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Hírek, információk 
 
1. 2013. április 17-én (szerdán) Csernus Sándor dékán úr a Hallgatói Önkormányzat kérésére dékáni 
szünetet rendel el a Szevasz Tavasz kari sportnap megrendezése céljából. 
 
2. A Kari Tanács a 2012/2013. tanév V. rendes tanácsülését 2013. április 11-én (csütörtökön), de. 11 
órai kezdettel tartja a Kari Tanácsteremben., az alábbi napirendi pontokkal: 

I. A Szenátus illetékességi körébe tartozó ügyek 
1. Javaslat egyetemi tanári kinevezésre 

a.) Javaslat Albert Sándor egyetemi docens egyetemi tanári kinevezésére a Francia Nyelvi és 
Irodalmi Tanszéken. Előterjesztő: Kenesei István egyetemi tanár. 

b.) Javaslat Zimonyi István egyetemi docens egyetemi tanári kinevezésére a Középkori 
Egyetemes Történeti Tanszéken. Előterjesztő: Róna-Tas András professzor emeritus. 

c.) Javaslat Koszta László egyetemi docens egyetemi tanári kinevezésére a Középkori és Kora 
Újkori Magyar Történeti Tanszéken. Előterjesztő: Makk Ferenc professzor emeritus. 

d.) Javaslat Szőke Katalin egyetemi docens egyetemi tanári kinevezésére az Orosz Filológiai 
Tanszéken. Előterjesztő: Balázs Mihály egyetemi tanár. 

2. Javaslat Professzor Emeritus kitüntető cím adományozására Sajti Enikő egyetemi tanár számára. 
Előterjesztő: Csernus Sándor dékán és Kövér Lajos tanszékvezető egyetemi docens. 

II. A Kari Tanács illetékességi körébe tartozó ügyek 
1. Javaslat egyetemi docensi kinevezésre 

a.) Javaslat Kelemen Zoltán adjunktus egyetemi docensi kinevezésére az Összehasonlító 
Irodalomtudomány Tanszéken. Előterjesztő: Fogarasi György tanszékvezető egyetemi docens. 

2. A bolognai rendszerű tanárképzés tapasztalatai és az osztatlan tanárképzés megvalósításának 
feladatai. Előterjesztő: Csapó Benő intézetvezető egyetemi tanár 

3. Javaslat a záróvizsga-bizottságok elnökeire. Előterjesztő: Szász Géza dékánhelyettes 
4. Javaslat Pro Facultate kitüntetés adományozására Dr. Detlef Haberland, a Carl von Ossietzky 

Egyetem (Oldenburg) professzora számára. Előterjesztő: Horváth Géza intézetvezető egyetemi 
docens. 

5. Egyéb 
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Rendezvények, konferenciák, előadások 
 

1. 2013. március 9-én kollégák és tanítványok köszöntötték 60. születésnapján Csapó Benő egyetemi 
tanárt, a Neveléstudományi Intézet vezetőjét „Az iskolai sikerességet befolyásoló kognitív és affektív 
tényezők értékelése” című konferencia keretében. A konferenciát Szabó Gábor rektor és Csernus 
Sándor dékán nyitotta meg. Ekkor mutatták be és adták át a Molnár Gyöngyvér és Korom Erzsébet 
szerkesztésében megjelent „Az iskolai sikerességet befolyásoló kognitív és affektív tényezők 
értékelése. Tanulmányok Csapó Benő tiszteletére” című kötetet.  
 
2. 2013. április 29-30-án a Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszék tudományos szimpóziumot 
szervez, melynek címe: Propaganda, progresszivizmus és film. Az esemény meghívott előadója 
Jonathan Auerbach, a Marylandi Egyetem történészprofesszora. Bővebb információk:  
www.vizkult.hu.  
 
3. Február 16. és március 2. között Erasmus IP keretében a Bécsi Egyetem Finnugor Tanszéken 
rendezték meg az 1. Nemzetközi Finnugrisztikai Téli Egyetemet. A két hetes oktatáson hat 
egyetem (Bécs, Hamburg, Helsinki, München, Tartu és Szeged) finnugor MA és doktorandusz 
hallgatói gyűltek össze. Szegedről összesen hét hallgató és két oktató vett részt. Bakró-Nagy 
Marianne Historical Linguistics címmel workshopot, Szeverényi Sándor pedig Wagner-Nagy 
Beátával (Hamburg) tartott nganaszan nyelvi kurzust. A tervek szerint a következő téli egyetemnek 
2015-ben Szeged fog otthont adni. 

