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                   Kedves Munkatársaink! 
 

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

Forduljon hozzánk bizalommal további információért! 

 
 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK 
 
COST open call 
 
COST (European Cooperation in Science and Technology) is a funding organisation for research 
and innovation networks.  
Our Actions help connect research initiatives across Europe and beyond and enable researchers 
and innovators to grow their ideas in any science and technology field by sharing them with 
their peers. 
COST Actions are bottom-up networks with a duration of four years that boost research, 
innovation and careers. The funding a COST Action receives covers the expenses of networking 
activities. 
Who can participate: COST Actions attract researchers and innovators from universities, as well 
as from public and private institutions, NGOs, industry and SMEs. Open to all science and 
technology fields, including new and emerging fields; COST Actions offer an inclusive, pan-
European environment for individuals of all levels of seniority to grow their professional research 
networks and boost their careers. 
Proposals for COST Actions are collected through the submission, evaluation, selection and 
approval (SESA) procedure. 
Deadline date: 20 October 2022 at 12:00 noon (CET)  
Other informations: https://www.cost.eu/ 

 
Call for Proposals for ERC Starting Grant ERC-2023-STG 
 
The ERC Starting Grants are designed to support excellent Principal Investigators at the career 
stage at which they are starting their own independent research team or programme. Principal 
Investigators must demonstrate the ground-breaking nature, ambition and feasibility of their 
scientific proposal. 
Eligible Principal Investigators: The ERC actions are open to researchers of any nationality who 
intend to conduct their research activity in any EU Member State or Associated Country. 
Eligible Host Institution: The Host Institution (Applicant Legal Entity) must engage and host the 
Principal Investigator for at least the duration of the project, as defined in the grant agreement. 
It must either be established in an EU Member State or Associated Country. 

https://www.cost.eu/
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Size of ERC Starting Grants: 
Starting Grants may be awarded up to a maximum of EUR 1 500 000 for a period of 5 years.  
Deadline date: 25 October 2022 17:00:00 Brussels time. 
Other informations: 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/erc-2023-
stg;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCod
es=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDi
visionCode=43108406,43108473;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographica
lZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCu
ttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderB
y=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState 

 
Felhívás kétoldalú akadémiai egyezmények alapján egyszeri utazásokhoz 
nyújtott 2022. évi mobilitási igénybejelentésekhez 
 
A Magyar Tudományos Akadémia nemzetközi elismertsége és nemzetközi tudományos 
kapcsolatainak fejlesztése érdekében az MTA kétoldalú együttműködési megállapodásai 
keretében, mint küldő fél mobilitási pénzügyi támogatást nyújt a köztestületi tagok egyedi, a 
tudományos együttműködést elősegítő utazásaihoz. 
A jelentkezőnek már létező szakmai kapcsolattal és partnere részéről ezt igazoló 
meghívólevéllel kell rendelkeznie. 
A mobilitási igényeket jelen felhívás közzétételétől kezdődően lehet benyújtani elektronikus 
igénybejelentési rendszeren keresztül, amely a https://palyazat.mta.hu/mobilitas_2022/ 
oldalon érhető el. 
Jelentkezési határidő: 2022. október 28. 
Bővebb információk: https://mta.hu/tamogatas-egyszeri-utazasokhoz/felhivas-ketoldalu-
akademiai-egyezmenyek-alapjan-egyszeri-utazasokhoz-nyujtott-2022-evi-mobilitasi-
igenybejelentesekhez-112013 
 

CEEPUS – oktatói mobilitás 
 
Bármely hazai felsőoktatási intézményben aktív státuszú oktatók nyújthatnak be pályázatot 
oktatási célú mobilitási ösztöndíjra. 
Oktatóként egyéni mobilitási pályázat benyújtása kétféleképpen lehetséges: 

1. Hálózati együttműködések keretén belüli mobilitások 
2. Hálózaton kívüli freemower mobilitások 

Az oktatói mobilitás célja 
• 5 munkanap alatt minimum 6 tanítási óra és/vagy szakdolgozati konzultáció megtartása 

kötelező (ez technikailag 1 hónap mobilitásnak minősül a www.ceepus.info pályázati 
rendszerben) 

• a mobilitáshoz társulhat kutatás, konferencián való részvétel, de ez kizárólagos cél nem 
lehet!  

