1/2022. (01.31.) rektori utasítás
az Egyetemi Kiválósági Alap 2021-2022. évi felhasználásának szabályairól
I. ELŐZMÉNYEK
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) elkötelezett a nemzetközi mércével is mérhető
kiválóság, valamint a sokszínű tudományegyetemi működés mellett, amelyben kiemelt
szerepet játszik a kutatóegyetemi célok megvalósítása és a nemzetközi egyetemi versenyben
való szereplés erősítése. Az ELTE vezetése és szenátusa ennek érdekében amellett döntött,
hogy létrehozza az Egyetemi Kiválósági Alapot, amelynek felhasználása meghatározott célok
megvalósítása érdekében történik.
Széles körű előkészítő munka előzte meg az Egyetemi Kiválósági Alap felhasználási
jogcímeinek meghatározását annak érdekében, hogy az egyes tudományterületek
sajátosságait is figyelembe véve organikusan szolgálja az ELTE kiválóságának jelentős
erősítését. Végül az egyes tudományterületek és a kari vezetők konszenzusra jutottak a
felhasználás jogcímeit illetően, amelyet az alábbi II. rész tartalmaz.
A jelen rektori utasítás a korábbi vezetői döntések végrehajtását szolgálja, valamint az
Egyetemi Kiválósági Alap 2021-2022. évi felhasználásának részletszabályait állapítja meg. A II.
rész tartalmazza a felhasználás lehetséges jogcímeit, a III–IV. részek pedig a felhasználás
eljárási és szervezeti szabályait fogalmazzák meg.
Az Egyetemi Kiválósági Alap (EKA) felhasználásának követendő céljai:
1.
2.
3.
4.

Globális és tematikus rangsorokban történő jelentős előrelépés
Az Egyetem nemzetközi tudományos beágyazottságának jelentős növelése
Az Egyetem tudományos és innovációs reputációjának jelentős növelése
Az EU-s közvetlen fejlesztési forrásokhoz való közvetlen hozzáférés megerősítése

Az EKA felhasználásának általános elvi keretei
• Az EKA felhasználása a célokkal összhangban az Egyetem legmagasabb szintű elért
kiválóságának emelését szolgálja.
• Az EKA illeszkedik más olyan programokhoz, amelyek az Egyetem fejlesztését és a
kiválóság erősítését célozzák. Így az EKA nem az általános és mindenre kiterjedő
tudományterületi kiválóságot kívánja megerősíteni homogén módon, hanem impulzust
kíván adni a célok szerinti kiválóság jelentős, érezhető növeléséhez.
• Az EKA egyszerre honorálja jelentősebb mértékben a legmagasabb kiválósági célokat
szolgáló és megvalósuló jövőbeli vállalásokat, valamint az innovációs ökoszisztéma és
kiválóság megerősítését, továbbá kisebb mértékben a korábban elért eredményeket.
• Az EKA éves felhasználása során törekedni kell az alábbi arányok szem előtt tartására:
o Tudományterületi kiválóság eredményeinek honorálása (30%)
o Egyedi projekt pályázatok alapján való támogatás (50%)
o Innovációs célú felhasználás (20%)
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• Az EKA felhasználása a fenti célok megvalósítását és a kiválóság erősítését szolgálja, így
alapvetően új teljesítményre ösztönöz.
• Az EKA ténylegesen felhasználható keretei a mindenkori költségvetési helyzethez, az
elszámolási szabályokhoz igazodóan és a jövőbeni más feltöltési lehetőségek figyelembe
vételével kerülnek meghatározásra. Forráshiány esetén a maximálisan kiosztható
részkeretek csökkentésére kerülhet sor.
