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         PÁLYÁZATI ÉS INNOVÁCIÓS 
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                 2022.05.11. 
  

 

                   Kedves Munkatársaink! 
 

A legújabb lehetőségeket gyűjtöttük össze Önnek kutatásai fejlesztése, támogatása 
érdekében. 

Forduljon hozzánk bizalommal további információért! 

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK 
 

2022– Semmelweis Innovációs Díj felhívás 
 
2022-ban ismét pályázható a Semmelweis Egyetem Innovációs Díja. 
A tudás létrehozása mellett annak hasznosítása és disszeminációja is kulcsfontosságú elem a 
fejlődésben. Az Innovációs Központja várja bármely tudományterületről olyan TDK hallgatók, 
doktoranduszok és kutatók jelentkezését a Semmelweis Egyetemről, akik új, innovatív ötlettel, 
eredménnyel vagy elképzeléssel rendelkeznek. 
Az innováció fogalma tágan értelmezhető, tudományos, műszaki, szervezési, gazdálkodási, 
kereskedelmi műveletekre is vonatkozhat, amelyek eredményeként új vagy lényegesen 
módosított termék, eljárás, szolgáltatás jön létre. 
Kategóriák és díjak: 
a leginnovatívabb TDK munkáért – bruttó 500 ezer Ft 
a leginnovatívabb PhD munkáért – bruttó 750 ezer Ft 
a leginnovatívabb kutató munkáért – bruttó 1,5 millió Ft 
Benyújtási határidő: 2022. június 22. (Szerda) 
Részletek az alábbi honlapon:  
https://semmelweis.hu/innovacio/innovaciomenedzsment/innovacios-dij/innovacios-dij-2022-
felhivas/ 
A Semmelweis Innovációs Díj pályázati felhívást és adatlapot mellékelten küldjük. 
 

Új Nemzeti Kiválóság Program pályázatai 
 
Megjelentek az ÚNKP pályázati felhívásai. Az ÚNKP olyan – alap-, mester- vagy doktori 
képzésben tanuló – hallgatókat, doktorjelölteket, valamint fiatal oktatókat, kutatókat támogat, 
akik a programban részt vevő felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói 
tevékenységet folytatnak.  
Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj: 
Pályázók köre: A középiskolai tanulmányaikat sikeresen befejező, alapképzésben részt vevő, 
tehetséges hallgatók. 
Pályázónként elnyerhető ösztöndíjtámogatás: 100.000 Ft/hó/fő 
Ösztöndíjtámogatás futamideje: 5 vagy 10 hónap 
Elektronikus benyújtás határideje: 2022. június 2. 

https://semmelweis.hu/innovacio/innovaciomenedzsment/innovacios-dij/innovacios-dij-2022-felhivas/
https://semmelweis.hu/innovacio/innovaciomenedzsment/innovacios-dij/innovacios-dij-2022-felhivas/
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Bővebb információk: http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/felsooktatasi-alapkepzes-hallgatoi-
kutatoi-osztondij 
Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj: 
Pályázók köre: A mester (osztatlan) képzésben részt vevő, tehetséges hallgatók. 
Pályázónként elnyerhető ösztöndíjtámogatás: 

 osztatlan vagy osztott mesterképzésben részt vevő első vagy felsőbb éves ösztöndíjasok 
esetén 100.000 Ft/hó/fő 

 osztatlan vagy osztott mesterképzésben részt vevő utolsó éves ösztöndíjasok esetén 
150.000 Ft/hó/fő 

