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2018. április 18.  

 
Tájékoztatjuk a tisztelt kutatókat/dolgozókat a következő pályázati 

lehetőségekről 
 

  

Cím: Hubert Curien Balaton Program 
Benyújtási 
határidő: 

2018. május 7. 

Pályázhatnak: 

A Balaton Program - Programme Hubert Curien keretében magyarországi 
felsőoktatási intézmények tanszékeinek, intézeteinek, kutatócsoportjainak, 
valamint kutatóintézetek jelentkezését várjuk, akik francia partnerükkel közös 
együttműködést kívánnak megvalósítani.  

Célja: 
Kiemelkedő kutatási projektek létrehozása. Előnyt élveznek az új 
együttműködések és fiatal kutatók, doktoranduszok közreműködése. 

További 
információ: 

http://www.tka.hu/docs/palyazatok/hcb_felhivas.pdf 

  

Cím: 
Élvonal – Kutatói kiválósági program 

KKP_19 
Benyújtási 
határidő: 

2018. június 4. 

Pályázhatnak: 

Magyar vagy külföldi állampolgárságú kutató (vezető kutató) közösen 
pályázhat a befogadó intézménnyel, amely magyarországi székhelyű, jogi 
személyiségű 

 felsőoktatási intézmény, kutatóközpont, kutatóintézet, költségvetési 
szerv vagy annak jogi személyiséggel rendelkező intézménye, 
amennyiben a KFI tv. alapján kutatóhelynek minősül, 

 nonprofit szervezet, amennyiben a KFI tv. alapján kutatóhelynek 
minősül. 

Célja: 

Az „Élvonal – Kutatói kiválósági program” pályázatban felvázolt kutatási és 
munkaterv alapján kidolgozott, az NKFI Hivatalhoz benyújtott kutatási 
projekttervben kitűzött alapvető célok elérése érdekében végzett 
tevékenységek támogathatók. 

További 
információ: 

http://nkfih.gov.hu/palyazatok/2018/elvonal-kutatoi/elvonal-kutatoi 

  

Cím: CEEPUS / Oktatók mobilitása 
Benyújtási 
határidő: 

2018. június 15. 

Pályázhatnak: 
Az ösztöndíj elnyerésének feltételei  

 főállású egyetemi vagy főiskolai oktatói munkaviszony, 
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 a minimum 5 munkanap alatt minimum 6 tanítási óra megtartása, és az 
ehhez kapcsolódó oktatási terv bemutatása a pályázatban, 

 hálózati mobilitás esetén az adott hálózat intézményi koordinátorának 
vagy hálózati koordinátorának/partnerének támogatása, 

 az ösztöndíjas időszak alatt egyéb ösztöndíjazásban nem részesül 
(kettős finanszírozás kizárása), 

 CEEPUS országbeli állampolgárság, 
 a pályázó saját állampolgárságával megegyező országba nem utazhat 

CEEPUS támogatással. 

Célja: 

5 munkanap alatt minimum 6 tanítási óra megtartása kötelező. A 
mobilitáshoz társulhat kutatás, konferencián való részvétel, de ez kizárólagos 
cél nem lehet. 

További 
információ: 

http://www.tka.hu/palyazatok/117/oktatok-mobilitasa 

  

Cím: CEEPUS / Hallgatók mobilitása 
Benyújtási 
határidő: 

2018. június 15. 

Pályázhatnak: 

Az ösztöndíj elnyerésének általános feltételei:  
 2 lezárt félév a kiutazásig, 
 aktív hallgatói státusz az ösztöndíjas időszak alatt, 
 CEEPUS országbeli állampolgárság, 
 a pályázó saját állampolgárságával megegyező országba nem utazhat 

CEEPUS támogatással, 
 az adott hálózat intézményi koordinátorának vagy hálózati 

koordinátorának/ partnerének támogatása, 
 a kinntartózkodás alatt óralátogatás, kreditszerzés kötelező, 
 az ösztöndíjas időszak alatt egyéb ösztöndíjazásban nem részesül 

(kettős finanszírozás kizárása). 

Célja: 

A CEEPUS hálózat felsőoktatási intézmények olyan nemzetközi partnerségét 
jelenti, melyben nem a teljes intézmények vesznek részt, hanem kisebb 
egységek, kari vagy akár tanszéki szinten. A karok/tanszékek nemzetközi 
együttműködésben hoznak létre egy bizonyos tudományterületre 
fókuszáló vagy interdiszciplináris hálózati együttműködést, melyhez az 
adott tanévre elnyert pontos mobilitási helyek tartoznak. Az elnyert mobilitási 
helyeket a hálózatban részt vevő kar vagy tanszék hallgatói körében hirdetik 
meg.  

