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Hírek, információk 
 
1. A Kari Tanács 2013. július 1-jén és 2-án megtartott levélszavazásának határozatai: 

A Kari Tanács titkos szavazással egyhangúlag (16 igen, 0 nem, 0 tartózkodom): 
– elfogadja a Bölcsészettudományi Kar Tanulmányi Ügyrendjének módosítását. (60/2013.) 
– elfogadja a BTK Tanulmányi Bizottság 2012/2013. tanév munkájáról készült beszámolót. 

(61/2013.) 
– megválasztja az SZTE BTK Tanulmányi Bizottság elnökévé Szántó Richárdot a 2013/2014-as 

tanév időtartamára. (62/2013.) 
 
2. 2013 tavaszán a Karon megalakult a LoGoS Kutatócsoport (angolul: Languages, goals and 
strategies, magyarul: Nyelvek, célok, stratégiák). A kutatócsoport alapítói az Angoltanár-képző és 
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék oktatói. A csoport fő célja az első-, másod- és harmadik nyelvi 
kutatások összefogása, hallgatói stratégiák feltérképezése, nyelvoktatással kapcsolatos tapasztalatok 
megosztása a karon és az egyetemen dolgozó más egységek oktatóival, valamint kutatási 
együttműködések létrehozása egyetemen belül és más egyetemekkel. További információk a 
kutatócsoport honlapján olvashatók: http://elteal.ieas-szeged.hu/logos/. 
 
 

Személyi hírek 
 
1. Barna Gábornak, a Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék egyetemi tanárának vezetésével, 
7 új munkatárssal, 2013. július 1-vel megkezdi működését az MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató 
Csoport. 
 
2. Simon Andrásnak (Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék) a Bolyai János Kutatási 
Ösztöndíj keretében 2009-2012 között végzett kiemelkedő kutatói tevékenységét a Kuratórium 
Emléklappal jutalmazta, melyet 2013. június 26-án az MTA Székházában a Bolyai napkeretében 
vehetett át. 
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3. Povedák István, az MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport munkatársa, Bolyai János kutatói 
ösztöndíjat kapott "Identifikációs minták, orientációs pontok cigány közösségekben"  című kutatási 
témájával. 
 
 

Rendezvények, konferenciák, előadások 
 
1. Simon András, a Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék docense "Középkori és kora 
újkori elemek a szőlőfeldolgozás-mustnyerés munkafolyamatában" címmel előadást tartott  előadást 
tartott a "Középkori elemek napjaink magyar anyagi kultúrájában" című konferencián Budapesten,  
2013. június 7-én. 
 
2. Mód László (Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék) "Multiple Usage of Vineyard 
Landscapes" címmel előadást tartott 2013. június 5-én Finnországban, Turkuban az első finn-
magyar-észt nemzetközi néprajzi konferencián. (Landscape, Place, Locality and Space) 
 
3. Dr. Kordé Zoltán adjunktus (Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék) előadást 
tartott a székely ispáni méltóság kezdeteiről 2013. április 30-án Budapesten, az MTA BTK TTI-n a  
„Hereditas Siculorum. A régi Székelyföld kutatásának újabb eredményei” c. műhelykonferencián. 
 
4. Doró Katalin (Angoltanár-képző és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék) május végén részt vett a XV. 
Pszicholingvisztikai Nyári Egyetemen, ahol „Psycholinguistic aspects of plagiarism and patchwriting” 
címmel tartott elõadást. 
 
 

Könyvespolc 
 
1. Megjelent Barna Gábor (Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék): „Ami a látványosság 
mögött van. Egy helyi zarándokünnep és a hordozó körmeneti szobrok találkozója” című tanulmánya 
(Nyolcszáz esztendős a ferences rend. Tanulmányok a rend lelkiségéről, történeti hivatásáról és 
kulturális-művészeti tevékenységéről. Szerk. Medgyesy S. Norbert-Ötvös István-Őze Sándor. 
Budapest, 2013. 700-709.) 
 
