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I. ÚJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK 

Megjelent az „MTA Vendégkutatói Program” c. pályázati felhívás 

A Magyar Tudományos Akadémia (továbbiakban: MTA) 2022. szeptember 23-án meghirdette az „MTA 

Vendégkutatói Program” (továbbiakban: Program) című pályázati felhívását az a 2023. évre 

nemzetközileg kiemelkedő külföldi kutatók meghívására. 

A Program célja a magyar kutatócsoportok nemzetközi versenyképességének erősítése, amelynek 

érdekében lehetőséget biztosít elismert külföldi kutatók foglalkoztatására az Eötvös Loránd Kutatási 

Hálózat Titkársága irányítása alá tartozó kutatóhelyeken, felsőoktatási intézményekben, valamint 

egyéb kutatási tevékenységet végző magyarországi kutatóhelyeken bármely tudományterületen, 3-tól 

6 hónapig terjedő időtartamra. 

Az ELKH kutatóhelyek részvételi lehetősége: A felhívásra az ELKH kutatóhelyeinek vezetői által 

jóváhagyott és a meghívandó vendégkutatókkal együttműködésben elkészített pályázattal az ELKH 

kutatóhelyein működő kutatócsoportok tudnak jelentkezni. 

Az egy pályázatban elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege: havonta legfeljebb bruttó     

2,5 millió Ft összegű támogatás nyerhető el, amely a vendégkutató valamennyi költségének (személyi 

költség és járulékai, illetve megbízásos foglalkoztatás esetén megbízási díj és járulékai, valamint dologi 

kiadások) fedezetére szolgál. A pályázat részeként további költségigény nem ismerhető el. 

Egyéb kritérium: A pályázat keretében folytatott magyarországi kutatás 3-6 hónapig tarthat és 

legkésőbb 2023. december 31-ig le kell zárulnia. 

A pályázat benyújtásának határideje és módja: 2022. november 3., 16 óra 

A pályázatot a https://palyazat.mta.hu/vendegkutato_2023 felületen szükséges benyújtani. 

További információ: 

mta_vendegkutatoi_program_palyazati_felhivas_2023.pdf 

 

 

https://palyazat.mta.hu/vendegkutato_2023
https://mta.hu/data/dokumentumok/palyazatok/Vend%C3%A9gkutat%C3%B3_2023/mta_vendegkutatoi_program_palyazati_felhivas_2023.pdf
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II. PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK 

Megtörtént az „OTKA” pályázati kiírások eredményhirdetése 

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) honlapján 2022. szeptember 13-án 
megjelent a 2022. évi „OTKA" pályázati kiírásokkal kapcsolatos, 2022. augusztus 31-i döntés 
kihirdetése. 
 
A pályázati kiírásokban meghatározott határidőig összesen 1 927 pályázatot nyújtottak be az NKFIH 
részére és 353-an részesültek támogatásban. 
 
Az NKFIH által az NKFI Alapból meghirdetett 2022. évi pályázati kiírás az három kategóriájának 
eredményei az alábbiak szerint alakultak: 
 
- Az "OTKA" kutatási témapályázat (K_22) esetében 2022. február 24-éig lehetett benyújtani az 
ígéretes alapkutatási programok megvalósítására vonatkozó pályázatokat. 2022-ben a pályázók 613 
projektjavaslatot nyújtottak be összesen 24,11 milliárd forintnyi támogatási igénnyel, amely közül 177 
új kutatási projekt indulhat, összesen mintegy 7 milliárd forint támogatásból. 
 
- Az „OTKA” posztdoktori kiválósági programra (PD_22) 301 kutató nyújtotta be pályázatát. A 
program keretében 74 kutató nyerte el három évre a kutatói bérét, valamint a kutatásához kapcsolódó 
költségeket biztosító támogatást, összesen mintegy 2 milliárd forint keretösszegből. 
 
- Az „OTKA” fiatal kutatóknak meghirdetett témapályázat (FK_22) keretében pedig idén 400 
jelentkező nyújtott be összesen 14,66 milliárd forintnyi támogatási igénnyel pályázatot. A célzottan 
fiatal, önálló kutatói pályájuk kezdetén álló kutatóknak meghirdetett témapályázat így 102 új projekt 
indulhat összesen 3,7 milliárd forintos támogatással. 
 
