
 
  

A pályázat 

megnevezése 

Az ELTE Egyetemi Kiválósági Alap pályázata Európai Uniós pályázatok benyújtásának honorálására 

A pályázat kódja EKA_EUP 

A pályázat célja A pályázat beadásának évében vagy az azt követő évben Horizon Europe, vagy más közvetlen Európai Uniós 

forrásra sikeres pályázatot benyújtók támogatása 

Elnyerhető 

támogatás 

bruttó 1 000 000 Ft/pályázat (illetménykiegészítés) 

Pályázat 

benyújtására 

jogosultak köre 

Pályázatot az ELTE-vel a pályázat benyújtásakor határozott vagy határozatlan idejű jogviszonyban álló 

közalkalmazottak nyújthatnak be 

Jogosultsági 

feltételek 

A pályázat benyújtására jogosult, aki 2022. március 1. és 2023. december 31. között Horizon Europe (HE) vagy más 

közvetlen Európai Uniós forrásra ELTE megvalósítási helyszínnel pályázatot nyújt be. 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 készített pályázatok is:  

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe/european-research-council_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe/marie-sklodowska-curie-actions_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe/research-infrastructures_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe/cluster-1-health_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe/cluster-2-culture-creativity-and-inclusive-society_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe/cluster-3-civil-security-society_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe/cluster-3-civil-security-society_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe/cluster-4-digital-industry-and-space_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe/cluster-5-climate-energy-and-mobility_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-and-environment_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe/cluster-6-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-and-environment_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe/non-nuclear-direct-actions-joint-research-centre_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe/european-innovation-council_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe/european-innovation-ecosystems_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe/european-institute-innovation-and-technology-eit_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe/european-institute-innovation-and-technology-eit_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe/widening-participation-and-spreading-excellence_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe/widening-participation-and-spreading-excellence_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe/reforming-and-enhancing-european-research-and-innovation-system_en


1. Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) 

2. Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV) 

3. Erasmus+Programme (ERASMUS+) 

4. Justice Programme (JUST) 

A pályázatok 

megvalósítása 

során elvárt 

kritériumok 

A támogatás akkor kerül kiutalásra, ha a benyújtott Európai Uniós pályázat pozitív elbírálásban részesül, 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 EUR.  

A pályázatok 

benyújtásának 

módja 

Kizárólag elektronikusan, az eka@elte.hu címen, a pályázat kódját az elektronikus levél tárgyaként feltüntetve. 

A 7/2013. (VI. 26.) számú rektori utasítás értelmében pályázat (amely hivatalos levelezésnek minősül) kizárólag 

„elte.hu” végződésű elektronikus postafiókról indítható. A pályázatot valamennyi mellékletével együtt egy zip 

kiterjesztésű tömörített fájlban kell benyújtani.  

A pályázatok 

benyújtásának 

határideje 

2022. március 1-től folyamatosan 

Benyújtható 

pályázatok száma 

Egy benyújtott, vagy benyújtani tervezett Európai Uniós pályázattal csak egy alkalommal lehet pályázni. 

Benyújtandó 

dokumentumok, a 

pályázat formai 

kritériumai 

A pályázatokat angol nyelven lehet benyújtani, valamint rögzíteni szükséges az ELTE Pályázati Elektronikus 

Rendszerében (EPER). Kötelezően benyújtandó dokumentumok: 

 EPER elektronikus pályázati adatlap (pdf), amelyet a pályázó és a kari vezető elektronikusan aláírt (lásd 

Segítség az EPER adatlap kitöltéséhez) 

 pályázati adatlap (doc), amely tartalmazza az Európai Uniós pályázat megjelölését 

 a benyújtott pályázat esetén a benyújtott Európai Uniós pályázati anyag 

A 6/2015. (IX. 28.) számú rektori utasításnak megfelelően az ELTE oktatói, kutatói felelősek a Stratégiai Adatbázis 

(STA) teljes körű feltöltéséért, így a pályázat benyújtójának STA validációja minden esetben ellenőrzésre kerül. A 

STA-validáció elmulasztása a pályázat elutasítását vonja maga után. 