2. Mód Lászlónak (Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék) "A Homoki Szőlősgazdák 
Országos Egyesületének megalakulása"címmel tanulmánya jelent meg a Móra Ferenc Múzeum 
évkönyvében. (Történeti Tanulmányok. Studia Historica 13. 2013. 1-10.) 
 
3. A "Zsidók Kárpátalján - Történelem és örökség a dualizmustól napjainkig" című kötet 4. 
fejezetében (Aposztróf Kiadó, Budapest, 2013. 456 oldal, szerk. Bányai Viktória - Fedinec Csilla - 
Komoróczy Szonja Ráhel)megjelent Zima András - Glässer Norbert(Néprajzi és Kulturális 
Antropológiai Tanszék) Gazdasági helyzet, foglalkozási helyzet; Glässer Norbert - Zima András: 
Kárpátalja a budapesti zsidó sajtóban; 7.8. Glässer Norbert: Úgy mint az óhazában: az újrateremtett 
közösség című tanulmánya. 
 
4. Az Angoltanár-képző és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék két oktatójának jelent meg tanulmánya a 
Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének legújabb kiadványában. (Tóth 
Szergej (szerk.) Társadalmi változások – nyelvi változások. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 
Kárpát-medencében. A XXII. MANYE Kongresszus előadásai. Szeged, 2012. április 12–14. 318-324. 
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(A MANYE Kongresszusok előadásai 9.) MANYE – Szegedi Egyetemi Kiadó Juhász Gyula 
Felsőoktatási Kiadó, Budapest – Szeged) 

– Bajnóczi Beatrix – Az angol nyelv tanulása 45 felett 
– Thomas Williams – Beyond negotiation for meaning: Constructivist processes in speaking task 

performance 
 
5. Megjelent Bajnóczi Beatrix (Angoltanár-képző és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék) tanulmánya 
„Felnőttek és az angoltanulás – egy nemzetközi projekt” címmel a Modern Nyelvoktatás 2013/1–2. 
számában.  
 
 

Tudományos és PhD hírek 
 
1. PhD-szigorlatok:  

Virágh Anna (történelemtudomány) PhD-szigorlatára 2013. június 24-én került sor. A szigorlat 
eredménye: 100 %. 

Szabó-Balogh Virág (neveléstudomány) PhD-szigorlatára 2013. július 12-én került sor. A szigorlat 
eredménye: 100 %. 

 
2. A BTK Doktori Tanácsa soron következő ülését 2013. június 6-án tartotta.  

– A Tanács 9 igen egyhangú szavazattal elfogadta az új eljárások indítását. Ezek a következők: 
Irodalomtudomány: 

a) Lanczkor Gábor 
b) Lengyel Zoltán. 

Nyelvtudomány: 
a) Rauzs Orsolya 
b) Mus Nikolett. 

Neveléstudomány: 
a) Szabó-Balogh Virág 
b) Hídvégi Péter. 

Filozófiatudomány: 
a) Lamár Erzsébet 
b) Tóth Gábor. 

– A DT kijelölte a védési bizottságokat az alábbi doktorjelöltek részére: 
Irodalomtudomány: 

a) Jászay Tamás 
b) Kovács Krisztina 
c) Bíró Csilla. 

Nyelvtudomány: 
a)   Nagy C. Katalin. 

Történelemtudomány: 
a)   Illés Imre Áron 
b)  Szőcs Tibor 
c)  Pelyach István 
d)  Szilágyi Péter 
e) Halmágyi Miklós. 

– A Doktori Tanács 10 igen szavazattal javasolja a fokozat odaítélését a következő személyeknek. 
Nyelvtudomány:  

a) Nagy Ágoston 
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b) Kiss Zsuzsanna Éva 
Irodalomtudomány: 

a) Orcsik Roland 
b) Czerják Milána 
c) Petneházi Gábor 
d) Gere Zsolt 

Neveléstudomány: 
a) Herzog Csilla 

Történelemtudomány: 
a) Igaz Levente 
b) Rábai Krisztina 
c) Lénárt András. 

