HAZAI ÉS NEMZETKÖZI
KUTATÓI KARRIERÉPÍTÉS

Pályázati lehetőségek, 2022

DOKTORANDUSZOKNAK

•
•
•
•

KDP
MSCA DN
ÚNKP PhD kutató
ÚNKP doktorvárományos

KOOPERATÍV DOKTORI PROGRAM
Ki pályázhat?
 Doktori jogviszonyban álló hallgatók, akik a benyújtásig a komplex vizsgát még nem teljesítették,
illetve azok, akik doktori tanulmányaikat a következő tanévben kezdik meg.

Kiíró
 Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

Futamidő
 24, 31, 36, 43 hónap

Maximális támogatási összeg
 17.200.000 Ft (=43 x 400.000 Ft/hó)

Bővebb információ:
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/kdp-2021

MSCA DOCTORAL NETWORKS
Ki pályázhat?
 Kreatív, vállalkozó kedvű, innovatív PhD hallgatók képzése, globális kihívásokra való felkészítés.

Kiíró
 Marie Skłodowska-Curie Actions

Futamidő
 3-36 hónap

Maximális támogatási összeg
 Változó

Bővebb információ
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/doctoral-networks

FELSŐOKTATÁSI DOKTORI HALLGATÓI
KUTATÓI ÖSZTÖNDÍJ I. KATEGÓRIA
Ki pályázhat?
 A pályázat célja a kiemelkedő tudományos és művészi eredményeket felmutató doktori képzésben részt
vevő hallgatók, doktorjelöltek doktorvárományosok kutatási és alkotó tevékenységének és szakmai
fejlődésének támogatása. Pályázhatnak a komplex vizsga előtt álló PhD hallgatók.

Kiíró
 Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

Futamidő
 5, 7, vagy 12 hónap

Maximális támogatási összeg
 1.200.000 Ft (=12 x 100.000 Ft/hó)

Bővebb információ
http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/felsooktatasi-doktori

FELSŐOKTATÁSI DOKTORI HALLGATÓI
KUTATÓI ÖSZTÖNDÍJ II. KATEGÓRIA
Ki pályázhat?
 A pályázat célja a kiemelkedő tudományos és művészi eredményeket felmutató doktori képzésben részt
vevő hallgatók, doktorjelöltek doktorvárományosok kutatási és alkotó tevékenységének és szakmai
fejlődésének támogatása. Pályázhatnak a komplex vizsga után álló PhD hallgatók.

Kiíró
 Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

Futamidő
 5, 7, vagy 12 hónap

Maximális támogatási összeg
 1.200.000 Ft (=12 x 100.000 Ft/hó)

Bővebb információ
http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/felsooktatasi-doktori

„TUDOMÁNNYAL FEL!” FELSŐOKTATÁSI
DOKTORVÁROMÁNYOSI ÉS POSZTDOKTORI KUTATÓI
ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI KIÍRÁS I. KATEGÓRIA
Ki pályázhat?
 Doktorvárományosok kutatási és alkotó tevékenységének támogatása, amelynek eredménye publikáció,
tudományos, műszaki, művészi alkotás, ill. Doktori disszertáció. Pályázhatnak a doktori képzés plusz 1
évében részt vevő tehetséges hallgatók (komplex vizsga teljesítve, abszolutórium megszerezve).

Kiíró
 Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

Futamidő
 6, 12 hónap

Maximális támogatási összeg
 2.400.000 Ft (=12 x 200.000 Ft/hó)

Bővebb információ
http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/tudomannyal-fel

FIATAL KUTATÓKNAK

•
•
•
•
•

Bolyai
Bolyai+
ERC StG
KGYNK
Lendület I

•
•
•
•

MSCA PF
OTKA FK
OTKA PD
ÚNKP
Posztdoktor

BOLYAI JÁNOS KUTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ
Ki pályázhat?
 Magyar állampolgár, vagy határon túli magyar kutató, PhD vagy DLA fokozattal rendelkezik de még
nem szerezte meg az MTA doktori címet, legfeljebb 45 éves.