Elektronikus benyújtás határideje: 2022. június 2. 
Bővebb információk: http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/felsooktatasi-mesterkepzes-
hallgatoi-kutatoi-osztondij 
Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj: 
Pályázók köre: Az I. kategóriában a doktori képzés első két évében részt vevő tehetséges 
hallgatók. A II. kategóriában a doktori képzés második két évében részt vevő tehetséges 
hallgatók. 
Pályázat futamideje: 5, 7 vagy 12 hónap 
Elektronikus benyújtás határideje: 2022. június 2. 
Bővebb információk: http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/felsooktatasi-doktori 
„Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj: 
Pályázók köre: Az I. kategóriában a doktori képzés plusz 1 évében részt vevő tehetséges 
hallgatók (komplex vizsga teljesítve, abszolutórium beadva). A II. kategóriában posztdoktorok, 
akik a PhD/DLA fokozatukat 2019. január 1. után szerezték. 
Pályázónként elnyerhető ösztöndíjtámogatás: 200.000 Ft/hó/fő 
Ösztöndíjtámogatás futamideje: Az I. kategóriában 6 vagy 12 hónap, a II. kategóriában 12 
hónap. 
Elektronikus benyújtás határideje: 2022. június 2. 
Bővebb információk: http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/tudomannyal-fel 
Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj: 
Pályázók köre: A kiemelkedő tudományos és művészi kutatási eredményeket felmutató a Magyar 
Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíjában részesülő oktatók, kutatók. 
Pályázónként elnyerhető ösztöndíjtámogatás: 100.000 Ft/hó/fő   
Ösztöndíjtámogatás futamideje: 12 hónap. 
Elektronikus benyújtás határideje: 2022. június 30. 
Bővebb információk: http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/bolyai-felsooktatasi-fiatal-oktatoi-
kutatoi-osztondij 
„Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj: 
Pályázók köre: A középiskolai tanulmányaikat sikeresen befejező, a középiskolai tudományos 
tanulmányi versenyen eredményesen teljesítő, alapképzésre, osztatlan mesterképzésre 
jelentkező, elsőéves és másodéves tehetséges hallgatók. 
Pályázónként elnyerhető ösztöndíjtámogatás: 100.000 Ft/hó/fő 
Ösztöndíjtámogatás futamideje: 5 vagy 10 hónap. 
Elektronikus benyújtás határideje: 2022. június 23. 
Bővebb információk: http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/tehetseggel-fel-felsooktatast-
megkezdo-kutatoi-osztondij 
A részletes útmutatót tartalmazó Rendkívüli hírlevelet hamarosan megküldjük. 
 

http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/felsooktatasi-alapkepzes-hallgatoi-kutatoi-osztondij
http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/felsooktatasi-alapkepzes-hallgatoi-kutatoi-osztondij
http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/felsooktatasi-mesterkepzes-hallgatoi-kutatoi-osztondij
http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/felsooktatasi-mesterkepzes-hallgatoi-kutatoi-osztondij
http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/felsooktatasi-doktori
http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/tudomannyal-fel
http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/bolyai-felsooktatasi-fiatal-oktatoi-kutatoi-osztondij
http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/bolyai-felsooktatasi-fiatal-oktatoi-kutatoi-osztondij
http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/tehetseggel-fel-felsooktatast-megkezdo-kutatoi-osztondij
http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/tehetseggel-fel-felsooktatast-megkezdo-kutatoi-osztondij
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PhD-hallgatók külföldi konferencián vagy tudományos továbbképzési kurzuson 
való részvételének támogatása 
 
Célja: A fiatal orvosi, fogorvosi, gyógyszerész és egészségtudományi posztgraduális kutatók 
bekapcsolása a nemzetközi tudományos életbe. A fiatal kutatóknak lehetőségük nyílik jövőbeli 
kutatási együttműködések, munkakapcsolatok kiépítésére, tanulmányutak tervezésére. 
Pályázhatnak: 
A Semmelweis Egyetem Doktori Iskola PhD és MD-PhD képzésében részt vevő fiatal kutatói 
A támogatás módja: 

 külföldi nemzetközi tudományos konferencia részvétellel kapcsolatos regisztrációs díj 
(on-line konferencia esetében is), útiköltség és szállásköltség. 

 az adott pályázat meghirdetési időszakban, egy PhD képzésben részt vevő hallgató csak 
egy külföldi nemzetközi tudományos konferencia részvételre vagy tanulmányútra kaphat 
támogatást 

 a támogatás terhére csak az egyetemi utazásszervezésen keresztül leadott utak 
finanszírozása lehetséges 