– A DT 10 igen szavazattal javasolja a doktori eljárás lezárását a következők esetében: 
Irodalomtudomány: 

a) Balogh Tamás. 
Nyelvtudomány: 

a) Szabó Gilinger Eszter. 
– A DT 10 igen szavazattal javasolja a halasztási kérelmek pozitív elbírálását: 

Neveléstudomány: 
a) Tóth Edit. 

Irodalomtudomány: 
a) Túri Tímea. 

– A DT 10 igen szavazattal támogatja az alábbi doktori fokozatszerzés  honosítását: 
Nyelvtudomány: 

a) Dékány Éva.   
 
3. A Tudományterületi Doktori Tanács következő ülésére 2013. június 27-én került sor. 

– A TDT 6 igen és 1 tartózkodom szavazattal megtárgyalta és kijelölte Zelena András doktori 
eljárásával kapcsolatosan eddig történteket és kijelölte  a védési bizottság összetételét. 

– A Tudományterületi Doktori Tanács 7 igen szavazattal elfogadta az új eljárások indítását: 
Történelemtudomány 

 a) Palotás Zsolt  
 b) Povedák Kinga 
 c) Gyöngyössy Orsolya. 

– A Tudományterületi Doktori Tanács 7 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a doktori fokozat 
odaítélését a következő személyek számára: 
Filozófiatudomány: 

a) Tóth Marianna. 
Irodalomtudomány: 

 a) Mihály Csilla. 
– A TDT az ösztöndíjas helyeket a következőképpen osztotta el: 

 Irodalomtudomány    10 fő 
 Történelemtudomány      6 fő 
 Nyelvtudomány      4 fő 
 Neveléstudomány      6 fő 
 Filozófiatudomány      2 fő 
 Összesen:     28 fő. 

– A TDT új póttagok kijelölését kér Szabó-Balogh Virág szigorlati bizottságába.  
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–  A TDT 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a bizottság összetételére tett javaslat 
módosítását. 

– Doktoravatás időpontja: 2013. július 4. 11 óra, a TIK Kongresszusi Terme. 
 
 

Pályázatok 
 
1. Szentágothai János Tapasztalt Kutatói Ösztöndíj: A Társadalmi Megújulás Operatív Program 
részeként megvalósuló Nemzeti Kiválóság Program (NKP) célja a kimagasló oktatási, kutatási 
tevékenység ösztönzése a nemzetgazdasági, valamint az európai gazdasági térség szempontjából 
jelentős eredmények elérése céljából. A Program minden tudományterületre, de elsősorban a műszaki 
és a természettudományok, a matematika és az élettudományok területére kíván anyagi erőforrásokat 
összpontosítani, elősegítve ezzel az Innovatív Unió kezdeményezésében megfogalmazott tagállami 
feladat érvényre juttatását. 

A Szentágothai János Ösztöndíj célja a kiemelkedő szakmai, tudományos teljesítménnyel és 
jelentős kutatási tapasztalattal bíró tapasztalt oktató-kutatók, művészek anyagi és szakmai támogatása, 
és a tudományos utánpótlás képzésének és biztosításának elősegítése. 

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal a pályázatot a Magyar Állam és az Európai Unió 
támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával hirdeti meg. A jelen ösztöndíj felhívás 
támogatási kerete a támogatásban részesült pályázók létszáma alapján kerül meghatározásra. A kiírás 
tervezett keretösszege 180 000 000 Ft, ami a támogatottak számától függően változhat. 

Jelen pályázati felhívás keretében várhatóan 30 ösztöndíjra pályázó részesülhet támogatásban. 
Az ösztöndíj havi összege: 500 000 Ft. 

Jelen ösztöndíjra minden tudományterület képviselői pályázhatnak. Az elbírálásnál előnyben 
részesülnek a műszaki és természettudományok, a matematika és az élettudományok területéről érkező 
pályázatok. 

A Szentágothai János Ösztöndíjra a kutatók 12 hónapra pályázhatnak. Az ösztöndíjas időszak 
hossza ettől nem térhet el. 

