
          INNOVÁCIÓS KÖZPONT 

SEMMELWEIS TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS ALAP 

 

Pályázati tájékoztató rendezvénye STIA-KFI-2021 és STIA-OTKA-2021  

(Rendezvényismertető és tájékoztatás a pályázati felhívásokhoz érkező kérdésekről) 

 

2021. szeptember 24-én került megrendezésre az Innovációs Központ szervezésében az első 

pályázati tájékoztató rendezvény a „STIA-KFI-2021 és STIA-OTKA-2021” pályázati felhívásokhoz 

kapcsolódóan. 

 

Az eseményt Dr. Szigeti Gyula Péter, az Innovációs Központ igazgatója nyitotta meg, aki bevezető 

előadásában röviden bemutatta a 2020-ban újjászervezett Innovációs Központ működésének stratégiáját, fő 

tevékenységi területeit. Ehhez kapcsolódóan bemutatta az Innovációs Központ új csoportvezetőit, Dr. 

Abrankó-Rideg Nórát (pályázat és projektmenedzsment) és Dr. Kohus Zsoltot (technológia-transzfer 

csoport). Az előadás során tájékoztatta a jelenlevőket a 2021. évi STIA KFI és STIA OTKA pályázati kiírások 

fő támogatási céljairól, valamint a STIA támogatás forrását biztosító külső támogatások rendszeréről.  

 

Tóth Enikő az Innovációs Központ Gazdasági Hivatalának hivatalvezetője és Dr. Abrankó-Rideg Nóra 

pályázati és projektmenedzsment csoportvezető előadásukban a pályázati kérelem részét képező költségterv 

kitöltését és a költségek elszámolásához kapcsolódó főbb elszámolási szabályokat és szakmai ajánlásokat 

mutatta be.  

 

A tájékoztató végén a pályázati kiírással kapcsolatos, előzetesen e-mailen, regisztrációs lapon beérkezett és a 

jelenlévők által is feltett kérdéseket is megválaszolták az előadók. Az elhangzott és időközben beérkezett 

kérdéseket, illetve a hozzájuk kapcsolódó válaszokat témakörönként, röviden az alábbiakban ismertetjük. 

 

I. KÉRDÉSEK A PÁLYÁZATOT BENYÚJTANI JOGOSULT KUTATÓK KÖRÉRE VONATKOZÓAN 

 

 K1: Professzor Emeritusként benyújtható-e STIA-2021 pályázat? 

V1: Professzor Emeritus/-a címhez kapcsolódóan a címet viselő kutató egyetemi megállapodás alapján 

juttatásra lehet jogosult. Ez a megállapodás azonban nem minősül konkrétan a pályázati felhívás szerinti 

egészségügyi szolgálati jogviszonynak vagy munkaviszonynak, így Professzor Emeritus/-a vezetőként 

STIA-2021 pályázatot nem nyújthat be. Annak természetesen nincsen akadálya, hogy a Professzor 

Emeritus/-a a Semmelweis Egyetemmel egészségügyi szolgálati jogviszonyban vagy munkaviszonyban 

álló, a STIA felhívásra pályázó kutató kollégája mellett a pályázat megvalósításában részt vegyen, 

kutatócsoportjának akár meghatározó tagja legyen.  

 

 K2: STIA-2021-OTKA átsegítő pályázat benyújtható-e forráshiány miatt elutasított, magas 

minőségű, alacsony helyen rangsorolt PD pályázattal? 

V2: Fiatal, kutatói pályájuk elején járó kutatókat általános jelleggel a STIA-MEC pályázati konstrukció 

hivatott támogatni, azonban ez a pályázati felhívás a 2021-es évben nem került meghirdetésre. Javasoljuk 

azon fiatal kutatóknak, akiknek OTKA-PD pályázatát az NKFIH forráshiány miatt utasította el, hogy 

kutatási tervükkel STIA-KFI-2021 pályázatot nyújtsanak be. 2021-ben a pályázatonként maximálisan 

igényelhető összeg 10 millió Ft. A teljes keretösszeg változatlanul hagyása mellett a tavalyi évnél némileg 

alacsonyabban meghatározott egyedi projekt-támogatási összeg okán  a rendelkezésre álló forrásból a 

korábbiaknál több kutatócsoport támogatható. 