 A támogatás maximális összege: 300.000 Ft 
A pályázatot a Semmelweis Egyetem titkarsag@phd.semmelweis-univ.hu e-mail címre kell 
elküldeni. 
A pályázatok beadásának határideje: 2022. május 15. 
Bővebb információk: https://semmelweis.hu/phd/2022/04/25/14295/ 
 

Posztgraduális Hallgatói Ösztöndíjak a 2023-2024-es tanévre 
 
Az ösztöndíj továbbtanulási, illetve kutatási lehetőséget biztosít bármely tudományterületen 
vagy művészeti ágban. 
A pályázók az Egyesült Államok bármelyik akkreditált egyetemét választhatják. 

 Az ösztöndíjak maximális időtartama egy tanév (9 hónap), Visiting Student Researcher-
ek (VSR) esetén jellemzően 5 hónap. 

 Az ösztöndíjas időszak leghamarabb 2023 augusztusában kezdhető meg, és legkésőbb 
2024 augusztusában fejezhető be. 

Követelmények:  
 Magyar állampolgárság (amerikai-magyar kettős állampolgárok nem pályázhatnak); 
 Magas szintű angol nyelvtudás (TOEFL vagy IELTS vizsga); 
 A pályázott témában legkésőbb 2022. július 31-ig szerzett legalább BA/BSc szintű 

diploma. 
 Aktív hallgatói jogviszony nem szükséges,a  jeléentkezésnek nincs felső korhatára. 

Pályázat beadási határidő: 2022. május 16. 
Bővebb információk: https://www.fulbright.hu/posztgradualis-hallgatoi-osztondijak/ 
 

Bárány Róbert Díj 2022 
 
A Bárány Róbert Díj a tudományos élet területén dolgozó fiatal kutatók eredményeinek erkölcsi 
elismerését és anyagi támogatását szolgálja. 
Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó kutatóközpontoknál és önálló kutatóintézeteknél, 
valamint a Támogatott Kutatócsoportok Irodájánál kutatói munkakörben foglalkoztatott, 
nemzetközi szinten kimagasló teljesítményt nyújtó fiatal kutatók tudományos eredményeinek 
elismerésére az ELKH Titkárság a 2022. évre meghívásos jellegű pályázatot hirdet. 

mailto:titkarsag@phd.semmelweis-univ.hu
https://semmelweis.hu/phd/2022/04/25/14295/
https://ope.ed.gov/dapip/#/home
https://www.fulbright.hu/posztgradualis-hallgatoi-osztondijak/
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A Díjra jogosultak köre 
A Díj elnyerésére pályázatot nyújthat be minden ELKH-kutatóhelyen foglalkoztatott kutató: 

 aki 2022. december 31-éig nem tölti be a 40. életévét (1983. 01. 01. vagy későbbi 
születésű); 

 aki a pályázatát a PhD megszerzésétől számított 5 éven belül nyújtja be; 
 akinek a doktori értekezése, monográfiája közkiadásban megjelent (igazolni tudja, hogy 

a megjelentetés folyamatban van), vagy rendelkezik referált folyóiratban megjelent 
cikkel (igazolni tudja, hogy közlésre elfogadták); 

 aki korábban Akadémiai Ifjúsági Díjban nem, vagy 3 évnél régebben részesült; 
 aki korábban Bárány Róbert Díjban nem részesült. 

Legfeljebb 9 Díj kerül kiosztásra. Az elnyerhető díjösszeg személyenként legfeljebb bruttó 
1.000.000,- forint. 
A fiatal kutató a pályázatát 2022. május 26. 16:00 óráig nyújthatja be az ELKH elektronikus 
pályázati és adatszolgáltatási rendszerének felületén. 
Bővebb információk: https://elkh.org/barany-robert-dij-2022/ 
  

HORIZONT EURÓPA HÍREK 
 

Onkológiai Misszió 2022. évi felhívásairól szóló információs nap és 
partnerkereső rendezvény 
 
