
 

Kari Kurír 
 

A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának 
hírlevele 

 
Elektronikus változat: 

http://www.arts.u-szeged.hu/kurir 
 

 
290. szám 2014. február 10. 

 
 
 

Hírek, információk 
 
1. A Kari Tanács 2014. január 14-én megtartott e-mail szavazása során hozott határozata: 

– A Kari Tanács nyílt szavazással egyhangúlag (14 igen, 0 nem, 0 tartózkodom) támogatja a 
Pedagógiai szakpszichológus szakirányú továbbképzési szak indítását a Bölcsészettudományi Kar 
Pszichológiai Intézetében. (1/2014.) 

 
2. A 2014. január 23-án megtartott 2013/2014. tanévi III. rendes Kari Tanácsülés határozatai: 

– A Kari Tanács nyílt szavazással egyhangúlag (18 igen, 0 nem, 0 tartózkodom) támogatja a magyar 
irodalmi tanszékek (Régi Magyar Irodalmi Tanszék, Klasszikus Magyar Irodalmi Tanszék, Modern 
Magyar Irodalmi Tanszék) összevonását a Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézetben Magyar Irodalmi 
Tanszék néven. (2/2014.) 

– A Kari Tanács nyílt szavazással (16 igen, 0 nem, 3 tartózkodom) támogatja a Könyvtár- és Humán 
Információtudományi Tanszék elnevezésének megváltoztatását Kulturális Örökség és Humán 
Információtudományi Tanszékre. (3/2014.) 

– A Kari Tanács nyílt szavazással egyhangúlag (19 igen, 0 nem, 0 tartózkodom) támogatja az 
ETSZK által indítani kívánt Szülésznő és Mentőtiszt szakirányokban történő kari részvételt. 
(4/2014.) 

 
3. A Szegedi Germanisztikáért Alapítvány kuratóriuma 2014. február 12-én 11 órakor ülést tart 
Bernáth Árpád tanári szobájában. Az ülés nyilvános. 
 
 
 

Rendezvények, konferenciák, előadások 
 
1. 2014. január 28-án Olach Zsuzsanna, az Altajisztikai Tanszék - MTA-SZTE Turkológiai 
Kutatócsoport tagja, „Ószövetségi szövegek halicsi karaim fordításának nyelvészeti tanulságai”  
címmel előadást tartott az Akadémia Nyelvtudományi Intézetében. 
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2. Kispál Tamás (Német Nyelvészeti Tanszék) 2013. december 11-12-én "Metaphern in 
Lernerwörterbüchern" címmel előadást tartott Berlinben, december 11-én a Technische Universität, 
december 12-én a Humboldt Universität zu Berlin német nyelvi intézetében. 
 
3. A LoGoS kutatócsoport nagy sikerrel rendezte meg „Nyelvek–célok–stratégiák: Fókuszban a 
nyelvszakok” című konferenciáját 2014. január 22-én, melynek középpontjában a nyelvszakokra 
érkező megváltozott hallgatói populáció, az arra adott és adandó oktatói válaszok, a kollégák 
tapasztalatai és jó gyakorlatai voltak. A konferenciáról szóló beszámoló megtalálható a kari hírek 
között: http://www.arts.u-szeged.hu/hirek/szte-btk-2014-februar/nyelvekcelokstrategiak 
 
4. A Finnugor Tanszéken január 20. és 31. rendezték meg a II. Nemzetközi Finnugor Téli 
Egyetemet a EU Lifelong Learning Programme keretében. A két héten át tartó gyakorlati és 
elméleti oktatáson öt ország hat (Tartu, Helsinki, Bécs, Hamburg, München és Szeged) 
egyetemének mintegy 40 hallgatója vett részt. Az oktatók is ezekről az egyetemekről érkeztek, 
valamint előadásokat tartott Peter Austin (SOAS) is. 
 
5. Pihurik Judit  (Történeti Segédtudományok Tanszék)  "A csurogi razzia után harminc évvel. A 
tettesek ellen 1971-ben indított per vizsgálatának tanulságai" címmel előadást tartott a 2014. január 
23-án, Szegeden megrendezett, 'Fejezetek a Délvidék múltjából. Magyar-szerb kapcsolatok – közös 
múlt és közös jövő' c. nemzetközi konferencián. 
 