II. AZ EKA FELHASZNÁLÁSÁNAK JOGCÍMEI (PÁLYÁZHATÓ KATEGÓRIÁK)
1. KIEMELKEDŐ PRESZTÍZSŰ TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓ DÍJAZÁSA
A díjra azon ELTE alkalmazásban álló oktatók és kutatók pályázhatnak, akik a pályázat
beadásának évében (2022) vagy az azt megelőző évben (2021) D1 és bizonyos
tudományterületeken Q1* presztízsű folyóiratban a pályázatukban megjelölt témában
meghatározó szerzőként** tudományos cikket jelentettek meg, vagy közleményük közlésre
elfogadott státuszban van. A D1 presztízs meghatározása a Scopus adatbázis alapján történik,
a D1 besorolású tudományos folyóiratok listája itt érhető el1. A pályázatok elbírálása során a
bíráló bizottság figyelembe veszi a pályázó korábbi publikációs teljesítményének hatását,
melyhez felhasználja a kutató h-index értékét és a publikációi alapján számított kategória
normalizált citációs indexét (CNCI: Category Normalized Citation Index vagy FWCI: Field
Weighted Citation Index) értéket. Az elnyert támogatás kifizetése a cikk megjelenésének vagy
közlésre elfogadott státuszának igazolása után történik meg. Egy cikkel egy alkalommal lehet
pályázni.
Díj (illetménykiegészítés) összege: bruttó 500 000 Ft/publikáció
A pályázatokat angol nyelven lehet benyújtani, valamint rögzíteni szükséges az ELTE
elektronikus pályázati rendszerében. Tartalmi elemek:
• elektronikus pályázati adatlap
• a tudományos publikáció legfontosabb megállapításainak fél oldalas ismertetése
• a tudományos publikáció pdf változata a folyóirat megjelölésével,
• publikáció doi száma, url
• a pályázó szakmai önéletrajza
• a pályázó publikációs listája MTMT2 alapján és a szakterületi értékelőtáblázat
• MTMT azonosító
*Informatika: Q1-D1 vagy egy A* konferencia kiadványában megjelent teljes cikk amennyiben
SCOPUS vagy InCites referált (A* meghatározása: http://portal.core.edu.au/conf-ranks/ );
állam- és jogtudomány, társadalomtudomány, neveléstudomány, gazdálkodástudomány,
bölcsészettudományok: Q1-D1;
**meghatározó szerző fogalma tudományterületenként
neveléstudomány, pszichológia: első, utolsó, levelező szerző;
informatika, jogtudomány, társadalomtudomány: többszerzős művek esetén kérjük a
pályázatot beadó szerző mellékelje a szerzőtársakkal közös nyilatkozatát arról, hogy ki, kik a
meghatározó szerzők (legfeljebb 3 szerző);
A D1-es folyóiratok listázásához a ’Show only titles in top 10 percent’, a Q1-es folyóiratok listázásához a ’1st
quartile’ opciót kell bejelölni a honlap bal oldali hasábjában.
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bölcsészettudomány: első, utolsó, levelező szerző (sok szerző esetén előfordulhat a
megosztott első szerzőség is), két-három szerző esetében mindenki megosztott első
szerzőnek számít; természettudományok: első, utolsó, levelező szerző, továbbá azokon a
tudományterületeken, ahol a szerzők alfabetikus sorrendben szerepelnek, a levelező szerző;
Nyilatkozat tétel esetén kérjük a közreműködői szerepkörök (contributor role) meghatározását
a https://casrai.org/credit/ alapján.
A bíráló bizottság a 2022. évben előreláthatóan maximum 180 pályázatot támogathat.