Kiíró
 Magyar Tudományos Akadémia

Futamidő
 3 év

Maximális támogatási összeg
 9.000.000 Ft (=3 x 3.000.000 Ft/év)

Bővebb információ
https://mta.hu/bolyai-osztondij/bolyai-janos-kutatasi-osztondij-105319

BOLYAI+ FELSŐOKTATÁSI FIATAL OKTATÓI,
KUTATÓI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Ki pályázat?

 A pályázat célja a kiemelkedő tudományos és művészi kutatási eredményeket felmutató a Magyar Tudományos Akadémia
Bolyai János Kutatási Ösztöndíjában részesülő oktatók, kutatók támogatása, amelynek eredménye a kutatási tervben
vállaltak fogadó felsőoktatási intézményen belüli hasznosítása, a kutatói utánpótlást elősegítő témavezetői tevékenység
ellátása, tevékeny részvétel az intézményi tudományos iskola építésében, továbbá az MTA kutatócsoportjai és a
felsőoktatási intézmények közötti tudományos együttműködés elősegítése.

Kiíró
 Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

Futamidő

 12 hónap

Maximális támogatási összeg

 2.400.000 Ft (=12 x 200.000 Ft/hó)

Bővebb információ
http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/bolyai-felsooktatasi-fiatal-oktatoi-kutatoi-osztondij

ERC STARTING GRANT
Ki pályázhat?
 Önálló kutatói pályájuk kezdetén álló kutatók, kiemelkedő felfedezést vagy tudományos áttörés
ígéretét hordozó, megvalósítható kutatási tervvel, a PhD fokozatszerzést követő 2-7 évben.

Kiíró
 European Research Council

Futamidő
 5 év

Maximális támogatási összeg
 ~ 525.000.000 Ft (=5 x 300.000 EUR/év)

Bővebb információ
https://erc.europa.eu/funding/starting-grants

GYERMEKET NEVELŐ KUTATÓK TÁMOGATÁSA
I. KATEGÓRIA
Ki pályázhat?

 14. életévét be nem töltött gyermeket nevelő kutatók (nők, egyedülálló férfiak); cél: az MTA doktora cím
megszerzéséhez szükséges értekezés megírásának támogatása.

Kiíró

 Magyar Tudományos Akadémia

Futamidő

 3, 4, 6, 8, 12 hónap

Maximális támogatási összeg

 2.400.000 Ft (=12 x 200.000 Ft/hó)

Bővebb információ:
https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/palyazati-felhivas-gyermeket-nevelo-kutatoktamogatasara-2022-111693

GYERMEKET NEVELŐ KUTATÓK TÁMOGATÁSA
II. KATEGÓRIA
Ki pályázhat?

 PhD fokozattal rendelkező kutatók, akik esetében a legkisebb gyermek születésétől kevesebb, mint négy év telt el a
pályázat beadási határidejéig, és ez idő alatt legalább egy évet a kutató igazoltan, folyamatosan gyerekgondozással
(CSED/GYED/GYES) töltött, vagy aki 14. életévét be nem töltött, fogyatékkal élő vagy tartósan beteg gyermeket nevel;
cél: a tudományos eredmények publikálásának támogatása.

Kiíró
 Magyar Tudományos Akadémia

Futamidő

 3, 4, 6, 8, 12 hónap

Maximális támogatási összeg

 1.200.000 Ft (=12 x 200.000 Ft/hó)

Bővebb információ
https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/palyazati-felhivas-gyermeket-nevelo-kutatoktamogatasara-2022-111693

LENDÜLET PROGRAM
I „INDULÓ” KATEGÓRIA
Ki pályázhat?

 PhD/DLA tudományos fokozattal rendelkező, 40 évnél fiatalabb kutatók, akik a PhD fokozatot 2012. január
1. után és 2018. december 31. között szerezték, korábban rangos hazai (OTKA, MTA Bolyai, MTA Prémium)
vagy nemzetközi posztdoktori vagy kutatási pályázatokon támogatást nyertek, és korábban nem nyertek
Lendület-támogatást.