4. Szabados György, az MTA-HIM-SZTE-MOL Magyar Medievisztikai Kutatócsoport tudományos 
főmunkatársa „Állam és ethnosz a IX–X. századi magyar történelemben” címmel 2013. március 22-
én előadást tartott Budapesten az MTA-BTK Történettudományi Intézetében, az MTA-BTK Magyar 
Őstörténeti Témacsoport előadássorozatának keretein belül. 
 

 

Könyvespolc 
 
1. A londoni Routledge kiadónál megjelent Tomka Béla, a Legújabbkori Egyetemes Történeti 
Tanszék egyetemi tanárának könyve ,,A Social History of Twentieth-Century Europe" címmel, 552 
oldal terjedelemben. Paperback: 978-0-415-62845-7 Hardback: 978-0-415-62843-3. 
További információk a Routledge kiadó és az Amazon weboldalain: 
http://www.routledge.com/books/details/9780415628457/ illetve http://www.amazon.co.uk/A-Social-
History-Twentieth-Century-Europe/dp/0415628458/ref=tmm_pap_title_0?ie=UTF8&qid= 
1363114121&sr=8-2 
 
2. Megjelent az Apertúra. Film-Vizualitás-Elmélet  új száma, melyben tematikus összeállítást 
olvashatunk a vizuális kultúra elméletéről és pedagógiájáról (www.apertura.hu). 
 
 

Tudományos és PhD hírek 
 
1. PhD-szigorlatok:  

Kovács Norbert (filozófiatudomány) PhD-szigorlatára 2013. március 22-én került sor. A szigorlat 
eredménye: 93%. 
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Gere Zsolt (irodalomtudomány) PhD-szigorlatára 2013. április 10-én 11 órai kezdettel kerül sor 
Szörényi László egyetemi tanár tanári szobájában. 

 
2. PhD-védések: 

Kovács Szilvia (történelemtudomány) PhD-védésére 2013. április 4-én került sor. A védés 
eredménye: 96%. 

Igaz Levente (történelemtudomány) PhD-védésére 2013. április 11-én 10 órai kezdettel kerül sor a 
BTK I. sz. tantermében (Petőfi S. sgt.).  

Herzog Csilla (neveléstudomány) PhD-védésére 2013. április 18-án 11.30 órai kezdettel kerül sor a 
BTK Kari Konferenciatermében.  

 
3. A Kari Doktori Tanács  következő ülése 2013. március 28-án 14 órai kezdettel volt a BTK Kari 
Tanácstermében. Napirendi pontok: 

1. Új eljárások indítása: 
Irodalomtudomány: 

a) Cséby Géza 
b) Gere Zsolt 

Neveléstudomány: 
a) Bacsa Éva. 

2. Védési bizottság elfogadása: 
Irodalomtudomány: 

a) Petneházi Gábor 
b) Zelena András. 

Nyelvtudomány: 
a) Gugán Katalin. 

Történelemtudomány: 
a) Szabó Pál. 

3. Védések elfogadása: 
 Nyelvtudomány: 

a) Ohnmacht Magdolna. 
4. Doktori eljárás lezárása: 

Filozófiatudomány: 
a) Keller György. 

Neveléstudomány: 
a) Hídvégi Péter 
b) Horváth Zsófia. 

5. Doktori szabályzat módosításával kapcsolatos javaslatok megtárgyalása. 
6. Doktori Iskolák honlapjainak változatása, javítása. 
7. Pénzügyi kifizetések rendszerének változása. 
8. Egyéb. 

A Kari Doktori Tanács határozatai: 
– Cséby Géza és Gere Zsolt (irodalomtudomány), Bacsa Éva (neveléstudomány) Szabó Pál 

(történelemtudomány) doktori eljárásának indítását 8 igen szavazattal támogatta. 
– Petneházi Gábor (irodalomtudomány), Gugán Katalin (nyelvtudomány) védési bizottságának 

összetételét 8 igen szavazattal egyhangúlag támogatta. 
– Zelena András (irodalomtudomány) védési bizottságára az Irodalomtudományi Doktori Iskola 

nem tett javaslatot. 
– Ohnmacht Magdolna PhD-eljárását 8 igen szavazattal lezárta és az avatásra bocsátását javasolja. 
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– Keller György (filozófiatudomány) és Hídvégi Péter (neveléstudomány) PhD-eljárás lezárása 
iránti kérelmét indokaikra való tekintettel elfogadta. 

