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2019. május 31.  

 
Tájékoztatjuk a tisztelt kutatókat/dolgozókat a következő pályázati 

lehetőségekről 
 

  

Cím: 
Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj  

ÚNKP-19-1 
Benyújtási 
határidő: 

2019. június 6. 

Pályázhatnak: 

Bármely tudományterületen kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatalok, akik 
megfelelnek a Pályázati kiírás feltételeinek és a 2019/2020-as tanévben 
alapképzésben vesznek részt. Leendő elsőéves hallgatók esetében: a befogadó 
felsőoktatási intézménybe jelentkezési kérelmet benyújtók; leendő felsőbb 
éves hallgatók esetében: a befogadó felsőoktatási intézményben aktív hallgatói 
jogviszonyban állók. 

Célja: 

A 2019/2020. tanévre kiírt Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói 
Ösztöndíj célja az alapképzésben részt vevő, tehetséges hallgatók kutatási 
tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye 
tudományos cikk vagy TDK-dolgozat, egyéb - az adott tudományágban 
releváns - tudományos, műszaki vagy művészi alkotás, továbbá a mester 
tanulmányok megkezdésére való felkészülés. 

További 
információ: 

http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/felsooktatasi-alapkepzes-hallgatoi-kutatoi-
osztondij/palyazati-felhivas-unkp-19-1 

  

Cím: 
Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj  

ÚNKP-19-2 
Benyújtási 
határidő: 2019. június 6. 

Pályázhatnak: 

Bármely tudományterületen kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatalok, akik 
megfelelnek a Pályázati kiírás feltételeinek és a 2019/2020-as tanévben 
mester-/osztatlan képzésben vesznek részt. Leendő elsőéves hallgatók 
esetében: a befogadó felsőoktatási intézménybe jelentkezési kérelmet 
benyújtók; leendő felsőbb éves hallgatók esetében: a befogadó felsőoktatási 
intézményben aktív hallgatói jogviszonyban állók. 

Célja: 

A 2019/2020. tanévre kiírt Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói 
Ösztöndíj 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: 

http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/felsooktatasi-mesterkepzes-hallgatoi-kutatoi-
osztondij/palyazati-felhivas-unkp-19-2 
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Cím: 
Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj 

ÚNKP-19-3 
Benyújtási 
határidő: 2019. június 6. 

Pályázhatnak: 

Bármely tudományterületen kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatalok, akik 
megfelelnek a Pályázati kiírás feltételeinek. Doktori képzés keretében a 
befogadó felsőoktatási intézménnyel bármely munkarendben hallgatói 
jogviszonyban állók; bármely munkarendben meghirdetett doktori képzésre 
felvételi jelentkezési kérelmet benyújtók; doktorjelölti jogviszonyban állók, 
vagy 2020. január 31-ig várhatóan jogviszonyt létesítők. 

Célja: 

A 2019/2020. tanévre kiírt Felsőoktatási Doktori Hallgatói, Doktorjelölti 
Kutatói Ösztöndíj célja a kiemelkedő tudományos és művészi eredményeket 
felmutató doktori képzésben részt vevő hallgatók, doktorjelöltek 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: 

http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/felsooktatasi-doktori-hallgatoi-doktorjelolti-kutatoi-
osztondij/palyazati-felhivas-unkp-19-3 

  

Cím: 
Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj  

ÚNKP-19-4 
Benyújtási 
határidő: 2019. június 6. 

Pályázhatnak: 

Bármely tudományterületen kiemelkedő teljesítményt nyújtó, az MTA nyílt 
pályázatán Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat elnyert vagy 2019. évi nyílt 
pályázatára pályázó, és várhatóan 2019. szeptember 1.-2020. június 30. között 
Bolyai János Kutatási Ösztöndíj keretében ösztöndíjas jogviszonyában állók, 
akiknek oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszonya, vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya létesül legkésőbb 2019. 
szeptember 1. napjáig fogadó felsőoktatási intézménnyel a 2019. szeptember 
1.-2020. június 30. közötti időszakra. 

Célja: 

A 2019/2020. tanévre kiírt Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói 
Ösztöndíj 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 a 
Magyar Tudományos Akadémia kutatócsoportjai és a felsőoktatási 
intézmények közötti tudományos együttműködés elősegítése. 

