiai-egyezmenyek-alapjan-egyszeri-utazasokhoz-nyujtott-2022-evi-mobilitasi-igenybejelentesekhez-112013
https://mta.hu/tamogatas-egyszeri-utazasokhoz/felhivas-ketoldalu-akademiai-egyezmenyek-alapjan-egyszeri-utazasokhoz-nyujtott-2022-evi-mobilitasi-igenybejelentesekhez-112013
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Pályázati felhívás címe 
és kódja 

 
Pályázat 

benyújtásának 
határideje 

 

További információ 

Szellemi alkotások hazai 
és nemzetközi 

szellemitulajdon-
védelmét szolgáló 

tevékenységek 
támogatása az alkotások 

hasznosulásának 
előmozdítása érdekében 

(2020-1.1.3-IPARJOG) 

2022. december 30. 
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-

alap/szellemi-alkotasok-szellemi-tulajdon-
vedelme-2020-113-iparjog/palyazati-felhivas 

Az Európai Unió Európai 
Horizont programjában, 

valamint egyéb közös EU-
s programokban való 

magyar részvétel 
ösztönzése (2021-1.2.3-

EU_KP) 

2023. december 29. 

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-
alap/eu-programokban-valo-magyar-
reszvetel-osztonzese-2021-123-eu-

kp/palyazati-felhivas 

Jelentkezés állami 
projektértékelői 

rendszerbe 
folyamatos 

https://www.palyazat.gov.hu/llami-
projektrtkelk 

 

IV. EGYÉB PÁLYÁZATI HÍREK ÉS LEHETŐSÉGEK 

Átmenetileg felfüggesztették a „Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek 

ösztönzése” (GINOP Plusz-2.1.1-21) pályázati felhívást 

A Széchenyi Terv Plusz keretében meghirdetett „Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs 

tevékenységek ösztönzése” című (GINOP Plusz-2.1.1-21) pályázati felhívás 2022. május 17-től 

átmenetileg felfüggesztésre került. 

További információ:  

https://www.palyazat.gov.hu/tjkoztat-a-ginop-plusz-211-21-kdszm-vllalati-kutatsi-fejlesztsi-s-

innovcis-tevkenysgek-sztnzse-cm-felhvs-tmeneti-felfggesztsrl 

Megjelent a 2022-1.2.5-TÉT-IPARI-KR pályázati felhívás kitöltőprogramja 

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által, az NKFI Alapból meghirdetett „A magyar-

koreai alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása” 

című (2022-1.2.5-TÉT-IPARI-KR) pályázati felhívás kitöltőprogramja megjelent a www.palyazat.gov.hu 

oldal „Pályázati e-ügyintézés” felületén. 

További információ:  

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/palyazati-hirek/nkfi-alap/megjelent-2022-125-tet-ipari-kr-

kitoltoprogram 

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/szellemi-alkotasok-szellemi-tulajdon-vedelme-2020-113-iparjog/palyazati-felhivas
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/szellemi-alkotasok-szellemi-tulajdon-vedelme-2020-113-iparjog/palyazati-felhivas
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/szellemi-alkotasok-szellemi-tulajdon-vedelme-2020-113-iparjog/palyazati-felhivas
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/eu-programokban-valo-magyar-reszvetel-osztonzese-2021-123-eu-kp/palyazati-felhivas
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/eu-programokban-valo-magyar-reszvetel-osztonzese-2021-123-eu-kp/palyazati-felhivas
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/eu-programokban-valo-magyar-reszvetel-osztonzese-2021-123-eu-kp/palyazati-felhivas
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/eu-programokban-valo-magyar-reszvetel-osztonzese-2021-123-eu-kp/palyazati-felhivas
https://www.palyazat.gov.hu/llami-projektrtkelk
https://www.palyazat.gov.hu/llami-projektrtkelk
https://www.palyazat.gov.hu/tjkoztat-a-ginop-plusz-211-21-kdszm-vllalati-kutatsi-fejlesztsi-s-innovcis-tevkenysgek-sztnzse-cm-felhvs-tmeneti-felfggesztsrl
https://www.palyazat.gov.hu/tjkoztat-a-ginop-plusz-211-21-kdszm-vllalati-kutatsi-fejlesztsi-s-innovcis-tevkenysgek-sztnzse-cm-felhvs-tmeneti-felfggesztsrl
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/palyazati-hirek/nkfi-alap/megjelent-2022-125-tet-ipari-kr-kitoltoprogram
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/palyazati-hirek/nkfi-alap/megjelent-2022-125-tet-ipari-kr-kitoltoprogram
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Online workshop az I3 hazai célcsoportjai számára 

„Intelligens szakosodás & versenyképes régiók – az I3 szerepe az EU innovációs ökoszisztémájának 

támogatásában” tárgyban 2022. júniusban online workshopot rendez az érdeklődők számára a 

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal. Az esemény célja, hogy a résztvevők részletes 

információt kapjanak az I3 programról, az eddigi pályázati tapasztalatokról, az NKFI Hivatal I3-hoz 

kapcsolódó feladatairól, valamint a 2022. októberi pályázati menetrenddel kapcsolatos fontosabb 

tudnivalókról. 

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. 

A rendezvény időpontja: 2022. június 8., 10.00. - 11:30 

A rendezvény helyszíne: online (YouTube) 

Jelentkezés határideje: 2022. június 7., 16 óra 

További információ:  

https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/hivatal-rendezvenyei/intelligens-szakosodas-versenykepes-regiok 

 

 

 

Kapcsolat: 

Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága 
Innovációs Főosztály 
innovacio@elkh.org 
 
A hírlevéllel kapcsolatban közvetlenül kereshető: 

Völgyi Tímea Nilla 
elemző szakértő 
+36 30 156 0475 
volgyi.timea@elkh.org 
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