– Horváth Zsófia (neveléstudomány) kérelme nem érkezett meg az értekezletig, így ezzel a Kari 
Doktori Tanács nem foglalkozott. 

 
 

Pályázatok 
 
1. Egész életen át tartó tanulás program – Grundtvig látogatások és cserék. Pályázhatnak: 
felnőttoktatással foglalkozó szakemberek, a felnőttoktatásba hosszabb-rövidebb kihagyás után 
visszatérők, felnőttoktatással kapcsolatos szakon végzett vagy jelenleg is tanuló hallgatók, akik a 
tanulmányaikból legalább két évet elvégeztek már, illetve mesterképzésre beiratkozott hallgatók.  

Támogatható tevékenységek: A pályázattípus felnőtt tanulókkal foglalkozó tanárok, szakértők, 
tanácsadók, intézményvezetők továbbképzését teszi lehetővé konferencián való részvétel vagy egy 
külföldi felnőttoktatási intézményhez történő látogatás keretében. 
Pályázati feltételek: 

– A tanulmányút 1-90 napig tarthat. 
– A pályázathoz a fogadó fél által kiadott fogadónyilatkozatot kell csatolni. 
– Tanulmányutakon, melyek alapja egy egyénileg kidolgozott munkaprogram, legfeljebb két fő 

vehet részt azonos időpontban azonos munkaprogrammal. 
– Meghatározott programmal rendelkező kurzusok esetén (pl.: konferenciák) adott tanulmányútra, 

azonos időpontban egy intézményből legfeljebb egy fő utazhat. 
– Pályázatíró, illetve projektmenedzsment szemináriumon való részvétel nem támogatható. 
– Egy személy legfeljebb 24 havonta kaphat Grundtvig látogatások és cserék támogatást. 

Támogatás a következő költségtételekre igényelhető: utazás, kurzusdíj, megélhetés, egyéb költségek 
(pl. nyelvi felkészülés). A támogatási összeg felső határa 2 hetes kiutazás esetén 2000 euró, 2 hétnél 
hosszabb kiutazás esetén 4000 euró. 
A pályázat beadási határideje: 
2013. április 30. (a 2013. szeptember 1. és 2014. április 30. között kezdődő kiutazásokra) 
2013. szeptember 17. (a 2014. január 1. és 2014. április 30. között kezdődő kiutazásokra) 
A részletes pályázati felhívás és a szükséges űrlapok megtalálhatók a Tempus Közalapítvány 
honlapján: http://www.tka.hu. 
 
2. Egész életen át tartó tanulás program – Comenius szakmai továbbképzés pedagógusoknak – 
továbbképzés szervezése. Pályázhatnak: Olyan intézmények, melyek képzési tapasztalattal 
rendelkeznek a közoktatás területén; tapasztalattal rendelkeznek nemzetközi munkacsoportokkal való 
együttműködés területén; rendelkeznek olyan infrastruktúrával, mely lehetővé teszi a továbbképzés 
lebonyolítását. Az alprogram célja: az oktatók készségeinek fejlesztése, a szakmai kompetenciák 
javítása nemzetközi környezetben. 

Támogatható tevékenységek: A továbbképzés az LLP vagy valamely elődprogramja 
eredményeként került kidolgozásra. Olyan kurzusok támogathatóak, melyek felépítése az oktatói 
készségek fejlesztését, tanítási technikák és módszerek továbbadását segítik elő. A kurzus tematikáját 
a program által támogatott célcsoportra vonatkoztatva kell elkészíteni. 
A továbbképzés típusa lehet: 

– Olyan, legalább 5 munkanapig és maximum 6 hétig tartó, a program célkitűzéseinek megfelelő 
kurzus, melynek témája a szervező intézmény, illetve az intézménnyel együtt dolgozó 
szakértők/tanácsadók szakterületéhez kapcsolódik. 

– Legalább 5 munkanapig és maximum 6 hétig tartó szakmai konzultáció, hospitálás, illetve 
szakmai gyakorlat egy közoktatási intézményben vagy egy olyan szervezetnél, melynek 
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tevékenysége fontos szerepet játszik a közoktatás területén (civil szervezetek, önkormányzatok 
stb.) 