II. KÉRDÉSEK A PÁLYÁZAT TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEINEK KÖRÉRE VONATKOZÓAN 

 

 K1: A Semmelweis Egyetem intézményfejlesztési tervéhez és KFI stratégiájához illeszkedő, 

tudományos kutatás-fejlesztési programok kapcsán az intézményfejlesztési terv az irányadó 

dokumentum? 

V1: Igen, az Egyetem intézményfejlesztési tervében foglaltakat szükséges figyelembe venni. 

 

 K2: Kötelező innovációs elem jelenléte a pályázatban, vagy alapkutatási projektre is beadható, 

elsősorban tudományos közlemény kimenettel? 

V2: A KFI-pályázat keretén belül minden kutatásra, fejlesztésre, innovációra irányuló tevékenység 

támogatható. Ez alapján igen, alapkutatási tevékenységgel is pályázható a STIA-KFI. 

 

 K3: Lehetséges-e informatikai fejlesztésre pályázatot nyerni? 

V3: Amennyiben az informatikai fejlesztés nem intézményi finanszírozásra, irodai informatikai eszközök 

beszerzésére irányul, hanem a megvalósítani kívánt kutatási tevékenységhez szorosan kapcsolódik (pl. 

szakmai adatbázisépítés, in silico kísérletek, bioinformatikai számítások) az informatikai beszerzés 

támogatható tevékenység. Fontos hangsúlyozni, hogy minden, a költségtervben szereplő tétel szakmai 

indoklásából világosan ki kell, hogy derüljön a megvalósítani kívánt kutatási tevékenységgel való 

közvetlen kapcsolata – a beszerzés indokoltsága a beszámolóban kiemelt vizsgálati szempont. 

 

 K4: A "Core Facility" műszerkörbe felajánlásra kerülő készülék 10-12 M Ft-os javítási, 

karbantartási költsége pályázható a STIA-KFI-2021 keretében? 

V4: Az igény érthető, azonban a karbantartás fedezetére nem a STIA-KFI pályázat szolgál, a 

karbantartási költségek nem tartoznak a támogatható tevékenységi körbe. 

 

 K5: Amennyiben valaki egy adott témában korábban már nyert pályázatot, hasonló témában 

nyújthat be újat idén? 

V5: Igen, a STIA-KFI-2021 esetén korábban elnyert kutatási témára – sikeres megvalósítás esetén –

igényelhető ráépülő STIA-KFI-2021 támogatás. 

 

III. KÉRDÉSEK A MEGVALÓSÍTANI TERVEZETT KUTATÁST KIVITELEZŐ KUTATÓCSOPORT 

ÖSSZETÉTELÉRE 

 

 K1: Van előre megfogalmazott kritérium a kutatócsoport összetételével kapcsolatban? 

V1: Pályázati felhívás szerinti előírás nincs, a kutatási terv vállalásait sikerrel tudja a csoport teljesíteni. 

 

IV. KÉRDÉSEK A KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOKRA VONATKOZÓAN 

 

 K1: Van előre megfogalmazott kritérium a vállalt eredmények kapcsán (pl. minimum 

valamennyi publikáció, témavezetés stb.)? 

V1: Olyan konkrét, előre meghatározott vállalások (pl. monitoring mutatók, indikátorok), mint 

amelyeket a STIA forrását biztosító külső támogató előír, a STIA felhívások esetén nem elvárás.  

 

V. KÉRDÉSEK AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRÉRE VONATKOZÓAN 

 

 K1: Hogyan építhető bele a pályázatba egy - a kiírt pályázati keretet meghaladó - nagy értékű 

készülék. Amennyiben részletfizetési lehetőségre lenne mód, úgy az adott évi részlet 

megpályázható? Van szükség valamiféle nyilatkozatra azt igazolandó, hogy a fennmaradó 

összeg más forrásból rendelkezésre áll? 



