
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) szakpolitikai támogatásával a Nemzeti Kutatási, 
Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) kiírta a 2022. évi OTKA pályázatokat. 

Az egyéni kutatóknak, kutatócsoportoknak szóló pályázat az előző évekhez hasonlóan ezúttal is öt 
alprogram keretében nyújt támogatást. A Posztdoktori kiválósági program (PD_22) pályafutásuk korai 
szakaszában támogatja azokat a fiatalokat, akik tudományos fokozatukat öt évnél nem régebben 
szerezték meg. A Fiatal kutatói kiválósági program (FK_22) már a saját kutatási téma elindításában 
és az önálló kutatócsoport létrehozásában nyújt segítséget. A tapasztaltabb kutatók és az általuk 
vezetett kutatócsoportok a több mint 30 éves múltra visszatekintő Kutatási témapályázat (K_22) 
mintájára indított alprogramban igényelhetnek támogatást. A két további alprogram pedig ismét a 
magyar-osztrák (ANN_22) és magyar-szlovén (SNN_22) együttműködésekben tervezett projektek 
megvalósításához járulhat hozzá. 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a kutatási témapályázati programra (K_22), a fiatal 
kutatói és posztdoktori kiválósági programokra (FK_22, PD_22), valamint a magyar-osztrák, ill. 
magyar-szlovén nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázati programokra 
(ANN_22, SNN_22) a 2022-2026 közötti időszakban összesen 13,5 milliárd forint keretösszeget 
biztosít az NKFI Alapból. 

A program keretében tematikus prioritások nélkül, bármely tudományterületen végezhető felfedező 
kutatás, ha a projektjavaslat megfelel a felhívásban foglaltaknak. A pályázatban felvázolt kutatási és 
munkaterv alapján kidolgozott, az NKFI Hivatalhoz benyújtott kutatási projekttervben kitűzött 
alapvető célok elérése érdekében végzett tevékenységek támogathatóak. A pályázatokat – 
tudományterülettől függetlenül – angol nyelven kell benyújtani. Magyar nyelvű pályázat kizárólag – 
legkésőbb 2022. február 1-áig kérelmezett – előzetes engedély (ún. Hungarikum-engedély) alapján 
nyújtható be. 

A projekteknek 2022. szeptember 1. és december 1. között kell megkezdődnie. A projekt akkor 
tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a támogatási szerződésben meghatározottak 
szerint teljesült. 

A pályázók köre 

A vezető kutató közösen pályázhat a befogadó intézménnyel, amely magyarországi székhelyű, jogi 
személyiségű 

• felsőoktatási intézmény, kutatóközpont, kutatóintézet, költségvetési szerv, 

költségvetési szerv jogi személyiséggel rendelkező intézménye, amennyiben a 

651/2014/EU bizottsági rendelet alapján kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősül; 

• kettős könyvvitelt vezető és 2 lezárt üzleti évvel rendelkező gazdasági társaság – amely 

nem tartozik a KATA hatálya alá –, amennyiben végez kutatás-fejlesztő tevékenységet 

és a 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján kutató-tudásközvetítő szervezetnek 

minősül; 

• non-profit szervezet, amennyiben a 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján kutató-

tudásközvetítő szervezetnek minősül. 

A támogatás elnyerését követő megvalósítási időszakban a befogadó intézménynél a vezető  
kutatónak főállású munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszonyban kell állnia. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32014R0651
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32014R0651
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32014R0651


A felhívásra legfeljebb egy pályázat nyújtható be és e mellett nem nyújtható be PD_22, K_22, 
ANN_22 vagy SNN_22 pályázat. 

Az alprogramok felhívásai a következő linkeken elérhetőek: 

Felhívás „OTKA” fiatal kutatói kiválósági program pályázathoz FK_22            Határidő: 

2022. február 17. 

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/fiatal-kutatoi-kivalosagi-program-fk22/palyazati-

felhivas 

  

Felhívás „OTKA” posztdoktori kiválósági program pályázathoz PD_22            Határidő: 

2022. február 17. 

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/posztdoktori-kivalosagi-program-pd22/palyazati-

felhivas 

  

Felhívás „OTKA” kutatási témapályázathoz K_22                                            Határidő: 

2022. február 24. 

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

  

Felhívás magyar-osztrák és magyar-szlovén nemzetközi együttműködésen alapuló 

kutatási témapályázatokhoz ANN_22, SNN_22             Határidő: 2022. március 10. 

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/magyar-osztrak-szloven-kutatasi-temapalyazatok-

ann22-snn22/palyazati-felhivas 

  
*** 

  

Tisztelettel kérnénk, hogy a pályázni szándékozók 2022. január 10-ig jelezzék előzetesen a 

palyazat.rh@kre.hu e-mail címen, hogy melyik alprogramra kívánják pályázatukat 

benyújtani. 

  

Az intézményi támogatás feltétele ezúttal is, hogy a pályázó rendelkezzen az adott kar 

dékánja vagy tudományos dékánhelyettese által kiállított támogató nyilatkozattal. 

Kérjük a kari támogató nyilatkozatot január 25-ig szintén a palyazat.rh@kre.hu e-mail címre 

megküldeni. 

  

Kérnénk figyelembe venni, az intézményi támogatás további feltétele, hogy a pályázónak 

négy héttel az adott alprogram pályázati felhívásában szereplő határidő előtt a 

pályázatát el kell készíteni és jóváhagyásra megküldeni. 
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