A pályázatot elektronikus formában kell benyújtani. A pályázat benyújtásának előfeltétele, 
hogy a pályázó az informatikai rendszerben (http://www.nemzetikivalosag.hu) regisztrálja magát. A 
regisztrációt igazoló regisztrációs nyilatkozatot – melyet a rendszer generál – a pályázó köteles 
kinyomtatni, aláírni és a pályázat beadási határidejéig postára adni (a postai bélyegző dátuma számít) a 
következő címre: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, Nemzeti Kiválóság a Konvergencia Régióban 
Projektiroda, 2801 Tatabánya, Pf. 1826. A borítékra kérjük, írják rá az ösztöndíj pályázat nevét. 

A pályázatot és annak összes mellékletét magyar nyelven kell benyújtani. A pályázatot az 
informatikai rendszerben kell feltölteni, annak véglegesítésével a pályázat beadottnak minősül, 
azonban annak érvényességéhez két melléklet postai úton való feladása is szükséges a jelzett határidők 
szerint. A pályázatok benyújtásához két határidő áll rendelkezésre, a KIH előbírálati határidőt biztosít 
a hivatalos pályázati határidő lejárta előtt. 

Az előbírálati határidő: 2013. augusztus 16. Az előbírálati határidő esetében mind a pályázat 
elektronikus véglegesítésének, mind a szükséges mellékletek postára adásnak meg kell történnie a 
jelzett napon. 

A hivatalos pályázati határidő: 2013. augusztus 23. Az elektronikus véglegesítésnek 2013. 
augusztus 23. 18.00-ig kell megtörténnie, a határidő lejártával a rendszer már nem engedélyezi azt. A 
postára adás dátuma megegyezik a hivatalos pályázat határidővel. 

Javasoljuk, hogy az elektronikus véglegesítés előtt a pályázat automatikus ellenőrzésének 
lefuttatását – a határidő lejárta előtt legalább 4 órával indítsák el, hogy kellő idő álljon rendelkezésre, 
amennyiben valamit még pótolni szükséges. A regisztrációs nyilatkozat postai úton történő beérkezése 
nélkül is lehet a pályázatot véglegesíteni az informatikai rendszerben. 
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A pályázat benyújtása az informatikai rendszerben 2013. július 15-től lehetséges. Postai 
szolgáltatóval, e-mailen, személyesen, illetve egyéb módon beadott pályázatok befogadása nem 
lehetséges. 

A pályázattal kapcsolatos kérdéseiket az elektronikus pályázati rendszeren keresztül, illetve a 
következő e-mail címen tehetik fel: tamop424@kih.gov.hu. A pályázat kitöltésére szolgáló 
informatikai rendszer elérhetősége: http://www.nemzetikivalosag.hu. 
 
2. Az Eötvös József Főiskola nemzetközi konferenciát szervez Eötvös József és kora címmel. A 
konferencia témái: 

– Eötvös József munkássága 
– Eötvös báró munkásságának hatékonysága, továbbélése 
– A népoktatás megvalósulása, jelentősége, hatásai 
– Sorsok, arcképek a magyar oktatásban 

A konferencia időpontja: 2013. november 13. (szerda) 9.00 óra. Helyszíne: Eötvös József Főiskola 
Műszaki és Közgazdaságtudományi Kar, 6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 14. 

Pedagógusok továbbképzése esetén a konferenciával 5 óra teljesítése igazolható. A 
későbbiekben a konferencia előadásait a Danubius Noster tematikus különszámában közöljük, ezért 
kérjük, hogy a publikációkat legkésőbb 2013. december 31-ig juttassák el részünkre. 
 Kérjük, hogy a jelentkezési lapon jelölje, hogy a konferencián előadással vagy poszterrel kíván 
részt venni. A konferencia előadásai 25 percesek, amit 5 perces vita követ. Poszter estén a maximum 
méret 110 x 70 cm. 

A konferencia jelentkezési határideje: 2013. szeptember 15. A jelentkezési lapot szkennelve a 
toth.tunde@ejf.hu e-mail címre vagy a 79/524-630-as faxszámra vagy postai úton Tóth Tünde 
titkársági előadó nevére szíveskedjenek visszaküldeni. Az absztrakt beküldésének határideje: 2013. 
október 15. Az előadás összefoglalókat a toth.tunde@ejf.hu e-mail címre kérjük elküldeni. 
 A konferencia részvételi díja 2.000,- Ft/fő, amely magába foglalja az ebédet, a büfét, az 
absztrakt kötetet/Danubius Noster különszámát és a programot. Szállást igény esetén a Beszédes 
József Kollégiumban (6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 16.) tudunk biztosítani 3.500,- Ft/fő/éj áron. 

