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ÚJ PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK 
 

 

A Dunaújvárosi Főiskola képviseletében a Pályázati Iroda a közeljövőben az alábbi felhívá-

sokra tervez pályázatot benyújtani: 

 

TÁMOP 4.2.2 B-14 

A „Tudományos képzés műhelyeinek támogatása” című pályázati felhívás átfogó célja a fel-

sőoktatási intézmények minőségi kutatói utánpótlás-nevelésének támogatása. A konstrukció 

alapvető célja olyan komplex feltételek megteremtése a felsőoktatási intézményekben, amelyek 

lehetőséget biztosítanak – kutatási tevékenységek végzése terén – a kutatói tevékenységbe ak-

tívan bevonódni kívánók számára mind az egyéni, mind a közösségi fejlődésre. Ennek része az 

intézményen belüli tehetségsegítő programok működtetése, fejlesztése, amelyek egyrészt az 

arra érdemes hallgatóknak lehetőséget biztosítanak a kutatói készségek és ismeretek fejleszté-

sére, másrészt azokat az oktatókat, kutatókat támogatják, akik aktívan rész vesznek az utánpót-

lás nevelésében és a kutatói utánpótlás biztosításában. A konstrukció keretében intézmények 

tehetséggondozó műhelyeinek összehangolt fejlesztése valósul meg: 

 a tehetségek egyéni fejlődési lehetőséget kapnak, és  

 az oktatásban kialakulnak azok a folyamatok, amelyek a tehetségeket a kutatói pálya felé terelik.  
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Fentiekkel összhangban a konstrukció célja a hallgatókat ösztönzése arra, hogy mielőbb bekap-

csolódjanak a felsőoktatási kutatásokba, eredményeiket bemutassák, csatlakozzanak szakkollé-

giumokhoz és egyéb kutatási műhelyekhez és a legkiválóbbak jelentkezzenek a doktori kép-

zésre. 

 

A konstrukció horizontális célkitűzése, hogy a felsőoktatási intézmények a hazai tudományos 

élet központjaiként intenzív tudás- és kultúraközvetítő szerepet vállaljanak. 

 

TÁMOP 4.2.2D-14/1/KONV 
 

Az „Interdiszciplináris kutatói teamek felkészítése a nemzetközi programokban való rész-

vételre az alapkutatás és a célzott alapkutatás területén” című konstrukció átfogó célja, 

hogy mélyreható tartalmi, strukturális reformok kiteljesítése révén a felsőoktatási intézmények 

a jelenleginél aktívabb és kezdeményezőbb szerepet vállaljanak a tudásalapú gazdaság kiépíté-

sének felgyorsításában. Cél, hogy a nemzetközi kutatás-fejlesztési programok szereplőivel való 

intézményes együttműködésre építve növekedjen a magyar felsőoktatás potenciálja a kutatás-

fejlesztés és ezen keresztül az innováció terén.  

 

Kiemelt cél a felsőoktatásban történő kutatás-fejlesztés feltételrendszerének javítása a kutatá-

sokhoz szükséges humánerőforrás és szolgáltatásfejlesztéssel, illetve a kutatási eredmények fel-

használásának és a kutatási tevékenységének hosszú távú finanszírozásának megalapozásának 

érdekében a gazdasági szférával való együttműködés erősítése. . 

A konstrukció elsősorban azokat a tevékenységeket támogatja, amelyek bővítik a felsőoktatási 

intézmények kapacitásait a tudástermelés, illetve kutatás-fejlesztés és innováció terén, illetve 

ösztönzik a felsőoktatás K+F tevékenységét, valamint a legkorszerűbb nemzetközi kutatás-

módszertani tapasztalatok hazai adaptációját. 

 

A konstrukció közvetlen célja a felsőoktatási intézményekben működő kutatói teamek közre-

működésével megvalósuló komplex kutatási projektek előkészítése, illetve a kapcsolódó kuta-

tásmenedzsment kapacitások fejlesztése.  

A konstrukció keretében olyan jól behatárolt, komplex kutatási témákban, illetve kutatási irá-

nyokon valósul meg fejlesztése, amelyek egyaránt kapcsolódnak a hazai nemzetstratégiai cé-

lokhoz, valamint az Európai Unió által meghatározott kulcstechnológiákhoz.  