– Comenius Hálózat vagy Comenius Többoldalú együttműködési projekt vagy a Nemzeti Iroda, 
illetve a közoktatás terén működő európai egyesület által szervezett olyan rendezvényen való 
részvétel, melynek programja megfelel az akció célkitűzéseinek. 

Pályázati határidő: folyamatos, de legalább 5 hónappal a kurzus kezdete előtt. 
A részletes pályázati felhívás és a szükséges űrlapok elérhetők a Tempus Közalapítvány honlapjáról: 
http://www.tka.hu. 
 
3. Egész életen át tartó tanulás program – Comenius szakmai továbbképzés pedagógusoknak. 
Pályázhatnak: közoktatási intézményben dolgozó/közoktatási intézmény munkáját segítő 
szakemberek. 

A program célja az oktatók készségeinek fejlesztése, a szakmai kompetenciák javítása 
nemzetközi környezetben. Az akció 1-6 hetes intenzív kurzusokon vagy szakmai és módszertani 
továbbképzési programokon való részvételhez nyújt egyéni ösztöndíjat pedagógusoknak. 

Pályázásra jogosultak köre: Közoktatási intézményben dolgozó/közoktatási intézmény 
munkáját segítő szakemberek, akik a tanári diploma megszerzésétől számítva 2 éves tanítási 
tapasztalattal rendelkeznek a pályázat benyújtásakor, és nem részesültek támogatásban a Comenius 
szakmai továbbképzés pedagógusoknak akcióban a 2012. évi és 2013. évi pályázati felhívás keretében. 
Támogatható tevékenységek: 

– Általános továbbképző kurzusokon való részvétel 
– Nyelvtanár-továbbképző kurzusokon való részvétel 
– Nyelvtanfolyamon való részvétel 
– Comenius Hálózat vagy Comenius Többoldalú együttműködési projekt vagy a Nemzeti Iroda, 

illetve a közoktatás terén működő európai egyesület által szervezett olyan rendezvényen való 
részvétel, melynek programja megfelel az akció célkitűzéseinek 

– Szakmai konzultáció, hospitálás, illetve szakmai gyakorlat egy közoktatási intézményben vagy 
egy olyan szervezetnél, melynek tevékenysége fontos szerepet játszik a közoktatás területén 
(civil szervezetek, önkormányzatok stb.) 

Európai szinten prioritást élveznek azok a pályázók, akik korábbi Socrates projektek vagy LLP 
többoldalú projektek és hálózatok eredményeként kidolgozott képzésen kívánnak részt venni. A 
Nemzeti Iroda az alábbi nemzeti prioritásokat határozta meg a 2013-as pályázati körre. 
Elsőbbséget élveznek azok a pályázók, akik 

– nem rendelkeznek nyelvtanári diplomával, 
– kevéssé használt, kevéssé tanított nyelven rendezett kurzusokon való részvételre pályáznak, 
– „job-shadowing” vagy hospitálás tevékenységre, vagy általános tanártovábbképző kurzusra 

pályáznak, 
– célzottan sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését szolgáló továbbképzésre pályáznak. 

Támogatást a tanfolyamdíjra, az utazási és szállásköltségre, valamint olyan más megélhetési költségek 
fedezésére lehet kérni, melyek a szakmai továbbképzési tevékenységgel közvetlen összefüggésben 
merülnek fel. A támogatás pontos összege a látogatott továbbképzés típusától, időtartamától, valamint 
a résztvevő tényleges utazási költségeitől függ. A támogatás nem minden esetben fedezi a külföldi 
tartózkodás teljes költségét. 
A pályázás menete: A pályázó kiválasztja a számára megfelelő tartalmú tanártovábbképzést, és 
jelentkezik a továbbképzést szervező intézménynél. A választott továbbképzésen való részvétel 
pénzügyi támogatásához a Tempus Közalapítványnál lehet pályázni. A pályázati űrlap elérhető a 
http://www.tka.hu oldalon. 
A pályázatokat – az on-line kitöltést és elküldést követően – postai úton a Tempus Közalapítvány 
postacímére kérjük eljuttatni. Pályázati határidő: 2013. április 30., szeptember 17. 
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A részletes pályázati felhívás és a szükséges űrlapok megtalálhatók a Tempus Közalapítvány 
honlapján: http://www.tka.hu. 
 