Az Onkológiai Misszió 2022. évi munkaprogram felhívásai várhatóan 2022. május 12-én 
megjelennek, az Európai Bizottság pedig május 17-18-án nyílt információs napot szervez 
megismertetésükre:  https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-
events/horizon-europe-info-days/eu-missions_en  
Ezt követően május 19-én konzorciumi partnerkereső rendezvényre kerül sor, amelyre a 
következő felületen lehet regisztrálni: https://eu-missions-brokerage-event.b2match.io/home  
A 2022. évi munkaprogramban 5 felhívás szerepel, 2022. szeptember 7-ei beadással: 

1) HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-01: Improving and upscaling primary prevention of 
cancer through implementation research (RIA) 

2) HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-02: Strengthen Comprehensive Cancer Infrastructures 
(CSA) 

3) HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-03: Pragmatic clinical trials to optimise treatments for 
cancer patients (RIA) 

4) HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-04: Towards the creation of a European Cancer Patient 
Digital Centre (CSA) 

5) HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-05: Creation of national mission hubs supporting the 
Mission on Cancer (CSA) 

A Horizont Európa program misszióinak célja, hogy 2030-ig látványos eredményeket érjenek el 
ezen kihívások kezelésében az uniós, tagállami, regionális források és programok, valamint az 
ágazati szakpolitikák koordinációjával. Az onkológiai misszió célja: 2030-ig több mint 3 millió 
élet megmentése, az érintettek számára hosszabb, magasabb minőségű élet biztosítása. Négy 
egymással szorosan összefüggő területre fókuszál az egyenlő hozzáférés biztosításának, a 
betegek, a betegszervezetek és a családtagok bevonásának hangsúlyozásával: 
- a betegség megértése; 
- megelőzés; 
- a diagnosztika és a kezelés optimalizálása; 
- az életminőség támogatása.  

https://elkh.org/barany-robert-dij-2022/
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/eu-missions_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/eu-missions_en
https://eu-missions-brokerage-event.b2match.io/home
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A misszió szorosan kapcsolódik az Európai Rákellenes Tervhez, amely szintén ezeket a 
kérdéseket helyezi a fókuszba.  
 

TRANSVAC2 nyílt felhívása vakcinakutatási és -fejlesztési infrastruktúra 
használatra 
 
A TRANSVAC2, egy európai vakcinakutatási és -fejlesztési (K+F) infrastrukturális projekt, 
amelynek célja a biztonságos, hatékony és megfizethető oltóanyagok kifejlesztésének 
felgyorsítása.  
Az oltóanyagok kifejlesztése időigényes, összetett folyamat és olyan speciális készségek és 
technikai kapacitások kombinációját igényli, amelyek nem érhetők el egyetlen szervezetnél. A 
TRANSVAC2 infrastruktúrája az ezekhez való hozzáférést kívánja megkönnyíteni; magas 
színvonalú technikai szolgáltatásokat kínál az emberi és állati felhasználásra szánt profilaktikus 
és terápiás vakcinák kifejlesztésének támogatására.  
A szolgáltatások igénybevételére a TRANSVAC2 nyílt felhívást (Transnational access /TNA) 
tett közzé 2022. május 31-ei jelentkezési határidővel.  
 Mivel a világjárvány még mindig tart, a felhívás a SARS-CoV-2/COVID-19-re, az aggasztó 
változatokra teszi a hangsúlyt, de más projektjavaslatokat is figyelembe vesznek.   
A szolgáltatások kevés kivételtől eltekintve ingyenesek lesznek. Pályázatot a fejlesztés 
különböző szakaszaiban lévő vakcinajelölteken és/vagy adjuvánsokon dolgozó akadémiai, 
egyetemi, kutatóintézeti, kkv vagy ipari kutatók nyújthatnak be.   
További információk a pályázásról, a szolgáltatásokról, képzésekről itt található: 
www.transvac.org/transvac2.  

