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2019. március 14.  
 

Tájékoztatjuk a tisztelt kutatókat/dolgozókat a következő pályázati 
lehetőségekről 

 
  
Cím: Agrárágazati szervezetek támogatása 
Benyújtási 
határidő: 

2019. április 1. 

Pályázhatnak: 

Az agrárágazati szakmai civil szervezetek:  
 székhelyük Magyarországon van,  
 az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 
törvény alapján civil szervezetnek minősülő, és 2017. január 1. előtt 
jogerősen bejegyzésre került egyesületek és alapítványok, az Áht. 50. § 
(1) bekezdés a) pontja alapján megfelel a rendezett munkaügyi 
kapcsolatok követelményének, továbbá az Áht. 50. § (1) bekezdés c) 
pontja, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. 
§ (1) bekezdés 1. c) pontja szerint átlátható szervezetnek minősülnek, 

 tevékenységüket Magyarország területén fejtik ki,  
 érvényes alapszabállyal, illetve alapító okirattal, továbbá képviseleti 

szervvel, nyilvántartott tagsággal rendelkeznek és létrehozásuktól 
folyamatos tevékenységet folytatnak, a 2017. évi tevékenységről szóló 
beszámolót az Országos Bírósági Hivatalhoz benyújtotta vagy saját 
honlapján közzétette. 

Célja: 

Az agrárágazati szakmai szervezetek és érdekképviseletek szakmai feladataik, 
programjaik költségeihez való hozzájárulás a tárcafeladatok sajátos térségi 
körülmények és feltételek közötti leghatékonyabb megvalósulása érdekében. 

További 
információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/6429f4c51bbdbfa3
c12583b400704e10?OpenDocument 

  

Cím: 
MTA Prémium posztdoktori kutatói program –  

pályázati felhívás 
Benyújtási 
határidő: 

2019. április 11. 

Pályázhatnak: 

Az a személy nyújthat be pályázatot, aki  
 2019. szeptember 1. előtt nem tölti be 40. életévét (1979. augusztus 31. 

után született);  
 kutatási tapasztalattal rendelkezik, amelyet a pályázatban publikációs, 

idézettségi, pályázati stb. adataival alátámaszt;  
 tudományos fokozattal (PhD- vagy DLA-fokozattal) rendelkezik, melyet 

a szakterületén legelismertebb külföldi vagy hazai egyetemek 
valamelyikén szerzett meg. 
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Célja: 

A pályázat célja, hogy:  
 a legelismertebb külföldi és hazai egyetemek valamelyikén tudományos 

fokozatot szerzett, nemzetközi szinten is jelentős önálló eredményekkel 
és kimagasló színvonalú kutatási programmal rendelkező fiatal kutatók 
számára lehetőséget biztosítson kutatási programjaik megvalósítására 
a legjobb hazai tudományos műhelyekben;  

 felkészülési lehetőséget nyújtson más kiválósági programokban való 
sikeres részvételre (pl. ERC, Lendület program); 

 támogassa a fiatal kutatógeneráció mobilitását: külföldi kutatók hazai 
kutatásokba való bevonását és külföldről hazatérő fiatal kutatók 
bekapcsolódását a hazai kutatóhelyek munkájába. 

További 
információ: 

https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/mta-premium-posztdoktori-kutatoi-program-
109449 

  
 
Pályázati hírek, támogatások: 
Módosult a VP4-10.1.1-16 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés című felhívás 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-vp4-1011-16-agrr-krnyezetgazdlkodsi-kifizets-cm-felhvs- 

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

 

Módosult a „Barnamezős területek rehabilitációja” című felhívás 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-barnamezs-terletek-rehabilitcija-cm-felhvs-1- 

 
Ismét benyújthatóak a kifizetési kérelmek a szőlőültetvények szerkezetátalakítási 
támogatására  
További információ: 
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/fooldal/-
/journal_content/56/20182/6802096?refererPlid=20185&controlPanelCategory=current_site.content 
 

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Termelői csoportok és 
szervezetek létrehozása” című (VP3-9.1.1-17 kódszámú) felhívás 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-szchenyi-2020-keretben-megjelent-termeli-csoportok-s-
szervezetek-ltrehozsa-cm-vp3-911-17-kdszm-felhvs 

 
 
 
 
 

https://www.palyazatihirek.eu/mezogazdasagi-palyazatok/4031-egyszerusodik-a-szolokartevok-elleni-tamogatas-palyazata
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Események: 
DemoKERT 2019 – gyakorlati bemutató, Szekszárd 
A rendezvény időpontja: 2019. március 19. 
Helyszíne: Szekszárd Schieber Pincészet – Kadarka u. 100. 
További információ: 
https://agroforum.hu/programok/demokert-2019-gyakorlati-bemutato-szekszard 

DemoKERT 2019 – gyakorlati bemutató, Villány 

A rendezvény időpontja: 2019. március 20. 
Helyszíne: Villány Gere Attila Pincészete – Baross Gábor utca 
További információ: 
https://agroforum.hu/programok/demokert-2019-gyakorlati-bemutato-villany  

X. Duna-Tisza közi Agrár Expo és Gasztronómiai Fesztivál 

 A rendezvény időpontja: 2019. március 23-24. 
Helyszíne: 6200 Kiskőrös, Árpád u. 4. 
További információ: 
https://agroforum.hu/programok/x-duna-tisza-kozi-agrar-expo-es-gasztronomiai-fesztival  

Construma Kert – 8. Dísznövény és kertépítészeti szakkiállítás és vásár 

A rendezvény időpontja: 2019. április 3-7. 
Helyszíne: 1106 Budapest, Albertirsai út 10. 
További információ: 
https://agroforum.hu/programok/construma-kert-8-disznoveny-es-kertepiteszeti-szakkiallitas-es-vasar 

Budapesti Tavaszi Vásár 2019 

A rendezvény időpontja: 2019. április 5-28. 
Helyszíne: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 

További információ: 
https://agroforum.hu/programok/budapesti-tavaszi-vasar-2019 

VII. Fehérvári Halünnep 

A rendezvény időpontja: 2019. április 6. 
Helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Palotavárosi Felső-tó 
További információ: 
https://agroforum.hu/programok/vii-fehervari-halunnep 

12. Medvehagyma Napok Bakonybélben 

A rendezvény időpontja: 2019. április 6-7. 
Helyszíne: 8427 Bakonybél, Fő u. 15. 
További információ: 
https://agroforum.hu/programok/12-medvehagyma-napok-bakonybelben 

VinAgora Nemzetközi Borverseny 2019 

A rendezvény időpontja: 2019. április 6-8. 
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Helyszíne: 1124 Budapest, Somorjai u. 21. 
További információ: 
https://agroforum.hu/programok/vinagora-nemzetkozi-borverseny-2019 

20. Gyulai Pálinkafesztivál 

A rendezvény időpontja: 2019. április 12-14. 
Helyszíne: 5700 Gyula, Várkert u.  
További információ:  
https://agroforum.hu/programok/20-gyulai-palinkafesztival 

Szent György-napi Vásár Nagykőrösön 

A rendezvény időpontja: 2019. április 28. 
Helyszíne: 2750 Nagykőrös, Alsójárás 
További információ:  
https://agroforum.hu/programok/szent-gyorgy-napi-vasar-nagykoroson 

XXVI. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok 

A rendezvény időpontja: 2019. május 9-11. 
Helyszíne: Hódmezővásárhely, 6800 
További információ:  
https://agroforum.hu/programok/xxvi-alfoldi-allattenyesztesi-es-mezogazda-napok 
 
 
 
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 