További 
információ: 

http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/bolyai-felsooktatasi-fiatal-oktatoi-kutatoi-osztondij-
fiatal-oktatoi-kutatoi-osztondij/palyazati-felhivas-unkp-19-4 
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Cím: 
"Tehetséggel fel!" Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj 

ÚNKP-19-5 
Benyújtási 
határidő: 

2019. június 6. 

Pályázhatnak: 

Bármely tudományterületen kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatalok, akik 
megfelelnek a Pályázati kiírás feltételeinek, és az abban meghatározott 
versenyeredménnyel rendelkeznek. A befogadó felsőoktatási intézményeknél 
alapképzésére, mester-/ osztatlan teljes idejű (nappali) képzésre felvételi 
jelentkezési kérelmet benyújtók. 

Célja: 

A 2019/2020. tanévre kiírt "Tehetséggel fel!" Felsőoktatást Megkezdő Kutatói 
Ösztöndíj célja a középiskolai tanulmányaikat sikeresen befejező, a 
középiskolai tudományos tanulmányi versenyen eredményesen teljesítő, 
alapképzésre, osztatlan mesterképzésre jelentkező, elsőéves tehetséges 
hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása. Célja 
továbbá a megkezdett felsőoktatási tanulmányok mellett a tanulmányi 
kötelezettségen túlmutató kutatói tevékenység támogatása, amelynek 
eredménye szakirodalmi összefoglaló tanulmány készítése, egyéb - az adott 
tudományágban releváns - tudományos, műszaki vagy művészi alkotás. 

További 
információ: 

http://www.unkp.gov.hu/palyazatok/tehetseggel-fel-felsooktatast-megkezdo-kutatoi-
osztondij/palyazati-felhivas-unkp-19-5 

  

Cím: 
A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása FULBRIGHT - 
MTA MOBILITÁSI ÖSZTÖNDÍJAK elnyerésére (2019-2020-as tanév) 

Benyújtási 
határidő: 

2019. június 21. 

Pályázhatnak: 

Pályázatot nyújthatnak be a 2019-20-as tanévre érvényes Fulbright kutatói 
ösztöndíjat elnyert magyar állampolgárságú kutatók, (1) akik az MTA 
kutatóhálózatának teljes vagy részmunkaidőben közalkalmazotti jogviszony 
alapján foglalkoztatott munkatársai vagy (2) azok az amerikai állampolgárságú 
kutatók, akik az MTA kutatóhálózatában kívánnak tudományos kutatómunkát 
végezni. A pályázó közalkalmazotti jogviszonyának az MTA 
kutatóközpontjával, kutatóintézetével, vagy az MTA Támogatott 
Kutatócsoportok Irodájával kell fennállnia. 

Célja: 

A pályázat célja, hogy az MTA kutatóhálózatában foglalkoztatott a 2019-20-as 
tanévre érvényes Fulbright ösztöndíjat nyert fiatal magyar kutatók számára 
kiegészítést nyújtson, hogy az Egyesült Államokban folytassanak kutatási 
tevékenységet, valamint kiegészítő támogatással ösztönözze az egyesült 
államokbeli kutatókat, hogy az MTA kutatóhálózatában végezzenek 
kutatómunkát. Az Akadémia a nyertes pályázók tanulmányútját kiegészítő 
ösztöndíjjal kívánja támogatni. 

További 
információ: 

https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/a-magyar-tudomanyos-akademia-palyazati-
felhivasa-fulbright-mta-mobilitasi-osztondijak-elnyeresere-2019-2020-as-tanev-109747 
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Pályázati hírek, támogatások: 

Módosult „A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás” című 

felhívás 
További információ: 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-tejgazat-szerkezettalaktst-ksr-llatjlti-tmogats-cm-felhvs-1 
 

Események: 
Karintia Kalászos Szakmai Nap 
A rendezvény időpontja: 2019. június 4. 
Helyszíne: Csodaszarvas Tájpark (9777 Rábahídvég) 
További információ: 
https://agroforum.hu/programok/karintia-kalaszos-szakmai-nap/ 

XXVI. Szentlőrinci Gazdanapok 

A rendezvény időpontja: 2019. augusztus 2-4. 
Helyszíne: BMVK Rendezvény Centrum (7940 Szentlőrinc, 6-os főút) 
További információ: 
https://agroforum.hu/programok/xxvi-szentlorinci-gazdanapok/ 
 
 
 
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 


