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Hírek, információk 
 
 
1. A Kari Tanács a 2014/2015. tanév II. rendkívüli, egységvezetőkkel kibővített tanácsülését 2014. 
október 13-án (hétfőn), 10 órai kezdettel tartja a Kari Konferenciateremben. Napirendi pontok: 

I. A Kari Tanács illetékességi körébe tartozó ügyek 
1. Beszámoló a kari terhelésmérés eredményéről. Előterjesztő: Szajbély Mihály dékán és 

Feleky Gábor tanszékvezető egyetemi docens 
2. Egyéb 

 
2. A Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszéken újabb évfolyam kezdte meg tanulmányait a 
Choreomundus nemzetközi képzés keretei között 2014. szeptember 8-tól. A világ minden tájáról 
érkezett 18 hallgató képzési programjában öt neves külföldi vendégelőadót fogad a tanszék a 
2014/205. tanév téli szemeszterében. 

A Choreomundus elnevezésű négy féléves, nappali tagozatos képzés az EU Erasmus Mundus 
programja által támogatott nemzetközi mesterképzés, melynek témája a tánc mint tudás, gyakorlat és 
kulturális örökség. A program a Norvég Műszaki és Tudományegyetem, (Trondheim, NTNU), a 
Blaise Pascal Egyetem (Clermont-Ferrand, UBP), a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) és a 
Roehampton Egyetem (London URL) összefogásával jött létre. A képzést sikeresen teljesítő hallgatók 
a négy egyetem által közösen kiállított nemzetközi mester (MA) diplomát kapnak. A képzés témája 
miatt (tánckutatók képzése) a világon is egyedülálló. 
 

 

Rendezvények, konferenciák, előadások 
 
1. Berta Tibor  egyetemi docens (Hispanisztika Tanszék) ibériai nyelvtörténeti témájú előadást 
tartott "La falta de la concordancia del participio en los tiempos compuestos en textos medievales 
no literarios de la Península Ibérica" címmel a pozsonyi Comenius Egyetemen szeptember 19-20. 
között megrendezett III Jornadas de Estudios Románicos konferencián. 
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 Ugyanő a szeptember 26-27. között Prágában, a Károly Egyetemen rendezett Jornadas de 
Língua Portuguesa e culturas lusófonas da Europa central e de leste című konferencián az alábbi 
portugál nyelvtörténeti témájú előadást tartotta: "Aportação à história da eliminação da 
concordância do particípio nos tempos compostos do português". 
 
2. Lénárt András egyetemi tanársegéd (Hispanisztika Tanszék) szeptember 12-én előadást tartott a 
Berlinben megrendezett XVII. AHILA (Európai Latin-Amerikanista Történészek Társasága) 
nemzetközi kongresszuson az alábbi címmel: "El cine estadounidense hispanohablante en América 
Latina y el papel de los cineastas centroeuropeos (Spanyol nyelvű amerikai filmek Latin-
Amerikában és a közép-európai filmesek szerepe)". 
 
3. Katona Eszter egyetemi adjunktus (Hispanisztika Tanszék) az ELTE, a Spanyol Nagykövetség 
és a Cervantes Intézet közös szervezésében Budapesten megrendezett IX Coloquio Internacional de 
Estudios Hispánicos: 1914-2014 La tradición de las rupturas című konferencián tartott előadást az 
alábbi címmel: "Rupturas lorquianas en Así que pasen cinco años". 
 
4. Horti Gábor  (Ókortörténeti Tanszék, Történelemtudományi Doktori Iskola, Antikvitás Program)  
„Did the Roman Empire have a grand defensive strategy?„ címmel előadást tartott az ELTE-n 
rendezett nemzetközi konferencián (First Croatian–Hungarian PhD Conference on Ancient History) 
2014. október 2-án (Budapest, ELTE BTK, Hahn István szeminárium). 
 
5. Büky László (Magyar Nyelvészeti Tanszék) a 2014. szeptember 17-20 között a nyitrai egyetemen 
rendezett XVIII. Élőnyelvi Konferencián „Szókészleti elemek használati vonatkozásai” címmel 
előadást tartott. 
 Ugyanő részt vett a XII. Semiotica Agriensis Országos szemiotikai konferencián 2014. 
október 3-5 között. „Tájábrázolás Füst Milán lírájában” címmel tartott előadást. 
 
