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2020. február 14.  
 

Tájékoztatjuk a tisztelt kutatókat/dolgozókat a következő pályázati 
lehetőségekről 

 
  
Cím: Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 
Benyújtási 
határidő: 

Rögzítési határidő: 2020. március 6.  
Benyújtási határidő: 2020. március 11. 

Pályázhatnak: 
Az ösztöndíjra 45. életévüket még be nem töltött, tudományos fokozattal 
rendelkező, de MTA doktora címet még nem szerzett személyek pályázhatnak. 

Célja: 

Tudományos munka megírásának vagy azzal egyenértékű kutatási témában 
létrehozott alkotás elkészítésének, valamint az MTA doktora cím elnyerésére 
irányuló felkészülésnek elősegítése. A pályázat valamennyi 
tudományterületen, illetőleg tudományágban benyújtható. 

További 
információ: 

https://mta.hu/bolyai-osztondij/palyazat-a-magyar-tudomanyos-akademia-bolyai-janos-
kutatasi-osztondijanak-elnyeresere-2020-ban-110318 

  

Cím: 
Pályázati felhívás a 14 év alatti gyermeket nevelő kutatónők, 
valamint kiskorú gyermeket egyedül nevelő kutatók számára 

Benyújtási 
határidő: 

2020. március 30. 

Pályázhatnak: 

Az a személy nyújthat be pályázatot, aki  
 magyar állampolgár; vagy munkássága igazolhatóan a magyar 

tudományossághoz kapcsolódik; 
 amennyiben magyar állampolgár, tagja az MTA köztestületének; 
 PhD, vagy azzal egyenértékű tudományos fokozattal rendelkezik, de 

még nem rendelkezik MTA doktora címmel, illetve nincs elbírálás alatt 
álló MTA doktori kérelme; 

 a pályázat benyújtásakor 14 év alatti gyermeket nevelő kutatónő, vagy 
kiskorú gyermeket egyedül nevelő kutató (azaz gyermekét saját 
háztartásában neveli és hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársától 
külön él és nincs élettársa); 

 vállalja, hogy a támogatás elnyerése esetén, annak lejártát követően egy 
éven belül benyújtja az MTA doktora cím megszerzésére irányuló 
kérelmét. 

Célja: 

A Magyar Tudományos Akadémia a kisgyermeket nevelő kutatónők és kiskorú 
gyermeküket egyedül nevelő kutatók tudományos előmenetelének elősegítése 
érdekében pályázatot ír ki az MTA doktora cím megszerzésére irányuló 
kérelem benyújtásához szükséges értekezés megírásának támogatására. 

További 
információ: 

https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/palyazati-felhivas-a-14-ev-alatti-gyermeket-
nevelo-kutatonok-valamint-kiskoru-gyermeket-egyedul-nevelo-kutatok-szamara-110342 

https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/palyazati-felhivas-a-14-ev-alatti-gyermeket-nevelo-kutatonok-valamint-kiskoru-gyermeket-egyedul-nevelo-kutatok-szamara-110342
https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/palyazati-felhivas-a-14-ev-alatti-gyermeket-nevelo-kutatonok-valamint-kiskoru-gyermeket-egyedul-nevelo-kutatok-szamara-110342
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Cím: 

Hazai vízipar külpiaci tevékenységét előmozdító tevékenységek 
finanszírozása  

04-KKM-VIZDIPLOMACIA-2020 
Benyújtási 
határidő: 

2020. március 31. 

Pályázhatnak: 

Magyarországon bejegyzett és jogi személyiséggel rendelkező gazdasági 
társaságok, állami vízügyi igazgatási szervek, felsőoktatási intézmények, 
valamint víziparral összefüggő érdekképviseleti tevékenységet folytató 
egyesületek, szövetségek. 

Célja: 

Vissza nem térítendő támogatás biztosítása annak érdekében, hogy 
előmozdítsa a hazai vízipari cégek, szervezetek, illetve felsőoktatási 
intézmények vízipari tevékenységgel összefüggő alábbi törekvéseit: 

 vízipari exportpiaci lehetőségeik bővítését,  
 tudásuk és képességeik megosztását a vízválság elleni küzdelemben, 
 bekapcsolódásukat nemzetközi intézmények által finanszírozott, 

külföldi - víziparral összefüggő - projektek tervezésébe és 
megvalósításába. 