A pályázat 

érvényességének 

formai ellenőrzése, 

hiánypótlás 

A beérkezést követő 5 munkanapon belül az EKA Operatív Bizottság (OB) titkársága elvégzi a pályázatok 

érvényességének formai ellenőrzését. Amennyiben az OB a pályázat formai ellenőrzése során megállapítja, hogy 

a pályázat hiányos, és a hiányosságok olyan jellegűek, hogy azok hiánypótlás során pótolhatók és a pályázat 

hiánypótlással formailag megfelelővé tehető, úgy a pályázót egy alkalommal a pályázati adatlapon megadott e-

mailto:eka@elte.hu


mail címére megküldött elektronikus értesítésben – a hibák, hiányosságok, valamint a hiánypótlás módjának 

egyidejű megjelölése mellett − hiánypótlásra szólítja fel, legfeljebb az értesítés megküldésétől számított 5 

munkanapos hiánypótlási határidő megjelölésével. Amennyiben a pályázó nem pótolta a hiányosságokat, vagy 

azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon, vagy nem a hiánypótlási felhívásban megjelölt 

határidőre tett eleget, az OB titkársága megállapítja a pályázat érvénytelenségét és az érvénytelenség okának 

megjelölésével elektronikus úton értesítést küld a pályázónak a pályázat további vizsgálat nélküli elutasításáról. 

Az alábbi esetekben hiánypótlásnak nincs helye, a pályázat hiánypótlás nélkül elutasítandó: 

 a pályázat hamis vagy megtévesztő adatot tartalmaz 

 a pályázó nem csatolta az EPER pályázati adatlapot 

 nem a jogosult nyújtotta be a pályázatot 

 a benyújtási e-mail cím nem felel meg a 7/2013. (VI. 26.) számú rektori utasításban foglaltaknak 

 a pályázó nem tett eleget a 6/2015. (IX. 28.) számú rektori utasításban foglalt validálási kötelezettségnek 

A pályázatok 

elbírálásának 

szempontjai 

A pályázatok elbírálása során előnyt élveznek az ELTE konzorciumvezetésével beadott vagy beadni tervezett 

Európai Uniós pályázatok. Amennyiben a beadott, formailag megfelelő pályázatokban igényelt támogatási 

összeg meghaladja a rendelkezésre álló keretet, az OB a sorrendet a pályázatban betöltött szerep (az ELTE 

konzorciumvezető vagy sem), valamint az ELTE-re a pályázattal behozott támogatási összegek alapján állítja fel. 

A pályázat 

elbírálásának 

határideje 

A 2022. március 28-ig benyújtott szabályszerű pályázatok legkésőbb 2022. április 25-ig elbírálásra kerülnek. A 

2022. március 29. és szeptember 30. között benyújtott szabályszerű pályázatok legkésőbb 2022. október 31-ig 

elbírálásra kerülnek. 

A pályázók 

támogatói döntést 

követő kiértesítése 

A bírálat eredményéről (elfogadás/elutasítás) a pályázókat az OB 15 munkanapon belül értesíti. Az elutasító 

döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs. 

A nyertesek 

listájának 

közzététele 

A pályázat nyerteseinek listáját az OB a kiértesítést követő 5 munkanapon belül az ELTE honlapján közzéteszi a 

benyújtott vagy benyújtani tervezett Európai Uniós pályázat megjelölésével. 

Támogatás 

kiutalásának 

határideje 

A megítélt támogatás a pozitív elbírálásban részesült Európai Uniós pályázat értékelésének bemutatását követő 

60 napon belül kiutalásra kerül. 



A támogatás 

felhasználásának 

határideje 

- 

A támogatásról 

lemondás feltételei, 

módja 

- 

A pályázatok 

megvalósítása 

során elvárt 

kritériumok 

ellenőrzése 

A pályázó köteles a benyújtott Európai Uniós pályázat értékelésének dokumentációját, a támogató döntését és 

indoklását annak kézhezvételét követő 30 napon belül az OB-nak bemutatni. 

 


