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I. ÚJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK 

Megjelent a gyermeket nevelő kutatók a 2023. évre vonatkozó támogatását célzó felhívás 

A Magyar Tudományos Akadémia (továbbiakban: MTA) 2022. október 27-én meghirdette a 

„Gyermeket nevelő kutatók támogatása a 2023. évre vonatkozóan” című pályázati felhívását, melynek 

célja a gyermeket nevelő kutatók tudományos előmenetelének elősegítése. A pályázat 2 kategóriája a 

következő: 

• Az 1. kategóriában az MTA doktora cím megszerzéséhez szükséges értekezés megírásának 

támogatása a cél a 14. életévét be nem töltött gyermeket nevelő kutatók (nők és egyedülálló 

férfiak) körében. 

 

• A 2. kategóriában a tudományos eredmények publikálását segíti a támogatás a 4 év alatti 

kisgyermekes kutatók és a fogyatékkal élő vagy tartósan beteg gyermeket nevelő kutatók 

esetében. 

Az ELKH kutatóinak részvételi lehetősége: Mindkét kategória vonatkozásában az a személy nyújthat be 

pályázatot, aki tagja az MTA köztestületének (erre irányuló folyamatban lévő kérelem nem tesz eleget 

ennek a feltételnek) vagy PhD, vagy azzal egyenértékű tudományos fokozattal rendelkezik, de még 

nem rendelkezik MTA doktora címmel, illetve nincs elbírálás alatt álló MTA doktori kérelme. 

Az egy pályázatban elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege: Az 1. kategóriában pályázók 

esetében bruttó 2 400 000 Ft, a 2. kategóriában pályázók esetében pedig 1 200 000 Ft. 

Egyéb kritérium: A támogatást a kedvezményezett 2023. április 1. és 2024. március 31. között veheti 

igénybe, választhatóan három, négy, hat, nyolc vagy tizenkét hónapos időtartammal, az időtartamnak 

megfelelő hónaponkénti bontásban. 

A pályázat benyújtásának határideje és módja: 2022. december 6., 16 óra 

A pályázatokat angol vagy magyar nyelven lehet benyújtani az MTA elektronikus pályázati rendszerén 

keresztül (https://palyazat.mta.hu/kgynk_2023). 

További információ: https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/palyazati-felhivas-gyermeket-nevelo-

kutatok-tamogatasara-2023-112486 

 

https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/palyazati-felhivas-gyermeket-nevelo-kutatok-tamogatasara-2023-112486
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Megjelent az akadémiai könyvkiadási támogatás elnyerését célzó felhívás a 2023. évre 

vonatkozóan 

Az MTA 2022. november 2-án meghirdette az „Akadémiai könyvkiadási támogatás elnyerése a 2023. 

évre vonatkozóan” című pályázati felhívását, melynek célja nyomtatott és elektronikus könyvek 

(kizárólag végleges kéziratok) kiadása. 

Az ELKH kutatóinak részvételi lehetősége: Pályázat benyújtására az MTA köztestületének tagjai 

jogosultak. Tudomány népszerűsítő, tudóséletpályákat bemutató művek esetében tudományos 

fokozattal nem rendelkező pályázók is nyújthatnak be pályázatot. 

Az egy pályázatban elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege: Minimum 500 000 Ft, 

maximum 4 000 000 Ft, ahol a támogatás intenzitása legalább 33,33%, legfeljebb 100%. 

Egyéb kritérium: A pályázat keretében megvalósuló tevékenység 2023. január 1-je és 2024. június 30. 

közé eső, határozott idejű támogatási időszakra szól. 

A pályázat benyújtásának határideje és módja: 2022. december 6., 12 óra 

A pályázatokat az Egységes Pályázati Keretrendszerbe (továbbiakban: EPK) elektronikus úton kell 

feltölteni, illetve a kiírás VI. pontjában meghatározott egyes dokumentumokat eredeti aláírt formában 

is be kell nyújtani az MTA Titkársága Köztestületi Igazgatóság részére. 

További információ: https://mta.hu/kiadvany-es-folyoirattamogatasi-palyazat/kfb-palyazatok-2023-

112506 

Megjelent az akadémiai folyóirat-kiadási támogatást és tudományos ismereteket magas 

színvonalon rendszeresen közvetítő internetes tartalmak megjelentetését célzó felhívás a 2023. 

évre vonatkozóan 

Az MTA 2022. november 2-án meghirdette az „Akadémiai folyóirat-kiadási támogatást és tudományos 

ismereteket magas színvonalon rendszeresen közvetítő internetes tartalmak megjelentetésének 

támogatását” célzó felhívást a 2023. évre vonatkozóan, melynek célja a nyomtatott és elektronikus 

tudományos folyóiratok kiadása és a tudományos ismereteket rendszeresen nyújtó internetes 

tartalmak (weboldalak, blogok) támogatása. 

Az ELKH kutatóinak részvételi lehetősége: A pályázati támogatás meghívásos pályázat útján nyerhető 

el. Pályázat benyújtására a pályázati felhívás I. számú mellékletében megjelölt tudományos 

folyóiratok/internetes tartalmak fő/szerkesztői jogosultak. 

Az egy pályázatban elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege: Minimum 500 000 Ft, 

maximum 4 000 000 Ft, ahol a támogatás intenzitása legalább 33,33%, legfeljebb 100%. 

Egyéb kritérium: A pályázat keretében megvalósuló tevékenység 2023. január 1-je és 2024. június 30. 

közé eső, határozott idejű támogatási időszakra szól. 

A pályázat benyújtásának határideje és módja: 2022. december 6., 12 óra 

A pályázatokat az EPK rendszerbe elektronikus úton kell felrögzíteni, illetve a kiírás VI. pontjában 

meghatározott egyes dokumentumokat eredeti aláírt formában is be kell nyújtani az MTA Titkársága 

Köztestületi Igazgatóság részére. 

További információ: https://mta.hu/kiadvany-es-folyoirattamogatasi-palyazat/kfb-palyazatok-2023-

112506 

https://mta.hu/kiadvany-es-folyoirattamogatasi-palyazat/kfb-palyazatok-2023-112506
https://mta.hu/kiadvany-es-folyoirattamogatasi-palyazat/kfb-palyazatok-2023-112506
https://mta.hu/kiadvany-es-folyoirattamogatasi-palyazat/kfb-palyazatok-2023-112506
https://mta.hu/kiadvany-es-folyoirattamogatasi-palyazat/kfb-palyazatok-2023-112506
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II. KORÁBBAN ISMERTETETT, JELENLEG MÉG NYITOTT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK 

Pályázati felhívás címe 
és kódja 

 
Pályázat 

benyújtásának 
határideje 

 

További információ 

Kétoldalú Tudományos és 
Technológiai (TÉT) 

együttműködés 
támogatása 

2022. november 17.,   
16 óra 

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-
alap/ketoldalu-tudomanyos-technologiai-
egyuttmukodes-2021-124-tet/palyazati-

felhivas?#schedulerMain 
 

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 

 

 

 

 

 

 

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/ketoldalu-tudomanyos-technologiai-egyuttmukodes-2021-124-tet/palyazati-felhivas?#schedulerMain
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/ketoldalu-tudomanyos-technologiai-egyuttmukodes-2021-124-tet/palyazati-felhivas?#schedulerMain
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/ketoldalu-tudomanyos-technologiai-egyuttmukodes-2021-124-tet/palyazati-felhivas?#schedulerMain
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/ketoldalu-tudomanyos-technologiai-egyuttmukodes-2021-124-tet/palyazati-felhivas?#schedulerMain
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
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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 
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