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I. ÚJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK 

Megjelent az „Akadémiai Ifjúsági Díj 2023” c. pályázati felhívás 

A Magyar Tudományos Akadémia (továbbiakban: MTA) 2022. május 30-án meghirdette az „Akadémiai 

Ifjúsági Díj 2023” (továbbiakban: Díj) című pályázati felhívását az MTA Köztestületének bármely, 35 

évnél fiatalabb (kiskorú gyermeket nevelő kutató esetén a pályázati korhatár gyermekenként 

megemelkedhet) kutatóinak tudományos eredményeinek elismerésére. 

A Díj elnyerésére olyan egyéni munkával elért eredménnyel és annak összefoglalásával lehet pályázni 

(szabadalom, találmány, könyv, szakcikk vagy cikksorozat, önállóan értékelhető kutatási 

részeredmény, a társadalomtudományok területén a doktori értekezés is), amelynek tudományos 

értéke az elismerést indokolja. 

Az ELKH kutatóhelyek részvételi lehetősége: A felhívásra pályázatot az ELKH kutatóhelyeinek teljes 

vagy részmunkaidőben tudományos kutatói tevékenységet végző – MTA köztestületi tagsággal 

rendelkező – foglalkoztatottjai nyújthatnak be a kutatóhely vezetőjének ajánlásával. 

Az egy pályázatban elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege: személyenként legfeljebb 

bruttó 500 000 Ft. Az elnyert összeg szabadon felhasználható. A díjazottak a pénzjutalom mellett 

oklevelet is kapnak. 

Egyéb kritérium: A Díj egy kutatónak csak egyszer ítélhető oda. 

A pályázat benyújtásának határideje és módja: 2022. szeptember 1., 16 óra 

A pályázatot a https://palyazat.mta.hu/aid_2022 felületen szükséges benyújtani. 

További információ: 

https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/akademiai-ifjusagi-dij-iden-is-palyazhat-valamennyi-fiatal-

mta-koztestuleti-tagsaggal-rendelkezo-aktiv-kutato-112202 

 

 

https://palyazat.mta.hu/aid_2022
https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/akademiai-ifjusagi-dij-iden-is-palyazhat-valamennyi-fiatal-mta-koztestuleti-tagsaggal-rendelkezo-aktiv-kutato-112202
https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/akademiai-ifjusagi-dij-iden-is-palyazhat-valamennyi-fiatal-mta-koztestuleti-tagsaggal-rendelkezo-aktiv-kutato-112202
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II. PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK 

Eredményt hirdetett az MTA a Lendület programról 

Az MTA honlapján 2022. június 16-án megjelent a „Lendület Programban” támogatást kapott 
kutatócsoportok listája. 
 
A pályázati felhívás keretében a benyújtási határidőig összesen 102 érvényes pályázat érkezett: 16 db 
a bölcsészet- és társadalomtudományok, 34 db az élettudományok és 52 db pályázat a matematikai és 
természettudományok területéről. 
A benyújtott pályázatokról az Akadémia elnöke 2022. június 10-én döntött a szakértői értékelések, a 
Lendület Zsűri és a Lendület Bizottság javaslatai alapján. 
 
Az ELKH 7 kutatóhelyének 8 kutatócsoportja részesül összesen 1 472 715 000 Ft támogatásban. 
 
A nyertesek listája és további információ: 
https://mta.hu/mta_hirei/tizenkilenc-uj-lendulet-kutatocsoport-alakulhat-es-kezdheti-meg-
kutatasat-hazai-kutatohelyeken-2022-ben-az-akademia-tamogatasaval-112233 
 

Eredményt hirdetett az MTA a 2022. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj pályázatról 

2022. június 24-én megtörtént a „Bolyai János Kutatási Ösztöndíj” c. pályázati felhívás 
eredményhirdetése. 
 
A felhívásra benyújtott pályázatokat az adott tudományterületek szakértőiből álló zsűri értékelte, és 
tett javaslatot a támogatandó pályázókra.  
A MTA főtitkárának döntése értelmében 152 fiatal kutató nyert vissza nem térítendő ösztöndíj-
támogatást. Az ELKH 13 kutatóhelyének 39 kutatója részesül támogatásban. Az ösztöndíj összege 125 
000 Ft. 
 