6. Az SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola, a DOSZ Pszichológia és Neveléstudományi Osztálya, 
valamint az MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Oktatáselméleti Munkabizottsága 2014. január 25-én 
az MTA Szegedi Akadémiai Bizottság székházában rendezte meg a PISA 2012 (REMO’14) – 
Rendszerszintű mérések az oktatásban konferenciát, melynek elnöke Csapó Benő, a Neveléstudományi 
Intézet vezetője volt. A rendezvényt Dékány Imre akadémikus, az MTA Szegedi Területi 
Bizottságának elnöke nyitotta meg. 

A konferencián az intézet oktatói közül Csapó Benő, Csíkos Csaba, Korom Erzsébet és 
Molnár Gyöngyvér; a Neveléstudományi Doktori Iskola hallgatói közül Balázsi Ildikó, az Oktatási 
Hivatal Köznevelési Mérési Értékelési Osztályának osztályvezetője, illetve Steklács János, a 
Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar dékánja tartott előadást. A Varga Júliával, Köllő 
Jánossal, Fazekas Károllyal és Kertesi Gáborral folytatott panelbeszélgetés moderátora Tóth Edit, az 
MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport munkatársa volt. 
 
7. A Neveléstudományi Intézet szervezésében 2014. január 30–31-én az MTA Székházában rendezték 
meg a SAILS (Strategies for Assessment of Inquiry Learning in Science) műhelykonferenciáját. A 
rendezvényen Pálinkás József, az MTA elnöke mondott köszöntőt, az intézet munkatársai közül 
Csapó Benő és Csíkos Csaba tartott előadást.  
 
 

Könyvespolc 
 
1. Megjelent Bukta Katalin  (Angoltanár-képző és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék) „Rating EFL 
Written Performance” című könyve a Versita/DeGruyter gondozásában.  
 
2. Megjelent Doró Katalin  (Angoltanár-képző és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék) „Role of Lexical 
Knowledge and its Testing in an L2 Academic Context” című könyve a Lap Lambert Academic 
Publishing gondozásában.  
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3. Az Angol Alkalmazott Nyelvészeti Doktori Programban 2011-ben fokozatot szerzett Kalocsai 
Karolina  átdolgozott disszertációja megjelent „Communities of Practice and English as a Lingua 
Franca: A Study of Erasmus Students in a Central European Context” címmel a Mouton de Gruyter 
kiadásában.  
 

4. Megjelent Csapó Benő, Molnár Gyöngyvér és Nagy József (MTA-SZTE Képességfejlődés 
Kutatócsoport, Neveléstudományi Intézet) „Computer-Based Assessment of School Readiness and 
Early Reasoning” című tanulmánya a „Journal of Educational Psychology” folyóirat 2014/2. 
számában.  
 
5. Megjelent Lénárt András (Hispanisztika Tanszék): A „tiszta faj” kérdése Spanyolországban: a 
középkori hispán bűnbakképzés okai, módszerei és 20. századi utóhatásai. In: Gyarmati György – Pók 
Attila – Lengvári István – Vonyó József (szerk.): Bűnbak minden időben. Bűnbakképzés az európai és 
a magyar történelemben. Magyar Történelmi Társulat – Állambiztonsági Szolgálatok Történeti 
Levéltára – Kronosz Kiadó, Pécs, 2013. 171-180. 
 
5. Megjelent Gere Zsolt (Magyar Irodalmi Tanszék): „Szebb idők: Vörösmarty epikus korszakának 
rétegei”. Irodalomtörténeti füzetek, 174. Argumentum, Budapest, 2013, 340.p. (ISBN 978-963-446-
707-6). 
 