A megpályázható időszak 
Az oktatói kiutazás időtartama minimum 5 munkanap (technikailag 1 hónap). 
Pályázat beadási határidő: 

• hálózati mobilitás a tavaszi szemeszterre: október 31. 
• freemoverként a tavaszi szemeszterre: november 30. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2023-stg;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108406,43108473;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2023-stg;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108406,43108473;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2023-stg;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108406,43108473;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2023-stg;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108406,43108473;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2023-stg;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108406,43108473;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2023-stg;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108406,43108473;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2023-stg;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108406,43108473;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2023-stg;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108406,43108473;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://palyazat.mta.hu/mobilitas_2022/
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
http://www.ceepus.info/
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Bővebb információk: https://tka.hu/palyazatok/117/oktatok-mobilitasa 
 

MTA Vendégkutatói Program 
 
A Magyar Tudományos Akadémia a magyar kutatócsoportok nemzetközi versenyképességének 
erősítése érdekében pályázati felhívást tesz közzé világviszonylatban kiemelkedő teljesítményű 
külföldi kutatók meghívása céljából az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága irányítása alá 
tartozó kutatóhelyeken, hazai felsőoktatási intézményekben, valamint kutatási tevékenységet 
végző magyarországi közgyűjteményekben vagy közintézményekben működő kutatócsoportokkal 
végzendő közös kutatási munkára, bármely tudományterületen, 3-tól 6 hónapig terjedő 
időtartamra.  A meghívó vezető kutatók a meghívandó vendégkutatókkal együttműködésben 
elkészített, a befogadó kutatóhely vezetője által jóváhagyott pályázatokat nyújthatnak be. 
Vendégkutatói pályázatok támogatására 100 M Ft fordítható. A pályázat keretében havonta 
legfeljebb 2,5 millió Ft összegű támogatás nyerhető el.  
A támogatási intenzitás 100%. 
A pályázatokat legkésőbb 2022. november 3-án 16:00 óráig kell benyújtani a Vendégkutatói 
pályázati rendszeren keresztül (https://palyazat.mta.hu/vendegkutato_2023). 
Bővebb információk: https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/mta-vendegkutatoi-program-
palyazati-felhivas-112411 
 

HORIZONT EURÓPA HÍREK 
 
Horizont Európa Értékelői Fórum 
 
Az NKFI Hivatal 2022. október 11-én szakmai fórumot szervez, amelynek célja, hogy a 
keretprogram értékelő szakértők tapasztalatainak megosztásán keresztül áttekintést adjon a 
Horizont Európa keretprogram pályázatértékelési folyamatairól, a pályázati sikeresség 
szempontjából legfontosabb tanulságokról és bemutassa a pályázat értékelői munka részleteit, 
valamint ennek a szakértők egyéni szakmai karrierjében és intézményük pályázati 
sikerességében mérhető előnyeit. 
Időpont: 2022. október 11., 9.30 – 12.30 óra között 
Helyszín: Személyes jelenléttel az NKFI Hivatalban (Kéthly Anna tér 1., 2. emelet 231. 
terem) és online bekapcsolódási lehetőséggel 
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. 
Határidő: 2022. október 7. 
További részletek és regisztráció: https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/hivatal-
rendezvenyei/horizont-europa-ertekeloi-forum-2022 
 

EMDESK webinárium „Horizon Europe financial guidelines: How to read, 
understand, and comply with” címmel 
 
Az EMDESK kutatási és innovációs projektkonzorciumok számára létrejött projektmenedzsment 
platform online webináriumot tart 2022. október 11-én 14:00 -15:00 óra között a Horizont 
Európa program pénzügyi irányelveiről, a „How to read, understand, and comply with” 
kérdésekre fókuszálva. Regisztráció elérhető itt, illetve kérésre a lezajlott eseményről felvételt 
küldenek.  
 

https://tka.hu/palyazatok/117/oktatok-mobilitasa
https://palyazat.mta.hu/vendegkutato_2023
https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/mta-vendegkutatoi-program-palyazati-felhivas-112411
https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/mta-vendegkutatoi-program-palyazati-felhivas-112411
https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/hivatal-rendezvenyei/horizont-europa-ertekeloi-forum-2022
https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/hivatal-rendezvenyei/horizont-europa-ertekeloi-forum-2022
https://www.emdesk.com/academy/webinar-on-horizon-europe-financial-guidelines?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=webinar&utm_content=HorizonEuropeFinancialGuidelines
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CRANE projekt kereskedelmi hasznosítást megelőző közös közbeszerzési 
tender felhívása egészségügyi adatok kezelésére alkalmas új technológiai 
megoldásokra 
 