6. 2014. szeptember 18–20. között rendezték meg a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-
európai Tanulmányok Karán a 18. Élőnyelvi Konferenciát. A Nyelvjárás és sztenderdizálódás Szeged 
lakosságának nyelvhasználatában (K105720 OTKA-pályázat) című kutatás első eredményeit három 
előadásban mutatták be az Angoltanár-képző és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék (Kontra Miklós) és a 
Magyar Nyelvészeti Tanszék munkatársai: 

Berente Anikó – Kontra Miklós  – Sinkovics Balázs: Egy szegedi ö-ző, e-ző és mekögő beszélő 
nyelvhasználatának és nyelvi attitűdjeinek összefüggései;  

Kontra Miklós: Some methodological problems in the Szeged sociolinguistic interviews;  
Bagi Anita – Németh Miklós – Molnár Mária : Van-e olyan, hogy „az adatközlő 

nyelvhasználata”? Egy ö-ző szegedi adatközlő kalandjai a SZÖSZI-vel két felvonásban. 
Szintén előadott a kutatócsoport volt munkatársa, jelenleg a Magyar nyelvészeti doktori program 
hallgatója, Wirt Patrícia . Előadásának címe: A köznyelvi e ~ ö váltakozást mutató morfémák. 
 
7. Baráth Tibor , a Neveléstudományi Intézet adjunktusa, a Közoktatási Vezetőképző és 
Továbbképző Intézet vezetője 2014. szeptember 18-21. között részt vett az ENIRDELM éves 
konferenciáján (More Trust, less Control – less Work? Culture of Trust as a Basis of Educational 
Leadership and School Improvement), amelyen „Do you trust in schooling?” címmel tartott 
előadást, és Vass Vilmossal vezette a Balancing Curriculum and Knowledge Management at the 
HUNSEM című műhelyet. Szakmai látogatást tett szeptember 22-24. között Laure UAS-n a Támop 
412B/2 program keretében, ahol az általuk fejlesztett Learning by Developing modell célját, 
módszerét, alkalmazásának módját és eredményeit tanulmányozta. 
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8. Mód László egyetemi adjunktus (Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék) 2014. 
szeptember 18-án előadást tartott Budapesten a "Határok, határmentiség a Kárpát-medencében" 
című konferencián az államhatárokhoz kapcsolódó emlékezetről. 
 
 

Könyvespolc 
 
1. Megjelent Székely Melinda (Ókortörténeti Tanszék) “Amicta erat byssino et purpura et cocco” 
(Rev 18,16) Textiles and textile dyes in the Early Roman Empire című tanulmánya a The Bible and 
Economics. International Biblical Conference XXV (2013). kötetben (Szeged, JATEPress 2014). 
 
2. Megjelent D. Molnár Éva (Neveléstudományi Intézet) „Az önszabályozott tanulás pedagógiai 
jelentősége” című könyvfejezete a „Tanulmányok a neveléstudomány köréből, 2013. Tanulás és 
környezete” kötetben, amelyet MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság adott ki Benedek András és 
Golnhofer Erzsébet szerkesztésében. 
 
3. Megjelent Józsa Krisztián (Neveléstudományi Intézet) és George A. Morgan tanulmánya: 
Developmental changes in cognitive persistence and academic achievement between grade 4 and grade 
8. European Journal of Psychology of Education. 29. 3. sz. 521–535. 
 
4. A Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár, valamint az 
MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport A vallási kultúrakutatás könyvei sorozatában megjelent új 
könyvek: 

Barna Gábor – Povedák István (eds.) Politics, Feasts, Festivals. Szeged, 2014. 
Povedák István – Szilárdi Réka (szerk.) Sámán sámán hátán. A kortárs pogányság 

multidiszciplináris vizsgálata. Szeged, 2014. 
Barna Gábor – Kerekes Ibolya (szerk.) Vallás, egyén, társadalom. Szeged, 2014. 
Glässer Norbert: Találkozás a Szent Igazzal. A magyar nyelvű orthodox zsidó sajtó cádik-képe 

1891-1944. Szeged, 2014. 
Glässer Norbert – Zima András (szerk.): Hagyományláncolat és modernitás. Szeged, 2014. 

 
5. Varga Sándornak, a néprajzi tanszék adjunktusának megjelent tanulmányai:  

(Dóka Krisztinával, Felföldi Lászlóval, Fügedi Jánossal és Karácsony Zoltánnal) Az MTA BTK 
Zenetudományi Intézet Néptánc Archívuma, Zenetudományi Dolgozatok 1978-2012. 195-210. 

A táncházas turizmus hatása egy erdélyi falu társadalmi kapcsolataira és hagyományaihoz való 
viszonyára, in: Könczei Csongor szerk. Az erdélyi magyar táncművészet és tánctudomány az 
ezredfordulón II. Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Kolozsvár, 105-128. 

 
 

Tudományos és PhD hírek 
 
1. PhD-védések: 

Draskóczy Eszter (irodalomtudomány) PhD-védésére 2014. szeptember 18-án került sor. A védés 
eredménye: 100%. 

Bohács Krisztina (neveléstudomány) PhD-védésre 2014. szeptember 18-án került sor. A védés 
eredménye: 84%. 

Balogh Erzsébet (nyelvtudomány) PhD-védésére 2014. szeptember 30-án került sor. A védés 
eredménye: 92%. 
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2. PhD-szigorlatok: 

Rittling László (történelemtudomány) PhD-szigorlatára 2014. szeptember 25-én került sor. A 
szigorlat eredménye: 100%. 

