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Önálló alprogramok

 Részvétel külföldi konferencián

 Nemzetközi konferencia hazai szervezése

 A tudomány eredményeinek népszerűsítése

 Tudományos kiadványok megjelentetése



Pályázati jogosultság

Alapelv: „OTKA”-szabályok

 Befogadó intézmény (kutatóhely)

 Kutató – tudományos fokozat  

 Az 1. és 4. alprogramokban lehet aktív 

hallgatói jogviszony doktori képzésben

 Egy kutató egy alprogramban egy 

pályázatot nyújthat be



Pályázati jogosultság

Nem nyújthat be pályázatot, aki Vezető kutatóként

bármely korábbi, NKFI Alapból támogatott

alapkutatási projektjének 2021. szeptember 1. előtti

határidővel esedékes rész- vagy záró beszámolóját a

jelen pályázat benyújtási határidejéig az EPR

beszámolási felületén nem véglegesítette.



A pályázat elkészítése

 EPR adatbevitel

 Projektterv (NKFIH honlapról letölthető 

sablon)

 Pályázati nyilatkozat

 Átláthatósági nyilatkozat (kivéve a törvény 

erejénél fogva átlátható szervezetek)

A dokumentumok elérési helye: https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/tudomanyos-

mecenatura/tudomanyos-mecenatura - „Letölthető pályázati dokumentumok” fül alatt

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/tudomanyos-mecenatura/tudomanyos-mecenatura


A projekt megvalósítása

 Kezdés: 2021. december 1. és 2022. június 1. 

között (adminisztrációs/pénzügyi 

jelentőség)

 Egy munkaszakasz, legfeljebb 12 hónap (4. 

alprogramban legfeljebb 24 hónap)

 A zárást követően 30 napon belül szakmai és 

pénzügyi beszámolási kötelezettség



1. Alprogram 

Részvétel külföldön megrendezésre kerülő 

nemzetközi tudományos és innovációs 

rendezvényeken, konferenciákon

Jelenléti részvétel (legalább 1 konferencián)

Támogatás: Átalány + regisztrációs díj(ak)

Legalább 250 ezer, legfeljebb 1,5 millió Ft



1. Alprogram 

Részletek: Felhívás 5. fejezet

Az átalány fedezi az útiköltséget, szállást, 

biztosítást, napidíjat, közvetett (rezsi) 

költségeket

A regisztrációs díjat számlával igazolni kell

Visszafizetési kötelezettség, ha a részvétel –

jelenléti formában – nem valósul meg



2. Alprogram 

Magyarországon megrendezésre kerülő 

nemzetközi tudományos és innovációs 

rendezvények, konferenciák szervezése 

(különös tekintettel a nemzetközi kutatási 

infrastruktúra tagságainkkal összefüggő 

rendezvényekre)

Jelenléti konferencia, saját honlappal



2. Alprogram 

Támogatás: legalább 3 millió Ft, legfeljebb 

10 millió Ft, jelenléti létszámtól függően

Részletek: Felhívás 5. fejezet

Visszafizetési kötelezettség, ha a tényleges 

létszám alapján kisebb támogatás járt volna

A jelenléti létszámot igazolni kell

Közvetett (rezsi) költségek: 5% – átalány



3. Alprogram 

A tudomány és innováció eredményeinek 

társadalmi népszerűsítése, és a közösségi 

tudomány (Citizen Science) támogatása

Kreatív ötleteket várunk, szabadon 

hozzáférhető produktummal

Támogatás: legalább 10 millió Ft, legfeljebb 

25 millió Ft

Közvetett (rezsi) költségek: 5% – átalány



4. Alprogram 

Tudományos kiadványok, szakkönyvek 

papíralapú és egyidejűleg nyílt hozzáférésű

elektronikus formátumban történő 

megjelenésének támogatása

Támogatás: legalább 3 millió Ft, legfeljebb 8 

millió Ft

Lényeges a tudományos tartalom



4. Alprogram 

Csak új mű létrehozása támogatható 

(fordítás idegen nyelvről, javított/bővített új 

kiadás nem támogatható)

Hangsúly van a minőségi megjelenésen

Közvetett (rezsi) költségek: 5% – átalány



Mecenatúra Pályázat – EPR adatbevitel

Kutatói profil: személyi adatok, szakmai 

önéletrajz, tud. fokozat (ha van) kötelező –

válogatott közleményjegyzék, közlemény-

statisztika, kutatóképzés – nem kötelező

Előlap

Összefoglalások (magyarul és angolul)



Mecenatúra Pályázat – EPR adatbevitel

Résztvevők, feladataik (csak a 2., 3., 4. 

alprogramokban; nincs kutatói minőség és 

nincs FTE)

Költségterv + indoklás

Párhuzamos kutatások (futó és elmúlt 5 

évben lezárt OTKA/NKFIH alapkutatási 

projektek automatikusan megjelennek)



Mecenatúra Pályázat – Költségterv

 Az 1. alprogramban az 1. és 2. sor tölthető ki

 A 2-4. alprogramokban az 1., 2. és 5. sor tölthető ki



Mecenatúra Pályázat – Bírálati folyamat

 Pályázat befogadása

 Pályázat formai ellenőrzése

 A 3. és 4. alprogramoknál egyéni szakértői 

értékelések

 Külön, a Mecenatúra pályázathoz felkért 

értékelő testületek rangsorolják a 

pályázatokat, alprogramonként

 Támogatói döntés



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!

nkfialap@nkfih.gov.hu

Tárgy: Mecenatúra pályázat

mailto:nkfialap@nkfih.gov.hu