Kiíró

 Magyar Tudományos Akadémia

Futamidő
 5 év

Maximális támogatási összeg

 250.000.000 Ft (5 x 40.000.000 Ft/év + egyszeri max. 50.000.000 Ft műszer támogatás)

Bővebb információ
https://mta.hu/lendulet/lendulet-program-2021-evi-palyazati-felhivasa-111200

MSCA POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS
Ki pályázhat?
 PhD dokozatot legfeljebb 8 éve szerzett, tapasztalt kutatók karrierfejlesztése, továbbképzése, nemzetközi
kompetenciáig szélesítése, nemzetközi/interszektorális/interdiszciplináris mobilitáson keresztül. Innovatív
kutatási projekt megvalósítása Európán belül vagy kívül.

Kiíró
 Marie Skłodowska-Curie Actions

Futamidő
 12-24 hónap

Maximális támogatási összeg
 Változó

Bővebb információ
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/postdoctoral-fellowships

OTKA FIATAL KUTATÓI KIVÁLÓSÁGI
PROGRAM
Ki pályázhat?

 A felhívás célja olyan tehetséges kutatók ígéretes kutatási tevékenységének támogatása, akik legfeljebb 12
éve szereztek tudományos fokozatot és saját, önálló felfedező kutatási témájukat kívánják elindítani, önálló
kutatócsoportot kívánnak létrehozni.

Kiíró

 Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

Futamidő

 Legfeljebb 4 év

Maximális támogatási összeg

 42.000.000 Ft (4 x 13.000.000 Ft/év)

Bővebb információ:
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/fiatal-kutatoi-kivalosagi-programfk22/palyazati-felhivas

OTKA POSZTDOKTORI KIVÁLÓSÁGI
PROGRAM
Ki pályázhat?

 A program legfontosabb célja a hazai posztdoktori rendszer fenntartása, valamint a posztdoktori időszak utáni önálló
kutatói életpálya megkezdésének támogatása, és a kutatói kreativitás, kiválóság megerősítése. A támogatás csak olyan
posztdoktornak ítélhető oda, akinek a fokozatszerzése vagy annak odaítélése legfeljebb 5 éve történt.

Kiíró

 Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

Futamidő
 3 év

Maximális támogatási összeg

 28.500.000 Ft (=3 x 9.500.000 Ft/év)

Bővebb információ
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/posztdoktori-kivalosagi-program-pd22/palyazatifelhivas

„TUDOMÁNNYAL FEL!” FELSŐOKTATÁSI
DOKTORVÁROMÁNYOSI ÉS POSZTDOKTORI KUTATÓI
ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI KIÍRÁS II. KATEGÓRIA
Ki pályázat?
 Posztdoktorok kutatási és alkotó tevékenységének támogatása, amelynek eredménye publikáció,
tudományos, műszaki, művészi alkotás. Pályázhatnak a posztdoktorok, akik a PhD/DLA fokozatukat
legfeljebb 3 éve szerezték.

Kiíró
 Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

Futamidő
 12 hónap

Maximális támogatási összeg
 2.400.000 Ft (=12 x 200.000 Ft/hó)

Bővebb információ
http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/tudomannyal-fel

BEFUTOTT KUTATÓKNAK

•
•
•
•

ELKH TK
ERC CoG
ERC AdG
Lendület H

• OTKA K
• OTKA
Élvonal

ELKH TÁMOGATOTT KUTATÓCSOPORTOK
Ki pályázhat?
 Az a személy nyújthat be pályázatot, aki az MTA rendes tagja, az MTA levelező tagja, vagy az MTA
doktora (illetve a tudomány doktora) tudományos címmel rendelkezik a pályázat benyújtásakor.

Kiíró:
 Eötvös Loránd Kutatási Hálózat

Futamidő:
 5 év

Maximális támogatási összeg:
 325.000.000 Ft (=5 x 65.000.000 Ft/év)

Bővebb információ:
https://elkh.org/felhivas-tamogatott-kutatocsoportok-letesitesere/

ERC CONSOLIDATOR GRANT
Ki pályázhat?
 Önálló kutatócsoporttal, kutatási programmal rendelkező, de még annak megszilárdításán dolgozó
kutatóknak, kiemelkedő felfedezést vagy tudományos áttörés ígéretét hordozó, megvalósítható kutatási
tervvel,a PhD fokozatszerzést követő 7-12 évben.