További 
információ: 

http://www.tka.hu/palyazatok/116/hallgatok-mobilitasa 

  

Cím: Campus Mundi - Ösztöndíj rövid külföldi tanulmányúthoz 
Benyújtási 
határidő: 

2018. október 10. 
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Pályázhatnak: 

Bármely Erasmus+ programban részt vevő (Erasmus+ charterrel rendelkező) 
magyarországi felsőoktatási intézmény magyarországi képzési helyén tanuló 
hallgatója nyújthat be pályázatot, aki: 

 mesterképzésen folytat tanulmányokat, és a képzés keretében legalább 
1 lezárt aktív félévvel rendelkezik; 

 osztatlan képzésen folytat tanulmányokat, és a képzés keretében 
legalább 7 lezárt aktív félévvel rendelkezik; 

 doktori képzésen folytat tanulmányokat, és  
 a doktori képzés keretében legalább 1 lezárt aktív félévvel rendelkezik; 

vagy 
 doktori képzésen abszolvált, még nem jelentkezett be fokozatszerzési 

eljárásra, de a megpályázott tevékenység idején doktorjelölti 
jogviszonya lesz; vagy 

 doktori fokozatszerzési eljárásra történő jelentkezését elfogadták;  
továbbá 

 a pályázott tevékenység megvalósításakor aktív hallgatói vagy 
doktorjelölti jogviszonnyal rendelkezik a pályázáskor megadott 
képzésen, 

 a munkanyelvből legalább B2 szintű, komplex nyelvtudással 
rendelkezik, 

 vállalja, hogy a támogatás lejártát követő 5 évig részt vesz a program 
alumni rendszerében, illetve biztosítja elérhetőségét, 

 Nem pályázhatnak olyan külföldi állampolgárságú (ideértve a kettős 
állampolgárságú) hallgatók, akik magyar állami ösztöndíjjal folytatnak 
magyarországi tanulmányokat. 

Célja: 

Kiemelkedő képességű és tanulmányi teljesítményű hallgatók az itthoni 
tanulmányaikhoz szorosan kötődő rövid külföldi tanulmányúton vegyenek 
részt. A nyertes hallgatók kutatási vagy művészeti tevékenységet folytathatnak 
külföldön, nemzetközi szakmai versenyen vehetnek részt, intenzív szakmai 
kurzusra jelentkezhetnek (kivétel nyelvi kurzus), illetve külföldi nemzetközi 
tudományos konferencián tarthatnak előadást vagy poszter prezentációt. 

További 
információ: 

http://www.tka.hu/palyazatok/4889/campus-mundi-osztondij-rovid-kulfoldi-
tanulmanyuthoz 
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Pályázati hírek, támogatások: 
Módosult az agrár-környezetgazdálkodási kifizetés során 2018. évben nem 
alkalmazható növényvédőszer hatóanyagok, valamint az azokat felsoroló 
növényvédő szerek körét tartalmazó lista. 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-agrr-krnyezetgazdlkodsi-kifizets-sorn-2018-vben-nem-
alkalmazhat-nvnyvdszer-hatanyagok-valamint-az-azokat-felsorol-nvnyvd-szerek-krt-tartalmaz-lista-1 
 

Módosult „Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak 
fejlesztése” című felhívás 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-erdei-koszisztmk-trtsmentesen-nyjtott-kzjlti-funkciinak-
fejlesztse-cm-felhvs 
 

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott 
támogatás” című (VP3-17.1.1-16 kódszámú) felhívásban foglaltak szerint vehető 
igénybe a támogatás, amelynek az alább felsorolt dokumentumokban foglalt 
különös szerződések feltételei felelnek meg. 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/tjkoztat-a-djtmogatsban-rszesthet-mezgazdasgi-biztostsi-szerzdsek-
elzetes-jvhagysrl 
 

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Erdősítés támogatása” című 
(VP5- 8.1.1-16 kódszámú) felhívás dokumentációja. 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-erdsts-tmogatsa-cm-felhvs-dokumentcija-3 
 

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A védett őshonos és 
veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ 
megőrzése” című (VP4-10.2.1.1-15 kódszámú) felhívás dokumentációja. 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-vdett-shonos-s-veszlyeztetett-mezgazdasgi-llatfajtk-genetikai-
llomnynak-in-situ-megrzse-cm-felhvs-dokumentcija 
 

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Védett őshonos és veszélyeztetett 
mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának ex situ vagy in vitro megőrzése, 
továbbá a genetikai beszűkülést megelőző tanácsadói tevékenységek támogatása” 
című (VP4-10.2.1.2-17 kódszámú) felhívás. 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/-mdosult-a-vdett-shonos-s-veszlyeztetett-mezgazdasgi-llatfajtk-genetikai-
llomnynak-ex-situ-vagy-in-vitro-megrzse-tovbb-a-genetikai-beszklst-megelz-tancsadi-tevkenysgek-
tmogatsa-cm-felhvs- 

 
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Az erdőgazdálkodási 
potenciálban okozott erdőkárok megelőzése” című (VP5-8.3.1-17 kódszámú) 
felhívás dokumentációja. 
További információ: 
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https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-erdgazdlkodsi-potencilban-okozott-erdkrok-megelzse-cm-
felhvs-dokumentcija 
 

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mezőgazdasági biztosítás díjához 
nyújtott támogatás” című (VP3-17.1.1-16 kódszámú) felhívás dokumentációja. 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mezgazdasgi-biztosts-djhoz-nyjtott-tmogats-cm-felhvs--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 
 
 


