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I. KIEMELT PÁLYÁZATI HÍR 

Módosult „A magyar-török alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar 

részvétel támogatása” (2022-1.2.6-TÉT-IPARI-TR) pályázati felhívás 

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által, az NKFI Alapból 2022. május 26-án 

meghirdetett „A magyar-török alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való 

magyar részvétel támogatása” (2022-1.2.6-TÉT-IPARI-TR) című pályázati felhívás esetében a 

támogatási kérelmek benyújtási határideje 2022. május 30-ról 2022. augusztus 31. 16 órára változott. 

További információ: 

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/palyazati-hirek/nkfi-alap/meghosszabbitasra-kerult-2022-126-tet-

ipari-tr 

II. 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. augusztus 31., 
16 óra 

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

ipari-tr/palyazati-felhivas 

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 

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/palyazati-hirek/nkfi-alap/meghosszabbitasra-kerult-2022-126-tet-ipari-tr
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/palyazati-hirek/nkfi-alap/meghosszabbitasra-kerult-2022-126-tet-ipari-tr
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
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/nemzetkozi-hazai-kutatasi-infrastrukturak-hasznalatanak-tamogatasa-2021-412-nemz-ki/palyazati-felhivas
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/nemzetkozi-hazai-kutatasi-infrastrukturak-hasznalatanak-tamogatasa-2021-412-nemz-ki/palyazati-felhivas
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Pályázati felhívás címe 
és kódja 

 
Pályázat 

benyújtásának 
határideje 

 

További információ 

Akadémiai Ifjúsági Díj 
2023 

2022. szeptember 1. 
16 óra 

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

palyazhat-valamennyi-fiatal-mta-koztestuleti-
tagsaggal-rendelkezo-aktiv-kutato-112202 

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 

 

III. TOVÁBBI ÚJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK 

Megjelent a pályázati felhívás „Kétoldalú nemzetközi kutatási projektek mobilitási támogatására – 

2022” 

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) közzétette a kétoldalú nemzetközi kutatási projektek 

mobilitási támogatására kiírt pályázati felhívását. Ennek keretében az MTA a kétoldalú együttműködési 

megállapodásai keretében megvalósuló 2-3 éves nemzetközi kutatási projekteket kívánja támogatni. 

Az ELKH kutatóhelyek részvételi lehetősége: Az ELKH azon foglalkoztatottja, aki az „MTA Kiváló 

Kutatóhely” minősítéssel rendelkező kutatóintézetek és kutatóközpontok kutató foglalkoztatottjai is, 

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
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
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/eureka-programban-valo-magyar-reszvetel-tamogatasa-2022-124-eureka/palyazati-felhivas
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/eureka-programban-valo-magyar-reszvetel-tamogatasa-2022-124-eureka/palyazati-felhivas
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/eureka-programban-valo-magyar-reszvetel-tamogatasa-2022-124-eureka/palyazati-felhivas
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/eureka-programban-valo-magyar-reszvetel-tamogatasa-2022-124-eureka/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
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
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vagy „MTA Kiváló Kutatóhely” minősítésű kutatási egységgel rendelkező kutatóintézetek és 

kutatóközpontok ilyen minősítésű kutatási egységéhez rendelt kutató foglalkoztatottja. 

Egyéb kritérium: Kizárólag a pályázati felhívásban megjelölt külföldi partnerintézményekkel indítandó 

közös projektek mobilitási költségeinek támogatására nyújtható be pályázat a felhívásban foglalt 

időszakokra. 

Az egy pályázatban igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: Az elnyerhető költségvetési 

támogatás mértékének nincs alsó és felső határa. A támogatásra javasolt pályázatok esetében a 

támogatás intenzitása évenként a pályázati felhívás VI. pontban hivatkozott normatíva alapján számolt 

támogatás 100%-a. 

A pályázat benyújtásának határideje és módja: 2022. szeptember 30. 

