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2018. november 22.  

 
Tájékoztatjuk a tisztelt kutatókat/dolgozókat a következő pályázati 

lehetőségekről 
 

  
Cím: Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj 
Benyújtási 
határidő: 

2018. december 17. 

Pályázhatnak: 

Minden, 40 évesnél nem idősebb (1979. január 1. után született), felsőoktatási 
intézményben mesterfokú (vagy azzal egyenértékű) diplomát szerzett magyar 
állampolgár, aki eddigi szakmai tevékenységével - lehetőleg a PhD vagy DLA 
fokozat megszerzésével, rangos publikációkkal, egyéb alkotásaival és 
eredményeivel - már bizonyította kiemelkedő képességét. A korhatár 
gyermekes pályázó esetén kérelemre, nyilatkozattétel alapján emelhető a 
gyermek(ek) utáni ellátás (CSED/TGYÁS, GYED, GYES, GYET) folyósításának 
hosszával. 

Célja: 

A Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a hazai tudományos, gazdasági és kulturális 
élet legtehetségesebb fiatal szakembereinek külföldi rész-továbbképzését, 
kutatói, illetve művészeti munkában való részvételét teszi lehetővé. Az 
ösztöndíj teljes időtartama kizárólag külföldi kutatóhelyeken, 
alkotóműhelyekben tölthető el. 

További 
információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/073aeefcfb8112b2c
1258343006da4a4?OpenDocument 

  

Cím: 
Erdő-környezetvédelmi kifizetések 

VP4-15.1.1-17 
Benyújtási 
határidő: 

2019. február 15. 

Pályázhatnak: 

Az Evt. alapján - legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásakor - jogerősen 
nyilvántartásba vett magánjogi erdőgazdálkodók, vagy települési 
önkormányzatok, amennyiben állami tulajdonban lévő erdő erdőgazdálkodója. 

Célja: 

A tudatos erdő-környezetvédelmi gazdálkodási módok elterjesztése, a fafajok 
adaptációs készségének növelése, az egyes területeken az erdőtípus, fafaj-
összetétel, illetve gazdálkodási mód megváltoztatása. 

További 
információ: 

https://www.palyazat.gov.hu/vp4-1511-17-erd-krnyezetvdelmi-kifizetsek 
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Pályázati hírek, támogatások: 
Módosult a „Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban” felhívás 
dokumentációja. 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mezgazdasgi-termkek-rtknvelse-a-feldolgozsban-felhvs-
dokumentcija 

 

Módosult a „Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás” című felhívás.  
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mezgazdasgi-biztosts-djhoz-nyjtott-tmogats-cm-felhvs--2 

 

Módosult az „Erdő-környezetvédelmi kifizetések” felhívás.  
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-erd-krnyezetvdelmi-kifizetsek-felhvs- 

 
Módosult „Az akvakultúra terén történő innováció ösztönzése” című felhívás, 
valamint a felhíváshoz kapcsolódó 2. és 14. számú melléklet. 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/-mdosult-az-akvakultra-tern-trtn-innovci-sztnzse-cm-felhvs-valamint-a-
felhvshoz-kapcsold-2-s-14-szm-mellklet 

 
Módosult „A fenntartható akvakultúrával foglalkozó új gazdálkodók ösztönzése” 
című felhívás, valamint a felhíváshoz kapcsolódó 5. és 16. számú melléklet. 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-fenntarthat-akvakultrval-foglalkoz-j-gazdlkodk-sztnzse-cm-felhvs-
valamint-a-felhvshoz-kapcsold-5-s-16-szm-mellklet 

 
Módosult „A halászati termékekre és akvakultúra-termékekre irányuló piaci 
értékesítési intézkedések támogatása” című felhívás, valamint a felhíváshoz 
kapcsolódó 8. és 9. számú melléklet. 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-halszati-termkekre-s-akvakultra-termkekre-irnyul-piaci-rtkestsi-
intzkedsek-tmogatsa-cm-felhvs-valamint-a-felhvshoz-kapcsold-8-s-9-szm-mellklet 
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Események: 
Budapesti Adventi Vásár 
A rendezvény időpontja: 2018. november 9. és 2019. január 1. 
Helyszíne: Budapest, Vörösmarty tér 
További információ: 
https://agroforum.hu/programok/budapesti-adventi-vasar/ 

XV. Jubileumi Magyarországi Újbor és Sajt Fesztivál 

A rendezvény időpontja: 2018. november 9. és 2019. január 1. 
Helyszíne: 1146, Budapest, Városliget 
További információ: 
https://agroforum.hu/programok/budapesti-adventi-vasar/ 
 
Adventi Zwack Open 
A rendezvény időpontja: 2018. november 30. 
Helyszíne: 1095 Budapest, Dandár u. 1. 
További információ: 
https://agroforum.hu/programok/adventi-zwack-open/ 
 

Bor- és csokoládékóstoló Egerben 
A rendezvény időpontja: 2018. november 30. 
Helyszíne: 1095 Budapest, Dandár u. 1. 
További információ: 
https://agroforum.hu/programok/adventi-zwack-open/ 

Wine Time 

A rendezvény időpontja: 2018. december 14. 
Helyszíne: 1033 Budapest, Esernyős Óbudai Kulturális, Turisztikai és Információs Pont 
Nonprofit Kft., Fő tér 2. 
További információ: 
https://agroforum.hu/programok/wine-time-elozetes-unnepi-hangulat-tokaj-buvkoreben/ 

Szilveszteri Gálavacsora a Bodri Pincészetnél 2018 

A rendezvény időpontja: Szilveszter 
Helyszíne: 7100 Szekszárd, Bodri Pincészet 
További információ: 
https://agroforum.hu/programok/szilveszteri-galavacsora-bodri-pinceszetnel-2018/ 

 
 
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 