4. Egész életen át tartó tanulás program – Grundtvig szakmai továbbképzés felnőttoktatóknak . 
Pályázhatnak: felnőttoktatással foglalkozó szakemberek, a felnőttoktatásba hosszabb- rövidebb 
kihagyás után visszatérők, felnőttoktatással kapcsolatos szakon végzett szakemberek.  

Támogatható tevékenységek: A pályázattípus felnőtt tanulókkal foglalkozó tanárok, szakértők, 
tanácsadók, intézményvezetők továbbképzését teszi lehetővé szervezett nemzetközi szeminárium 
keretében. 
Pályázati feltételek: 

– A továbbképzés legalább 5 munkanaptól legfeljebb 6 hétig tarthat. 
– A pályázathoz a fogadó fél által kiadott fogadónyilatkozatot kell csatolni. 
– Adott kurzusra, azonos időpontban egy intézményből legfeljebb egy fő utazhat. Amennyiben egy 

szervezet több munkatársától érkezik pályázat, választaniuk kell, melyik pályázato(ka)t vonják 
vissza. 

– Pályázatíró, illetve projektmenedzsment szemináriumon való részvétel nem támogatható. 
– Egy személy legfeljebb 24 havonta kaphat Grundtvig szakmai továbbképzés felnőttoktatóknak 

támogatást. 
– Prioritást élveznek azok a pályázók, akik egy, a korábbi Socrates vagy az LLP programon belül 

megvalósult centralizált projekt keretében kidolgozott kurzuson való részvételre pályáznak. 
A támogatás mértéke: támogatás a következő költségtételekre igényelhető: utazás, kurzusdíj, 
megélhetés, egyéb költségek (pl. nyelvi, pedagógiai, kulturális felkészülés). A támogatási összeg felső 
határa 2 hetes kiutazás esetén 2000 euró, 2 hétnél hosszabb kiutazás esetén 4000 euró. 
A pályázat beadási határideje: 
2013. április 30. (2013. szeptember 1. és 2014. április 30. között kezdődő kiutazásokra) 
2013. szeptember 17. (2014. január 1. és 2014. április 30. között kezdődő kiutazásokra) 
A részletes pályázati felhívás és a szükséges űrlapok megtalálhatók a Tempus Közalapítvány 
honlapján: http://www.tka.hu. 
 
5. Pestalozzi program tanár-továbbképzési szemináriumai. Pályázhatnak: közoktatási 
intézményekben, tanárképzésben és tanártovábbképzésben dolgozó pedagógusok 

A program hálózati rendszerként működik, a tagországok az Európa Tanács projektjeihez 
kapcsoló témákban maximum 7 napos szemináriumokat szerveznek, amelyeken a pedagógusok 
valamennyi tagországból pályázat útján vesznek részt. Ezek a szemináriumok a szakmai 
tapasztalatszerzés mellett lehetőséget nyújtanak idegen nyelven folyó szakmai munkavégzésre, 
kapcsolatok kiépítésére, valamint további együttműködések megalapozására is. A meghirdetett 
továbbképzések az Európa Tanács 47 tagállamában kerülnek megrendezésre. 

A Pestalozzi programon való részvétel a 229/2007. (VIII. 31.) kormányrendelet alapján 
beszámít a pedagógusok számára kötelező, hét évenkénti továbbképzésbe. A továbbképzési formában 
maximum kétévente egyszer lehet részt venni. 
Pályázati feltételek: 

– A pályázó közoktatási intézményben, tanárképzésben vagy tanártovábbképzésben dolgozik, és a 
továbbképzés szervezője által megadott pályázói célcsoportba tartozik. 

– A pályázó a szeminárium munkanyelvén vitaképes, a szakmai munkához szóban és írásban 
önállóan alkalmazza. 

– A pályázó a szeminárium témájáról széles körű szakmai ismeretekkel rendelkezik, a témával 
nevelő-oktató és/vagy kutató munkája során foglalkozik. 
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– A pályázó a szemináriumon szerzett ismereteket pedagógiai szaklapban és/vagy a hazai 
tanártovábbképzésben ismerteti, és a Tempus Közalapítvány, valamint az Európa Tanács és a 
rendező fél részére írásos beszámolót készít. 

– Az intézmény vezetője a pályázatot támogatja. 
– Egy pályázó csak egy szemináriumra jelentkezhet a felsoroltak közül. 

