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2019. február 27.  
 

Tájékoztatjuk a tisztelt kutatókat/dolgozókat a következő pályázati 
lehetőségekről 

 
  
Cím: Szent Kinga gyűrűje 
Benyújtási 
határidő: 

2019. március 22. 

Pályázhatnak: Bármely magyarországi felsőoktatási intézmény intézete vagy tanszéke. 

Célja: 

Elsősorban a magyarországi lengyel tanszékek színvonalának és 
versenyképességének megtartása és emelése, valamint bármely 
magyarországi felsőoktatási intézmény tetszőleges tanszékére meghívott, 
tudományterületükön kiemelkedő szakmai színvonalat elért lengyel előadók 
vendégoktatóként történő meghívása, amit az Alapítvány anyagi támogatással 
kíván ösztönözni. 

További 
információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/e260c2dc7c97b5ad
c12583ac0066eb99?OpenDocument 

  

Cím: Örökéletű tölgy 
Benyújtási 
határidő: 

2019. március 22. 

Pályázhatnak: 

A magyarországi székhelyű oktatási intézményekben dolgozó kutatótanárok, 
továbbá a magyarországi székhelyű felsőoktatási- és tudományos 
tevékenységet folytató intézmények, valamint ezek munkatársai. 

Célja: 

A magyar és a lengyel nemzet történelmi, kulturális, művészeti, gazdasági, 
közéleti és egyéb szakterületen ápolt kapcsolatával összefüggő tudományos 
kutatások támogatása. A pályázat keretében pénzügyi támogatás igényelhető a 
fent említett szakterületekhez kapcsolódó tudományos projektek számlával 
alátámasztható költségeire. 

További 
információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/90747ba3d193a1ef
c12583ac00674115?OpenDocument 

  

Cím: 
EURAXESS TOP V 

SwafS-07-2019 
Benyújtási 
határidő: 

2019. április 2. 

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: 
Az EURAXESS Szolgáltatási Központok által biztosított szolgáltatások 
kiterjesztése a szakmai pályafutásuk kezdetén járó kutatók és vállalkozók 
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körére, különös tekintettel a felsőfokú oktatási intézmények női hallgatóira és 
kutatóira. 

További 
információ: 

http://www.palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/2444 

  
Cím: MTA Vendégkutatói program 2019. évi pályázati felhívása 
Benyújtási 
határidő: 

2019. április 15. 

Pályázhatnak: 

A rendelkezésre álló keretből olyan aktív, élvonalbeli kutatást végző külföldi 
kutatók minimum 3, maximum 12 hónapos időtartamra szóló meghívására van 
lehetőség, akiknek kutatási teljesítménye világviszonylatban is kiemelkedő. A 
pályázat benyújtására az MTA irányítása alá tartozó kutatóközpontokban, 
kutatóintézetekben működő kutatócsoportok, valamint a hazai egyetemeken 
működő akadémiai támogatású kutatócsoportok és Lendület-kutatócsoportok 
vezetői jogosultak. A meghívó vezető kutatók a meghívandó külföldi kutatókkal 
együttműködésben elkészített, a befogadó intézmény vezetője által 
jóváhagyott pályázatokat az MTA elnökének címezve nyújthatják be. Az e 
pályázat keretében folytatott magyarországi kutatásnak legkésőbb 2020. 
június 30-án be kell fejeződnie. 

Célja: 

Világviszonylatban kiemelkedő külföldi kutatók meghívása, az irányítása alá 
tartozó kutatóközpontokban és önálló jogi személy kutatóintézetekben 
működő kutatócsoportokkal, valamint a magyarországi egyetemeken működő 
akadémiai támogatású kutatócsoportokkal végzendő közös kutatási munkára. 
A sikeres pályázat alapján kiválasztott nemzetközi hírű vendégkutatók a 
kutatócsoport munkájában alapvetően közalkalmazotti jogviszony keretében 
vesznek részt. 

További 
információ: 

https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/mta-vendegkutatoi-program-2019-evi-palyazati-
felhivasa-109367 

  
Cím: Felhívás a JSPS posztdoktori pályázatán való részvételre 
Benyújtási 
határidő: 

2019. május 10. 

Pályázhatnak: 

A jelentkezés feltételei: 
 Magyar állampolgárság vagy állandó magyarországi lakcím. (Nem 

pályázhatnak sem azok a kettős állampolgárságú kutatók, akiknek az 
egyik állampolgársága japán, sem azok a kutatók, akiknek japán állandó 
lakcímük van.). 

 Az ösztöndíj kezdetekor már meglévő, de 2013. április 2-nál nem 
korábban szerzett doktori fokozat 

 A japán fogadó kutatóval egyeztetett munkaterv (A lehetséges fogadó 
intézmények listája megtalálható a JSPS honlapján.). 