6. A Routledge Kiadó közölte, hogy Tomka Béla (Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék) “ A 
Social History of Twentieth-Century Europe”  című könyvét a Choice: Current Reviews for Academic 
Libraries szemléző folyóirat beválasztotta 2013 kiemelkedő tudományos könyvei közé (“Outstanding 
Academic Titles of 2013”). Az elmúlt évben publikált, összesen mintegy 110 történeti témájú 
Routledge-könyv közül kettő nyerte el ezt a címet. 
http://www.routledge.com/history/articles/choice_outstanding_academic_titles_of_2013_from_routl
edge_history/ 
 
 

Tudományos és PhD hírek 
 
1. Vásáry István, az MTA levelező tagja (magántanár, Altajisztika Tanszék) „Többnyelvűség és 
kulturális kölcsönhatások az Arany Hordában” címmel, 2014. február 17-én (hétfőn) 14.00 órakor  
tartja székfoglaló előadását, az MTA Székházában. (1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. I. 
emelet, Felolvasóterem.) 
 
2. Zvara Edina egyetemi adjunktus (Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék) 
habilitációja 2014. február 13-án, csütörtökön lesz, a Kari Konferenciateremben. 

A tantárgyi előadás (13.00 óra) Széchényi Ferenc és a nemzeti könyvtár megalapítása 
A tudományos előadás (15.00 óra) Esterházy Miklós nádortól herceg Esterházy II. Miklósig. Az 

Esterházy család könyvtárai 
 
3. PhD-szigorlatok:  

Komlósi Boglárka (nyelvtudomány) PhD-szigorlatára 2014. január 23-án került sor. A szigorlat 
eredménye: 96,6%. 

Abdallah Abdel-Aty (történelemtudomány) PhD-szigorlatára 2014. január 30-án került sor. A 
szigorlat eredménye: 100%. 

Szili Katalin (neveléstudomány) PhD-szigorlatára 2014. február 5-én került sor. A szigorlat 
eredménye: 100%.  
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4. A doktori  avatásra 2014. január 17-én került sor a TIK Kongresszusi Termében. 
 
5. A Tudományterületi Doktori Tanács ülésére 2014. február 20-án 14 órai kezdettel kerül sor a BTK 
Kari Tanácstermében. Az ülés napirendi pontjai a következők: 

1. Új eljárások indítása: 
Irodalomtudomány: 

a) Hafner Zoltán. 
2. Védési bizottság kijelölése: 

Irodalomtudomány: 
a) Gönczöl Andrea. 

Történelemtudomány: 
a) Szabó Pál Csaba 
b) Abdallah Abdel-Aty 

Neveléstudomány: 
a) Schaub Gáborné 
b) Bohács Krisztina 
c) Hamvai Csaba 
d) Tánczos Tímea. 

3. Halasztási kérelem elbírálása. 
Nyelvtudomány: 

a) Mátyus Kinga. 
Neveléstudomány: 

a) Tóth Krisztina. 
4. Doktori eljárás lezárása: 

Történelemtudomány: 
a) Pelyach István. 

Irodalomtudomány: 
a) Újlaki-Nagy Réka. 

Nyelvtudomány: 
a) Dégi Zsuzsanna. 

5. PhD-fokozat honosítása 
Irodalomtudomány: 

a) Herczeg Tamás. 
6. Felvételi pontozási rendszer változtatásának megbeszélése. 
7. Egyéb. 

 
 

Pályázatok 
 
1. A Magyar Emberi Jogok Alapítvány (HHRF) New York-i irodájába keres a külhoni magyar 
közösségek nemzetközi jogvédelme iránt érdeklődő, angolul felsőszinten beszélő gyakornokot. 

A programra olyan magyar állampolgárságú, magyarországi felsőoktatási intézményben, 
nappali képzés keretében tanuló vagy már diplomát szerzett fiatalok jelentkezését várjuk, akik 12 
hónapra el tudják kötelezni magukat szervezetünknél. A gyakornoki munka kezdete 2014. október. 
Jelentkezhetnek: 

– egyetemi vagy főiskolai hallgatók, akik az 5 vagy 3+2 éves képzésből már legalább 3 évet 
elvégeztek, és jelenleg is ugyanazon a szakterületen folytatják tanulmányaikat; 
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– diplomás fiatalok, akik az 5 éves egyetemi tanulmányaikat vagy a mesterszakos képzést 2013. 
október 1. után fejezték be; 

– olyan PhD-hallgatók, akik PhD-tanulmányaikat maximum egy évvel előző tanulmányaik 
befejezése után kezdték el. 

