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2018. június 25.  

 
Tájékoztatjuk a tisztelt kutatókat/dolgozókat a következő pályázati 

lehetőségekről 
  

Cím: 
Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíjhoz 

ÚNKP-18-4 
Benyújtási 
határidő: 

2018. július 16. 

Pályázhatnak: 

 Bármely tudományterületen kiemelkedő teljesítményt nyújtó  
az MTA nyílt pályázatán Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat elnyert és 
várhatóan 2018. szeptember 1.-2019. június 30. között Bolyai János Kutatási 
Ösztöndíj keretében ösztöndíjas jogviszonyában álló azon személyek 
nyújthatnak be pályázatot, akik a pályázat benyújtásakor valamely jelen 
Pályázati Kiírás mellékletében meghatározott fogadó felsőoktatási 
intézménnyel 2018. szeptember 1.-2019. június 30. közötti oktatói, kutatói 
munkavégzésre irányuló jogviszonya, vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonya legkésőbb 2018. szeptember 1. napjáig várhatóan keletkezik. 

 

Célja: 

A kiemelkedő tudományos és művészi kutatási eredményeket felmutató a 
Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíjában részesülő 
oktatók, kutatók támogatása, amelynek eredménye a kutatási tervben vállaltak 
fogadó felsőoktatási intézményen belüli hasznosítása, a kutatói utánpótlást 
elősegítő témavezetői tevékenység ellátása, tevékeny részvétel az intézményi 
tudományos iskola építésében, továbbá az MTA kutatócsoportjai és a 
felsőoktatási intézmények közötti tudományos együttműködés elősegítése. 

További 
információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/8f451c4130d53c0b
c12582af002fe50a?OpenDocument 

  

Cím: Pedagógus kutatói pályadíj 2018 
Benyújtási 
határidő: 

2018. szeptember 19. 

Pályázhatnak: 

A Pályadíj elnyerésére pályázatot nyújthat be minden olyan egyetemi szintű 
mester fokozatú diplomával, vagy PhD/DLA fokozattal rendelkező pedagógus, 
aki legalább öt éves pedagógusi pályán eltöltött foglalkoztatásra irányuló 
jogviszonnyal rendelkezik, és a pályázat beadásának időpontjában legalább 
félállású (tehát legalább a jogszabály szerinti teljes munkaidő felét elérő, vagy 
azt meghaladó időtartamú) pedagógusként magyarországi illetve külföldi, 
magyarul is oktató középiskolánál vagy általános iskolánál jogviszonyban áll (a 
pedagógusi munkakörben eltöltött, egymást követő – de nem feltétlenül 
folyamatos – jogviszonyokat össze kell számítani).  

Célja: 

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára – a Magyar Tudományos 
Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (MTAtv.) 3. § (1) bekezdés j) pontja, 
valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény Kormányrendelet 
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alapján – nyílt jellegű pályázatot hirdet a Pedagógus Kutatói Pályadíjra, 
közoktatásban oktató, gyakorló pedagógusok érdemes tudományos 
munkásságának elismerésére. 

További 
információ: 

http://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/pedagogus-kutatoi-palyadij-2018-108795 

  

Cím: 
Genetic resources and pre-breeding communities 

SFS-28-2018-2019-2020 
Benyújtási 
határidő: 

2019. január 23. 

Pályázhatnak: 

Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), nagyvállalat, mikro-, 
kis- és középvállalkozás, non-profit szervezet (civil szervezet), non-profit 
szervezet (állami fenntartású intézmény), egyházi jogi szervezet, egyéb 
gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet). 

Célja: 

A genetikai erőforrások kezelésével és használatával kapcsolatos kapacitások 
növelése, valamint az ezen területet érintő globális kötelezettségvállalások 
végrehajtása. A tevékenységek középpontjában Európa áll, a megvalósítás 
során ugyanakkor a nemzetközi erőforrásokat és tevékenységeket is 
figyelembe szükséges venni. 

További 
információ: 

http://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/2135 

  

Cím: 
Integrated water management in small agricultural catchments 

SFS-23-2019 
Benyújtási 
határidő: 

2019. január 23. 