A CRANE projekt 2022. szeptember 5-én kereskedelmi hasznosítást megelőző közös 
közbeszerzési pályázatot indított el 4 650 000 EUR összegben, három fázisban, november 
6-ai lezárással. A pályázatban Västerbotten régió (Svédország), Agder régió (Norvégia) és 
Extremadura régió (Spanyolország) közös tender felhívása szerepel, amelyben olyan új 
technológiai megoldást keresnek, ami a krónikus betegségben szenvedők jólétének javítását 
célzó hatékony, eredményes és felhasználóbarát, egészségügyi adatokra épülő szolgáltatásokat 
tesz lehetővé.  
A CRANE (Krónikus betegek átfogó kezelése vidéki területeken – GA 965277) egy H2020-as 
projekt, ami a fent megnevezett három régió népegészségügyi szolgálatai közötti 
együttműködés, és célja, hogy a polgárok számára lehetővé tegye a magán- és az állami 
forrásokból származó egészségügyi adataikhoz való hozzáférést és azok kezelését is.  
Ajánlattevőktől a következő szolgáltatások fejlesztését és/vagy integrálását vásárolnák meg:  
1) egy nyílt és interoperábilis platform, amely a CRANE alapszolgáltatásainak helyet ad; 
2) biztonságos egészségügyi adatkezelés egy virtuális adathalmazon keresztül;  
3) tájékozott beleegyezés kezelését és a bizalomépítést szolgáló megoldás; 
4) szolgáltatások három kiválasztott krónikus betegség ön-menedzsmentjére; 
5) bizonyítékokkal támogatott szolgáltatások a beteg-együttműködés, elkötelezettség és 
motiváció érdekében. 
Határidő: 2022. november 6. 
A pályázati dokumentáció elérhető a benyújtási platformon: 
https://www.e-avrop.com/vll/e-Upphandling/Announcement.aspx?id=54539  
A felhívásra vonatkozóan október 11-én webináriumot szerveznek, amelyre itt lehet 
regisztrálni: https://crane-pcp.eu/tender-events/  
További információk elérhetők itt: https://crane-pcp.eu; https://twitter.com/crane_pcp;  
https://www.linkedin.com/company/crane-pcp  
 

HosmartAI projekt második nyílt felhívása AI és robotika területen 2-3 
partnerből álló konzorciumok számára 
 
Az EU H2020 programja keretében finanszírozott HosmartAI projekt (“Hospital Smart 
development based on AI”, GA 101016834), második nyílt felhívását tette közzé, amely 580 000 
EUR-t biztosít négy, 2-3 partnerből álló kis konzorcium számára (KKV/start-up és egészségügyi 
intézmény), AI- és robotika fejlesztésre az intelligens egészségügy számára.  
A HosmartAI célja az erős, hatékony, fenntartható és rugalmas európai egészségügyi rendszer 
fellendítésére egy közös nyílt integrációs platform (https://www.hosmartai.eu/platform/) 
létrehozása a digitális technológiák (robotika és mesterséges intelligencia) egészségügyi 
rendszerbe történő integrációjának megkönnyítésére és ezek előnyeinek mérésére.  
Kiírás jellemzői: 

• Jelentkezési határidő: az F6S oldalon november 15-ig, 17:00 óráig 
https://www.f6s.com/hosmartai-open-call-2-for-pilots/apply   

• A HosmartAI minden egyes konzorciumnak 145 000 EUR-ig terjedő támogatást kínál (saját 
tőke nélkül).  

• Támogatási szolgáltatások a kísérleti pilot fejlesztésében.  

https://www.e-avrop.com/vll/e-Upphandling/Announcement.aspx?id=54539
https://crane-pcp.eu/tender-events/
https://crane-pcp.eu/
https://twitter.com/crane_pcp
https://www.linkedin.com/company/crane-pcp
https://www.hosmartai.eu/
https://www.hosmartai.eu/
https://www.hosmartai.eu/platform/
https://www.f6s.com/hosmartai-open-call-2-for-pilots/apply
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• Hozzáférés a HosmartAI ökoszisztémához  

• Láthatóság és promóció  

• 12 hónapos mentorprogram  
A kiíráshoz kapcsolódóan 2022. október 11-én 12:00 órakor tájékoztató webináriumot 
szerveznek.  https://www.f6s.com/hosmartai-open-call-2-webinar  
A kiírás részletei elérhetők itt: https://www.hosmartai.eu/open-call-2/  