A részvételi díj befizetésének határideje: 2013. október 30. A részvételi díjat az „Eötvös József 
Főiskoláért” Alapítvány bankszámlájára kell befizetni: Raiffeisen Bank – 12065006-01352805-
00100007. A megjegyzésbe kérjük a név feltüntetése mellett odaírni, hogy „KONF” 

A konferencia részletes programja az Eötvös József Főiskola Neveléstudományi Kar honlapján 
szeptember végétől érhető el (http://ntk.ejf.hu). 
A konferencia tervezett programja (Eötvös József és kora): 

2013. november 13. (szerda), Eötvös József Főiskola Műszaki és Közgazdaságtudományi Kar, 6500 Baja, 
Bajcsy-Zsilinszky u. 14. 

9.00-9.30 Regisztráció, poszterek kirakása 
9.30-12.00 Megnyitó, plenáris ülések (Felkért előadók: Kelemen Elemér és Pukánszky Béla) 
12.00-12.30 Eötvös József és kora a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) által támogatott kiállítás megnyitója 
12.30-12.40 A főiskolai és egyetemi hallgatók számára kiírt Eötvös-pályázat eredményhirdetése 
12.40-14.00 Ebédszünet 
14.00-17.00 Szekció előadások, kávészünet, poszterszekció, zárás 

Az absztrakt formai követelményei: 
Cím: Times New Roman, 14-es betűméret, vastagbetű, középre igazítva, utána 1,0 sorköz 
szerző(k) nevei (Családi és utónév; Családi és utónév): Times New Roman, 12-es betűméret, normálbetű, 

középre igazítva, utána 1,0 sorköz 
szerző(k) munkahelye: egyetem/intézet, kar, tanszék, város, ország, Times New Roman, 9-es betűméret, 

dőltbetű, középre igazítva, után 1,0 sorköz 
Az absztrakt legalább 1500, legfeljebb 2500 karakter terjedelmű, Times New Roman 12-es betűmérettel, 

normálbetű, 1,0 sorközzel írott szöveg. 
Kulcsszavak: 3-6 szó, 10-es betűméret, dőlt betű, középre igazítva, utána 1,0 sorköz. 
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További információ a toth.tunde@ejf.hu e-mail címen vagy a 79/524-642 telefonszámon kérhető. 
 
3. Tanulmányírás mester szakos, illetve doktorandusz hallgatók részére Krúdy-konferenciára: A 
Magyar Irodalomtörténeti Társaság pályázatot hirdet mester szakos, illetve doktorandusz hallgatók 
számára. 

Pályázni olyan, legfeljebb 30 000 leütés terjedelmű tanulmánnyal lehet, amely Krúdy Gyula 
prózájához az imitáció és/vagy a stilizálás fogalma felől közelít. További tematikus megkötés nincs: 
például egy adott művet, az életmű egy korszakát, egy poétikai problémát, egy műfaj megidézését stb. 
egyaránt tárgyalhatja a dolgozat. 

A pályaműveket 2013. szeptember 15-ig két példányban, postai úton, ajánlott, tértivevényes 
küldeményként kérjük eljuttatni a Társaság címére (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A). 

A beérkezett pályaműveket a Társaság vezetése által felkért háromtagú szakmai zsűri október 
1-ig bírálja el. A Társaság a nyerteseket levélben értesíti, illetve honlapján is közzé teszi a zsűri 
döntését. 

A pályázat nyertesei az alábbi könyvjutalmakban részesülnek: első díj: 35 000 Ft; második díj: 
20 000 Ft; harmadik díj: 15 000 Ft. 