 Nem pályázhatnak azok a kutatók, aki ugyanennek a programnak a 
keretében már kaptak ösztöndíjat. 

https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/mta-vendegkutatoi-program-2019-evi-palyazati-felhivasa-109367
https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/felhivas-a-jsps-posztdoktori-palyazatan-valo-reszvetelre-109434
https://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/list_host.html
https://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/list_host.html
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 Csak Phd fokozattal rendelkező jelentkezők pályázata fogadható be (Az 
orvosi és jogi doktori fokozat nem minősül a pályázat szempontjából 
elfogadható doktori fokozatnak.). 

Célja: 

Annak érdekében, hogy más országok fiatal és kiváló posztdoktori kutatói 
számára lehetőséget nyújtsanak, a fogadóik irányítása alatt együttműködő 
kutatást folytassanak az egyetemek és más japán intézmények vezető 
kutatócsoportjaival. A program lehetővé teszi az ilyen kutatók számára, hogy 
előmozdítsák saját kutatásaikat, miközben hozzájárulnak a kutatás 
előrehaladásához Japánban és a partnerországokban. 

További 
információ: 

https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/felhivas-a-jsps-posztdoktori-palyazatan-valo-
reszvetelre-109434 

  
Cím: Fulbright ösztöndíj 2020-2021-es tanévre 

Benyújtási 
határidő: 

Az angol nyelvű pályázat beadási határideje hallgatóknak és Humphrey 
pályázóknak: 2019. május 20., oktatóknak és kutatóknak: 2019. október 10. 

Pályázhatnak: 

 Posztgraduális Hallgatói Ösztöndíj: alapfeltétel a 2019. július 15-ig 
szerzett legalább BA/BSc szintű diploma. 

 Oktatói, kutatói ösztöndíj: alapfeltétel a 2019. december 1-ig 
megszerzett PhD/DLA oklevél és az amerikai egyetem meghívólevele. 

 Humphrey ösztöndíj: szakmai továbbképzéssel kombinált egy éves 
tanulmányi program, ajánlott a közszolgálat iránt elhivatott 
szakemberek számára. 

Célja: 

Az ösztöndíj a néhai J. William Fulbright amerikai szenátorról kapta nevét, aki 
1946-ban terjesztette a Kongresszus elé a csereprogram tervezetét, melyben 
évente 160 ország 8000 állampolgára vesz részt. A program, melyben 1978 óta 
1100 magyar és 900 amerikai állampolgár kapott ösztöndíjat, kétoldalú 
államközi egyezmények alapján, autonóm módon működik, pályázati 
rendszere nyitott, és valamennyi pályázó számára esélyegyenlőséget biztosít. 

További 
információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/e2d8f8c9aaf2078dc
12583a9006b79dc?OpenDocument 

  
 
Pályázati hírek, támogatások: 

Módosult az „Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése” című felhívás 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-erdszeti-genetikai-erforrsok-fejlesztse-cm-felhvs 

 

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-1 
 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-erdszeti-genetikai-erforrsok-fejlesztse-cm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-erdei-koszisztmk-trtsmentesen-nyjtott-kzjlti-funkciinak-fejlesztse-cm-felhvs-1
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-erdei-koszisztmk-trtsmentesen-nyjtott-kzjlti-funkciinak-fejlesztse-cm-felhvs-1
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Módosult az „Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és 

piaci értékesítésére irányuló beruházások” című felhívás 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-erdszeti-technolgikra-valamint-erdei-termkek-feldolgozsra-s-
piaci-rtkestsre-irnyul-beruhzsok-cm-felhvs- 

 

Az EMVA Irányító Hatóság közleménye a VP5-8.4.1.-16 Az erdőgazdálkodási 

potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása című felhívás kapcsán elérendő 

minimum pontszámról 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/az-emva-irnyt-hatsg-kzlemnye-a-vp5-841-16-az-erdgazdlkodsi-
potencilban-okozott-erdkrok-helyrelltsa-cm-felhvs-kapcsn-elrend-minimum-pontszmrl 

 

Módosult „Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének 

növelését célzó beruházások” című felhívás 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-erdei-koszisztmk-ellenll-kpessgnek-s-krnyezeti-rtknek-nvelst-
clz-beruhzsok-cm-felhvs-1 

 
Módosult az élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítását, a 

természetvédelmi kezelés és bemutatás infrastruktúrájának fejlesztését támogató 

kiemelt szakaszolt felhívás 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-lhelyek-s-fajok-termszetvdelmi-helyzetnek-javtst-a-
termszetvdelmi-kezels-s-bemutats-infrastruktrjnak-fejlesztst-tmogat-kiemelt-szakaszolt-felhvs-1 

 
Egyszerűsödik a szőlőkártevők elleni támogatás pályázata 
További információ: 
https://www.palyazatihirek.eu/mezogazdasagi-palyazatok/4031-egyszerusodik-a-szolokartevok-elleni-
tamogatas-palyazata 
 

Még lehet pályázni élelmiszeripari és mezőgazdasági üzemek 

energiahatékonyságának javítására 
További információ: 
https://www.palyazatihirek.eu/napi-palyazat-ertesito-ie/4015-meg-lehet-palyazni-az-elelmiszeripari-es-
mezogazdasagi-uzemek-energiahatekonysaganak-javitasara 
 
 
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 
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