Az ösztöndíjprogram a Magyar-Amerikai Vállalkozási Ösztöndíj Alappal való partnerségben történik. 
Kérjük, jelentkezés előtt figyelmesen olvassa el a partnerszervezetünk honlapján található 
információkat, és bizonyosodjon meg róla, hogy a jogosultak körébe tartozik: 
http://haesf.org/professional/eligibility.html! 

Az ösztöndíjat elnyerő pályázónak a program befejezése után 2 évig életvitelszerűen 
Magyarországon kell tartózkodnia. 
A kiválasztáskor előnyt jelent: 

– kezdeményezőkészség; 
– rugalmasság, nyitottság; 
– a külhoni magyarságot érintő aktuális kérdések ismerete; 
– számítógép-felhasználói jártasság. 

Szakmai gyakorlat hiánya nem akadály. Letölthető jelentkezési lap: 
http://www.hhrf.org/internship/internship2014_2.doc 
A kitöltött jelentkezési lapot e-mailben az intern@hhrf.org címre, ÉS postai úton a Hungarian Human 
Rights Foundation, 1255 Budapest, pf. 66. címre várjuk. A beküldési (postára adási) határidő: 2014. 
február 16. éjfél. További információk: e-mail: jozsa@hhrf.org, telefon: +36-1-795 5941 
 
2. Nemzetközi Visegrádi Alap kulturális programtámogatások / International Visegrad Fund Standard 
Grants 2014. A pályázatok beküldési határideje: 2014. március 15. és szeptember 15. Elnyerhető 
támogatás legalább 6,001 euró (Keret: 2020 euró). 

Pályázhatnak: a Cseh Köztársaságból, Magyar Köztársaságból, Lengyel Köztársaságból, és a 
Szlovák Köztársaságból természetes személyek, intézmények és szervezetek konzorciumai. 

Honlap: http://www.visegradfund.org 
A jóváhagyott költségvetés és a rendelkezésre álló források szerint az Alap pénzügyi forrásai különféle 
tevékenységek támogatására fordíthatók, az alábbi területeken: 

– kulturális együttműködés 
– tudományos eszmecserék és kutatások 
– oktatás 
– diákcsere 
–  határokon átnyúló együttműködés 
–  turizmusra fordító támogatás 

Az Alap pénzügyi hozzájárulása nem haladhatja meg a projekt összköltségének az 80%-át, beleértve a 
pályázó saját természetbeni hozzájárulását, vagy más, társfinanszírozó alanyok természetbeni 
hozzájárulását. A költségvetés 12 hónapra tervezhető, a pályázat a tervek szerint tovább is tarthat. 
A teljes kiírás angol nyelven: http://visegradfund.org/grants/standard_grants/ 
 
3. Nemzetközi Visegrádi Alap kulturális programtámogatások, kisprojektek / International Visegrad 
Fund Small Grants 2014. A pályázatok beküldési határideje: 2014. március 1., június 1., szeptember 
1. és december 1. 
Pályázhatnak nonprofit szervezetek, alapítványok a Visegrádi Négyek országaiból (Cseh Köztársaság, 
Magyarország, Lengyelország és Szlovákia). Támogatási keret: 640 000 euró. Pályázható összeg: 6000 
euró. 
A támogatás területei: 

–  kulturális együttműködés 
–  tudományos eszmecserék és kutatások 



Kari Kurír 290. 

 6 

– oktatás 
– diákcsere 
– határokon átnyúló együttműködés 
– turizmus 

Költségek lehetnek: 
– Nyomdai költségek (nyomtatás, kiadványok kiadása, terjesztése). 
– Terembérlet és az ehhez szükséges technikai költségek bérlete. 
– Művészek tiszteletdíja. 
– Szállás és étkezési költségek. 
– Utazási költségek. 
– Expertek tiszteletdíja. 
– Fordítás és tolmácsolás. 
– Díjak, jutalmak. 
– Irodai szükségletek és propagációs anyagok. 
– Reklám (nyomda, rádió, TV, óriásplakát stb.) és propagáció. 
– A web oldal kialakítása és aktualizálása. 