A konstrukció keretében cél, hogy a hazai felsőoktatási intézmények és egy-egy kutatási terület 

nemzetközi szinten elismert intézményi szereplői közt kialakuljanak azok a kapcsolatok, me-

lyek elősegítik a felsőoktatási intézmények jövőbeni részvételét a különböző Európai Uniós 

pályázatokban, így például a Horizon 2020 programban.  

 

A konstrukció céljainak megfelelően a matematikai, műszaki, informatikai, élet és természet-

tudományi K+F+I+O (kutatási, fejlesztési, innovációs, oktatási) profillal rendelkező felsőokta-

tási tudásközpontokban végrehajtandó fejlesztések kerülnek támogatásra. 
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TÁMOP 4.1.1.F-14/1/Konv 
 

„A felsőoktatás területi, társadalmi, gazdasági szerepének fejlesztése” elnevezésű konst-

rukció általános célja a felsőoktatási intézményekben olyan felsőoktatási szolgáltatások kifej-

lesztése és működtetése, valamint a helyi felsőoktatási intézményeknek a szakképzést vagy fel-

nőttképzést folytató intézményekkel, gazdasági szereplőkkel való olyan együttműködésének 

kialakítása és megerősítése, amelyek biztosítják a regionális-térségi munkaerő-piaci igények 

kielégítését. Ehhez kapcsolódóan olyan moduláris képzési rendszer kialakítása, mely biztosítja 

a felsőoktatási tanulmányaikat megkezdett hallgatók számára a gyakorlati tapasztalatra épülő, 

önálló részterületi képzettség megszerzését. A konstrukció további célja a gyakorlati tapaszta-

latok tanulmányok alatti megszerzésének érdekében az alapképzés és a felsőoktatási szakkép-

zés területén a duális képzési rendszer elterjesztése.  

A 2011 óta zajló felsőoktatási változások megerősítették, hogy az eredményesség előmozdítása 

érdekében át kell alakítani a képzés jelenlegi gyakorlatát, melynek irányai az alábbiakban ad-

hatók meg: 

 gyakorlatorientáltság növelése 

 szoros együttműködés a gazdasági (főként termelő) szférával 

 gyakorló szakemberek bevonása a képzésekbe 

 a korábban kialakított szakképzési és felsőoktatási kapacitások kihasználtságának növelése 

 munkaerőpiac-orientált, vállalkozói kompetenciák fejlesztése 

 

A konstrukció a területi együttműködés megerősítésére irányuló fejlesztések megvalósítását te-

szi lehetővé a Konvergencia régiókban. Ezen területeken a felsőoktatási szolgáltatások bővítése 

hozzájárulhat az ipar és szolgáltatás betelepüléséhez, így a lakosságmegtartó erő növeléséhez. 

Ezzel együtt a konstrukció társadalmi küldetése a hátrányos helyzet kompenzálása és a felső-

oktatási oklevél megszerzése előtt lemorzsolódó hallgatók számára részképzettség megszerzé-

sének vagy alternatív képzési lehetőségek útján szakma megszerzésének biztosítása. 

 

Kiemelten érintett területek: agrár- és élelmiszeripar, faipar, informatika, vendéglátás, 

turisztika, gépészet, különösen járműipar. 
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DF PÁLYÁZATI HÍREK 
 

Nyertes pályázat: 
 

A Pályázati Iroda 2014. szeptemberében benyújtott KEOP-2014-4.10.0/K „Napelemes rend-

szer telepítése a Dunaújvárosi Főiskola épületire” elnevezésű pályázatot a Nemzeti Fejlesz-

tési Minisztérium támogatásra érdemesnek találta.  

Emlékeztetőül a pályázat rövid ismertetője: Az Új Széchenyi Terv jelen pályázatának általános 

célja a környezetünket kevésbé terhelő, megújuló energia alapú energiatermelés elterjesztése, a 

megújuló energiaforrásokon alapuló villamos energia szerepének növelése, és ezen keresztül a 

széndioxid-kibocsátás csökkentése. A pályázat kiemelt célkitűzés a környezeti szempontok ér-

vényesítése a gazdasági fejlődésben. Ennek egyik feltétele a megújuló energiaforrások nagyobb 

arányú felhasználása, a társadalom és a környezet harmonikus viszonyának kialakítása. A pá-

lyázat – összhangban a hazai és EU stratégiával – ösztönözni a decentralizált, környezetbarát 

megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjedését; és vissza nem térítendő támogatás 

formájában támogatni kívánja a hálózatra csatlakozó napelemes rendszerek kiépítését. 