A pályázatokat a https://palyazat.mta.hu/projekt_2022/ oldalon elérhető elektronikus pályázati 

rendszeren keresztül szükséges benyújtani, de a pályázati weboldalról letölthető befogadó intézmény 

nyilatkozatát, és a pályázó által aláírt összevont nyilatkozatot egy példányban postán is szükséges 

megküldeni az MTA Titkársága Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya részére. 

További információ:  

https://mta.hu/data/dokumentumok/palyazatok/2022/projekt_2022_palyazati_felhivas_vegleges_li

nkekkel.pdf 

Megjelent a „Gábor Dénes-díj felterjesztési felhívás” című pályázati felhívás 

A NOVOFER Alapítvány Kuratóriuma 2022. július 11-én meghirdette „Gábor Dénes Díj 2022” 

(továbbiakban: Díj) című pályázati felhívását, mely az elmúlt 5 évben folytatott, kiemelkedően 

eredményes mérnöki alkotó munka, kutatói teljesítmény vagy eredeti felfedezés elismerését célozza.  

Az ELKH kutatóhelyek részvételi lehetősége: A felhívásra a jelölteket gazdasági tevékenységet folytató 

társaságok-, a kutatással-, fejlesztéssel-, felsőfokú képzéssel foglalkozó intézmények-, a kamarák-, a 

műszaki és természet-tudományi egyesületek-, a szakmai vagy érdekvédelmi szervezetek ill. 

szövetségek vezetői, valamint a Gábor Dénes-díjjal korábban kitüntetett szakemberek terjeszthetik fel. 

A Díj keretében az ELKH azon foglalkoztatottjainak elismerésére nyílik lehetőség, – akik itthon, vagy 

határainkon túl – a természettudományos szakterületek valamelyikén kiemelkedő tudományos, 

kutatási-fejlesztési tevékenységet folytatnak; jelentős, a gyakorlatban az elmúlt 5 évben bevezetett, 

konkrét tudományos és/vagy műszaki-szellemi alkotást hoztak létre; megvalósult tudományos, 

kutatási-fejlesztési, innovatív tevékenységükkel hozzájárultak a környezeti értékek megőrzéséhez, a 

fenntartható fejlődéshez; személyes közreműködésükkel megalapozták és fenntartották intézményük 

innovációs készségét és képességét. 

A Kuratórium a felterjesztések alapján Gábor Dénes Életmű-díjat is adományoz. 

A pályázatban elnyerhető díjazás mértéke: A Gábor Dénes-díj egy 125 mm átmérőjű bronzplakett, mely 

díjat díszoklevél és pénzdíj egészíti ki. 

Egyéb kritérium: A Díj egy kutatónak csak egyszer ítélhető oda. A Díj személyre szóló, alkotó közösségek 

csoportosan nem jelölhetők. A Kuratórium posztumusz díjat nem adományoz. 

A pályázat benyújtásának határideje és módja: 2022. október 11. 

https://palyazat.mta.hu/projekt_2022/
https://mta.hu/data/dokumentumok/palyazatok/2022/projekt_2022_palyazati_felhivas_vegleges_linkekkel.pdf
https://mta.hu/data/dokumentumok/palyazatok/2022/projekt_2022_palyazati_felhivas_vegleges_linkekkel.pdf
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A teljes jelölést elektronikusan kell megküldeni az alapitvany@novofer.hu e-mail címre. Az aláírt 

pályázati adatlap eredeti példányát postai úton is meg kell küldeni a 1112 Budapest, Hegyalja út 86. 

címre. 

További információ: 

http://www.gabordenes.hu/palyazati-felhivasok/ 

Megjelent a Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása nemzetközi konferenciaszervezés 

támogatására - 2023. 

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) 2022. augusztus 5-én meghirdette a magyar tudomány 

nemzetközi elismertsége és kapcsolatainak fejlesztése érdekében a nemzetközi konferenciaszervezés 

támogatására kiírt pályázati felhívását, melynek keretében a meghívott előadók, résztvevők szállás- és 

útiköltsége és vendéglátása, valamint a rendezvény előkészítéséhez és lebonyolításához kapcsolódó 

egyéb költségek, illetve online vagy hibrid formában megszervezett rendezvények esetén weblap, 

podcast, ebook/online konferenciakiadvány szerkesztése, online konferencia-platform, konferencia 

népszerűsítése online folyóiratokban és egyéb, közvetlenül a konferenciaszervezéssel kapcsolatban 

felmerülő, indokolt költsége számolhatóak el. 