A költségvetés 6 hónapra tervezhető. 
Az Alap pénzügyi hozzájárulása nem haladhatja meg a projekt összköltségének az 80%-át, 

beleértve a pályázó saját természetbeni hozzájárulását, vagy más, társfinanszírozó alanyok 
természetbeni hozzájárulását. Az Alap előnyben részesíti azokat a pályázatokat, melyekben a V4-es 
országok mindegyike részt vesz. Az Alap nem fog támogatni olyan pályázatokat, melyekben háromnál 
kevesebb országból vannak résztvevők, kivéve a határon átnyúló együttműködés területén 
megvalósuló pályázatot. 

Az Alap a civil társadalom kiépítését célzó tevékenységeket támogatja. A támogatások 
elosztásának – különösen az Alaphoz támogatásért folyamodó, nemkormányzati pályázók esetében – 
ezen elvet kell követnie. 
A teljes kiírás angol nyelven. http://visegradfund.org/grants/small_grants/ 
 
4. Campus Hungary ösztöndíjak: 

– Rövid tanulmányút hallgatóknak 
– Csoportos tanulmányút hallgatóknak 
– Szakmai gyakorlat hallgatóknak 
– Féléves részképzés hallgatóknak 

A teljes pályázás a http://www.campushungary.hu oldalon történik 2014. január 20-tól. 
A pályázati anyag véglegesítésének határideje: 2014. március 3. (hétfő) 12:00. 
 Egy pályázati ciklusban egy ösztöndíjtípusra minden hallgató csak egy pályázatot nyújthat be. 
Amennyiben egyszerre több ösztöndíjtípusra pályázik, a pályázott tevékenységek és a megvalósítás 
időszaka nem eshet egybe. Szakmai gyakorlatra és féléves részképzésre egy hallgató csak egyszer 
nyerhet el támogatást. 

Az ösztöndíj más mobilitási ösztöndíjjal, EU-s pályázati támogatással nem vonható össze, 
illetve semmilyen más olyan pályázattal, mely ugyanarra a tevékenységre, illetve időtartamra nyújt 
finanszírozást. 
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5. Fiatal magyar kutatók külföldi tudományos rendezvényen való aktív részvételének támogatása – 
Tavaszi forduló 

A Magyar Tudományos Akadémia 2014. július 1-től 2014. december 31-ig terjedő időtartamra 
nyílt jellegű pályázatot hirdet fiatal kutatók külföldi tudományos rendezvényen (konferencián, 
szimpóziumon) való aktív részvételének támogatására. 

Az MTA az Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázat (INKP) kiírásával azoknak a fiatal 
kutatóknak kívánja a nemzetközi tudományos konferenciákon való részvételét támogatni, akik jelentős 
tudományos eredményeket értek el, és az MTA irányítása alatt álló intézményekben dolgoznak. 

Pályázatot nyújthatnak be azoknak az MTA irányítása alatt álló kutatóközpontoknak, önálló 
jogi személy kutatóintézeteknek és a Támogatott Kutatócsoportok Irodájának (továbbiakban: 
intézmény) alkalmazásában álló, tudományos munkakörben foglalkoztatott magyar állampolgárságú 
kutatók, akik külföldi tudományos rendezvényen kívánnak aktívan (egy- vagy első szerzős előadással 
vagy poszter-bemutatóval) részt venni, és még nem töltötték be 40. életévüket. A 35 és 40 év közötti 
kutatók csak megszerzett PhD birtokában pályázhatnak. A korhatár a 10 éven aluli gyermeke(ke)t 
nevelő kutatónők esetében gyermekenként 2 évvel meghosszabbodik. 
Nem részesülhet támogatásban az, aki 

a) a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot 
szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett; 

b) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként a jelen pályázati kiírásban és a vonatkozó 
államháztartási jogszabályokban meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, 
dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja; 

c) az MTA által korábban azonos célra biztosított támogatás felhasználásával még nem számolt el. 
A pályázat nyílt jellegű, a vissza nem térítendő támogatás folyósítására egy összegben, időarányosan 
vagy teljesítésarányosan kerülhet sor. A nyertes pályázó a megítélt összeget kizárólag a megpályázott 
konferencián való részvételre veheti igénybe. A pályázati keret összege 2014. év 2. félévére 5 000 000 
Ft. Minimálisan kiosztható összeg 100 000 Ft. A maximális támogatás Európán belüli rendezvény 
esetén személyenként bruttó 300 000 Ft, más kontinensen megtartott program esetén személyenként 
bruttó 500 000 Ft. 