2. EURÓPAI UNIÓS (Horizon Europe) PÁLYÁZATOK BEADÁSÁNAK HONORÁLÁSA
Pályázók köre: a pályázat évében (2022) vagy az azt követő évben (2023) Horizon Europe (HE)
vagy más közvetlen Európai Uniós forrásra ELTE megvalósítási helyszínnel pályázatot benyújtó
ELTE alkalmazott, akinek pályázata nyer, vagy bejut a bírálati folyamat 2. körébe (HE I. pillér
pályázatai), vagy az egykörös bírálattal rendelkező pályázatok esetén az elért/maximális
pontszám arány legalább 0,75 (75%), valamint az ELTE-re érkező megpályázott összeg
legalább 300 000 euro nagyságrendű. Pályázható HE pályázati pillérek: I. Kiváló tudomány
(European Research Council, Marie Curie actions, Research Infrastructures), II. Globális
kihívások és európai ipari versenyképesség (Health; Culture, Creativity and Inclusive Society;
Civil Security for Society; Digital, Industry and Space; Climate, Energy and Mobility; Food,
Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment; Non-nuclear direct actions of
the Joint Research Centre), III. Innovatív Európa (European Innovation Council, European
Innovation Ecosystems, European Institute of Innovation and Technology) + horizontális
terület: Widening participation and strengthening the ERA (Widening participation and
spreading excellence, Reforming and enhancing the European Research and Innovation
system). Ezen kívül elfogadhatóak az alábbi EU felhívásra készítette pályázatok is, amennyiben
teljesítik a fentebb vázolt pályázati összeg és értékelési feltételeket:
1. Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF);
2. Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV);
3. Erasmus+Programme (ERASMUS+); 4. Justice Programme (JUST)
Díjazottak köre: a közvetlen EU forrásra pályázatot beadó ELTE alkalmazásban álló
oktató/kutató
Pályázati feltételek: pályázni az Európai Uniós forrásra a pályázat kiírásának évében (2022)
vagy az azt követő évben beadott pályaművel lehet, a kifizetéshez igazolni kell, hogy a pályázat
bejutott az elbírálás második körébe (I. pillér) vagy az elért/maximális pontszám arány
legalább 0,75 (75%). A pályázathoz kérjük mellékelni EU-tól kapott bírálatot (elért/maximális
pontszám arány, kiváló/jól megfelelt/megfelelt stb. értékelés). Az elbírálás során előnyt
élveznek az ELTE konzorciumvezetésével beadott pályázatok.
A pályázat tartalmi elemei: A pályázatokat angol nyelven lehet benyújtani, valamint rögzíteni
szükséges az ELTE elektronikus pályázati rendszerében. Tartalmi elemek:
1. Pályázati adatlap
2. A beadott Európai Uniós pályázat
3. A pályázat értékelésének dokumentációja, a támogató döntése és indoklás
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Honorárium/illetménykiegészítés összege: bruttó 1 000 000 Ft pályázatonként
A bíráló bizottság a 2022. évben előreláthatóan maximum 20 pályázatot támogathat.
3. ELTE KUTATÓCSOPORT PÁLYÁZAT (fiatal/junior)
Pályázók köre: ELTE alkalmazásában álló oktatók/kutatók
A támogatás célja és feltételei: A pályázat célja fiatal oktatók/kutatók (PhD fokozatszerzés éve
+ max. 8 év) esetében felkészülés a Lendület ill. ERC starting/consolidator grant pályázat
beadására. A támogatás elnyerésnek feltétele, hogy az ELTE alkalmazásában álló
oktató/kutató vállalja, hogy a támogatási intervallum végéig beadja a fent nevezett pályázatok
egyikét és megvalósítási helyszínként az ELTE-t jelöli meg és a pályázatát ott valósítja meg.
Futamidő: 3 év.
Pályázható összeg: A támogatás az ELTE Kutatócsoport vezetőjének bérkiegészítést, 1
posztdoktori alkalmazását és egy nappali tagozatos PhD hallgató ösztöndíjkiegészítését
biztosítja. A kutatócsoport vezető havi kereset-, vagy illetménykiegészítése, mely a pályázati
támogatás terhére kifizethető bruttó 550 000 Ft/hó. A posztdoktori illetmény összege, mely a
pályázati támogatás terhére kifizethető bruttó 550 000 Ft/hó. A PhD ösztöndíjkiegészítés (vagy
bér/illetmény) mértéke, mely a pályázati támogatás terhére kifizethető bruttó 160 000 Ft/hó.
Dologi keret: 1 000 000 Ft /év, melyet a csoport szabadon használhat fel a kutatással
kapcsolatos eszközbeszerzésekre, nemzetközi és hazai utazásokra, konferencia részvételre.
Pályázati feltételek: a pályázó oktató/kutatónak igazolnia kell, hogy a pályázat beadásának
időpontjában rendelkezik elnyert hazai vagy nemzetközi kutatási forrással, melyet ez a
támogatás kiegészít és segíti a kutatócsoporttá alakulást.