 

Beadott pályázat: 
 

 

TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv 
 

„Tudás-Park” - A növekedési zónák tudástranszfer tevékenységének támogatása a felső-

oktatási intézmények bevonásával című pályázat általános célja a felsőoktatási intézmények 

képzési és kutatási portfóliójának a hazai gazdaság szerkezetéhez való igazítása, a helyi és re-

gionális gazdasággal való együttműködésének erősítése a tudástranszfer, tudásmenedzsment 

szerepének megerősítésével. Az egyetemi technológiatranszfer irodák, a korai fázisú innováció- 

és technológiamenedzser vállalkozások és regionális innovációs ügynökségek, mint hídképzők 

kiemelt szereplők lehetnek a tudáshasznosítás és a változásmenedzselés folyamatában. 

A pályázat célja az innováció területén az állami-önkormányzati, a felsőoktatási-kutatási intéz-

mények és a vállalatok együttműködésén alapuló hármas egység (triple helix) modell elterjesz-

tése, illetve annak kiterjesztése a civil szereplők bevonásával a négyes egység (quadruple helix) 

modellre. Az adott térségben jelen lévő felsőoktatási és helyi önkormányzati kapacitásokra 

épülő együttműködések, non-profit tudás- és technológiatranszfert elősegítő szervezetek kiala-

kítása, átalakítása és fejlesztése, amelyek multiplikátor hatást gyakorolhatnak a régió gazdasági 

versenyképességének erősítésében és K+F+I tevékenységének hasznosításában. A pályázat ke-

retében megvalósuló fejlesztések összhangban állnak a 2014-2020-as programozási időszak 

tervezési alapjait jelentő kidolgozás alatt lévő Intelligens Szakosodási Stratégiával (S3). 

 

A fejlesztési célok: 
• A felsőoktatási intézmények és külső partnereik kutatási és kutatáshasznosítási együttműködé-

seinek stratégiai megalapozása. 

• A felsőoktatási intézmények és külső partnereik közötti együttműködések olyan új formáinak 

kialakítása, amelyek biztosítják a felsőoktatási kutatási és képzési szolgáltatások illeszkedésé-

nek erősítését a gazdaságpolitikai és vállalati termelési, termékfejlesztési célokhoz és a helyi és 

regionális gazdasággal való együttműködés erősítését. 
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• A felsőoktatási intézmény helyi gazdaság szempontjából releváns oktatási és kutatási kompe-

tencia értékelése alapján a kompetenciák és szolgáltatások fókuszálása és fejlesztése. 

• A tudástranszfer, K+F+I menedzsment szolgáltatások fejlesztése, innovációs szolgáltatások ki-

alakítása, módszertani megalapozása, szolgáltatási portfólió és szolgáltatást igénybe vevő kör 

bővítse. 

• Kiemelt kutatási területeken végzett K+F+I tevékenység gazdasági hasznosításának előkészí-

tése, tudás-transzfer szolgáltatások volumenének növelése 

• Az oktatói-kutatói és hallgatói állomány tudásmenedzsment szolgáltatásokba való bevonásának 

előmozdítása 

• Az adott térség gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó kiemelt kutatási területek minőségi fej-

lesztésének előkészítése. Olyan kutatási irányok projektjeinek előkészítése, amelyek a térség 

gazdasága szempontjából lényeges, hasznosított eredményeket hoznak. 

• K+F monitoring és értékelési rendszer kialakítása, továbbfejlesztése 

• Az intézményi innovációs kapcsolatrendszerek fejlesztése. Az intézmények regionális és térségi 

partnerségének fejlesztése, helyi oktatási-kutatási hálózatok kialakítása a tudományos eredmé-

nyeik regionális gazdaságban történő hasznosítása érdekében. 

• A térségi igényekhez igazodó képzési kapacitások és képzési együttműködési potenciálok fel-

tárása, szakok tartalmi átalakításának megalapozása. A felsőoktatási intézmény gazdasági sze-

replőkkel, kis- és középvállalatokkal, önkormányzatokkal és a civil szféra képviselőivel kötött 

oktatási-kutatási együttműködési megállapodásai alapján a képzések és K+F+I projektek ered-

ményességének fokozása. 