A kutató és az őt foglalkoztató intézmény vezetője által aláírt pályázati anyagokat 1 eredeti 
papíralapú és 1 elektronikus példányban 2014. március 21-ig kell postára adni, illetve e-mailben 
elküldeni. Az eredeti példányt az MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztályának kell címezni (1051 
Budapest, Nádor u. 7.). Az elektronikus példányt az inkp@titkarsag.mta.hu e-mail címre kell 
továbbítani. (Pályázati űrlap – Word dokumentum formátumban, mellékletek, illetve az aláírt 
dokumentum szkennelt példánya pdf formátumban.)  
A pályázathoz kapcsolódóan benyújtandó dokumentumok: 

a) pályázati űrlap megfelelő aláírásokkal ellátva (MTA Támogatott Kutatócsoportok esetében a 
Támogatott Kutatócsoportok Irodáján aláírt munkaviszony igazolás szükséges), 

b) rövid, maximum 2 oldalas szakmai-tudományos önéletrajz (1. számú melléklet)  
c) a rendezvényre szóló meghívó másolata vagy a konferencia felhívása (2. számú melléklet) 
d) amennyiben a tervezett előadást már elfogadták, a visszaigazolás másolata (3. számú melléklet), 
e) 10 éven aluli gyermek(ek)et nevelő kutatónők esetében a 10 éves kor alatti gyermek(ek) születési 

anyakönyvi kivonatának másolata(i) (4. számú melléklet). 
A pályázat formailag csak akkor érvényes, ha a pályázó személye megfelel a kiírás feltételeinek, 
valamennyi szükséges dokumentum aláírva, az előírt tartalommal határidőre beérkezett, és a 
pályázóval szemben nem áll fenn kizáró ok. 

Ha a pályázat nem felel meg a követelményeknek, az MTA Titkárság Kutatóintézeti 
Főosztályának munkatársa hiánypótlásra szólítja fel a pályázót az általa megadott e-mail címen. 
Hiánypótlásra az értesítés kézhezvételét követő 5 munkanap áll a pályázó rendelkezésére. Ha a pályázó 
a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, vagy a hiányosságokat határidőn belül nem pótolja, a 
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pályázat érvénytelenség okán elutasításra kerül. Érvénytelennek minősülnek és nem kerülnek 
elbírálásra a pályázati felhívásban megjelölt határidő után benyújtott, illetve a formai 
követelményeknek más módon meg nem felelő pályázatok. 
A pályázatok szakmai bírálat alapján kerülnek értékelésre és rangsorolásra, melynek főbb szempontjai 
a következők: 

– a pályázó tudományos teljesítménye 
– a konferencia jelentősége 
– a konferencián bemutatni kívánt poszter vagy előadás témájának aktualitása 
– a konferencia remélt hatása a pályázó szakmai előrehaladásának érdekében. 

A pályázati támogatás odaítéléséről az Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázat Kuratóriuma 2014. 
év áprilisában dönt. A pályázók a döntést követő 10 munkanapon belül elektronikus levélben kapnak 
tájékoztatást a döntésről. 

A sikeres pályázatot követően az MTA Titkárság a nyertes kutatót foglalkoztató intézmény 
részére biztosítja a megítélt támogatást. Az elnyert támogatási összeg rendelkezésre bocsátására a 
kutatót foglalkoztató intézményen keresztül kerül sor. 

A fel nem használt vagy jogosulatlanul igénybe vett, valamint a támogatás jogszabálysértő 
vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén az összeg – a vonatkozó külön jogszabályokban 
meghatározottak szerint – késedelmi kamattal növelt mértékben fizetendő vissza. A visszafizetés 
ütemezését külön megállapodás rögzíti. A támogatást elnyert pályázó a rendezvény után egy hónapon 
belül köteles – számlákkal is alátámasztott – pénzügyi és szakmai beszámolót készíteni, és azt átadni 
az őt foglalkoztató intézménynek. 