Az ELKH kutatóhelyek részvételi lehetősége: A felhívásra pályázatot az ELKH azon foglalkoztatottjai 

nyújthatnak be, akik az „MTA Kiváló Kutatóhely” minősítéssel rendelkező kutatóhely által szervezett 

konferenciák esetében az „MTA Kiváló Kutatóhely” kutató foglalkoztatottjai, valamint a felhívás 1. 

számú mellékletben felsorolt Akadémiai intézményi támogatásban részesülő határon túli magyar 

tudományos szervezetek által szervezett konferenciák esetében a szervezetükhöz tartozó tagok és 

foglalkoztatottak. 

Az egy pályázatban elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege: a rendezvény jellegétől és 

létszámától függően 500 000 Ft és 2 500 000 Ft közötti támogatási összeg igényelhető. A támogatásra 

javasolt pályázatok esetében a támogatási intenzitás a rendezvény teljes költségvetésétől függően 10% 

és 100% között alakulhat. 

A pályázat benyújtásának határideje és módja: 2023. február 10., 12 óra 

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

További információ: 

https://mta.hu/data/dokumentumok/palyazatok/2022/NKP_2023_palyazati_kiiras_honlapra-

linkekkel.pdf 

Pályázati felhívás „Ifjúsági nemzetközi konferencia részvétel támogatása” – 2023. 

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) 2022. augusztus 5-én közzétette az Ifjúsági Nemzetközi 

Konferencia Tudományos Pályázatát (INKP), melynek keretében fiatal, MTA köztestületi tagsággal 

rendelkező kutatók – melyen belül kiemelten a gyermeket nevelő kutatónők - külföldi tudományos 

rendezvényen való részvételét és ott jelentős tudományos eredményeik bemutatását kívánja 

támogatni 2023 évre. 

Az ELKH kutatóhelyek részvételi lehetősége: A felhívásra pályázatot az ELKH azon foglalkoztatottjai 

nyújthatnak be, akik az MTA köztestületi tagjai és még nem töltötték be a 41. életévüket figyelembe 

http://www.gabordenes.hu/palyazati-felhivasok/
https://palyazat.mta.hu/aid_2022
https://mta.hu/data/dokumentumok/palyazatok/2022/NKP_2023_palyazati_kiiras_honlapra-linkekkel.pdf
https://mta.hu/data/dokumentumok/palyazatok/2022/NKP_2023_palyazati_kiiras_honlapra-linkekkel.pdf
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véve azon körülményt, hogy a korhatár bizonyos feltételeknek eleget téve nevelt gyermekenként két 

évvel, legfeljebb négy évvel megemelkedik. 

Az egy pályázatban igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: személyes részvétel esetén 

személyenként minimálisan 250 000 Ft, online konferencián való részvétel esetén 100 000 Ft 

igényelhető azzal, hogy a maximális megítélhető támogatás mértéke 1 000 000 Ft. A támogatásra 

javasolt pályázatok esetében a támogatási intenzitás a rendezvényen való részvétel teljes 

költségigényétől függően 10% és 100% között alakulhat. 

Egyéb kritérium: A konferencia részvételt 2023. január 1. és 2023. december 15. közötti időszakban 

lehetséges megvalósítani. 

A pályázat benyújtásának határideje és módja: 2023. április 17. 

A pályázatot a https://palyazat.mta.hu/inkp_2023/ o elektronikus felületen szükséges benyújtani. 

További információ: 

https://mta.hu/ifjusagi-nemzetkozi-konferencia-tudomanyos-palyazat/ifjusagi-nemzetkozi-

konferencia-reszvetel-tamogatasa-2023-112322 

 

 

 

Kapcsolat: 

Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága 
Innovációs Főosztály 
innovacio@elkh.org 
 
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 
volgyi.timea@elkh.org 
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