A csoportvezető vállalja, hogy a futamidő végéig ERC és Lendület pályázatot ad be
témavezetőként vagy konzorcium vezetőként és annak sikeres elnyerése esetén a pályázatot
az ELTE-n valósítja meg.
A pályázat tartalmi elemei: A pályázatokat angol nyelven lehet benyújtani, valamint
elektronikusan rögzíteni kell az ELTE elektronikus pályázati rendszerében. Tartalmi elemek:
1. Pályázati adatlap
2. A tervezett projekt rövid összefoglalója angolul
3. Kutatási terv (Háttér, nemzetközi előzmények, megoldandó problémák; Hipotézis,
kulcskérdések, a projekt célkitűzései; Az alkalmazott kísérleti/kutatási módszer; Várható
eredmények; Kutatási infrastruktúra; A megvalósításhoz rendelkezésre álló egyéb
kutatási forrás bemutatása
4. Munkaterv
5. Mérföldkövek
6. A résztvevők feladatai
7. Nemzetközi együttműködés
8. Költségterv és indoklása
9. Publikációs terv
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Elnyerhető összeg: 47-50 millió Ft/kutatócsoport/3 év
A pályázat megvalósítása során elvárt indikátorok: 1. év végén: 2 db Q1-D1* publikáció,
melyek közül az egyik lehet közlésre benyújtott státuszú, a másik minimálisan közlésre
elfogadott státuszú kell legyen; 2-3. év végén: 2-2 db közlésre elfogadott vagy megjelent Q1D1* publikáció, vagy Scopusban referált monográfia, melyben a kutatócsoport vezető
meghatározó szerző (folyóiratpresztízs és meghatározó szerző tudományterületenkénti
meghatározását lásd az 1. pályázati kategóriánál); 2. év végén: a benyújtandó hazai vagy
nemzetközi pályázat anyaga 75% készültségben. A kutatócsoport vezetője a pályázat első és
második évének végén angol nyelven jelentést köteles leadni, melyben beszámol a projektben
vállalt feladatok megvalósításáról. Az EKA döntéshozó testülete a jelentést értékeli, és döntést
hoz a csoport tovább támogatásáról vagy a támogatás felfüggesztéséről. A kutatócsoport
vezetője a pályázat harmadik évének végén zárójelentést készít. Az EKA döntéshozó testülete
a zárójelentést értékeli.
A Q1-D1* presztízsű lapban megjelenő szakcikkek kiválthatók InCites/SCOPUS adatbázisokban
referált könyvvel (1 elsőszerzős könyv = 2 szakcikk, 1 egyszerzős könyv = 3 szakcikk) vagy
könyvfejezettel (1 könyvfejezet = 1 szakcikk), melyben a kutatócsoport vezetője meghatározó
szerző. További elvárás, hogy a pályázati futamidő 3. évében a kutatócsoport vezetője vállalja,
hogy Lendület, Élvonal vagy ERC pályázatot ad be témavezetőként, és sikeres pályázat esetén
a projektet az ELTE-n valósítsa meg.
Rezsi: az elnyert összegen felül a kutatócsoportvezető szervezeti egysége (intézet, tanszék) az
elnyert összeg 20%-ának megfelelő támogatásban részesül, melyet az intézetben folyó
kutatómunka személyi és tárgyi feltételeinek javítására fordíthat.
A bíráló bizottság a 2022. évben előreláthatóan maximum 4 nyertes pályázatot támogathat.
*jogtudományok esetén Q2 besorolású folyóiratban megjelent cikk is elfogadható
4. KÜLFÖLDI OKTATÓ/KUTATÓ ALKALMAZÁSA
Pályázók
köre:
bármely
külföldi
egyetemen/kutatóintézetben
affiliált/alkalmazott
oktató/kutató, akinek publikációs és kutatási teljesítménye kiemelkedő, és akinek 6 hónaptól 2
évig terjedő ELTE alkalmazása növeli az ELTE kutatási és oktatási teljesítményét.