 
Horizont Európa HOP ON eszköz az alacsony K+I teljesítményt nyújtó országok 
bevonására, egészségügyi projektekhez való csatalakozási lehetőség 
 
A Hop On eszköz az alacsony K+I teljesítményt nyújtó országok (ún. widening országok) 
bevonásának erősítését célozza, már már kiválasztott, tehát nyertes, folyamatban lévő 
projektekhez lehet csatlakozni. 2022. április 27-én a Bizottság tájékoztatást tartott a Hop on 
eszköz kapcsán, a videó elérhető: https://www.youtube.com/watch?v=iHR0_MjKOyg   
Az eszköz a 2. pillér klaszterei, így az egészségügy RIA, IA pályázatai -, illetve az EIC úttörő 
kutatásokat támogató program (pathfinder) alá tartozó valamennyi téma esetében működik. A 
megnyílt projektek a kapcsolattartók megjelölésével elérhetők: 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon/hop-on  
Alapvető feltétel, hogy a widening országokból egyetlen résztvevő se legyen a nyertes 
pályázatban. A csatlakozás az adott konzorcium valamennyi partnere beleegyezésével 
történhet, így elképzelhető, hogy bár a projekt szerepel a listán, nincs igény új szereplő 
felvételére. A következő határidő: 2022. november 20., a listát hetente frissítik. 
Kapcsolatfelvétel a linken szereplő kontakton keresztül lehetséges. Az értékelést ugyanúgy 
független külső értékelők végzik, a folyamatban lévő projektet természetesen nem értékelik, 
azt vizsgálják, hogy a hop-on szempontok érvényesülnek-e. 
 

Európai Kutatási és Innovációs Napok 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=COM%3A2021%3A44%3AFIN
http://www.transvac.org/transvac2
https://www.youtube.com/watch?v=iHR0_MjKOyg
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon/hop-on
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon/hop-on
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Az Európai Kutatási és Innovációs Napok az Európai Bizottság éves kiemelt kutatási és innovációs 
rendezvénye, amely összehozza a politikai döntéshozókat, kutatókat, vállalkozókat és a 
nyilvánosságot, hogy megvitassák a kutatás és innováció jövőjét Európában és azon túl. 
Az eseményre 2022. szeptember 28-án és 29-én online kerül sor, így bárki csatlakozhat.  
Az idei esemény lehetőséget ad arra, hogy megvitassák és alakítsák Európa ellenálló képességét, 
és a stratégiai autonómiáját erősítő új megoldásokat.  
https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/events/upcoming-events/research-
innovation-days  
 

Horizont Európa rendezvények 
 
Marie Skłodowska-Curie Actions Pályázati tájékoztató webinárium 
A Fiatal Kutatók Akadémiája (FKA) a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatallal 
(NKFIH) információs webináriumot szervez 2022. május 18-án 10 és 13 óra között a Marie 
Skłodowska-Curie Actions (MSCA) 2022. évi felhívásairól, valamint az MSCA posztdoktori 
ösztöndíjról.  
A webinárium első részében az MSCA programot, annak 2022-es felhívásait mutatják be. A 
program második felében Beke-Somfai Tamás, az ELKH TTK munkatársa, az FKA tagja, korábbi 
MSCA-nyertes pályázó részvételével útmutatást, gyakorlati tanácsokat ad azoknak a kutatóknak 
és fogadó intézmények képviselőinek, akik pályázatot terveznek benyújtani az MSCA 
Posztdoktori Ösztöndíj jelenlegi, 2022. szeptember 14-én záruló felhívására. 
Az eseményen való részvétel regisztrációhoz kötött, részvételi szándékukat az alábbi linken 
jelezzék legkésőbb 2022. május 16. 14 óráig: 
https://www.horizonteuropa.nkfih.gov.hu/hivatalrol/hivatal-rendezvenyei/marie-sklodowska-
curie-program-2022  
További részletek és regisztráció: 
https://www.horizonteuropa.nkfih.gov.hu/hivatalrol/hivatal-rendezvenyei/marie-sklodowska-
curie-program-2022  
https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/hivatal-rendezvenyei/marie-sklodowska-curie-program-2022  
Lump Sum Funding in Horizon Europe: How does it work? How to write a proposal? (angol 
nyelvű) 
Szervező: Európai Bizottság 
Időpont: 2022. május 19. 
További információ (regisztrációra nincs szükség): 
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/other/event220519.htm 
Info session on Horizon Results Booster – steering research towards a strong societal impact 
(angol nyelvű) 
Szervező: Európai Bizottság 
Időpont: 2022. május 25. 
További információ (regisztrációra nincs szükség): 
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-
guide/other/event220525.htm  
 