Kiíró
 European Research Council

Futamidő
 5 év

Maximális támogatási összeg
 ~ 700.000.000 Ft (=5 x 400.000 EUR/év)

Bővebb információ:
https://erc.europa.eu/funding/consolidator-grants

ERC ADVANCED GRANT
Ki pályázhat?
 Jelentős kutatási eredményekkel, önálló, nemzetközileg elismert kutatócsoporttal, saját kutatási programmal
rendelkező senior kutatók kiemelkedő felfedezést vagy tudományos áttörés ígéretét hordozó,
megvalósítható kutatási tervvel.

Kiíró
 European Research Council

Futamidő
 5 év

Maximális támogatási összeg
 ~ 875.000.000 Ft (=5 x 500.000 EUR/év)

Bővebb információ:
https://erc.europa.eu/funding/advanced-grants

LENDÜLET PROGRAM
H „HALADÓ” KATEGÓRIA
Ki pályázhat?

 PhD/DLA tudományos fokozattal rendelkező, nemzetközileg is elismert, tartósan kiemelkedő és növekvő
teljesítményű vezető kutatók, akik rendelkeznek kutatócsoport-vezetői tapasztalattal, saját kutatási téma
kidolgozására Lendület (I, II), Élvonal vagy egyéb, a Lendület támogatással összemérhető nemzetközi pályázatokon
nyertek támogatást, és ez a projektjük még nem zárult le vagy az elmúlt 5 évben (2016 után) került lezárásra.

Kiíró

 Magyar Tudományos Akadémia

Futamidő
 5 év

Maximális támogatási összeg

 350.000.000 Ft (5 x 50.000.000 Ft/év + egyszeri max. 100.000.000 Ft műszer támogatás)

Bővebb információ
https://mta.hu/lendulet/lendulet-program-2021-evi-palyazati-felhivasa-111200

OTKA KUTATÁSI TÉMAPÁLYÁZAT
Ki pályázhat?
 A pályázat célja önálló kutatócsoporttal rendelkező tapasztalt, tehetséges kutatók támogatása, akik
kiemelkedő publikációs aktivitással rendelkeznek, tudományterületük nemzetközileg elismert szakértői és
sikeres alapkutatási témájukat kívánják továbbvinni, újabb aspektusokból vizsgálni.

Kiíró
 Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

Futamidő
 4 év

Maximális támogatási összeg
 48.000.000 Ft (4 x 12.000.000 Ft/év)

Bővebb információ
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/kutatasi-temapalyazat-k22/palyazati-felhivas

OTKA ÉLVONAL
Ki pályázhat?
 Az „Élvonal – Kutatási Kiválósági Program” a legdinamikusabb alkotási szakaszban lévő, kiváló, a nemzetközi tudományos világ élmezőnyébe tartozó,
kutatásaikat magyarországi kutatóhelyen megvalósítani kívánó kutatók számára nyújt jelentős, legfeljebb öt éves támogatást
 Vezető kutatóként 2017. január 1-jét követően sikeresen zárt le, vagy 2021. október 1-je előtti tervezett zárással jelenleg is vezet egy ERC által támogatott Starting Grant,
Consolidator Grant, Advanced Grant, vagy Synergy Grant projektet;
 Vezető kutatóként 2017. január 1-jét követően nyújtott be pályázatot az ERC Starting Grant, Consolidator Grant, Advanced Grant, vagy Synergy Grant kategóriában, amely
pályázata az értékelés második fordulójában részt vett, de nem nyert támogatást;
 2017. január 1-jét követően sikeresen lezárt, legalább 100 millió Ft költségvetéssel, vezető kutatóként megvalósított egyéni alapkutatási pályázata volt valamely jelentős
nemzetközi kutatási alapnál

Kiíró
 Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

Futamidő
 Legfeljebb 5 év

Maximális támogatási összeg
 300.000.000 Ft (=60.000.000 Ft/év)

Bővebb információ
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/elvonal-kutatasi/kkp-21

ÖSSZEÁLLÍTOTTA AZ
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*a linkek minden kiírás esetén a
legutóbbi aktív évre mutatnak