Pályázati feltételek: a pályázó oktató/kutató nem magyar állampolgár és a PhD
megszerzésének dátuma régebbi, mint a pályázati kiírást megelőző 6. év. A külföldi
oktató/kutató vállalja, hogy bekapcsolódik az ELTE nemzetközi oktatási tevékenységébe, és
hat hónapos tartózkodás esetén legalább 1 szemeszteren át, hosszabb ELTE alkalmazás
esetén szemeszterenként 1 alapszakos kurzust, mesterkurzust vagy PhD kurzust tart. Emellett
vállalja, hogy itt tartózkodása során végzett tudományos kutatásainak eredményeiből ELTE
oktatóval/oktatókkal közösen évente legalább 1 db szakcikket jelentet meg Q1-D1 presztízsű
szakfolyóiratban meghatározó szerzőként (folyóiratpresztízs és meghatározó szerző
tudományterületenkénti meghatározását lásd az 1. pályázati kategóriánál), melyben
affiliációként feltünteti az ELTE érintett szervezeti egységét (6 hónapos alkalmazás esetén 1 db
D1-Q1 szakcikk elvárt). A szakcikk kiváltható 1 db első vagy egyszerzős könyvvel
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(InCites/Scopus adatbázisban referált kiadó által kiadott). Ezen kívül javasolt, hogy a külföldi
vendégoktató/kutató tartson kutatószemináriumokat vagy workshopot, mutassa be az
intézménye jó gyakorlatait.
Az alkalmazás részletei: illetmény bruttó 1 500 000 Ft/hó, alkalmazás hossza 6 hónaptól 2 évig
terjedhet. Dologi keret nem pályázható, a pályázónak és a fogadó tanszéknek/intézetnek
igazolnia kell, hogy rendelkezik a tervezett kutatás megvalósításához szükséges pályázati
pénzzel amennyiben a tervezett közös kutatás forrásigényes. A munkabér kari forrásból
kiegészíthető, így magasabb jövedelmezés is ajánlható a pályázónak.
A pályázat tartalmi elemei: A pályázatokat angol nyelven lehet benyújtani, valamint
elektronikusan rögzíteni szükséges az ELTE elektronikus pályázati rendszerében. Tartalmi
elemek:
1. Pályázati adatlap
2. Külföldi kutató/oktató szakmai önéletrajza
3. Az ELTE kutatókkal/oktatókkal tervezett kutatás rövid összefoglalója angolul
4. Kutatási terv (Háttér, nemzetközi előzmények, megoldandó problémák; Hipotézis,
kulcskérdések, a projekt célkitűzései; Az alkalmazott kísérleti/kutatási módszer; Várható
eredmények; Kutatási infrastruktúra; A megvalósításhoz rendelkezésre álló egyéb
kutatási forrás bemutatása)
5. Oktatási terv (a kurzuskínálat ismertetése, a kurzus témájának bemutatása, illeszkedése
a curriculumba, a várható hallgatószám bemutatása)
6. Munkaterv
7. Mérföldkövek
8. Publikációs terv
Indikátorok: 6 hónapos alkalmazás esetén a 6. hónap végén, egyéb esetekben az alkalmazás
első és második évének végén a külföldi oktató/kutató angol nyelven jelentést köteles leadni,
jelentésében be kell mutassa a közlésre legalább elfogadott Q1-D1 presztízsű publikációt vagy
könyvet. Ezek megléte esetén ítélhető meg a 2. éves támogatás. A külföldi oktató/kutató a
pályázat második évének végén zárójelentést készít, és mellékeli a tudományterületnek
megfelelő publikációs elvárás 2. vagy 3. részét.
Rezsi: az elnyert összegen felül a kutatócsoportvezető szervezeti egysége (intézet, tanszék) az
elnyert összeg 20%-ának megfelelő támogatásban részesül, melyet az intézetben folyó
kutatómunka személyi és tárgyi feltételeinek javítására fordíthat.
A bíráló bizottság a 2022. évben előreláthatóan maximum 30 hónapnyi támogatást ítélhet
meg.