 
Innovative Health Initiative (IHI) partnerséggel kapcsolatos információk  
 
2022. szeptember 20-án lejárt az Innovativ Health Initiative (IHI) Horizont Európa egészségügyi 
klaszter PPP formátumú partnersége első felhívására a pályázási határidő.  
A határidőre rákbetegségek, neurodegeneratív betegségek és egészségügyi adatok témájú 
egylépcsős teljes pályázatokat, illetve kardiovaszkuláris betegségek és korai megvalósíthatósági 
tanulmányok témában kétlépcsős rövid pályázatokat lehetett beadni. A kétlépcsős pályázatok 
esetében a két legjobb konzorciumot hívják meg a teljes pályázat benyújtására, amelynek 
határideje 2023. február 28.   
Összesen 33 pályázat érkezett be, az egylépcsős kiírásra 18 (5-5-5-3), a kétlépcsősökre pedig 15 
(11-4). A támogathatósági vizsgálatokat követő értékelési eredmények 2022. decemberében 
várhatók. 
A jövőbeli kiírásokról az IHI honlapján lehet tájékozódni, a tématervezeteket a tervek szerint 
2022 őszén publikálják.   

 
Visszanézhetők a 2022. szeptember 28-29-én lezajlott European Research and 
Innovation Day eseményei  
 
Visszanézhetők a 2022. szeptember 28-29-én lezajlott European Research and Innovation Day 
eseményei az alábbi linken megtalálható programba beágyazott elérhetőségeken keresztül:   
https://research-innovation-
community.ec.europa.eu/events/5rBGp9lUhJt2lmxYEk45Qf/programme  
 
 

RENDEZVÉNYEK 
 
Training to Teach in Medicine 
 
I wanted to bring to your attention that we are still accepting applications for our Training to 
Teach in Medicine, that starts in November. This is our 6 months faculty development program, 
in fully online format with two live workshops. 
I would appreciate if you could share this link for the application form with your colleagues. If 
there’s someone interested to join this year’s T2TM, please share my email. I am happy to assist 
in the application process. 
Workshop 1: November 3–5, 2022 
Workshop 2: June 1–3, 2023 
Application deadline: 2022 october 5. 
LINK: https://postgraduateeducation.hms.harvard.edu/certificate-programs/training-teachers 

 

https://www.f6s.com/hosmartai-open-call-2-webinar
https://www.hosmartai.eu/open-call-2/
https://www.ihi.europa.eu/
https://research-innovation-community.ec.europa.eu/events/5rBGp9lUhJt2lmxYEk45Qf/programme
https://research-innovation-community.ec.europa.eu/events/5rBGp9lUhJt2lmxYEk45Qf/programme
https://postgraduateeducation.hms.harvard.edu/certificate-programs/training-teachers
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ELTE Innovációs Nap 
 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem immár 16. alkalommal rendezi meg az ELTE Innovációs 
Napját. 
Az esemény célja, hogy összehozza a diszciplínában aktív kutatókat, piaci szereplőket, hogy 
megosszák egymással tapasztalataikat, kutatási eredményeiket a társadalmi innováció 
valamennyi aspektusával kapcsolatban. Emellett kiemelkedő platformot biztosít kutatók, 
gyakorlati szakemberek, kulturális szereplők, térségfejlesztők és oktatók számára, hogy 
bemutassák és megvitassák a legújabb társadalmi innovációkat, trendeket és aggályokat, 
valamint a társadalmi innováció területén azonosított jó gyakorlatokat, kihívásokat és 
elfogadott megoldásokat. 
Rendezvény időpontja: 2022. október 11-12. kedd-szerda 
Helyszín: ELTE Lágymányosi Campus, Harmónia terem 
Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. 
Az esemény programja mellékletben elérhető, továbbá az alábbi linken is megtekinthető: 
https://www.elte.hu/content/elte-innovacios-nap-tarsadalmi-innovacio-konferencia-
2022.e.15159 