A támogatás mértéke: 
A támogatást nyert pályázók szállás- és étkezési költségeit a fogadó fél fedezi. Az útiköltséget a 
pályázónak vagy intézményének kell megelőlegeznie, és azt az Európa Tanács a benyújtott beszámoló, 
útiköltség elszámolás és a kiutazást igazoló csatolt dokumentumok alapján utólag megtéríti. 
Pályázati határidő: folyamatos. 
A részletes pályázati felhívás és a szükséges űrlapok megtalálhatók a Tempus Közalapítvány 
honlapján: http://www.tka.hu. 
 
6. Kínai állami mester és doktorandusz ösztöndíjak – Chinese Government Special Scholarship-
University Postgraduate Study Program (CGS-UPSP) 2013. 
 Pályázhatnak: 35 illetve 40 év alatti életkorú nem kínai felsőfokú intézményekben tanuló 
hallgatók. Jelentkezési határidő : 2013. április 30. 
 The Ministry of Education (MOE) of P. R. China offers Chinese government special scholarship 
program for international students to pursue postgraduate study at Chinese higher education 
institutions. The scholarship is offered for up to 2-3 academic years for master’s degree students and 
for 3-4 academic years for doctoral degree students. 
 The scholarship covers registration fee, tuition fee, fee for laboratory experiment, fee for 
internship, fee for basic learning materials and accommodation fee for dormitory on campus etc. The 
scholarship also provides living allowance of up to CNY 1,700 Yuan for master’s degree students and 
CNY 2,000 Yuan for doctoral degree students. 
Study Subject: The scholarship is awarded to study the courses offered by Chinese Higher Education 
Institutions (HEI) at postgraduate level. Applicants who apply for courses instructed in Chinese are 
required to take one year Chinese language course prior to the academic study if their Chinese is not 
qualified. Only by passing the examinations after the Chinese language course, could they start their 
academic studies. 
 Course Level: The scholarship is offered to pursue postgraduate (Master’s and doctoral) 
program at Chinese HEIs. 
Eligibility: 

– Applicants must be non-Chinese citizens and be in good health, 
– Applicants must not be students in Chinese universities at the time of application (or at least one 

year after graduation in China); 
– Applicants for master’s degree studies must have bachelor’s degree and be under the age of 35; 
– Applicants for doctoral degree studies must have master’s degree and be under the age of 40. 

What does it cover? 
– Exempt from registration fee, tuition fee, fee for laboratory experiment, fee for internship, and fee 

for basic learning materials, and accommodation fee for dormitory on campus; 
– Living allowance; 
– One-off settlement subsidy after registration for new student; 
– Fee for outpatient medical service, Comprehensive Medical Insurance and Protection Scheme for 

International Students in China. 
More information: http://www.csc.edu.cn/laihua/scholarshipdetailen.aspx?cid=97&id=2045 
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7. Nemzetközi konferenciaszervezés támogatása a Magyar Tudományos Akadémia kutatóhelyei 
részére.  
 I. A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: Akadémia) az akadémiai kutatóhelyek 
nemzetközi beágyazódásának előmozdítása és nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése érdekében a 
kutatóhelyek által Magyarországon szervezett nemzetközi konferenciák, workshopok támogatására 
2012. évben pályázatot alapított. 
 II. Pályázatot nyújthatnak be az Akadémia irányítása alá tartozó kutatóközpontok, önálló jogi 
személy kutatóintézetek és a Támogatott Kutatócsoportok Irodájához tartozó akadémiai támogatott 
kutatócsoportok (a továbbiakban együtt: kutatóhelyek). 
 III. A támogatás megvalósulásának kizáró okai: 
– Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy 
eredménye 

a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül, 
b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért, 
c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának 

és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a 
közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik. 