 

NTP -OTDKR-14 

 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Oktatáskutató és 

Fejlesztő Intézet (a továbbiakban: OFI) és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: 

Támogatáskezelő) a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2013–2014. évi cselekvési programja 

alapján nyílt pályázatot hirdet a tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének 

támogatására. 

A Nemzeti Tehetség Program céljai között szerepel a tehetségsegítő hagyományok őrzése és gazdagítása 

olyan támogatási rendszer működtetésével, amely megfelelő szakmai követelmények teljesülése esetén 

biztosítja a már eredményesen működő tehetségsegítő programok folytatását és lehetőséget ad új 

kezdeményezések támogatására is. A 2013- 2014. évi cselekvési program II. 14. pontja alapján: 

„Támogatni kell pályázati úton a felsőoktatási intézmények hallgatóinak az Országos 

Tudományos Diákköri Konferencián történő részvételét”. 
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FUTÓ PROJEKT HÍREK 
 

 

KDOP-3.1.1/D2/SOFT-4 

A „Zöld római városrész” című projekt környezettudatossági és szemléletformálási előadássorozat 

2014. december 13-ai, második alkalma sikeresen lezajlott. A Megújuló energia és energiaforrások 

témában tartott előadásoknak a Móra Ferenc Általános Iskola és EGYMI adott otthont. A soron követ-

kező 2015. február 6-ai rendezvény a Takarékosság köré épül, amire a szervezők szeretettel várnak 

minden érdeklődőt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Oldal 7 / 8 

 

EGYÉB HÍREK 

IV. Kárpát-medencei Gazdasági Fórum 

 

Negyedik éve rendezik meg a Kárpát-medencei Gaz-

dasági Fórumot Wekerle Sándor szülőhelyén Mó ron, 

illetve már két éve Székesfehérváron is. Az egyre bő-

vülő és a magyar gazdaság szempontjából létfontos-

ságú Kárpát-medencei gazdasági kapcsolatok erősí-

tése a cél, ezen dolgozik a Fejér Megyei Kereske-

delmi és Iparkamara vezetése, és együttműködő 

partnerei. Az FMKIK különösen elkötelezett a 

Kárpát-medencei gazdasági kapcsolatok élénkítésé-

ért, annak érdekében, hogy a hazai kis- és középvál-

lalatokat helyzetbe tudja hozni, és minél több eszköz 

segítse, erősítse a külhoni gazdasági kapcsolato-

kat. „A Kárpát-medencét sokan, sokféleképpen látják, értelmezik és fogalmazzák meg. Vannak, akiknek 

ez csupán egy földrajzi területet jelöl, a magyarság legtöbbjének azonban ez egy történelmi, nemzeti 

fogalom, amelynek azonban nem csak társadalmi, hanem gazdasági vetülete is jelentős. Hiszen az elmúlt 

pár száz esztendőben ez a térség önálló, fejlődő gazdasági egységet alkotott” – hangsúlyozta Radetzky 

Jenő, az FMKIK elnöke, akinek meggyőződése, hogy ennek a gazdasági egységnek a visszaállítása nem 

csak a magyar nemzet érdekeit szolgálja, hanem a Kárpát-medencében lévő valamennyi ország számára 

előremutató. 

Köszöntőjében Székesfehérvár polgármestere személyes élményét idézte fel a honosításról. Az egyik 

eskütétel alkalmával két idős hölgy, az állampolgári eskü letétele után mondta ki ezeket a szavakat: 

„Hatvan éve várok rá” és „Most már nyugodtan halok meg.” „Ezek a mondatok is jelzik, hogy szá-

munkra milyen felelősséget jelent, amikor ilyen kérdésekről tanácskozunk, amiről a mai fórum is szól, 

amikor az ő életükről, a következő évtizedekről döntünk, vagy döntéseket készítünk elő.” – hangsúlyozta 

Székesfehérvár polgármestere, aki Fehérvár gazdaságáról is beszélt. Kiemelte, hogy a város ipara mér-

földkőhöz érkezett, hiszen 2014-ben az iparűzési adóbevétele a városnak – nem adóemelésnek, hanem 

a gazdasági növekedésnek köszönhetően - 9,3%-al nőtt. 