Pályázhatnak: 

Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), nagyvállalat, mikro-, 
kis- és középvállalkozás, non-profit szervezet (civil szervezet), non-profit 
szervezet (állami fenntartású intézmény), egyházi jogi szervezet, egyéb 
gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet). 

Célja: 

Olyan, a kis léptékű mezőgazdasági vízgyűjtő területeken alkalmazható 
vízkezelési megközelítések fejlesztésének támogatása, melyek az 
éghajlatváltozás vagy a helyi mikroklíma változásai hatására az ugyanazon 
vízgyűjtő területén kialakuló gyakori aszály, illetve árvizek hatásainak 
enyhítését biztosítják, és a mezőgazdasági termelők/helyi közösségek számára 
lehetőséget teremtenek a fenntartható mezőgazdasági termelés, valamint a 
helyi/regionális ökoszisztémák támogatása terén. 

További 
információ: 

http://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/2136 

  

Cím: 

ERA-NET Cofund action(s) for climate action, environment,  
resource efficiency and raw materials 

SC5-21-2019-2020 
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Benyújtási 
határidő: 

2019. február 19. 

Pályázhatnak: 

Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), nagyvállalat, mikro-, 
kis- és középvállalkozás, non-profit szervezet (civil szervezet), non-profit 
szervezet (állami fenntartású intézmény), egyházi jogi szervezet, egyéb 
gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet). 

Célja: 

A téma keretében olyan pályázat támogatására kerül sor, amely a résztvevő 
nemzeti (vagy regionális) kutatási programokból származó pénzügyi források 
egyesítését valósítja meg közös pályázati felhívások meghirdetése céljából. 

További 
információ: 

http://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/2133 

  

Cím: 

Inter-relations between climate change, biodiversity and 
ecosystem services 

LC-CLA-06-2019 
Benyújtási 
határidő: 

2019. február 19. 

Pályázhatnak: 

Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), nagyvállalat, mikro-, 
kis- és középvállalkozás, non-profit szervezet (civil szervezet), non-profit 
szervezet (állami fenntartású intézmény), egyházi jogi szervezet, egyéb 
gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet). 

Célja: 

A téma keretében olyan pályázatokat támogatnak, amelyek minden releváns 
területi és időbeli léptéken azt vizsgálják, hogy az éghajlatváltozás közvetlen 
vagy közvetett módon, milyen hatást gyakorol az ökológiai folyamatokra, a 
biológiai sokféleségre (adott esetben beleértve a szárazföldi és/vagy tengeri 
ökoszisztémákat), valamint az ökoszisztéma-szolgáltatásokra. 

További 
információ: 

http://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/2141 

  

Cím: 
Building a water-smart economy and society 

CE-SC5-04-2019 
Benyújtási 
határidő: 

2019. február 19. 

Pályázhatnak: 

Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), nagyvállalat, mikro-, 
kis- és középvállalkozás, non-profit szervezet (civil szervezet), non-profit 
szervezet (állami fenntartású intézmény), egyházi jogi szervezet, egyéb 
gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet). 

Célja: 

A benyújtásra kerülő pályázatok az alábbi altémák egyikére kell, hogy 
irányuljanak:  

 az ipari létesítmények és vízi közművek közötti szimbiózis  
 számos vízhasználót integráló nagy léptékű alkalmazások 

Mindkét téma esetében adatok/folyamatok nyomon követése, irányítása és 
optimalizálása céljából megfontolandó digitális technológiák alkalmazása is. 



H-4002 Debrecen Egyetem tér 1. Pf.: 400 

Tel/fax: 52/415-873, email: deakit@agr.unideb.hu 

 

4 

Ahol technológiai innováció kerül megvalósításra, a fejlesztéssel érintett 
megoldás a TRL5-7 szintet kell, hogy elérje a projekt zárására. 

További 
információ: 

http://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/2148 

  
 
Események: 
Búza fajtabemutató 
A rendezvény időpontja: 2018. június 28. 
Helyszíne: Vassurány 
További információ:  
https://www.nak.hu/sajto/esemenyek/97050-meghivo-buza-fajtabemutatora-2018-06-28-vassurany 
 
 
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 


