
Ezúton tájékoztatom, hogy a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal június 4. 

16:00 órai online véglegesítési határidővel pályázatot írt ki Élvonal – Kutatói Kiválósági 

Program (KKP_19) címmel.   
A felhívás és az útmutató letölthető a http://nkfih.gov.hu/palyazatok/2018/elvonal-

kutatoi/elvonal-kutatoi címen. 
 

Az Élvonal – Kutatói Kiválósági Program a legdinamikusabb alkotási szakaszban lévő kiváló, 

a nemzetközi tudományos világ élmezőnyébe tartozó, kutatásaikat magyarországi 

kutatóhelyen megvalósítani kívánó kutatók számára kerül kiírásra. A program célja olyan 

kutatói kezdeményezésű, ígéretes kutatási projektek megvalósulásának ösztönzése, 

amelyektől általában különböző természeti és társadalmi jelenségek megismerése, az 

emberiség ismeretanyagának bővülése várható. Így különösen olyan eredmények, amelyek 

nemzetközi szinten a legnagyobb hatást váltják ki, megalapozzák és meghatározzák a kutatás 

és fejlesztés nemzetközi kiválóságon és versenyképességen alapuló jövőjét, mivel azokból új 

módszerek és eljárások kidolgozása is várható. 
A KKP_19 pályázati felhívásra kizárólag alapkutatási projektekkel lehet pályázni, tematikus 

megkötés nélkül, amennyiben a pályázó életrajza és kutatási terve a felhívásban foglaltaknak 

megfelel. Azok a pályázók esélyesek a támogatás elnyerésére, akik az elmúlt öt évben 

nemzetközileg is számon tartott kimagasló tudományos eredményeket értek el, és kutatási 

tervük alapján a következő öt évben is reális esélyük van hasonló világszínvonalú 

teljesítményre. Felső életkori határt a támogató nem ír elő. 
  

Maximális pályázható összeg 300 millió Ft, átlagosan évi 60 millió Ft 

Általános költség (rezsi) 20% 

Maximális futamidő 5 év 

Támogatott kutatások kezdete 2019. január 1. 

Keretösszeg  
(támogatott pályázatok becsült száma) 

3 milliárd Ft 
(10-15 db) 

 

A pályázat benyújtásával kapcsolatban a következőkre hívom fel a figyelmet: 
 Pályázatot benyújtani az elektronikus pályázati felületen lehet, amely https://www.otka-

palyazat.hu/ címen érhető el. Az online rendszerrel kapcsolatos kérdésekben a Pályázati 

Központ munkatársai tudnak segíteni. A felhasználónévvel, jelszóval, regisztrációval és 

kutatóhellyel kapcsolatban felmerült problémákat a palyazat@kancellaria.elte.hu címen lehet 

jelezni. Az adatbázis módosításához, regisztrációhoz, jelszó megadásához a változtatást 

igénylő kutató pontos azonosítása érdekében szükséges adatok: pontos név, születési hely és 

idő, anyja neve, pályázatot befogadó tanszék, használt e-mail cím. 
 A pályázat benyújtásának belső ügymenetét és a belső határidőket tartalmazó 

tájékoztató letölthető az EPER-ből (http://elteeper.elte.hu) a felhívás végén. 
 A pályázatírás során felmerülő, formai és technikai jellegű problémákkal kapcsolatban a 

Pályázati Központ munkatársai nyújtanak segítséget. 
 Pályázatot csak az EPER rendszerből kinyomtatott és kari aláírásokkal ellátott (témavezető, 

intézetigazgató/tanszékvezető, kari gazdasági vezető, kari vezető) ELTE belső pályázati 

adatlappal együtt áll módunkban elfogadni.  
 

Kérem, szíveskedjen az érintettek figyelmét kiemelten felhívni erre az ígéretes lehetőségre. 
  
Üdvözlettel: 
dr. Gulyás Ágnes 
igazgatóhelyettes 
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