 
Francia-Magyar Tudományos Kutatói Fórum 
 
A Magyarországi Francia Nagykövetség, a budapesti Francia Intézet, a Nemzeti Kutatási és 
Innovációs Hivatal, a Servier Csoport, a Dassault Systèmes és a Tempus Közalapítvány 
tisztelettel meghívja Önt a negyedik Francia-Magyar Tudományos Kutatói Fórumra. 
A rendezvényre 2022. október 13-án és 14-én kerül sor a budapesti Francia Intézetben, ahol 
külön kiadást szentelnek az onkológiai innováció kihívásainak, valamint a Hubert Curien - 
Balaton program által támogatott kutatási projekteknek.  
Ragadja meg ezt a lehetőséget, hogy egy szakértői csoporttal értekezhet, és minél többet 
megtudhat a Franciaországban és Magyarországon végzett rákellenes munkáról! Jöjjön el, és 
találkozzon a PHC-Balaton díjazottjaival, ismerje meg projektjeik eredményeit, amelyek a 
francia-magyar tudományos együttműködés fő mozgatórugói! 
A rendezvény francia, magyar és angol nyelven kerül megrendezésre. A francia és magyar nyelvű 
előadásokhoz szinkrontolmácsolást biztosítunk.  
A rendezvény programja itt érhető el.  
A regisztráció ezen a linken keresztül kötelező: https://forms.gle/6k9StRM58CNcvwvAA 
További információk a Francia Intézet honlapján. 

 
A Magyar Tudomány Ünnepe 2022 
 
A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) 2022 novemberében ismét megrendezi a hazai 
tudományos élet kitüntetett eseményét, a „Magyar Tudomány Ünnepe 2022” című országos és 
határon túli programsorozatot. 
 A Magyar Tudomány Ünnepe idei mottója: „Tudomány: út a világ megismeréséhez”. A 
rendezvények témái között előtérbe kerülnek többek között a megújuló energiaforrásokkal, a 
biodiverzitás csökkenésének hatásaival, valamint az ukrajnai háború következtében kialakult, 
számos területet érintő válsággal kapcsolatos kérdések. 
Az MTA kiemelt programjait hibrid módon készítik elő, egyaránt lehetővé téve a személyes és 
online részvételt. 

https://www.elte.hu/content/elte-innovacios-nap-tarsadalmi-innovacio-konferencia-2022.e.15159
https://www.elte.hu/content/elte-innovacios-nap-tarsadalmi-innovacio-konferencia-2022.e.15159
https://www.franciaintezet.hu/binaries/content/assets/articles/universitaire/4-forum-scientifique--2022_hu.pdf
https://forms.gle/6k9StRM58CNcvwvAA
https://www.franciaintezet.hu/hu/cikkek/egyetem-es-kutatas/programok/4.-francia-magyar-tzudomanyos-kutatoi-forum.html
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 A Magyar Tudomány Ünnepe 2022. évi rendezvénysorozatával kapcsolatos valamennyi 
információ, az eseménynaptár, valamint az MTA saját programjai várhatóan október utolsó 
hetétől érhetőek el az MTA honlapján (tudomanyunnep.hu). 
Amennyiben a programsorozathoz illeszkedő rendezvényt szerveznek intézményükben, 
illetve szeretnének csatlakozni az országos eseménysorozathoz, töltsék ki a csatolt 
regisztrációs lapot és küldjék el legkésőbb 2022. október 14-ig a következő e-mail címekre: 
innovacio@kim.gov.hu, erika.kiss.szvobodane@kim.gov.hu. 
Egyúttal szeretnénk tájékoztatni a rendezvénysorozathoz való csatlakozás feltételeiről:  
1. kizárólag a 2022. november 3. és 30. között megvalósítandó, a rendezvénysorozat 

koncepciójához igazodó programok feltüntetése a Magyar Tudomány Ünnepe 
rendezvényeként; 

2. a programok internetes elérhetőségének megadása (pontos elérési útvonallal) annak 
érdekében, hogy az MTA saját honlapján feltüntethesse az intézmények tematikus, 
tudományünnepi oldalaira, rendezvényeire mutató linkeket; 

3. a rendezvény, illetve a szervező intézmény honlapján, a rendezvényeken a „Magyar 
Tudomány Ünnepe 2022” arculati elemeinek felhasználása (levelünkhöz mellékeljük a 
programsorozathoz kapcsolódó arculati elemeket). 

