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2020. június 16.  

 
 
 

Tájékoztatjuk a tisztelt kutatókat/dolgozókat a következő pályázati 
lehetőségekről 

 
 

  

Cím: 

A hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeik 
támogatása 

NTP-HHTDK-20 
Benyújtási 
határidő: 

2020. június 26. 

Pályázhatnak: 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. sz. mellékletében 
szereplő Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményei, valamint 
ezen intézmények karai (karok esetében a jogszabály 1. sz. mellékletében 
szereplő felsőoktatási intézmény kötelezettségvállalásával).  

Célja: A hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeinek támogatása. 
További 
információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/8338ca9da25a5b73
c125855b0036b574?OpenDocument 

  

Cím: 

A hazai és a határon túli felsőoktatási intézmények 
tehetséggondozó programjainak támogatása 

NTP-FKT-20 
Benyújtási 
határidő: 

2020. június 26. 

Pályázhatnak: 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. sz. mellékletében 
szereplő Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményei. 
Szomszédos országok magyar nyelvű képzést folytató felsőoktatási 
intézményei.  

Célja: 
A hazai és a határon túli felsőoktatási intézmények tehetséggondozó 
programjainak támogatása. 

További 
információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/23f127733657f7ea
c125855b0036454f?OpenDocument 

  

Cím: 

A hazai és határon túli pályakezdő, kiemelkedően tehetséges 
fiatalok példaértékű innovációinak támogatása 

NTP-PKTF-20 
Benyújtási 
határidő: 2020. június 26. 
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Pályázhatnak: 

Magyarországon bejegyzett egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és 
pártot), alapítvány és közalapítvány, mely a létesítő okirata szerint 
nevelési/oktatási/ tehetséggondozó tevékenység végzésére jogosult.  
Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságok, melyek létesítő okiratuk 
szerint oktatási tevékenység végzésére jogosultak. 
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. sz. mellékletében 
szereplő Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményei, valamint 
ezen intézmények karai (karok esetében a jogszabály 1. sz. mellékletében 
szereplő felsőoktatási intézmény kötelezettségvállalásával). 

Célja: 
A hazai és határon túli pályakezdő, kiemelkedően tehetséges fiatalok 
példaértékű innovációinak támogatása. 

További 
információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/5bd3a926fa2b29f6
c125855b00329cab?OpenDocument 

  

Cím: 
Tématerületi Kiválósági Program 2020 

2020-4.1.1.-TKP2020 
Benyújtási 
határidő: 2020. június 30. 

Pályázhatnak: 

A kiírásra pályázatot a 2019. évi Tématerületi Kiválósági Program vagy a 2019. 
évi Felsőoktatási Intézményi Kiválósági program keretében támogatott, 
magyarországi székhellyel és jogi személyiséggel rendelkező pályázók 
nyújthatnak be az alábbiak szerint: 

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

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

Konzorciumi formában pályázni nincs lehetőség. 

Célja: 

Az intézmények kiválóságát ösztönző eddigi programok – a Felsőoktatási 
Intézményi Kiválósági Program (FIKP) és a Tématerületi Kiválósági Program 
(TKP) – 2020-tól integrált támogatási konstrukcióként folytatódnak, az NKFI 
Alap finanszírozásában. A megújuló rendszer célja továbbra is az, hogy az 
egyetemi tudásközpontok és kutatóhelyek hatékony szakmai munkáját a 
kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységre fókuszálva támogassa. 

További 
információ: 

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/tkp-2020 

  

Cím: 

Új Nemzeti Kiválóság Program, Felsőoktatási Mesterképzés 
Hallgatói Kutatói Ösztöndíj 

ÚNKP-20-2 
Benyújtási 
határidő: 

2020. június 30. 
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Pályázhatnak: 
A mester (osztatlan) képzésben részt vevő, tehetséges hallgatók. 

Célja: 

A mester (osztatlan) képzésben részt vevő, tehetséges hallgatók kutatási 
tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye 
publikáció (tudományos cikk vagy TDK-dolgozat), egyéb – az adott 
tudományágban releváns – tudományos, műszaki vagy művészi alkotás, 
továbbá a doktori tanulmányok megkezdésére való felkészülés. 