További 
információ: 

http://pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/83c68255e917fff4c1256bd6006b51fa/e62a803da4489e0
6c1258507006aa459?OpenDocument 

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

2020. május 15. 

Pályázhatnak: 

 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 2014. 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. 

 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 

https://mta.hu/aktualis-palyazati-kiirasok/felhivas-a-jsps-posztdoktori-palyazatan-valo-reszvetelre-110336
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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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-110336 

  
 
Pályázati hírek, támogatások: 
Elindult a „Baromfi- és sertéstartó telepek járványvédelmi rendszereinek 
fejlesztése” című (VP2-4.1.1.7-20 kódszámú) felhívás tervezetének társadalmi 
egyeztetése. 
További információ:  
https://www.palyazat.gov.hu/trsadalmi-egyeztetsen-a-baromfi-s-sertstart-telepek-jrvnyvdelmi-
rendszereinek-fejlesztse-cm-felhvs-tervezete 
 

Módosult „MAHOP-1.2-2017 Nyilvántartott halgazdálkodási vízterületek 
rehabilitációja, beleértve az ívási helyek fejlesztését és a vándorló halfajok 
vándorlási útvonalainak biztosítását” elnevezésű felhíváshoz kapcsolódó 1., 9. és 
10. számú szakmai melléklet. 
További információ:  
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-mahop-12-2017-nyilvntartott-halgazdlkodsi-vzterletek-
rehabilitcija-belertve-az-vsi-helyek-fejlesztst-s-a-vndorl-halfajok-vndorlsi-tvonalainak-biztostst-elnevezs-
felhvshoz-kapcsold-1-9-s-10-szm-szakmai-mellklet 
 

Módosult „Az akvakultúra terén történő innováció ösztönzése” elnevezésű 

(MAHOP-2.1-2016 kódszámú) felhíváshoz kapcsolódó 1., 9. és 10. számú szakmai 

melléklet. 
További információ:  
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-akvakultra-tern-trtn-innovci-sztnzse-elnevezs-mahop-21-
2016-kdszm-felhvshoz-kapcsold-1-9-s-10-szm-szakmai-mellklet 
 

Módosult „A fenntartható akvakultúrával foglalkozó új gazdálkodók ösztönzése” 

című (MAHOP-2.3-2016 kódszámú) felhíváshoz kapcsolódó 1., 11. és 13. számú 

szakmai melléklet. 
További információ:  
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-fenntarthat-akvakultrval-foglalkoz-j-gazdlkodk-sztnzse-cm-

mahop-23-2016-kdszm-felhvshoz-kapcsold-1-11-s-13-szm-szakmai-mellklet 

Módosult „Az akvakultúrába történő környezetvédelmi célú beruházások” című 

(MAHOP-2.4-2016 kódszámú) felhíváshoz kapcsolódó 13. számú szakmai 

melléklet. 
További információ:  
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-akvakultrba-trtn-krnyezetvdelmi-cl-beruhzsok-cm-mahop-24-

2016-kdszm-felhvshoz-kapcsold-13-szm-szakmai-mellklet 
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Módosult „A halászati termékekre és akvakultúra-termékekre irányuló piaci 

értékesítési intézkedések támogatása” című (MAHOP-5.3.1-2016 kódszámú) 

felhíváshoz kapcsolódó 5. és 7. számú szakmai melléklet. 
További információ:  
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-halszati-termkekre-s-akvakultra-termkekre-irnyul-piaci-

rtkestsi-intzkedsek-tmogatsa-cm-mahop-531-2016-kdszm-felhvshoz-kapcsold-5-s-7-szm-szakmai-

mellklet 

Társadalmi egyeztetésen „GINOP-2.3.1-20 Regionális kutatóintézeti kapacitások 

megerősítése” című felhívás tervezete. 
További információ:  
https://www.palyazat.gov.hu/trsadalmi-egyeztetsen-ginop-231-20-regionlis-kutatintzeti-kapacitsok-

megerstse-cm-felhvs-tervezete 

Módosult „A halászati és akvakultúra-termékek feldolgozására irányuló 

beruházások támogatása” című (MAHOP-5.3.3-2016 kódszámú) felhíváshoz 

kapcsolódó 1., 8. és 12. számú szakmai melléklet. 
További információ:  
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-halszati-s-akvakultra-termkek-feldolgozsra-irnyul-beruhzsok-

tmogatsa-cm-mahop-533-2016-kdszm-felhvshoz-kapcsold-1-8-s-12-szm-szakmai-mellklet 

 
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 