 
Semmelweis Szimpózium 2022 
 
Idén is megrendezésre kerül a Semmelweis Egyetem egyik legnagyobb szabású rendezvénye a 
Semmelweis Szimpózium 2022. november 7-9. között.  
Az idei Szimpózium a nemzetközi orvosképzés 40 éves jubileuma köré épül, ennek alkalmából a 
világ minden tájáról, Amerikától Ázsiáig érkeznek kiemelkedő tudományos teljesítménnyel 
rendelkező orvosok, kutatók, akik a legújabb trendeknek megfelelő előadásokkal gazdagítják az 
esemény programját.  
A tudományos rendezvényen való részvétel a Semmelweis Egyetem által teljes mértékben 
támogatott, ugyanakkor regisztrációhoz kötött. 
A szakmai rendezvény 46 kreditpont értékben akkreditált (OFTEX, GYOFTEX). 
A PhD hallgatóknak a Semmelweis Szimpóziumon való részvételért 1 kreditpont jár, míg a 
poszterszekcióban indulók 2, a legjobb posztereket bemutatók 3 kreditpontban részesülhetnek. 
Az esemény helyszíne: Elméleti Orvostudományi Központ (1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47) 
Az esemény időpontja: 2022. november 7-9. 
A Semmelweis Szimpózium honlapja: https://semmelweis.hu/symposium2022/ 
Regisztrációs link: https://if.convention.hu/Event/Registration/SEMMW22 

 
Poszter benyújtási felhívás a Semmelweis Szimpóziumra 
 
A 2022. november 7-9. között megrendezésre kerülő Semmelweis Szimpózium poszterfeltöltési 
lehetősége megnyílt!  
A PhD hallgatóknak a Semmelweis Szimpóziumon való részvételért 1 kreditpont jár, míg a 
poszterszekcióban indulók 2, a legjobb posztereket bemutatók 3 kreditpontban részesülhetnek. 
Az esemény helyszíne: Elméleti Orvostudományi Központ (1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47) 
Regisztráljon az eseményre és töltse fel poszterét az alábbi linken keresztül: 
https://semmelweis.hu/symposium2022/ 

 
EGYÉB HÍREK 

http://www.tudomanyunnep.hu/
mailto:innovacio@kim.gov.hu
mailto:erika.kiss.szvobodane@kim.gov.hu
https://semmelweis.hu/symposium2022/
https://if.convention.hu/Event/Registration/SEMMW22
https://semmelweis.hu/symposium2022/
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Felmérés a kutatási adatok kezeléséről a magyar kutatók körében 
 
Az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiumának (EKK) HUNgarian Open Repositories (HUNOR) 
munkacsoportja a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) 
megbízásából 2020-ban felmérte a magyar kutatói társadalom open science és kutatási 
adatkezelési ismereteit és gyakorlatát. Az elmúlt időszak változásainak hatása a felmérés 
megismétlésével monitorozásra kerül. Az eredmények alapján aktualizálásra kerül a helyzetkép és 
azonosításra kerülnek a szükséges beavatkozási pontok. 

Az alábbi kérdőív kitöltésével segítheti a munkát: 
https://openscience.hu/felmeres-a-kutatasi-adatok-kezeleserol-a-magyar-kutatok-koreben/ 
A kérdőív anonim, kitöltése körülbelül 15 percet vesz igénybe. 
A kitöltéseket 2022. október 15-ig várják. 

 
Újabb támogatás segíti a hazai kutatás-fejlesztési eredmények 
iparjogvédelmét 
 
Újabb 89 pályázat nyert iparjogvédelemre összesen 125,8 millió forint támogatást a jelenleg is 
nyitott szellemitulajdon-védelemre kiírt pályázaton. 
2015 óta hazai vállalkozások, kutatóhelyek, sőt magánszemélyek is folyamatosan nyújthatnak 
be a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalhoz olyan pályázatot, amely a szellemi 
alkotásaik levédetését támogatja és finanszírozza.  
A pályázók 100 százalékos vissza nem térítendő támogatást kaphatnak többek közt a 
szabadalommal, használatiminta-oltalommal, formatervezési mintaoltalommal, 
védjegyoltalommal és földrajzi árujelzők oltalmával kapcsolatos bejelentéseikhez, 
eljárásaikhoz. 
Az így levédett szellemi termékek a nemzetközi piacokon is sokkal hatékonyabban 
hasznosulhatnak. 
A korábbi hasonló célú "Iparjog" pályázati konstrukcióban 2015-2020 között összesen 134 
kérelem részesült több mint 215 millió forint támogatásban. A jelenleg is nyitott 2020-1.1.3-
IPARJOG és 2021-1.1.1-IPARJOG kódú pályázati felhívások eddig közzétett döntései révén pedig 
további 118 pályázó jutott összesen mintegy 186 millió forinthoz.  
A most bejelentett döntésekkel együtt így 2015 óta közel 530 millió forint támogatás segítette 
és segíti a hazai kutatás-fejlesztés eredményeként létrejött szellemi termékek védelmét. 
Bővebb információk: https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/hivatal-hirei/ujabb-tamogatas-segiti 
 