RENDEZVÉNYEK 
 
Proposal writing for research & innovation projects- course  

https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/events/upcoming-events/research-innovation-days
https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/events/upcoming-events/research-innovation-days
https://www.horizonteuropa.nkfih.gov.hu/hivatalrol/hivatal-rendezvenyei/marie-sklodowska-curie-program-2022
https://www.horizonteuropa.nkfih.gov.hu/hivatalrol/hivatal-rendezvenyei/marie-sklodowska-curie-program-2022
https://www.horizonteuropa.nkfih.gov.hu/hivatalrol/hivatal-rendezvenyei/marie-sklodowska-curie-program-2022
https://www.horizonteuropa.nkfih.gov.hu/hivatalrol/hivatal-rendezvenyei/marie-sklodowska-curie-program-2022
https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/hivatal-rendezvenyei/marie-sklodowska-curie-program-2022
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event220519.htm
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event220519.htm
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event220525.htm
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event220525.htm
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As you are probably aware, the new funding programme has introduced several changes in 
comparison with its' predecessor, from most parts of the proposal template to the introduction 
of new dimensions, concepts, and approaches. 
Following this and aiming to address all changes, at European Academy have been developed a 
unique course on "Proposal Writing for Research & Innovation Projects", including everything a 
good project planner and manager should know to first design successful and meaningful 
projects and then present them in a way that is both understandable by evaluators and 
convincing. 
The remaining courses with available seats for the second quarter are: 
• 11-12-13 May 2022, Online 
• 6-7-8 July 2022, Online 
As seats for most of the above dates are currently limited, should you wish to participate in any 
of these sessions, or any other of our Upcoming Courses, reserve your seat at your earliest 
convenience. 

 
LUMC top research seminar on INFECTION / AMR 
 
Attached, we send you a poster of the upcoming LUMC top research seminar, which is open for 
external participants. 
Topic: INFECTION, this time focused on antimicrobial resistance (AMR) 
When: Tuesday 17 May 2022, 17.00-18.30h 
Registration upfront is required, via the link in the attachment. Or send an email to 
research@lumc.nl 

 
Nemzetközi Klinikai Vizsgálatok Napja-kerekasztal esemény 

 
Május 20-a világszerte a klinikai kutatás napja; ezen a napon köszöntjük a nemzetközi klinikai 
vizsgálatokban érintett feleket. A világnap felhívja a figyelmet a modern gyógyszerfejlesztés 
vívmányaira és kihívásaira - amely eredményeképpen új, hatásos és biztonságos gyógyszerek 
kerülnek kifejlesztésre és válnak elérhetővé az orvosok és betegeik számára.  
A Semmelweis Egyetemen évente több száz klinikai vizsgálat indul. 
A nemzetközi klinikai vizsgálatok napja alkalmából szervezett, hagyományteremtő kerekasztal 
eseményen a klinikai vizsgálatok neves szakértőivel - hazai iparági és hatósági képviselőivel az 
egyetemi klinikai kutatóhelyek az egészségipari ökoszisztémában betöltött szerepéről és a 
klinikai kutatóhelyekre váró új regulációval kapcsolatos kihívásokról beszélgetünk.  
A Semmelweis Egyetem ezzel a rendezvénnyel köszönti partnereit és a klinikai vizsgálatokban 
aktívan résztvevő munkatársait. 
Az eseményre a csatolt meghívóban található módon regisztrálhat. 