– Nem részesülhet támogatásban a pályázó, ha 
a) a benyújtott támogatás iránti kérelmében a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló 

valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett, 
b) a pályázati kiírásban előírt, vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként 

meghatározott 
dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a szükséges nyilatkozatokat nem teszi meg, vagy 

nyilatkozatát visszavonja. 
 IV. A teljes indikatív pályázati keretösszeg 2013. évben: 20.000.000 Ft. A rendelkezésre álló 
keretösszeg kimerülése után további pályázatok nem fogadhatók be, pályázati lehetőség 
megszűnéséről az Akadémia honlapján megjelenő közlemény ad tájékoztatást. Jelen pályázat a 2013. 
év során és a 2014. év első félévében megrendezendő nemzetközi vonatkozású események 
támogatására szolgál. 
 V. A jelen pályázat keretében a rendezvény jellegétől és létszámától függően 500 000 Ft és 3 
000 000 Ft közötti mértékű támogatási összeg igényelhető. A támogatás vissza nem térítendő jellegű, 
folyósítására a támogatási szerződés megkötését követően előfinanszírozás formájában, egy összegben 
kerül sor, a rendezvényt követő utólagos elszámolással. 
Elszámolható költségek: 

a) rendezvény előkészítéséhez és lebonyolításához kapcsolódó költségek (pl.: terembérlet, technikai 
eszközök biztosítása, étkezés, meghívók, nyomtatott anyagok, honlap készítés),  

b) meghívott előadók/résztvevők szállás- és útiköltsége, 
c) étkeztetésre a támogatás legfeljebb 30%-a használható fel. 

A támogatás terhére nem számolható el tárgyi eszköz beszerzés, napidíj, előadók honoráriuma. 
 VI. A kutatóhely nevében a pályázat benyújtására a kutatóhely vezetőjének megbízása alapján a 
rendezvény szervezésének tudományos felelőse (továbbiakban témavezető) jogosult. A pályázatot 
űrlapon kell benyújtani 
http://mta.hu/data/cikk/13/15/54/cikk_131554/Urlap_Nemzetkozi_konf.doc. A témavezető és az 
intézmény vezetője által aláírt pályázati anyagot 3 eredeti, papíralapú példányban, valamint 
elektronikusan kell beadni. Az elektronikus pályázati űrlapokat MS Word, az aláírt dokumentumok 
szkennelt másolatát pdf formátumban kell beküldeni. A pályázati anyagokat az MTA Titkárság 
Nemzetközi Kapcsolatok Titkárságának kell címezni (1051 Budapest, Nádor u. 7 vagy 1245 Budapest, 
Pf. 1000, e-mail cím: nkp@titkarsag.mta.hu). 
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A pályázatok a jelen pályázati felhívás közzétételétől kezdődően 2013. december 31. napjáig 
nyújtható be. 
 VII. A pályázat formailag csak akkor érvényes, ha valamennyi szükséges dokumentum aláírva, 
az előírt tartalommal beérkezett, és a pályázóval szemben nem áll fenn kizáró ok. A pályázat formai 
befogadásáról az MTA Titkárság Nemzetközi Kapcsolatok Titkársága 5 munkanapon belül értesíti a 
pályázót. Ha a pályázat nem felel meg a követelményeknek, az MTA Titkárság Nemzetközi 
Kapcsolatok Főosztályának munkatársa hiánypótlásra szólítja fel a témavezetőt az általa megadott e-
mail címen. Hiánypótlásra az értesítés kézhezvételét követő 8 munkanap áll rendelkezésre. 
Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, vagy a hiányosságokat határidőn belül nem 
pótolja, a pályázat érvénytelenség okán elutasításra kerül. 
 VIII. A pályázatok a beérkezés sorrendjében szakmai bírálat alapján kerülnek értékelésre. Az 
értékelés során a rendezvény tudományos jelentőségén túlmenően figyelembe veendő a nemzetközi 
kapcsolatok építéséhez való hozzájárulás, valamint a rendezvény pénzügyi megvalósíthatóságának 
szempontjai is. A támogatásról az Akadémia elnöke dönt. Az Akadémia a támogatási döntésről a 
döntés meghozatalát követő 15 napon belül írásban tájékoztatja a pályázót. 
 IX. A sikeres pályázatot követően a támogatást elnyert pályázóval az Akadémia támogatási 
szerződést köt, a támogatás rendelkezésre bocsátásáról a támogatási szerződés aláírását követően az 
MTA Titkárság Gazdasági Igazgatósága gondoskodik. A fel nem használt vagy jogosulatlanul 
igénybevett támogatási összeg a visszafizetés okától függően részben vagy egészben visszafizetendő. 
Az elnyert támogatási összeg felhasználásáról a kedvezményezett köteles elszámolni, az elszámolásra 
vonatkozó részletes szabályokat és határidőket a támogatási szerződés tartalmazza. 
 X. A pályázat eredményéről szóló döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs. 
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