A támogatói döntés értelmében, a felhívások keretében az ELKH kutatóhelyeinek 131 kutatójának 
pályázata részesül összesen 4 526 889 000 Ft támogatásban. 
 
A nyertesek listája és további információ: 
 
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/tamogatott-projektek-k22 

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/tamogatott-projektek-pd22 

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/tamogatott-projektek-fk22 

Eredményt hirdetett az NKFIH a „Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TéT) együttműködés 

támogatása" című (2021-1.2.4-TÉT) pályázati felhívásról 

2022. szeptember 26-án megtörtént a "Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TéT) együttműködés 
támogatása" című (2021-1.2.4-TÉT) pályázati kiírásokkal kapcsolatos döntések kihirdetése. 
 
A 2021-1.2.4-TÉT pályázati felhívás osztrák relációjára 2021. június 10. és 2021. június 25-e között 8 db 
pályázatot nyújtottak be az érdeklődők 16 millió forint támogatási igénnyel. A pályázatok elbírálását 
követően az Innovációs Testület, valamint az Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/tamogatott-projektek-k22
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/tamogatott-projektek-pd22
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/tamogatott-projektek-fk22
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(NKFIH) Elnöke 7 db pályázat támogatására tett javaslatot a Támogató (Kulturális és Innovációs 
Minisztérium) részére 14 millió Forint értékben. 
 
A 2022. szeptember 5-i döntés alapján a 14 millió forint vissza nem térítendő támogatásból a Balatoni 
Limnológiai Kutatóintézet 2 millió forint támogatást nyert el. 
 
A 2021-1.2.4-TÉT pályázati felhívás általános relációjára 2021. június 10. és 2021. október 6-a között 
pedig 46 db pályázat érkezett be az NKFIH-hoz 182,5 millió forint támogatási igénnyel. A pályázatok 
értékelését és rangsorolását követően 2022. szeptember 14-én 40 db pályázat támogatásáról döntött 
a Kulturális és Innovációs Minisztérium 163,5 millió Forint értékben. 
 
Az említett támogatói döntések értelmében, a felhívások keretében az ELKH 8 kutatóhelyének 12 
pályázata részesül összesen 44 000 000 forint támogatásban. 
 
A nyertesek listája és további információ: 
 
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal | A "Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TéT) 
együttműködés támogatása" című pályázati kiírás általános relációjának nyertes projektjei (gov.hu) 
 
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal | A "Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TéT) 
együttműködés támogatása" című pályázati kiírás osztrák relációjának nyertes projektjei (gov.hu) 
 

Megtörtént az „Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása” című 

(2021-4.1.2-NEMZ_KI) pályázati felhívás eredményhirdetése 

Megszületett a döntés a „Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása” 
című (2021-4.1.2-NEMZ_KI) pályázati felhívás 1. szakaszos kérelmei vonatkozásában. 

A felhívás 1. szakaszos kérelmeinek 2021. november 5-i beadási határnapjáig 6 db támogatási kérelmet 
nyújtottak be a pályázók 8,6 millió forint támogatási igénnyel. A beérkezett pályázatok közül formai 
szempontból 5 db bizonyult megfelelőnek, amelyek a Támogató 2022. szeptember 5-i döntése alapján 
összesen mintegy 7,4 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyertek el. Az ELKH 
Atommagkutató Intézete és a Wigner Fizikai Kutatóközpont összesen 2 100 000 millió forint 
támogatásban részesültek. 

A nyertesek listája és további információ: 
 
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal | Támogatott projektek a 2021-4.1.2-NEMZ_KI 
kódszámú pályázati felhívás 1. szakaszos kérelmei vonatkozásában (gov.hu) 
 

Megtörtént a „2019-2.1.7-ERA-NET” pályázati kiírás eredményhirdetése 

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) honlapján 2022. szeptember 26-án 
megjelent a 2019-2.1.7-ERA-NET pályázati felhívás keretében támogatott projektek 4. körének 
kiegészítéséhez kapcsolódó döntés eredménye. 
A 2019-2.1.7-ERA-NET pályázati felhívásra a megadott határidőn belül, 2021. augusztus 30-a és 2021. 
október 29-e között 10 db támogatási kérelem érkezett be a NKFIH-hoz, 478 430 789 Forint értékben. 
Az Innovációs Testület, valamint az NKFIH elnöke mind a 10 db pályázat támogatására tett javaslatot a 
Támogató részére 477 471 640 Forint értékben. 