5. NEMZETKÖZI MESTERSZAK KÉPZÉSI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSE ÉS A SZAK ELINDÍTÁSA
Pályázók köre: ELTE alkalmazásában álló oktatók/kutatók
A támogatás célja: a European Higher Education Area tagjainak egyetemeivel közös
mesterképzés vagy mesterképzési szakirányspecializáció indítása (JOINT DEGREE, DOUBLE
DEGREE).
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A támogatás feltételei:
a) indítási engedéllyel rendelkező mesterszak indítása VAGY új mesterszak létesítése és
indítása a külföldi partneregyetemmel/partneregyetemekkel közösen
b) a közös képzés első évfolyamára legalább 10 fő iratkozik be
Az elnyert összeg két részből tevődik össze: 50% előfinanszírozás a képzési terv kidolgozására,
EU pályázat megírására, 50% utófinanszírozás a képzés elindulását követően, az első éves
sikeres felvételi eljárások lebonyolítása után.
(A pályázók számára az Oktatási Igazgatóság személyes konzultációt biztosít a közös képzés
létesítésére és indítására vonatkozóan.)
A pályázat tartalmi elemei: A pályázatokat angol nyelven lehet benyújtani, valamint
elektronikusan rögzíteni szükséges az ELTE elektronikus pályázati rendszerében. Tartalmi
elem: a képzési terv, partneregyetemek közti szerződés, költségterv.
Elnyerhető összeg: 5 millió Ft, melyet a szakfelelős döntése alapján a szak működtetésére
lehet fordítani.
Az Oktatási Igazgatóság a nemzetközi együttműködésben megvalósítandó új mesterszak vagy
indítási engedéllyel rendelkező mesterszak indításának folyamatáról részletes tájékoztatót készít,
mellyel segíti a pályázókat.
Keret: A bíráló bizottság a 2022. évben előreláthatóan maximum 4 pályázat támogatását
ítélheti meg.
6. NEMZETKÖZI KONFERENCIASZERVEZÉSI PÁLYÁZAT
Pályázók köre: ELTE alkalmazásában álló oktatók/kutatók
A támogatás célja és feltételei: kiemelten rangos, nemzetközi konferenciák ELTE helyszíneken
történő megvalósításának támogatása, mely rendezvények hozzájárulnak az ELTE nemzetközi
hírnevének öregbítéséhez, valamint nemzetközi kapcsolatrendszerének erősítéséhez. A
konferencia fő- vagy egyik főszervezője ELTE alkalmazásában álló oktató/kutató kell legyen,
valamint a társszervezők között az ELTE jelenjen meg mint intézmény is.
A támogatás meghívott külföldi előadók és fiatal kutatók utazási és szállás költségeinek
fedezésére, terembérleti díjra, technikai lebonyolítás költségeinek fedezésére, konferencia
előadásaiból megjelenő referált (InCites/Scopus) folyóirat különszám szerkesztési és open
access költségeire fordítható, vagy nemzetközi InCites/Scopus-ban referált kiadónál
megjelenő könyv szerkesztési és kiadási költségeire.
A támogatás további feltétele, hogy a nemzetközi konferencia, melynek része az ELTE-n
megvalósuló konferencia, a tudományterület kiemelkedő konferenciája legyen, melyen
legalább 5 ország kutatói vesznek részt.
A pályázat tartalmi elemei: A pályázatokat angol nyelven lehet benyújtani, valamint
elektronikusan rögzíteni szükséges az ELTE elektronikus pályázati rendszerében. Tartalmi
elemek: A nemzetközi konferencia bemutatása, a tervezett konferencia programterve,
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megvalósítási helyszín bemutatása, szervezők és főszervező szakmai múltja, konferencia
költségterve, igényelt támogatás felhasználási terve.
Pályázható összeg: 5 millió Ft
A bíráló bizottság a 2022. évben előreláthatóan maximum 5 pályázat támogatását ítélheti
meg.