A pályázat első helyezettje előadóként vehet részt a Magyar Irodalomtörténeti Társaság és az 
ELTE BTK Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszéke által szervezett, 2013. november 6-8-ig 
megrendezésre kerülő Krúdy-konferencián, tanulmányát pedig megjelentetheti a konferencia 
anyagából szerkesztett kötetben. 

Bővebb információ: http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/ 
40DEE4951C1DA02CC1257B91002AE85F 
 
4. A szegedi Kristó Gyula Alapítvány Kuratóriuma pályázatot hirdet a 2013. évi Kristó Gyula-díj 
elnyerésére. 

Pályázhat a középkori magyar históriában érdekelt tudományok (történelem, történeti 
segédtudományok, régészet, történeti névtan, forráskutatás) témakörében a Szegedi Tudományegyetem 
fiatal (40 év alatti, ill. 40. életévét a pályázat évében betöltő) oktatója, kutatója, aki vagy legalább 3 éve 
dolgozik a szegedi egyetemen, vagy pedig Szegeden végezte a medievisztika PhD-képzést. 
Ugyanakkor pályázhat más munkahelyen dolgozó fiatal szakember is, aki a medievisztika PhD-
képzést Szegeden végezte el. A fentiek közül a Kuratórium azon fiatal szakemberek pályázatát várja, 
akik a pályázat évében, ill. az azt megelőző naptári évben kiemelkedő tudományos munkát végeztek 
(pl. PhD-disszertáció megvédése; önálló tudományos szakkönyv megjelentetése, ill. jelentős 
szakcikkek, tanulmányok publikálása). Évente legfeljebb kettő pályázó kaphatja meg az alapítvány 
díját. 

A pályázat beérkezési határideje folyó év szeptember 15-e. Cím: Kristó Gyula Alapítvány 
Kuratóriuma, SZTE Történeti Segédtudományok Tanszék. 6722 Szeged, Egyetem u. 2. III. em. A 
küldemény borítójára írják rá: Pályázat. 

A pályázatnak tartalmaznia kell egyrészt egy rövid írásbeli nyilatkozatot, amelyben a pályázó 
bejelenti, hogy megpályázza a Kristó Gyula-díjat, másrészt ezzel együtt be kell nyújtani azt a 
szakmunkát (PhD-értekezést, ill. szakkönyvet vagy tanulmányokat), amivel a pályázó a díjat 
megpályázza. Végül csatolni kell egy rövid szakmai önéletrajzot publikációs jegyzékkel együtt, 
különös tekintettel a pályázati kiírás feltételeire, s meg kell adni az elérhetőségi lehetőségeiket is (cím, 
telefon, fax stb.). 
 
        Makk Ferenc s.k. 
        egyetemi tanár, 
        a Kuratórium elnöke 
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5. A Magyar Turizmus Zrt. 2013-ban tizenharmadik alkalommal hirdet pályázatot a felsőoktatási 
intézmények számára a legjobb turisztikai témájú szakdolgozatok díjazására. A pályázaton az 
akkreditált hazai felsőoktatási intézmények (nappali, esti, levelező és távoktatási) alap- , mester- és 
osztatlan mesterképzésében, valamint posztgraduális képzésében részt vevő hallgatók indulhatnak 
államvizsgán eredményesen megvédett turisztikai témájú szakdolgozatukkal. 

A pályázatra egy-egy egyetem, illetve főiskola (több kar esetén egy-egy kar) a különböző 
képzési szintekről összesen legfeljebb három értekezést nevezhet be, amelyből egy pályamű idegen 
nyelvű is lehet. Amennyiben egy karon belül több tanszék is tervezi pályázat benyújtását, kérjük, hogy 
tanszékenként legfeljebb kettő dolgozatot nyújtsanak be (ebben az esetben is legfeljebb három 
dolgozat küldhető be karonként). 