 
DATAETHICS Summer School 2022 
 
I have the pleasure to announce the open call for applications to our next DATAETHICS school: 
DATAETHICS Summer School 2022 titled: Big Data, Big Implications: Data Protection in 
Biomedicine. The announcement has been posted on Twitter, as well as published on the 
DATAETHICS and Eurolife websites. 
https://www.dataethics-eurolife.eu/events/dataethics-summer-school-2022/ 
The call will close on 7 June 2022. 

http://sendy.europeanacademy.com/l/rx05got763kIjwsM1pXetg2w/YM8liARtv5EyeF3XQ1qosg/892jxMFCTKPhpBMVsUIMFuhA
http://sendy.europeanacademy.com/l/rx05got763kIjwsM1pXetg2w/caxmxDXQBVOUQusU6AWamg/892jxMFCTKPhpBMVsUIMFuhA
http://sendy.europeanacademy.com/l/rx05got763kIjwsM1pXetg2w/ROCBURI9AUjjYU22HjznSQ/892jxMFCTKPhpBMVsUIMFuhA
http://sendy.europeanacademy.com/l/rx05got763kIjwsM1pXetg2w/9VeXezX9w5Wlndh1PSXjfQ/892jxMFCTKPhpBMVsUIMFuhA
tel:17001830
mailto:research@lumc.nl
https://www.dataethics-eurolife.eu/events/dataethics-summer-school-2022/
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EGYÉB HÍREK 
 
Az ELKH Titkárság és a TKI pályázatán nyertes kutatócsoportok 
 
A Semmelweis Egyetemről 11 kutatócsoport nyert ötéves támogatást az ELKH Titkárság és a TKI 
pályázatán. A támogatott kutatócsoportok létrehozására irányuló program elősegíti a kutatói és 
oktatói utánpótlás biztosítását, továbbá erősíti az ELKH-hoz tartozó kutatóhelyek és a 
felsőoktatási intézmények közötti együttműködést.  
Bővebb információk: https://elkh.org/hirek/kilencvenot-kutatocsoport-nyert-oteves-
tamogatast-az-elkh-titkarsag-es-a-tki-palyazatan/ 
  

MTA Kiváló Kutatóhely minősítés eredményhirdetése 
 
A Magyar Tudományos Akadémia a Kutatóhelyeket Minősítő Tanács javaslata alapján 13 
Semmelweis egyetemi kutatóhelynek ítélte oda a kiemelkedően magas színvonalú tudományos 
munkája elismeréseként az MTA által Kiválónak Elismert Kutatóhely minősítést. Az MTA Kiváló 
Kutatóhely minősítés öt évig érvényes, és az Akadémia által kiírt kutatástámogatási pályázatok 
elbírálása során előnyt jelent a minősítés birtoklása. 
Bővebb információk: https://mta.hu/kozgyules2022/mta-kivalo-kutatohely-nyilvanos-a-
rangos-akademiai-minositest-elnyert-intezmenyek-listaja-112103 
 

COST Actions list  
 
Tájékoztatásul, mellékelten küldjük azon COST akciók listáját, melyben jelenleg nincsen 
magyar partner, ám két hely a menedzsmentben is rendelkezésünkre áll. A listából a CA16XXX 
számúak hamarosan zárnak, a CA17xxx számúak idén, a CA18XXX számúak pedig jövöre fejezik 
be a tevékenységüket.  A CA19xxx ill a CA20XXX a nemrég indult projektek, ezekhez érdemesebb 
csatlakozni. 
Természetesen az olyan hálózatokhoz is érdemes csatlakozni, melyben már vannak magyar 
kollégák. 
Kérdés esetén keressék: Katalin Alfoldi Policy Officer COST Association  
Avenue du Boulevard - Bolwerklaan 21, 1210 Brussels Belgium 
Email: mailto:Katalin.Alfoldi@cost.eu 
Tel+32 2 533382929 
 