7. INNOVÁCIÓS CÉLÚ FELHASZNÁLÁS SZABÁLYAI
Célja:
• Innovációs célú felhasználás annak érdekében, hogy a kutatási eredmények és a
hasznosítható produktum közötti „gap” áthidalható legyen. Lehet Proof of Concept
jellegű, amelynek célja, hogy a találmányok vagy más szellemi alkotások olyan kisebb
összegű
támogatást
kapjanak,
mely
egyértelműen
hozzájárul
azok
hasznosíthatóságához és más forrás nem áll rendelkezésre a finanszírozásra. (Ez
jelenthet akár TRL* szint növekedést is, de ez nem szükségszerű.)
Feltételek (együttesen teljesítendő):
• Az érintett szellemi alkotás (szabadalom, know-how, használati vagy ipari minta,
szoftver) legalább részben ELTE tulajdonú legyen (akár szolgálati, akár átruházott)
• A szellemi alkotást az ELTE nyilvántartásba vegye
• Potenciális hasznosító partner szándéknyilatkozata, vagy egyértelműen igazolt
hasznosíthatóság (pl. piaci adatok, statisztikák alapján)
Kedvezményezettek:
• ELTE közalkalmazott kutatók, PhD hallgatók, megbízási szerződéssel
foglalkoztatottak
• Tanszék(ek) vagy konkrét munkacsoport(ok) vagy ezek kooperációja

ELTE-n

Támogatható tevékenységek:
• Független minősítő által készített szakvélemény készíttetése
• Prototípus vagy deszkamodell elkészítésének költségei
• Kisléptékű kísérleti hasznosítás megvalósítása (tesztelés)
• TRL szint emelését közvetlenül célzó tevékenységek megvalósítása
• Több tudományterület együttműködésével megvalósuló termék / szolgáltatás / eljárás /
módszertan fejlesztését célzó tevékenységek
• KFI projekt zárását követően – abból korábban nem finanszírozott, új – tevékenységek
támogatása kifejezetten hasznosítási célból
• Találmányértékelések, szellemi tulajdon értékelések, szerzői jogi vagy iparjogvédelmi
tanácsadás, freedom-to-operate vizsgálatok, egy prototípus elkészítéséhez szükséges
költségek
• Hasznosítás előmozdítása érdekében matchmaking rendezvényeken való részvétel
támogatása
• Piacelemzés vásárlása, vagy olyan adatbázis-előfizetések támogatása, melyek a
hasznosító partner megtalálását segítik elő
• Egyetemi Ökoszisztéma Pályázat indikátorai szerinti pályázható tevékenységek
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• Horizon Europe innovációs tárgyú (fókuszú) pályázatainak támogatása
Pénzügyi támogatás formája:
• vissza nem térítendő, önerőt nem igénylő,
Rendelkezésre álló keret:
• A szenátusi döntés alapján a teljes EKA keret 20%-át innovációs tartalmú felhasználásra
kell fordítani.
*Technológiai
érettségi
szint:
erettsegi?objectParentFolderId=12133

http://www.h2020.gov.hu/hogyan-palyazzunk/technologiai-

III. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK MEGJELENTETÉSE, VALAMINT A PÁLYÁZATOK
BENYÚJTÁSÁNAK ÉS ELBÍRÁLÁSÁNAK IDEJE
1. Pályázatok meghirdetése
Jelen utasítás alapján a II. pontban megnevezett valamennyi pályázati kategóriára legkésőbb
2022. február 28-ig, valamint 2022. szeptember 15-ig külön pályázati felhívások kerülnek
meghirdetésre. A pályázatok meghirdetése az ELTE honlapján, az Egyetemi Hírlevélben, az
Innovációs Központ és a Pályázati Központ hírlevelében, valamint a karoknak kiküldött
elektronikus tájékoztató formájában történik.
2. Pályázat benyújtási határidő és hely
A pályázatokat 2022. március 01-től folyamatosan lehet elektronikusan benyújtani. A
pályázat benyújtásának helye: eka@elte.hu.