Az intézmények/karok az általuk legszínvonalasabbnak ítélt három szakdolgozatot a Magyar 
Turizmus Zrt. Kutatási Irodájának (1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.) juttassák el legkésőbb 
2013. szeptember 20-ig elektronikus formában és egy nyomtatott, összefűzött példányban. A 
nyomtatott példányt a Magyar Turizmus Zrt. nem küldi vissza. Az érvényes pályázat feltétele a 
Magyar Turizmus Zrt. honlapjáról (http://www.itthon.hu /Szakmai oldalak / Felhívások, pályázatok / 
Szakdolgozat pályázat 2013) letölthető adatlap kitöltése, amely az intézmény ajánlása mellett 
tartalmazza a szakdolgozat-készítők és konzulenseik elérhetőségét is. 

A témaválasztást a Magyar Turizmus Zrt. továbbra sem kívánja keretek közé szorítani, a 
pályázók szabadon választhatnak a turizmushoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó témát. Sőt, 
ösztönözzük a minél szélesebb körből történő témaválasztást. A társaság szívesen fogadja a turizmus 
nemzetgazdasági jelentőségével, a nemzeti, regionális vagy vállalkozói szintű turizmusmarketinggel, a 
turisztikai desztinációmenedzsmenttel, a regionális kérdések kel, egy-egy turisztikai termékkel 
(például az egészség-, a kulturális, a bor és gasztronómiai, az öko-, a falusi, az aktív, illetve a MICE-
turizmussal), a szegmentációval, a marketingeszközökkel (beleértve az emarketinget is), illetve a 
nemzetközi és hazai turizmus aktuális kérdéseivel foglalkozó diplomamunkákat. 

A pályázatra beérkezett szakdolgozatokat a Magyar Turizmus Zrt. által felkért szakmai zsűri 
bírálja el „Alapfokozat” és „Mesterfokozat” kategóriában. Az osztatlan mesterképzés és a 
posztgraduális képzés keretében született szakdolgozatokat a mesterképzésben írt szakdolgozatokkal 
együtt bíráljuk el. A pályázat nyertesei értékes díjban és könyvjutalomban részesülnek. 

Az elbírálást követően az eredményhirdetésre és a díjkiosztóra 2014 tavaszán ünnepélyes 
keretek között kerül sor. A pontos időpontról írásban értesítjük az oktatási intézményeket és a 
pályázókat. 

A pályázatok benyújtásával a pályázatot benyújtó intézmény garantálja, hogy a benyújtott 
szakdolgozat Szerzője hozzájárul ahhoz, hogy szakdolgozatát a Magyar Turizmus Zrt. változatlan 
tartalommal, korlátlanul felhasználja, továbbá hogy a szakdolgozatba harmadik fél részére betekintést 
engedjen. 

A Magyar Turizmus Zrt. vállalja, hogy az általa történő felhasználások alkalmával a Szerző 
nevét feltünteti, valamint vállalja, hogy a harmadik félnek engedélyezett betekintések alkalmával 
felhívja a betekintők figyelmét arra, hogy a szakdolgozat felhasználása kizárólag a Szerző nevének 
feltüntetése mellett, változatlan tartalommal lehetséges. A betekintésekre visszavezethető esetleges 
jogsértésekért a Magyar Turizmus Zrt. felelősséget nem vállal. 

A Szerző tudomásul veszi, hogy harmadik fél által történő felhasználások alkalmával 
bekövetkező esetleges jogsértések esetén közvetlenül a jogsértő felé élhet igénnyel. Amennyiben 
pályázó szakdolgozatának harmadik fél felé történő bemutatásához nem járul hozzá, azt köteles a 
Magyar Turizmus Zrt. felé írásban (igazolható módon) bejelenteni. 

Az értesítést a Magyar Turizmus Zrt. székhelyére (1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. 
szám), vagy a kutatas@itthon.hu email címre kell megküldeni. 

A pályázat benyújtásával a pályázat benyújtója garantálja, hogy a Szerző a jelen felhívásban 
foglalt feltételeket megismerte és az abban foglaltakat elfogadta. 
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További információ: Magyar Turizmus Zrt., Kutatási Iroda, telefon: (1)-488-8710, e-mail: 
kutatas@itthon.hu. 
 
6. A Modern Minerva Alapítvány – alapítója, Kádár Lynn Katalin felajánlásából – 2013-ban ismét 
ösztöndíjat hirdet fiatal PhD-hallgatók számára. 