Költségként elszámolhatók a külföldön rendezett tudományos rendezvényen való részvétel 
költségei: útiköltség, biztosítás, szállás, részvételi (regisztrációs) díj, vízumdíj, napidíj, külföldi 
tömegközlekedés, repülőtéri transzfer. Az elszámolás részletes szabályait a támogató a támogatás 
indításakor meghatározza. 

A pályázat eredményéről szóló döntés ellen érdemi jogorvoslatnak helye nincs. A pályázó az 
MTA elnökénél kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a 
támogatási szerződés megkötésére, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás 
véleménye szerint jogszabálysértő vagy jelen pályázati felhívásban foglaltakkal ellentétes. A kifogás 
benyújtására a pályázati kiírásban a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan 
megállapított határidőn belül írásban van lehetőség. 
Egyéb, a pályázattal kapcsolatos információk: 

– 10-100% a támogatási intenzitás mértéke, azaz egy adott pályázat esetén a megvalósítandó 
projekt hány százalékát fedezi az elnyert támogatás, 

– saját forrás meglétét nem követeljük meg, 
– pályázati díj nincs. 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítással az MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztályán 
Kern Boglárka szakreferens (tel.: 06 1 411 6260, e-mail: inkp@titkarsag.mta.hu) áll rendelkezésre. 
http://mta.hu 
 
6. Ujvári János diplomadíj  – a szellemitulajdon-védelemről. Az Ujvári János diplomadíj-pályázat 
célja segíteni a felsőoktatási tanulmányaik végéhez közeledő hallgatókat, hogy szakdolgozatuk, illetve 
diplomamunkájuk témájának szellemitulajdon-védelmi vonatkozásait feltérképezzék. A pályamű írása 
közben a hallgatók megismerhetik a szellemitulajdon-védelem elméleti alapjait, és betekintést 
kaphatnak eszközrendszerének gazdasági és jogi jelentőségébe gyakorlati oldalról is. A pályázat 
megírását a hivatal szellemitulajdon-védelmi képzéssel és egyéni szakmai konzulens biztosításával 
támogatja. 



Kari Kurír 290. 

 9 

A pályázaton azok a felsőfokú alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók vehetnek részt, 
akik a 2013/14 tanév tavaszi félévének végén fejezik be tanulmányaikat. A pályázati szándék 
regisztrálásának határideje: 2014. február 23. 
A pályázók négy kategóriában indulhatnak három díjért, melyek értéke 150, 125 és 100 ezer forint. 

Bővebb információ és részletes pályázati kiírás elérhető az SZTNH honlapján: 
http://www.sztnh.gov.hu/hivatalrol/IP_oktatas/ujvari_diplomadij.html. 
 
7. Az Eötvös József Collegium Diákbizottsága 2014. április 25-27. között rendezi meg a XV. Eötvös 
Konferenciát, amely 2011-ben és 2012-ben is elnyerte az ELTE-n az Év Tudományos Rendezvénye 
díjat. A Konferenciára a hagyományokhoz híven a bölcsészet-, társadalom- és természettudományok, 
az informatika, illetve a pedagógiatörténet területeiről várjuk az előadni kívánó graduális (alap- és 
mesterképzéses) hallgatókat. 

A Konferencia ideje: 2014. április 25-27. (péntek-vasárnap) 
Helyszíne: Eötvös József Collegium, 1118 Budapest, Ménesi út 11-13. 
A jelentkezés határideje: 2014. március 3. (hétfő), 24:00 

Az előadások időtartama a szakspecifikumokhoz igazodva a természettudományos és informatikai 
területeken 15 perc, amelyet 5 perc vita követ, a bölcsészet- és társadalomtudományi területeken 20 
perc, melyet 10 perc vita követ. A konferenciára önálló kutatásra épülő, tudományos igényű 
előadásokat várunk. 
A konferenciára az alábbi szekciókba lehet jelentkezni: 

– Biológia – Kémia szekció 
– Eötvös Collegium szekció 
– alszekciók: 
– Az Eötvös Collegium története 
– Tudóstanár-képzés a Collegiumban 
– Földrajz – Földtudomány szekció 
– Filozófia szekció 
– Informatika szekció 
– Irodalomelmélet szekció 
– Klasszika-filológia szekció 
– Magyar irodalom szekció 
– Matematika – Fizika szekció 
– Modern nyelvek irodalma szekció 
– Nyelvészet szekció 
– Orientalisztika szekció 
– Színháztudomány szekció 
– Társadalomtudományi szekció 
– alszekciók: 
– Politika a társadalomban 
– Szociológia 
– Történelem szekció 