Valamennyi pályázathoz csatolni kell az ELTE elektronikus pályázati felületén elérhető, a kari
vezető által is jóváhagyott regisztrációs lapot, valamint az egyes pályázatokhoz előírt feltételek
szerinti dokumentumokat. A hiányosan benyújtott pályázatokra vonatkozóan legfeljebb egy
alkalommal teljesíthető hiánypótlás.
3. Pályázatok elbírálásának ideje
A 2022. március 28-ig benyújtott szabályszerű pályázatok legkésőbb 2022. április 25-ig
elbírálásra kerülnek. A bírálat eredményéről a pályázókat legkésőbb 15 napon belül értesíteni
kell.
A 2022. szeptember 30-ig benyújtott szabályszerű pályázatok legkésőbb 2022. október 31-ig
elbírálásra kerülnek. A bírálat eredményéről a pályázókat legkésőbb 15 napon belül értesíteni
kell.
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IV. A PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK MEGHOZATALÁT VÉGZŐ SZERVEZETI
REND
1. EKA Operatív Bizottság létrehozatala és működése
• A rektor a pályázati kiírásokkal, a döntések előkészítésével és a pályázatok
ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátására létrehozza az Egyetemi Kiválósági Alap
Operatív Bizottságot (EKA Operatív Bizottság). Az EKA Operatív Bizottság ügyrendet
dolgoz ki, amelyet a rektor hagy jóvá.
• Az EKA Operatív Bizottság feladatai
o Pályázati felhívások kidolgozása, közzététele
o Pályázatok fogadása, feldolgozása, bírálata, döntési javaslat megfogalmazása
o Pályázati döntések kommunikációja
o Pályázatok megvalósításának ellenőrzése
o Az EKA működésével kapcsolatos tájékoztatók elkészítése, beszámolás
• Az EKA Operatív Bizottság tagjai
o Általános rektorhelyettes (elnök)
o Tudományos rektorhelyettes
o Rektor által delegált tag
o Innovációs Központ igazgatója
o Kancellár képviselője
• Az EKA Operatív Bizottság a pályázatok értékelését a II. pontban írt kategóriák szerint
maga végzi. A II. 3. pályázati kategória esetén külföldi bírálókat kér fel a kutatócsoport
vezető szakmai kiválóságának valamint a projekt terv szakmai kiválóságának
elbírálására, és a beérkezett véleményeket figyelembe veszi a végső sorrend
kialakításánál.
• Az EKA Operatív Bizottság többségi véleménnyel alakítja ki javaslatát az egyes
pályázatokat illetően. Javaslatát döntés céljából a rektor elé terjeszti. Nem terjeszthet
olyan döntést a rektor elé, amelyet legalább 3 tag nem támogatott.
• Az EKA Operatív Bizottság kidolgozza a pályázatok ellenőrzésének és monitorozásának
rendszerét és szabályait, amelyet az ügyrendbe foglal, illetve az egyes pályázati
kategóriák szerinti felhívásban közzétesz.
• Az EKA Operatív Bizottság minden év decemberében jelentést (beszámolót) készít az
Egyetemvezetői Értekezlet részére az EKA pályázatairól és felhasználásáról.
2. Pályázatok feletti döntés
• Az egyes pályázatok kérdésében a döntést az EKA Operatív Bizottság általi előterjesztés
mérlegelésével a rektor hozza meg.
3. Az EKA és az EKA Operatív Bizottság adminisztrációja
• A jelen utasítás megvalósítása érdekében az EKA és az EKA Operatív Bizottság
adminisztrációját, valamint támogatását az ELTE Rektori Kabinet Tudománypolitikai
Iroda végzi.
• A tudományos rektorhelyettes jelöli ki az EKA Operatív Bizottság titkári feladatait ellátó
személyt.
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• A Tudománypolitikai Iroda az adminisztratív feladatok ellátása során együttműködik az
Innovációs Központtal, a Pályázati Központtal, a kari szervezeti egységekkel.
V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Jelen rektori utasítás 2022. február 01-én lép hatályba. A rektori utasítás a 2022. év
tapasztalatai alapján felülvizsgálatra kerül 2023. januárban.

Dr. Borhy László
rektor

11