V1: Beépíthető ilyen jellegű költség a költségtervbe. Szakmai szempontból kiemelt fontosságú a 

beszerzés szükségességének szakmai indoklása. A pénzügyi teljesítés szempontjából nagyon fontos, hogy 

a beszerezni kívánt eszköznek még a megvalósítás időszakában meg kell érkeznie. A STIA forrását 

biztosító külső támogatás terhére kizárólag végszámla számolható el, előleg számla nem. A végszámla 

összegét lehetőség van több pénzügyi keret között megosztani, melyek közül az egyik lehet a STIA 

támogatás. Előzetes nyilatkozat a fennmaradó összeg forrását igazolandó nem szükséges. Azonban ha a 

beszerzés meghiúsul és a beszerzés összegét más költségsoron, vagy más beszerzésre kívánja a 

kedvezményezett felhasználni, a STIA támogatást a költségtervben foglaltaktól eltérően felhasználni csak 

előzetes kérelemre, a STIA Tanács jóváhagyását követően lehet.  

 

 K2: Van előre megfogalmazott kritérium a felhalmozási költségeket illetően? pl. beszerezni 

kívánt műszer mekkora hányadát adhatja a teljes költségvetésnek. 

V2: Előre megfogalmazott pályázati kritérium a költségek megoszlására vonatkozóan nincs. 

 

 K3: Ha eszközbeszerzés is szerepel, akkor már a pályázat beadásánál is szükséges 3 árajánlattal 

dokumentálni az igényt? 

V3: A pályázat beadásánál nem szükséges, de a megvalósítási időszakban le kell folytatni a 3 árajánlatos 

beszerzési eljárást. 

 

 K4: Ha egy műszerhez szükséges kiegészítő berendezés, akkor nem mindig létezik 3 árajánlat, 

mert azt specifikusan egy „vendor” tudja biztosítani. Tervezhető ilyen jellegű beszerzés is? 

V4: Igen. Ha a piaci ár 3 árajánlattal a beszerezni kívánt eszköz specifikus jellege miatt nem igazolható, 

a szállító cégnek kizárólagosságról kell nyilatkoznia, miszerint csak ő tudja legyártani. Az Innovációs 

Központ és az Innovációs Központ Gazdasági Hivatala segítséget tud nyújtani abban, hogy a külső 

támogatótól előzetesen engedélyt kér a beszerzésre. 

 

VI. KÉRDÉSEK A STIA-OTKA KUTATÁSI TERVÉNEK KÉSZÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓAN 

 

 K1: A teljes OTKA pályázat nem 7-8 hónapra szól, ilyenkor hogyan kell, érdemes eljárni? 

V1: A STIA-OTKA pályázat fő célja, hogy a következő években egy magas színvonalú, támogatásra 

nagy valószínűséggel javasolt NKFIH-OTKA pályázatot tudjon az SE kutatója benyújtani. Így feltétlenül 

érdemes egy olyan kiegészítő kutatási tevékenységet végezni, amely elősegíti a 2022-es vagy 2023-as 

sikeres NKFIH-OTKA pályázatot. 

 

 K2: A STIA OTKA elbírálásánál mi a fő döntési szempont, az OTKA rangsor? 

V2: A pályázati felhívás alapján elsődleges sorrendként a STIA Tanács az NKFIH által meghatározott 

rangsort veszi figyelembe, de a döntés meghozatala során a kifejezetten szakmai szempontok 

komplexebb mérlegelésére is van mód. 

 

 K3: A pályázati űrlapon a megvalósítandó céloknál ki lehet emelni egy feladatot, az OTKA 

pályázat eredeti kutatási terve ne jelenjen meg? 

V3: Az eredeti pályázati koncepciót 1-1,5 oldalban kell leírni, ezt követően ismertetni azt, hogy az NKFI 

Hivatalnak milyen indokolást adott, majd erre kell megalkotni a célpályázatot. 

 

Elérhetőségeink: 

 

Innovációs Központ vezetője 

- Dr. Szigeti Gyula Péter igazgató 

- Központi adminisztráció: 06-20/663-2439  

- Központi e-mail: innov@semmelweis-univ.hu 



 

Pályázati és projektmenedzsment csoport: Dr. Abrankó-Rideg Nóra csoportvezető 

- STIA pályázatok koordinátora: Sárpátki Paula pályázati koordinátor 

- STIA adminisztráció: Urbán Adrienn pályázati asszisztens (06 20 825 9199) 

- E-mail cím: project@semmelweis-univ.hu 

 

Innovációs Központ Gazdasági Hivatala 

- Tóth Enikő hivatalvezető 

- E-mail cím: toth.eniko3@semmelweis-univ.hu 

 

 

 


