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 Debrecen, 2018. január 23. 
 

Tájékoztatjuk a tisztelt kutatókat/dolgozókat a következő pályázati 
lehetőségekről 

  

Cím: 
Felhívás posztdoktori kiválósági program pályázathoz  

(PD_18) 
Benyújtási 
határidő: 

2018. február 08. 

Pályázhatnak: 

A magyar vagy külföldi állampolgárságú 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 törvény alapján kutatóhelynek minősül; 

 Magyarországon székhellyel és 2 lezárt üzleti évvel rendelkező, kettős 
könyvvitelt vezető gazdasági társaság – amely nem tartozik az EVA, 
KATA hatálya alá –, amennyiben végez kutatás-fejlesztő tevékenységet 
(támogatást kizárólag nem gazdasági tevékenységhez igényelhet); 

 non-profit szervezet, amennyiben főtevékenysége alapján kutatás-
fejlesztést végző szervezetnek minősül. 

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

Célja: 

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott 
posztdoktori felhívás (PD_18) a már tudományos fokozattal rendelkező fiatal 
kutatók támogatásával erősíti a magyarországi tudományos kiválósági 
műhelyeket, hozzájárulva egy, kiszámítható hazai posztdoktori rendszer 
kialakításához. A támogatást elnyerő PhD/DLA fokozattal rendelkező fiatal 
kutatókból (posztdoktorok) kerülhetnek ki azok, akik a későbbiekben a hazai 
tudományos élet kiválóságai lehetnek. 

További 
információ: 

https://nkfih.gov.hu/palyazatok/nkfia-palyazatok/palyazati-felhivasok/2018/posztdoktori-
kivalosagi-program/pd-18 

  

Cím: 
Fiatal kutató által kezdeményezett témapályázat  

(FK_18) 
Benyújtási 
határidő: 

2018. február 12. 

Pályázhatnak: 

A kiírásra pályázhat magyarországi székhellyel és jogi személyiséggel 
rendelkező 

 felsőoktatási intézmény, kutatóközpont, kutatóintézet, költségvetési 
szerv, költségvetési szerv jogi személyiséggel rendelkező intézménye, 
amennyiben a törvény alapján kutatóhelynek minősül; 

 Magyarországon székhellyel és 2 lezárt üzleti évvel rendelkező, kettős 
könyvvitelt vezető gazdasági társaság – amely nem tartozik az EVA, 
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KATA hatálya alá –, amennyiben végez kutatás-fejlesztő tevékenységet 
(támogatást kizárólag nem gazdasági tevékenységhez igényelhet); 

 non-profit szervezet, amennyiben a törvény alapján kutatóhelynek 
minősül. 

Célja: 

Olyan tehetséges, fiatal – 2018. február 12-ig 40. életévüket be nem töltött – 
kutatók ígéretes kutatási tevékenységének támogatása, akik saját, önálló 
felfedező kutatási témájukat kívánják elindítani, és önálló kutatócsoportot 
kívánnak létrehozni. 

További 
információ: 

https://nkfih.gov.hu/palyazatok/nkfia-palyazatok/palyazati-felhivasok/2018/fiatal-kutato-
temapalyazat/fk-18 

  

Cím: 
Felhívás kutatói kezdeményezésű témapályázatra  

(K_18) 
Benyújtási 
határidő: 

2018. február 14. 

Pályázhatnak: 

A kiírásra pályázhat magyarországi székhellyel és jogi személyiséggel 
rendelkező 

 felsőoktatási intézmény, kutatóközpont, kutatóintézet, költségvetési 
szerv, költségvetési szerv jogi személyiséggel rendelkező intézménye, 
amennyiben a törvény alapján kutatóhelynek minősül; 

 Magyarországon székhellyel és 2 lezárt üzleti évvel rendelkező, kettős 
könyvvitelt vezető gazdasági társaság – amely nem tartozik az EVA, 
KATA hatálya alá –, amennyiben végez kutatás-fejlesztő tevékenységet 
(támogatást kizárólag nem gazdasági tevékenységhez igényelhet); 

 non-profit szervezet, amennyiben a törvény alapján kutatóhelynek 
minősül. 

Célja: 

Önálló kutatócsoporttal rendelkező tapasztalt, tehetséges kutatók támogatása, 
akik sikeres alapkutatási témájukat kívánják továbbvinni, újabb aspektusokból 
vizsgálni, kiemelkedő publikációs aktivitással rendelkeznek, 
tudományterületük nemzetközileg elismert szakértőiként tartják őket számon. 