További 
információ: 

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/uj-nemzeti-kivalosag-program-felsooktatasi-
mesterkepzes-hallgatoi-kutatoi-osztodij-unkp-20-2/palyazati-felhivas 

  

Cím: 

Új Nemzeti Kiválóság Program, 
Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj 

ÚNKP-20-3 
Benyújtási 
határidő: 2020. június 30. 

Pályázhatnak: 

Az I. kategóriában a doktori képzés első két évében részt vevő tehetséges 
hallgatók.  
A II. kategóriában a doktori képzés második két évében részt vevő tehetséges 
hallgatók. 

Célja: 

A kiemelkedő tudományos és művészi eredményeket felmutató doktori 
képzésben részt vevő hallgatók, doktorjelöltek doktorvárományosok kutatási 
és alkotó tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek 
eredménye magas színvonalú, figyelemre méltó publikáció, egyéb – az adott 
tudományágban releváns – tudományos, műszaki vagy művészi alkotás, 
valamint a doktori disszertáció (PhD, DLA) megfelelő megalapozása. 

További 
információ: 

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/uj-nemzeti-kivalosag-program-felsooktatasi-
doktori-hallgatoi-kutatoi-osztodij-unkp-20-3/palyazati-felhivas 

  

Cím: 

Új Nemzeti Kiválóság Program, „Tudománnyal fel!” Felsőoktatási 
Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj 

ÚNKP-20-4 
Benyújtási 
határidő: 

2020. június 30. 

Pályázhatnak: 

Az I. kategóriában a doktori képzés plusz 1 évében részt vevő tehetséges 
hallgatók (komplex vizsga teljesítve, abszolutórium beadva).  
A II. kategóriában posztdoktorok, akik a PhD/DLA fokozatukat 2017. január 1. 
után szerezték. 

Célja: 

A kiemelkedő tudományos és művészi eredményeket felmutató fiatal kutatók, 
predoktorok és doktorjelöltek, doktorvárományosok és posztdoktorok 
kutatási és alkotó tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, 
amelynek eredménye magas színvonalú, figyelemre méltó publikáció, egyéb – 
az adott tudományágban releváns – tudományos, műszaki vagy művészi 
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alkotás, valamint doktorvárományosok esetén a doktori disszertáció (PhD, 
DLA) megírása. 

További 
információ: 

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/uj-nemzeti-kivalosag-program-tudomannyal-
fel-unkp-20-4/palyazati-felhivas 

  
  

Cím: 

Új Nemzeti Kiválóság Program, 
Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj 

ÚNKP-20-5 
Benyújtási 
határidő: 

2020. június 30. 

Pályázhatnak: 
A kiemelkedő tudományos és művészi kutatási eredményeket felmutató a 
Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíjában részesülő 
oktatók, kutatók. 

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: 

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/uj-nemzeti-kivalosag-program-bolyai-kutatoi-
osztodij-unkp-20-5/palyazati-felhivas 

  

Cím: 
Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj 

NTP-NFTÖ-20 
Benyújtási 
határidő: 2020. június 30. 

Pályázhatnak: 

Magyar állampolgárságú, valamint a szomszédos államokban élő magyarokról 
szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országokban 
állandó lakóhellyel rendelkező, magukat magyar nemzetiségűnek valló 8-35 
éves tehetséges magánszemélyek:  

 "A1" komponens: A beadás időpontjában 8 évet betöltött és 12 évnél 
fiatalabb, kiemelkedően tehetséges köznevelési intézményben tanulói 
jogviszonnyal rendelkező hazai és határon túli magyar tanulók.  
FIGYELEM! Az alsó korhatár értelmezése: a pályázat beadásának napján 
már betöltötte a 8. életévét. A felső korhatár értelmezése: a pályázat 
beadásának napján még nem töltötte be a 12. életévét.  

 "A2" komponens: A beadás időpontjában 12 évet betöltött és legfeljebb 
25 éves kiemelkedően tehetséges köznevelési intézményben tanulói 
jogviszonnyal rendelkező hazai és határon túli tanulók. 
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Célja: 
A kiemelkedően tehetséges fiatalok egyedi fejlesztésének ösztönzése ösztöndíj 
támogatás formájában. 