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/tamogatott-projektek-2021-124-tet
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/tamogatott-projektek-2021-124-tet
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/tamogatott-projektek-2021-124-tet-osztrak-relacio
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/tamogatott-projektek-2021-124-tet-osztrak-relacio
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/tamogatott-projektek-2021-412-nemz-ki
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/tamogatott-projektek-2021-412-nemz-ki
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A döntés értelmében az Atommagkutató Intézet és a Természettudományi Kutatóközpont összesen 53 
489 700 millió forint támogatásban részesült. 
 
A nyertesek listája és további információ: 
 
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal | 2019-2.1.7-ERA-NET támogatott projektek, 4. kör 
kiegészítése (gov.hu) 

Megtörtént a „Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló 

tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében” című (2020-

1.1.3-IPARJOG) pályázati felhívás 6. fordulójának eredményhirdetése 

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) honlapján 2022. szeptember 27-én 
megjelent a „Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló 
tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében” című (2020-1.1.3-
IPARJOG) pályázati felhívás 6. fordulójával kapcsolatos, 2022. szeptember 5-ei döntés eredményének 
kihirdetése. 
 
A felhívásra a korábban megadott határidőkben beérkezett, de még az elbírálási folyamatból kimaradt 
88 db támogatási kérelem támogatási igénye 145 150 000 forint volt. A pályázati felhívás keretében 
ezen pályázatok közül 73 db részesül 113 250 000 forint értékű támogatásban. 
 
ELKH kutatóhelyei közül a Wigner Fizikai Kutatóközpont 2 db pályázata nyert el 10 500 000 forintot. 
 
A nyertesek listája és további információ: 
 
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal | Szellemi alkotások hazai és nemzetközi 

szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának 

előmozdítása érdekében (2020-1.1.3-IPARJOG), 6. forduló (gov.hu) 

 

III. KORÁBBAN ISMERTETETT, JELENLEG MÉG NYITOTT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK 

Pályázati felhívás címe 
és kódja 

 
Pályázat 

benyújtásának 
határideje 

 

További információ 

Kétoldalú nemzetközi 
kutatási projektek 

mobilitási támogatása 
2022. szeptember 30. 

 
https://mta.hu/data/dokumentumok/pal
yazatok/2022/projekt_2022_palyazati_fel

hivas_vegleges_linkekkel.pdf 
 

 
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 

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/tamogatott-projektek-2019-217-era-net-4kor-kiegeszites
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/tamogatott-projektek-2019-217-era-net-4kor-kiegeszites
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/tamogatott-projektek-2020-113-iparjog-6-fordulo
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/tamogatott-projektek-2020-113-iparjog-6-fordulo
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/tamogatott-projektek-2020-113-iparjog-6-fordulo
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
https://mta.hu/data/dokumentumok/palyazatok/2022/projekt_2022_palyazati_felhivas_vegleges_linkekkel.pdf
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
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Pályázati felhívás címe 
és kódja 

 
Pályázat 

benyújtásának 
határideje 

 

További információ 

Gábor Dénes 
felterjesztési felhívás 

2022. október 11. 

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

felhivasok/ 
 

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 

Nemzetközi konferencia 
szervezés támogatása 

2023. február 10.,  
12 óra 

 

 
https://mta.hu/data/dokumentumok/pal
yazatok/2022/NKP_2023_palyazati_kiiras

_honlapra-linkekkel.pdf 
 

Ifjúsági nemzetközi 
konferencia részvétel 

támogatása 
2023. április 17. 

 
https://mta.hu/ifjusagi-nemzetkozi-

konferencia-tudomanyos-
palyazat/ifjusagi-nemzetkozi-konferencia-

reszvetel-tamogatasa-2023-112322 
 

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 

 

 

 

 

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