Újabb támogatások segítik a vállalkozások és kutatók bekapcsolódását 
nemzetközi programokba 
 
Magyar vállalkozások és tudásközpontok nemzetközi bekapcsolódását támogatják a Nemzeti 
Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett nemzetközi célú pályázatok; amíg előző 
évben összesen 3,5 milliárd forint keretösszeg jutott erre a célra, addig 2022-ben már 6 milliárd 
forint. A különböző konstrukciók keretében megítélt támogatások a magyar szervezetek és 
kutatók részvételét segítik elő az EUREKA, az ERA-NET, a Horizont Európa Accelerator és az 
osztrák-magyar tudományos és technológiai együttműködés programjaiban, valamint ösztönzik 
a nemzetközi színvonalú kutatási infrastruktúrák használatát itthon és külföldön. 

https://openscience.hu/felmeres-a-kutatasi-adatok-kezeleserol-a-magyar-kutatok-koreben/
https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/hivatal-hirei/ujabb-tamogatas-segiti


9 
 

 

Cím: Innovációs Központ 1085 Budapest, Baross u. 22. 
Postacím: 1085 Budapest, Üllői út. 26.; 1428 Budapest, Pf. 2. 
E-mail: project@semmelweis-univ.hu 

Tel.: + 36 20 663 2439 
Web: http://semmelweis.hu/innovacio 
 

Az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban 
sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatása (2019-2.1.7-ERA-NET) a hazai 
részfinanszírozást a nemzetközi pályázatokon nyertes magyar résztvevőknek biztosítja.  
A kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása (2021-1.2.4-TÉT) a 
kutatói mobilitás és szakembercsere támogatásával segíti a más országokkal közös projekteket. 
A nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása (2021-4.1.2-NEMZ_KI) 
pedig a kutatói mobilitás támogatásával a hazai kutatókat segíti a nagy nemzetközi kutatási 
infrastruktúrák igénybevételében, illetve a nemzetközi kapcsolódású jelentős hazai kutatási 
infrastruktúrák használatát ösztönzi a külföldi kutatók körében. 
A nemzetközi rásegítő pályázatok célja az is, hogy a magyarországi szervezetek képesek 
legyenek minél eredményesebben helytállni a kutatási és innovációs támogatásokért zajló 
nemzetközi versenyfutásban, különösen az EU Horizont Európa programjában, mert így a 
hazainál is jelentősebb forrásokat tudnak bevonni a céljaik eléréséhez. 
A tárca arról is tájékoztatott, hogy az Európai Unió 2021-ben elindított új hétéves kutatási és 
innovációs keretprogramja, a Horizont Európa minden eddiginél nagyobb, 95,5 milliárd eurós 
költségvetésből ír ki pályázatokat.  
Bővebb információk: https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/hivatal-hirei/ujabb-tamogatasok 

 
A brit kormány immár második alkalommal hosszabbítja meg a szigetország 
sikeres Horizont Európa pályázói számára nyújtott pénzügyi garanciát 
 
A szeptember 1-én bejelentett hosszabbítás eredményeként a garancia immár kiterjed minden 
olyan Horizont Európa felhívásra, amelynek benyújtási határideje 2022. december 31. vagy azt 
megelőző időpont (a nyertes pályázatok esetében a támogatási szerződések többségét aláírása 
2023 augusztusát megelőzően várható). 
További információk: https://www.gov.uk/government/news/government-extends-horizon-
europe-financial-safety-net 
 

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. október 20. - COST open call 

 

2022. október 25. ERC-2023-STG Call for Proposals for ERC Starting Grant  
 

 

 

 

https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/hivatal-hirei/ujabb-tamogatasok
https://www.gov.uk/government/news/government-extends-horizon-europe-financial-safety-net
https://www.gov.uk/government/news/government-extends-horizon-europe-financial-safety-net
https://lib.semmelweis.hu/publikaciok/recentD1Pubs
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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  

mailto:project@semmelweis-univ.hu
http://semmelweis.hu/innovacio