Az ösztöndíj célja tudományos kutatómunka támogatása. A támogatandó kutatásnak 
kapcsolódnia kell a magyar történelem vagy a jelenkori magyar társadalom kérdéseinek vizsgálatához. 
Az ösztöndíjra az a személy pályázhat, aki 

– magyarországi felsőoktatási intézményben történet- vagy társadalomtudományi PhD 
tanulmányokat folytat; 

– nem részesül állami finanszírozásban tanulmányai folytatásához; 
– vállalja, hogy a támogatott tanév során mindkét félévet eredményes tanulmányokkal zárja le; 
– a támogatott tanév során doktori disszertációja tárgykörében két egy-egy íves kéziratot készít. 

Az ösztöndíj határozott időre, a 2013. november 1. és 2014. június 30. közötti időszakra szól. Az 
ösztöndíj több részletben kerül folyósításra. Az ösztöndíj összege a hallgató két féléves tandíjának 
összege. 

Pályázni egy maximum 5 oldal terjedelmű kutatási tervvel kell, mely tartalmazza az 
elkészítendő tanulmányok munkacímét és a disszertációban vizsgálni kívánt kérdéskör ismertetését. 
Mellékletként csatolható a feldolgozni kívánt szakirodalmi munkák illetve levéltári állagok listája. A 
kutatási tervet két példányban kell benyújtani. 
A pályázathoz csatolni kell: 

– a kitöltött adatlapot (letölthető honlapunkról) – hallgatói jogviszony-igazolást 
– részletes szakmai önéletrajzot 
– a tandíj összegéről szóló hivatalos igazolást 

Jelentkezési határidő: 2013. szeptember 30. 
Jelentkezéseket postai úton az alábbi címre kell eljuttatni, legkésőbb 2013. szeptember 30-i 
postabélyegzővel: Modern Minerva Alapítvány, 1580 Budapest, Postafiók 99. 
www.modernminerva.hu 
 
7. A fiatal kutatók szakmai előrehaladását segítő Modern Minerva Alapítvány pályázatot hirdet kiváló 
történelem, társadalomtudomány és határtudományi területeken készült BA és MA szakdolgozatok 
megjelentetésére. 

A pályázaton csak 2011. január 1-je után bírálatra beadott szakdolgozattal lehet részt venni. A 
szakmai zsűri által kiválasztott munkák a Modern Minerva Könyvek sorozat 7. kötetében jelennek 
meg. 
Tervezett témakörök: 

I. újkori egyetemes és magyar történelem 
II. jelenkori egyetemes és magyar történelem 
III. művészet- és irodalomtörténet 
IV. politológia és integráció-tudomány 

Pályázati feltételek: 
– a szakdolgozatot csak elektronikus formában (MSWord), az alapítvány e-mail-címére kell 

eljuttatni 
– kitöltött pályázati adatlap (letölthető honlapunkról) 
– másolatban csatolni kell a konzulensi, opponensi pontozólapot és bírálatot, mely az érdemjegyet 

is tartalmazza; 
– a szakdolgozathoz kapcsolódó diploma másolatát 
– legfeljebb 2500 karakter terjedelmű kivonat kulcsszavakkal a szakdolgozat tartalmáról, 

eredményeiről; 
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– a benyújtott tudományos mű nem lehet 2011. január 1-jénél korábban bírálatra beadott 
szakdolgozat; 

– a pályázati díj összegének befizetése. 
Alapítványunk a beérkező pályaművek közül 10-12 kiemelkedő szakdolgozatot jelentet meg a 
Heraldika Kiadóval közös könyvsorozatunk következő kötetében 2014 tavaszán! A nyertes pályázók 
két tiszteletpéldányban részesülnek. 

A pályázat-részvétel díja: 5000 Ft, melyet adományként a következő számlaszámra kérünk 
átutalni: Modern Minerva Alapítvány – Számlaszám: 11705008-29903311 (A Közlemény rovatba 
kérjük beírni a jelentkező nevét.) 
Jelentkezés és a pályázati anyagok beküldésének határideje: 2013. október 21. 
http://www.modernminerva.hu 
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