További 
információ: 

https://nkfih.gov.hu/palyazatok/nkfia-palyazatok/palyazati-felhivasok/2018/kutatasi-
temapalyazat/k-18 

  

Cím: 

Pályázati felhívás nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási 
témapályázathoz és magyar-osztrák, magyar-szlovén, nemzetközi 

együttműködésen alapuló kutatási témapályázatokhoz  
(NN_18, ANN_18, SNN_18) 

Benyújtási 
határidő: 

2018. február 15. 

Pályázhatnak: 

A magyar vagy külföldi állampolgárságú kutató (vezető kutató) közösen 
pályázhat a befogadó intézménnyel, amely magyarországi székhelyű, jogi 
személyiségű 
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 felsőoktatási intézmény, kutatóközpont, kutatóintézet, költségvetési 
szerv vagy annak jogi személyiséggel rendelkező intézménye, 
amennyiben kutatóhelynek minősül; 

 Magyarországon székhellyel és 2 lezárt üzleti évvel rendelkező, kettős 
könyvvitelt vezető gazdasági társaság – amely nem tartozik az EVA 
hatálya alá –, amennyiben végez kutatás-fejlesztő tevékenységet 
(támogatást kizárólag nem gazdasági tevékenységhez igényelhet); 

 főtevékenységként kutatás-fejlesztést végző non-profit szervezet. 

Célja: 

A pályázatok a tehetséges kutatók és kutatási projektjeik támogatásával 
ösztönzik a magyar tudományos kiválóságok további fejlődését. A pályázati 
felhívás kiemelt célja a hazai kutatócsoportok és külföldi partnerek 
együttműködésének elősegítése, a magyar tudomány nemzetközi 
beágyazottságának erősítése, a hazai kutatók és kutatási intézmények 
nemzetközi elismertségének növelése. 

További 
információ: 

https://nkfih.gov.hu/palyazatok/nkfia-palyazatok/palyazati-felhivasok/2018/nemzetkozi-
kutatasi-temapalyazat/nn-18 

  

Cím: MTA Prémium Posztdoktori Kutatói Program 
Benyújtási 
határidő: 

2018. február 28. 

Pályázhatnak: 

Az a személy nyújthat be pályázatot, aki 
 szeptember 1. előtt nem tölti be 40. életévét (1978. augusztus 31. 

után született);  
 kutatási tapasztalattal rendelkezik, amelyet a pályázatban 

publikációs, idézettségi, pályázati stb. adataival alátámaszt;  
 tudományos fokozattal (PhD vagy DLA fokozattal) rendelkezik, 

melyet a szakterületén legelismertebb külföldi vagy hazai egyetemek 
valamelyikén szerzett meg. 

Célja: 

 A legelismertebb külföldi és hazai egyetemek valamelyikén 
tudományos fokozatot szerzett, nemzetközi szinten is jelentős önálló 
eredményekkel és kimagasló színvonalú kutatási programmal 
rendelkező fiatal kutatók számára lehetőséget biztosítson kutatási 
programjaik megvalósítására a legjobb hazai tudományos 
műhelyekben; 

 felkészülési lehetőséget nyújtson más kiválósági programokban való 
sikeres részvételre (pl. ERC, Lendület program);  

 támogassa a fiatal kutatógeneráció mobilitását: külföldi kutatók 
hazai kutatásokba való bevonását és külföldről hazatérő fiatal 
kutatók bekapcsolódását a hazai kutatóhelyek munkájába. 

További 
információ: 

http://mta.hu/mta-premium-posztdoktori-kutatoi-program_762/mta-premium-
posztdoktori-kutatoi-program-108367 

  

http://mta.hu/mta-premium-posztdoktori-kutatoi-program_762/mta-premium-posztdoktori-kutatoi-program-108367
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Cím: 
Nemzeti kiválósági program  

(2018.1.2.1-NKP) 
Benyújtási 
határidő: 

2018. február 28. 

Pályázhatnak: 

 a kiírás szerinti vállalkozások, nonprofit gazdasági társaságok és egyéb 
gazdasági szervezetek amelyek rendelkeznek legalább 2 lezárt teljes 
üzleti évvel, kettős könyvvitelt vezetnek és nem tartoznak az EVA, KATA 
hatálya alá,  

 államilag elismert egyházi vagy magán felsőoktatási intézmények, 
amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint 
kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek,  

 a kiírás szerinti költségvetési szervek és költségvetési rend szerint 
gazdálkodó szervek, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 
83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek. 