A nyertesek listája és további információ:  
https://mta.hu/mta_hirei/a-2022-ben-bolyai-janos-kutatasi-osztondijat-nyert-kutatok-112243 

III. KORÁBBAN ISMERTETETT, JELENLEG MÉG NYITOTT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK 

Pályázati felhívás címe 
és kódja 

 
Pályázat 

benyújtásának 
határideje 

 

További információ 

A magyar-török 
alkalmazott kutatás-

fejlesztési 
együttműködési 

programban való magyar 
részvétel támogatása” 

(2022-1.2.6-TÉT-IPARI-TR 

2022. július 21., 16 
óra 

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-
alap/magyar-torok-alkalmazott-kutatas-
fejlesztesi-egyuttmukodes-2022-126-tet-

ipari-tr/palyazati-felhivas 

https://mta.hu/mta_hirei/tizenkilenc-uj-lendulet-kutatocsoport-alakulhat-es-kezdheti-meg-kutatasat-hazai-kutatohelyeken-2022-ben-az-akademia-tamogatasaval-112233
https://mta.hu/mta_hirei/tizenkilenc-uj-lendulet-kutatocsoport-alakulhat-es-kezdheti-meg-kutatasat-hazai-kutatohelyeken-2022-ben-az-akademia-tamogatasaval-112233
https://mta.hu/mta_hirei/a-2022-ben-bolyai-janos-kutatasi-osztondijat-nyert-kutatok-112243
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/magyar-torok-alkalmazott-kutatas-fejlesztesi-egyuttmukodes-2022-126-tet-ipari-tr/palyazati-felhivas
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/magyar-torok-alkalmazott-kutatas-fejlesztesi-egyuttmukodes-2022-126-tet-ipari-tr/palyazati-felhivas
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/magyar-torok-alkalmazott-kutatas-fejlesztesi-egyuttmukodes-2022-126-tet-ipari-tr/palyazati-felhivas
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/magyar-torok-alkalmazott-kutatas-fejlesztesi-egyuttmukodes-2022-126-tet-ipari-tr/palyazati-felhivas
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Pályázati felhívás címe 
és kódja 

 
Pályázat 

benyújtásának 
határideje 

 

További információ 

Nemzetközi és hazai 
kutatási infrastruktúrák 

használatának 
támogatása (2021-4.1.2-

NEMZ_KI) 

2022. augusztus 31. 

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-
alap/nemzetkozi-hazai-kutatasi-

infrastrukturak-hasznalatanak-tamogatasa-
2021-412-nemz-ki/palyazati-felhivas 

Az EUREKA programban 
való magyar részvétel 

támogatása (2022-1.2.4-
EUREKA) 

2022. szeptember 30. 

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-
alap/eureka-programban-valo-magyar-

reszvetel-tamogatasa-2022-124-
eureka/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 

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 HÍR 

Az MTA új doktorait köszöntötték az Akadémián 

Nyolcvan kutató, köztük az ELKH 25 kutatója vehette át az MTA Székház Dísztermében Magyar 

Tudományos Akadémia doktora cím megszerzését igazoló oklevelet.  

További információ:  

https://mta.hu/mta_hirei/a-kutatoi-kivalosag-vedjegye-az-mta-uj-doktorait-koszontottek-az-

akademian-112250 

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/nemzetkozi-hazai-kutatasi-infrastrukturak-hasznalatanak-tamogatasa-2021-412-nemz-ki/palyazati-felhivas
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https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/nemzetkozi-hazai-kutatasi-infrastrukturak-hasznalatanak-tamogatasa-2021-412-nemz-ki/palyazati-felhivas
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/eureka-programban-valo-magyar-reszvetel-tamogatasa-2022-124-eureka/palyazati-felhivas
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Kapcsolat: 

Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága 
Innovációs Főosztály 
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A hírlevéllel kapcsolatban közvetlenül kereshető: 

Antal Anita 
elemző szakértő 
+36 30 156 3476 
antal.anita@elkh.org 
 
Völgyi Tímea Nilla 
elemző szakértő 
+36 30 156 0475 
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