További 
információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/146cdd1cc8bbb863
c125855b0031ed43?OpenDocument 

  

Cím: 
DAAD német-magyar projektalapú kutatócsere program 

2021-2022 
Benyújtási 
határidő: 2020. június 30. 

Pályázhatnak: Magyar felsőoktatási intézmények és felsőoktatási intézményen kívüli 
kutatóintézetek. 

Célja: 

A tudományos együttműködés elősegítése magyar és német felsőoktatási 
intézmények és kutatóintézetek kutatócsoportjai között, amelyek egy konkrét 
tudományos kutatási terven dolgoznak. A program a mobilitást támogatja. 

További 
információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/d34446ca07d250f4
c125857a005c62e4?OpenDocument 

  

Cím: 
Az EUREKA programban való magyar részvétel támogatása 

2019-2.1.1-EUREKA 
Benyújtási 
határidő: 2020. június 30., 2020. október 29. 

Pályázhatnak: Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén 
székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek. 

Célja: 

A vállalkozói szféra, különösen a kis- és középvállalkozások nemzetközi 
kutatás-fejlesztési együttműködését elősegítő EUREKA programban való 
magyar részvétel támogatása, illetve ezen keresztül:  

 a magyar vállalatok piacképességének növelése,  
 a magyar szerepvállalás erősítése nemzetközi szinten, 
 a kutatói és vállalkozói szféra K+F együttműködésének ösztönzése 

innovatív piac-közeli projektek támogatásával, amely révén prototípus 
vagy új termék, technológia, szolgáltatás fejlesztésére kerül sor, 

 nemzetközi K+F projektekben való részvétel hazai hasznosulásának 
elősegítése. 

További 
információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/36e32b12cf792583
c125857a006522cf?OpenDocument 
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Pályázati hírek, támogatások: 
Módosult az agrár-környezetgazdálkodási kifizetés során 2020. 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-2020-vben-nem-
alkalmazhat-nvnyvdszer-hatanyagok-valamint-az-azokat-felsorol-nvnyvd-szerek-krt-tartalmaz-lista 
 

Az EMVA Irányító Hatóság közleménye a VP4-10.1.1-15 Agrár-
környezetgazdálkodási kifizetés és a VP4-11.1-11.2-15 Ökológiai gazdálkodásra 
történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása felhívások kapcsán 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/az-emva-irnyt-hatsg-kzlemnye-a-vp4-1011-15-agrr-krnyezetgazdlkodsi-
kifizets-s-a-vp4-111-112-15-kolgiai-gazdlkodsra-trtn-ttrs-kolgiai-gazdlkods-fenntartsa-felhvsok-kapcsn-1 
 

Megjelent a „Regionális kutatóintézeti kapacitások megerősítése” című (GINOP-
2.3.1-20 kódszámú) felhívás 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-regionlis-kutatintzeti-kapacitsok-megerstse-cm-ginop-231-20-
kdszm-felhvs 
 

Módosult a „VP2-4.1.1.7-20 Baromfi- és sertéstartó telepek járványvédelmi 
rendszereinek fejlesztése” című felhívás dokumentációja 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-vp2-4117-20-baromfi-s-sertstart-telepek-jrvnyvdelmi-
rendszereinek-fejlesztse-cm-felhvs-dokumentcija 
 

Módosult az „Erdő-környezetvédelmi kifizetések” című (VP4-15.1.1-17) felhívás 
dokumentációja 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-erd-krnyezetvdelmi-kifizetsek-cm-vp4-1511-17-kdszm-felhvs-
dokumentcija 
 

Módosult a „VP4-10.1.1-15 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés” című felhívás 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-vp4-1011-15-agrr-krnyezetgazdlkodsi-kifizets-cm-felhvs- 
 

Módosult az „Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés” című (VP4-10.1.1-16 
kódszámú) felhívás dokumentációja 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-agrr-krnyezetgazdlkodsi-kifizets-cm-vp4-1011-16-kdszm-
felhvs-dokumentcija-2 
 
A pályázati felhívások megtalálhatók az Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság honlapján is:  
https://akit.unideb.hu/hu/kutatasi-palyazatok 

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