Célja: 

Széleskörű egyetemi, kutatóintézeti és ipari együttműködésben végzett, de az 
egyetemek, kutatóintézetek által vezetett konzorciumokban, részben felülről 
felépített és koordinált kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása 
a társadalmi kihívásokhoz illeszkedő nemzeti, stratégiai jelentőségű, 
szakmailag jól körülhatárolt KFI feladatok megoldására.  

További 
információ: 

https://nkfih.gov.hu/palyazatok/hazai-kfi-palyazatok/nkfia-palyazatok/palyazati-
felhivasok/2018/nemzeti-kivalosagi-program/2018-121-nkp 

  

Cím: 

Az Egyesült Királyságban egyetemi tanulmányokat folytató 
magyar hallgatók hazai nyári gyakorlatának támogatása  

(2018-2.1.1-UK_GYAK) 
Benyújtási 
határidő: 

2018. április 23. 

Pályázhatnak: 

 Magyarországon székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkező 
kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai 
Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel 
rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, 
amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt üzleti évvel és nem tartoznak 
az EVA vagy a KATA hatálya alá; 

 nonprofit gazdasági társaságok, amelyek kutató-tudásközvetítő 
szervezetnek minősülnek; 

 államilag elismert egyházi vagy magán felsőoktatási intézmények, 
amelyek kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek; 

 költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel 
rendelkező intézményei, állami felsőoktatási intézmények, amelyek 
kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek. 
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Célja: 

A hazai vállalkozások, felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek nyári 
gyakorlat lehetőségét biztosítsák az Egyesült Királyság egyetemein tanuló 
magyar állampolgárságú tehetséges diákoknak. 

További 
információ: 

https://nkfih.gov.hu/palyazatok/nkfia-palyazatok/felhivasok/2017/egyesult-kiralysagban-
egyetemi-tanulok-nyari-gyakorlat-2018/2018-211-uk-gyak 

 
Pályázati hírek, támogatások: 
Módosult A fenntartható akvakultúrával foglalkozó új gazdálkodók ösztönzése 
című (MAHOP-2.3-2016 kódszámú) felhíváshoz kapcsolódó 3. számú szakmai 
melléklet. 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-fenntarthat-akvakultrval-foglalkoz-j-gazdlkodk-sztnzse-cm-mahop-23-
2016-kdszm-felhvshoz-kapcsold-3-szm-szakmai-mellklet 

 
Módosult a Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság 
című felhívás 
További információ:  
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-szolidris-gazdlkods-s-kzssg-ltal-tmogatott-mezgazdasg-cm-felhvs- 
 

Módosult a Barnamezős területek rehabilitációja című (TOP-6.3.1-15 kódszámú) 
felhívás 
További információ:  
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-barnamezs-terletek-rehabilitcija-cm-top-631-15-kdszm-felhvs 
 

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Egyedi szennyvízkezelés” című 
(VP6-7.2.1.2-16 kódszámú) felhívás dokumentációja. 
További információ:  
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-egyedi-szennyvzkezels-cm-felhvs-dokumentcija-2 
 

Módosult a Kertészet korszerűsítése – gombaházak - hűtőházak létrehozására, 
meglévő gombaházak - hűtőházak korszerűsítése című felhívás dokumentációja 
További információ:  
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kertszet-korszerstse-gombahzak-hthzak-ltrehozsra-meglv-
gombahzak-hthzak-korszerstse-cm-felhvs-dokumentcija-3 

 

Módosult a Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés 
kialakításának lehetőségével című felhívás dokumentációja. 
További információ:  
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kertszet-korszerstse-gombahzak-hthzak-ltrehozsra-meglv-
gombahzak-hthzak-korszerstse-cm-felhvs-dokumentcija-3 
 

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A mezőgazdasági 
vízgazdálkodási ágazat fejlesztése” című (VP2-4.1.4-16 kódszámú) felhívás 
dokumentációja. 
További információ:  
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mezgazdasgi-vzgazdlkodsi-gazat-fejlesztse-cm-felhvs-
dokumentcija 
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Módosult a Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, 
energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának 
lehetőségével című felhívás dokumentációja 
További információ:  
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kertszet-korszerstse-veg-s-fliahzak-ltestse-energiahatkonysgnak-
nvelse-geotermikus-energia-felhasznlsnak-lehetsgvel-cm-felhvs-dokumentcija-1 

 

 
A pályázati felhívások megtalálhatók az Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság honlapján 
is:  
http://portal.agr.unideb.hu/kozpont/palyazatok/kutatasi_palyazatok.html 
 
 
 
 

 Prof. Dr. Dobránszki Judit s.k.  
 tudományos főigazgató 
 
 