„Reális és jogos igénynek tartom, hogy azok, akik a Kárpát-medence országaiban, vagy annak hátrá-

nyokkal küzdő területein élnek, ne kelljen a megélhetés kedvéért elhagyniuk otthonaikat. Ne kelljen a 

munka kedvéért se egy hétre, se napi 12-14 órás ingázásra elszakadniuk otthonról! Ne kelljen gyerme-

keiket óvodába, iskolába naphosszat idegenbe adniuk, ne kelljen orvosért, postáért, ügyintézésért fél 

napot utazniuk! Hogy teremjenek a falvakban is olyan életerős vállalkozások, amelyek munkahelyet 

adhatnak a helyben élőknek, keresetet biztosíthatnak számukra, és szerencsés esetben termékeikkel, 

szolgáltatásaikkal szükségleteiket is kielégíthetik!” – emelte ki beszédében Dr. Molnár Krisztián, a Fejér 

Megyei Közgyűlés elnöke, aki szerint kellenek az elszánt, a hazájuk, a maguk szűkebb pátriája irányá-

ban elkötelezett emberek, vezetők, és kellenek a fórumok, szervezetek, hogy eszmét, tapasztalatot cse-

rélhessenek a gazdasági bővülés, az életminőség növelése érdekében. 



Oldal 8 / 8 

 

A köszöntőket követően dr. Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke, a rendezvény fővédnöke 

tartotta meg nyitóelőadását. Elmondta, hogy az Európai Unióban, a globális térben és a "magyar model-

lel hadilábon álló" szaksajtóban is dicsérik a magyar modellt, amelynek legutóbbi helyes döntése a de-

vizahitelek forintosítása volt. "A devizahitelezés léket kapott hajójában többen voltunk, de csak Ma-

gyarország úszott ki a partra" - fogalmazott. Úgy vélte, a sikerhez a magyar modell két elemére volt 

szükség: egyrészt az új politikai modellre, amelynek lényege az a felismerés, hogy a pénzpiac nem min-

denható és hajlamos a válságokra. A válsághelyzetek kezeléséhez pedig erős államra van szükség, amely 

képes okosan kezelni a helyzeteket és megvan hozzá az eszköztára. Elmondta: a magyar modell másik 

eleme az új gazdaságpolitika útnak indítása volt, amely a korábban elfogadottnak tartott két láb - mak-

rogazdasági egyensúly és növekedés - mellett nagy figyelmet fordított egy harmadikra, a foglalkozta-

tásra. Az elmúlt két évtizedben a két láb közül hol az egyik, hol a másik szorult kezelésre, de a használt 

módszerek mindig a foglalkoztatás feláldozásával jártak - tette hozzá. 

A fórumon átadták a Wekerle Sándor Kárpát-medencei Gazdasági Díjakat is, amelyet a Fejér Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara annak a kiemelkedőt alkotó személyiségnek, vállalkozásnak, vagy szerve-

zetnek ad évről évre, aki Magyarországon, illetve a Kárpát-medencében különösen sokat tett a gazdasági 

élet, azon belül elsősorban az ipar és a kereskedelem harmonikus fejlődése érdekében. A díjat egyide-

jűleg megosztva többek is kaphatják. A díjakat a Romániai Magyar Közgazdász Társaság, a Szlovákiai 

Magyar Közgazdász Társaság, a Vajdasági Magyar Közgazdász Társaság, a Kárpátaljai Magyar Vállal-

kozók Szövetsége és a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség képviselői vehették át. 

A 2014-es év díjazottai tevékenységük során törekedtek a térségükben élő magyar közgazdászok össze-

fogására, szakmai fejlődésük támogatására és bővítésére, a magyar nyelven történő szakoktatás szorgal-

mazására. Céljuk továbbá hozzájárulni a regionális gazdaság versenyképességének növeléséhez, a gaz-

dasági kapcsolatok ápolásához, a Kárpát-medencei térségben élő magyarság gazdasági életének segíté-

séhez. Folyamatosan építik a kapcsolatot a magyarországi gazdasági szervezetekkel. Céljuk és feladatuk 

a magyar közösségek anyanyelvének, nemzeti öntudatának megőrzése.1 

További információ a Gazdasági Kalauz különszámában:  

http://www.fmkik.hu/upload/fmkik/gk_km_kulonszam_2015-januar.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szervezeti egységek költözése után a Pályázati Iroda a Főépület 201-es irodájában található! 

 

                                                 
1 http://www.szekesfehervar.hu/index.php?pg=news_143794 
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