„Biomassza alapú gazdaság fiatal nagykövetei” verseny Európában 
 
A felhívásra minden olyan 18-35 év közötti fiatal uniós állampolgár pályázatát várja az Európai 
Bizottság, akit érdekel vagy már tapasztalatot szerzett a biomassza alapú gazdaság, illetve az 
ahhoz kapcsolódó szektorok (élelmiszerrendszerek, erdőgazdaság, éghajlatváltozás, kék 
gazdaság, természetalapú megoldások, vidékfejlesztés, ökoszisztéma szolgáltatások, 
biotechnológia stb.) terén. A kiválasztott nagykövetek júliusban egy nyári táborban vesznek 
részt, emellett jó példával elöl járva tájékoztatni fogják közösségeiket a fenntartható 
biomassza alapú gazdasággal kapcsolatban, és részt vesznek többek között az októberben 
tervezett magas szintű Biomassza alapú Gazdaság Konferencián. 

https://elkh.org/hirek/kilencvenot-kutatocsoport-nyert-oteves-tamogatast-az-elkh-titkarsag-es-a-tki-palyazatan/
https://elkh.org/hirek/kilencvenot-kutatocsoport-nyert-oteves-tamogatast-az-elkh-titkarsag-es-a-tki-palyazatan/
https://mta.hu/kozgyules2022/mta-kivalo-kutatohely-nyilvanos-a-rangos-akademiai-minositest-elnyert-intezmenyek-listaja-112103
https://mta.hu/kozgyules2022/mta-kivalo-kutatohely-nyilvanos-a-rangos-akademiai-minositest-elnyert-intezmenyek-listaja-112103
https://mta.hu/kozgyules2022/mta-kivalo-kutatohely-nyilvanos-a-rangos-akademiai-minositest-elnyert-intezmenyek-listaja-112103
https://mta.hu/kozgyules2022/mta-kivalo-kutatohely-nyilvanos-a-rangos-akademiai-minositest-elnyert-intezmenyek-listaja-112103
mailto:Katalin.Alfoldi@cost.eu
tel:+3225333829
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Részletes információ a pályázatról az alábbi linken érhető el: 
Become a Bioeconomy Youth Ambassador! | European Commission (europa.eu) 

 
Megjelent a Kiváló kutatási infrastruktúrák Magyarországon című kiadvány 
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal gondozásában 
megjelent a „Kiváló kutatási infrastruktúrák Magyarországon” című kiadvány. A kiadvány az 
alábbi link alatt érhető el: https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/kiadvanyok-publikaciok/hivatal-
kiadvanyai  
 

A közelmúltban SJR D1 folyóiratban megjelent Semmelweis Egyetemi 
közlemények  
 
Az alábbi linken tekinthetőek meg a Scimago Journal Rank szerinti top 10-be tartozó (D1-es) 
folyóiratokban megjelent, az utóbbi 2 hétben a Web of Science adatbázisba bekerült, 
Semmelweis Egyetemi meghatározó szerzős közlemények: 
https://lib.semmelweis.hu/publikaciok/recentD1Pubs 

 
HAMAROSAN ZÁRÓDÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK: 
 
2022. május 16. - Posztgraduális Hallgatói Ösztöndíjak a 

2023-2024-es tanévre 
 

2022. május 20. JSPS Felhívás a JSPS posztdoktori pályázatán 
való részvételre (2022-2023) 
 

 

Elérhetőségeink: 
 

Innovációs Központ és Tudományos és Innovációs Rektorhelyettesi Iroda 
Semmelweis Egyetem 
Postacím: 1085 Budapest, Üllői út 26. 
Tel.: + 36 20 663 2439 
E-mail: project@semmelweis-univ.hu 
Web: http://semmelweis.hu/innovacio  

https://ec.europa.eu/info/news/become-bioeconomy-youth-ambassador-2022-may-05_en
https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/kiadvanyok-publikaciok/hivatal-kiadvanyai
https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/kiadvanyok-publikaciok/hivatal-kiadvanyai
https://lib.semmelweis.hu/publikaciok/recentD1Pubs
mailto:project@semmelweis-univ.hu
http://semmelweis.hu/innovacio

