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A tartalomalkotás,
hírszerkesztés folyamatáról
• Mi a hír vagy a kérdésfelvetés?

• Mi a szakmai tartalom?

• Mi a honlaptartalom vagy közlemény tartalma?

• Mi a sajtóban megjelenő tartalom?
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• Kiemelkedő magyar siker a H2020 Teaming pályázat második fordulójában
• Két magyar konzorcium is nyert a Horizon 2020 keretprogram Kiválóság terjesztése és a
részvétel szélesítése alprogram Teaming pályázati felhívásának második fordulójában. A
pályázati felhívás célja Kiválósági Központok kialakítása vezető európai
intézmények segítségével az alacsonyabb KFI teljesítményű országokban.

• Két magyar kutatási kezdeményezés a tíz nyertes európai kiválósági program
között
• Magyarország szerepelt a legsikeresebben az EU Horizont 2020 legnagyobb
presztízsű együttműködési pályázatán, a „Teaming” elnevezésű kutatási kiválósági
programban. A két győztes konzorcium összesen 26 millió euró (mintegy 8 milliárd
forint) forrást nyert el. A kiegészítő hazai forrással és a résztvevő intézmények
hozzájárulásával együtt több mint 22 milliárd forintból valósulhat meg a két
élvonalbeli program a termelésinformatika és -irányítás, továbbá az orvostudományi
kutatások területén
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Mely ágazatok nyerik a legtöbb KFI forrást?
Mintacím szerkesztése

Hány projekt
és mekkora keretösszegű támogatást nyert el
Mintacím
szerkesztése
összesen?
Pálinkás József: Kétezer új kutatásfejlesztési és innovációs projektet
indítottak a magyar vállalkozások
Magyarországi vállalkozások mintegy 300 milliárd forint hazai és uniós
támogatásból 2000 új kutatásfejlesztési és innovációs projektet indítottak
2015 óta.

Pálinkás József: új innovációs felhívások jelentek meg
Gazdaság, 2018.02.06
Januárban 61 milliárd forintos keretösszeggel új felhívások jelentek
meg a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs (NKFI) Alapból,
ezek egyike a magyar mikro- és kisvállalkozások innovációs
tevékenységét ösztönzi

Nature-ben
megjelent tanulmány a projekt eredményéről
Mintacím szerkesztése
• „A kutatóknak a JAK gátlás eredményeképpen a STAT5 fehérje foszforilációjának gátlását is sikerült kimutatni. Az NSC 33994
szakmai
(G6) kódjelű vegyület azóta a JAK/STAT jelátviteli kutatások meghatározó kelléke lett, amelyet több szolgáltató, így az amerikai
tartalom
Sigma és a Tocris is forgalmaz. Az NKFIH által támogatott projektben a kutatócsoport új, szelektíven a JAK fehérjéket gátló,
valamint a jelátviteli rendszer STAT részét célzó megközelítésekkel foglalkozik.”
• „A vérképzőszervi daganatok kialakulásának vizsgálatában 2007-ben sikerült nagyon fontos eredményt elérni: a vérképzőszervi
daganatok nagy részében kimutatták egy fehérje (kódnevén JAK2) bizonyos mutációját. Ez azért fontos, mert még a betegség
tényleges tünetei előtt egy gyors vérvizsgálat alapján az esetek több mint 90 százalékában következtetni lehet arra, hogy rákos
megbetegedésről van szó.”

Új
elszámolási
szabályok a Horizont 2020 programban
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• „Horizont 2020 pénzügyi szabályok workshop
• A Magyar kutatói bérek nemzetközi felzárkóztatása, mint fő cél, valamint a H2020 keretprogram pénzügyi és
elszámolási átláthatósága, a hazai kutatói szféra által is könnyen kiszámítható, kezelhető rendszere lesz a Nemzeti
Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által megrendezett workshop fókuszában.”

• „Felkészülés

az új uniós innovációs keretprogramra, egyeztetés a kutatói bérekről
• A hazai közintézményekben dolgozó kutatói közösség számára kulcskérdés, hogy az uniós versenyben a
közvetlenül Brüsszelben elnyert Horizont 2020 forrásokból versenyképes bér legyen kifizethető a magyar kutatóknak.”

• „A kutatói bérezésről és az uniós szabályozás tapasztalatairól egyeztettek Budapesten
A tavaly bevezetett európai uniós szabályozás módosításának tapasztalatairól, a 2020 utáni új innovációs
keretprogramban a hazai kutatók számára kedvezőbb bérezésről egyeztettek Budapesten - közölte a Nemzeti
Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) csütörtökön az MTI-vel.
A közleményben kiemelték, a
hazai közintézményekben dolgozó kutatói közösség számára kulcskérdés, hogy a közvetlenül Brüsszelben elnyert
Horizont 2020 (H2020) forrásokból versenyképes bért lehessen fizetni a magyar kutatóknak.”

Csökken
mégis nő – az éves statisztikai adatok hírértéke
Mintacímésszerkesztése
A K+F ráfordítás a kutatás-fejlesztési célra rendelkezésre álló pénzügyi
források tényleges felhasználását jelenti.
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További tartalmak
• KFI versenypályázati tükör (előadás, közvetítés
kérdés-válasz)
• Rangsorok, statisztikák értelmezése,
módszertan bemutatása
• Magyarázó ábrák
• Angolul is elérhető tartalmak

AMintacím
Hivatal honlapjának
szerkesztésemegújítása
A hírek jelentőségét visszaigazoló elemzési eredmények

nkfih.gov.hu
• Jól körülhatárolható, céltudatos csoport tagjai az oldal látogatói, akik
nagy része rutinos, visszajáró pályázó
• Főként pályázatokkal, pályázati hírekkel és alapkutatási támogatásokkal
kapcsolatos tartalmakat, információkat keresnek
• A látogatók K+F+I kérdésekben elsősorban a Hivatal honlapjáról
tájékozódnak
• A látogatók 90%-ban K+F pályázati felhívásokat keresnek, nagyjából
50%-ban K+F pályázati híreket, illetve 28,1%-ban hazai K+F+I híreket
olvasnak
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A tartalomalkotó
munka felelősség és lehetőség
• Találjuk meg a hírértéket az eredeti tartalom értékének megőrzésével

Two arena modell: public arena and internal arena of science communications (Hans
Peter Peters: Scientists as public communicators, 2013)
• „A nemzet versenyképessége transzparens és tiszta versenyt követel
meg az intézmények és az egyének között a nemzeti kutatási,
fejlesztési és innovációs rendszerben.” (Pálinkás József a 2018-as innovációs nagydíj
átadóünnepségén)

• A mértékadó hírszerkesztés az intézményi hitelesség alkotóeleme
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