A jelentkezés feltétele a Jelentkezés fül alatti űrlap kitöltése: az előadó pontos adatainak megadása, 
illetve az előadás 2000-2500 karakter hosszúságú kivonatának feltöltése, amelyet a Konferencia 
programfüzetében is megjelentetünk. Az előadáshoz szükséges technikai eszközöket (tábla, videó, 
számítógép, projektor) – amennyiben azokat az előadó a jelentkezési űrlapon jelzi – igény esetén 
biztosítjuk. 
Egyetemi oktatókat kérünk fel a beérkezett absztraktok elbírálására, amelynek eredményéről március 
végén fogjuk értesíteni a jelentkezőket. A Konferencia végleges programjának kiírása április elején 
várható. A tavalyi Konferencián 103 előadó számára biztosítottunk helyet, idén is körülbelül ennyi 
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előadásra lesz lehetőség. A szekcióvezetők „A szekció legjobb előadása” oklevelet fogják odaítélni az 
általuk legérdemesebbnek ítélt előadónak. A Konferencia legjobb előadásainak írásos változata 
Adsumus című kiadványunkban kap majd helyet. 

További kérdésekre az eotvoskonferencia15@gmail.com e-mail címen szívesen válaszolunk. 
További információk: http://www.eotvos.elte.hu 
 

Kari Kurír 
A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának hírlevele 

Kiadja az SZTE BTK Dékáni Hivatala 
Felelős kiadó: Dr. Csernus Sándor dékán 

Felelős szerkesztő: Pereszlényi Gábor pályázati referens 
Következő lapzárta: 2014. február 25. 

 
 

Aktuális pályázatok határidő-táblázata 
 

Határid ő Meghirdető A pályázat célja, címe Megjelenés helye 
2014. feb. 15. Baden-Württemberg A. Támogatás Kurír 289. 
2014. feb. 15. Humanitás Szociális A. Felsőoktatási ösztöndíjak Kurír 289. 
2014. feb. 16. HHRF Gyakornok Kurír 290. 
2014. feb. 23. Erste A. Patterns Lactures Kurír 289. 
2014. feb. 23. Újvári János A. Diplomadíj Kurír 290. 
2014. feb. 1. DAAD Csoportos tanulmányút Kurír 285. 
2014. feb. 3. OTKA Alapkutatások támogatása Kurír 288. 
2014. feb. 15. BLSZ Esszépályázat Kurír 287. 
2014. márc. 1. Visegrádi Alap Small Grants Kurír 290. 
2014. márc. 3. MÖB Pályázatok Kurír 289. 
2014. márc. 3. Campus Hungary Ösztöndíjak Kurír 290. 
2014. márc. 3. Eötvös József Collegium XV. Eötvös Konferencia Kurír 290. 
2014. márc. 15. OMAA Együttműködési támogatás Kurír 289. 
2014. márc. 15. Visegrádi Alap Standard Grants Kurír 290. 
2014. márc. 15. MTA Külföldi konferenciatámogatás Kurír 290. 

2014. ápr. 1. SCIEX Csereprogram Kurír 289. 
2014. ápr. 30. Anyanyelvápolók Sz. Anyanyelvi pályázat Kurír 288. 
2014. máj. 1. DAAD Csoportos tanulmányút Kurír 285. 
2014. jún. 1. Visegrádi Alap Small Grants Kurír 290. 

2014. .szept 1. Visegrádi Alap Small Grants Kurír 290. 
2014. szept. 15. Visegrádi Alap Standard Grants Kurír 290. 

2014. dec. 1. Visegrádi Alap Small Grants Kurír 290. 
    

Folyamatos OTKA Kiadástámogatás Kurír 289. 
Folyamatos OTKA Alapkutatások támogatása Kurír 289. 
Folyamatos Tempus Közalapítvány Comenius, Pestalozzi Kurír 279. 
Folyamatos Kanadai Nemzetk. FÜ Utazástámogatás Kurír 173. 

 


