
 

FEHÉRJETUDOMÁNYI KIVÁLÓSÁGI 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 

http://medinprot.chem.elte.hu/ 



A MedInProt programjai:  

 

• Szinergia I. 

• Szinergia II. 

• Szinergia III. 

• Gépidő I. 

• Műszervásárlási támogatás 

 



Szinergia I. 

2014 július- 2015 június 

2015 június végén lezárult. 

 

• 19 nyertes, 7 csoport 

• ELTE,MTA,SE,BME 

• Lezáró űrlap 

• Kuratóriumi elbírálás 

 



Szinergia II. 

2015 január- 2015 december 

2015 december végén zárul le. 

 

• 26 nyertes, 10 csoport 

• ELTE,MTA,SE,BME 

• Lezáró űrlap 

 

  



Szinergia III. 

2015 július- 2016 június 

 

• 9 nyertes, 4 csoport 

• ELTE, MTA, SE 

• Hosszabbítás /önellenörzés 

 



Szinergia program eredményei 

• A félévente meghirdetett szinergia program (I. , II. és III.) 
keretében rendszeres anyagi támogatást adtunk a nyertes 
projekteknek, melynek keretében 2-4 minősített kutató 
közösen dolgozik egy új és ígéretes fehérjetudományi 
probléma megoldásán 

 
• A szinergia I. , II. és III. pályázaton 21 projekttel összesen  52 

minősített kutató nyert  
       
      4 szakmai fókuszpont: 
• Jelátviteli fehérjék szerepe gyulladásos és daganatos megbetegedésekben  
• NMR és MRI adta lehetőségek a fehérjék feltekeredésével kapcsolatos betegségek 

molekuláris hátterének megértésében  
• Szabályozó fehérjék szerepe az öregedési folyamatokban 
• Alkalmas nanorendszerek fejlesztése peptid- és fehérjealapú hatóanyagok stabilitásának és 

felszívódásának fokozása érdekében 

 

 
 



Gépidő pályázat eredményei 

 

• A gépidő pályázaton olyan kutató-párosok nyertek anyagi 
támogatást (gépidő órát) dedikált nagyműszereken (röntgen 
NMR, ESR, MS, stb.), akiknek fehérjetudományi munkáját az 
elvégzett mérések eredményei jelentősen előremozdítják.  

 

• Nagyműszer gépidő pályázaton támogatást nyert 7 projekttel 
20 kutató  

 

 

 

 



Műszervásárlási pályázat eredményei 

 

• A műszervásárlási pályázaton azok a kutató-párosok nyertek 
támogatást, akiknek jelentősen előremozdította kutatását egy 
max. 6 Millió Ft értékű kutatási eszköz beszerzése.  

 

• Műszervásárlási pályázaton támogatást nyert 7 projekttel      
17 kutató 

 

 



Tervek: 

2016 januárjában elindul: 

•  Szinergia IV. 

•  Gépidő II. 

•        iNext 

 



Honlap 

 

• 2014 szeptemberében indult el és folyamatosan frissül a 
MedInProt honlap: http://medinprot.chem.elte.hu/hu/  

 

• Célja: az információáramlás, hírek és események, pályázati 
kiírások megjelentetése, valamint fehérjetudományi 
adatbázis(ok) létrehozása és működtetése, ezzel is segítve a 
kutatói szinergiát.  

 

• Jelentkezzen „Tagként” (>200) 

 

http://medinprot.chem.elte.hu/hu/
http://medinprot.chem.elte.hu/hu/


„1001 arcú fehérjék” 
 

• munkacímen készülő fehérjetudományi szakkönyv 

 

• célkitűzése: hogy összekapcsolja és bemutassa a 
fehérjetudományok korszerű módszertanát  

 

• szerkesztők:  
Buday László,  
Nyitray László,  
Perczel András 



Szakmai kapcsolatok fejlődésének 

követése 

Komesz Rita 

(komeszrita@gmail.com) 

 pszichológus hallgató 

 ELTE - Társadalom- és szervezetpszichológia 

 
• Kérdőív felvétele (online) 

• Interjú készítése  

 
 

Kérdőíves interjú (online a programban 
résztvevő személyek e-mail címére kiküldve) 
  
Az adatfelvétel 3 alkalommal történne: 
 A program indulásakor 
 November tájékán 
 Tavasszal 



További célok 
 

• országos részvétel lehetőségének megteremtése:                                                                         
Szegedi Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem és a Pannon Egyetem 
fehérjekutatóinak (~ további 2-300 személynek) a programba való bevonása, 

 
• fehérjetudományi „troubleshooting” és „hotline” kiépítése és működtetése,  
 
• szakkönyvek írásának és fordításának katalizálása, 

 
• oktatás és a fehérjetudomány ismeretterjesztésének szélesítése, a közvélemény 

folyamatos tájékoztatása, 
 
• szakkonferenciák, előadássorozatok  szervezése és támogatása, 

 
• szakmacsoport-gyűlések szervezése,  

 
• angol nyelvű Msc. fehérjetudományi program beindítása 



Köszönetnyilvánítás 
 

 

 

 

 

 

 

 

www.medinprot.chem.elte.hu 

 

Karlocai Daniella 
Harkányi Judit 