Döbör András (történelemtudomány) PhD-szigorlatára 2014. szeptember 29-én került sor. A 
szigorlat eredménye: 100%. 

 
3. A Tudományterületi Doktori Tanács 2014. szeptember 17-én tartotta ülését, amelyen  a 
következő határozatok születtek. 

1. Új eljárás indítása 
Neveléstudomány: Szabó Attila, Magyar Andrea, Buzás Zsuzsanna, Ingo Barkow eljárás 
indítása iránti kérelmét 8 igen egyhangú szavazattal, Pásztor Attila indítási kérelmét 7 igen, 1 
nem szavazattal támogatta. 

Történelemtudomány: Maléth Ágnes Katalin eljárás indítása iránti kérelmét 8 igen szavazattal 
támogatta. 

Irodalomtudomány: Huszár Linda eljárás indítása iránti kérelmét 8 igen szavazattal támogatta. 
2. Védési bizottság összetételének elfogadása 

Nyelvtudomány: Tóth Csilla 
Neveléstudomány: Mikulán Rita, Hamvai Csaba, Tóth Edit és Bacsa Éva 
Irodalomtudomány: Sarkadi Bence 
Történelemtudomány: Polenyák Ivett, Nagy István, Kiss Attila védési bizottságára tett     
javaslatot egyhangúlag támogatta a doktori tanács. 

3. Eljárás lezárását kezdeményezte a jelöltek kérésére: 
Történelemtudomány: Marosi Ágnes, Bodó Katalin kérelmét 8 igen szavazattal egyhangúlag 
támogatta és a jelöltek doktori eljárását lezárta. 

4. EDT külső tagjaira érkezett javaslatok ismertetése, megszavazása. 
Történelemtudomány: dr. Fodor Pál jelölését 8 igen szavazattal támogatta a doktori tanács. 

5. Doktori eljárás lezárása: 
Nyelvtudomány: Hardi Judit fokozatszerzési eljárását 8 igen szavazattal lezárta, és azt az EDT 
felé továbbküldésre javasolja.  

Pál József a doktori tanács elnöke kérte a doktori iskolák vezetőit, hogy a kari doktori szabályzat 
kidolgozásához szükséges anyagokat mielőbb juttassák el a Dékáni Hivatalba.  

 
 

Pályázatok 
 
1. Fiatal magyar kutatók külföldi tudományos rendezvényen való aktív részvételének 
támogatása - A Magyar Tudományos Akadémia 2015. január 1-jétől 2015. szeptember 30-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 azok az MTA irányítása alatt álló kutatóközpontok, önálló jogi 
személy kutatóintézetek vagy a Támogatott Kutatócsoportok Irodája (továbbiakban: intézmény) 
alkalmazásában álló, tudományos munkakörben (tudományos segédmunkatárs, tudományos 
munkatárs, tudományos főmunkatárs, fiatal kutatói álláshelyen) 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 a 40. életévüket. A 
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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, 
a szükséges dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja; 

A pályázat nyílt jellegű, a vissza nem térítendő támogatás folyósítására egy összegben kerülhet sor. 
Ugyanarra a konferenciarészvétel-támogatásra adott évben csak egyszer lehet pályázni. A nyertes 
pályázó a megítélt összeget kizárólag a megpályázott konferencián való részvételre veheti igénybe. 
Elszámoláskor csak a támogatási időszakra (a döntéstől számítva 2015. szeptember 30-ig) eső számlák 
fogadhatóak el. A pályázati keret összege 2015. évre 10 000 000 Ft, a 2015. január 1-jétől 2015. 
szeptember 30-ig terjedő időszakra az irányadó összeg 5 M Ft. A minimálisan kiosztható összeg 
személyenként bruttó 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 pályázatokat 2014. szeptember 10-től október 15-ig lehet benyújtani az INKP elektronikus 
pályázati rendszeren keresztül (https://palyazat.mta.hu/inkp). A belépéshez az Akadémiai Adattár 
azonosítója szükséges. 
Az alábbi dokumentumok eredeti példányát postán kérjük megküldeni az MTA Titkárság 
Kutatóintézeti Főosztálya részére (1051 Budapest, Nádor utca 7.): 

1. nyilatkozat: a pályázati weboldal „Letöltés” menüpontja alól letölthető dokumentumot kérjük 
kitölteni 

2. közalkalmazotti munkajogviszony igazolása (aláírás, pecsét). 
A postabélyegző legkésőbbi dátuma 2014. október 15. lehet. A borítékon fel kell tüntetni: „INKP 
2015/1”. A pályázati anyagok lezárásának határideje 2014. október 15. éjfél. 

A pályázat formailag csak akkor érvényes, ha a pályázó személye megfelel a kiírás 
feltételeinek, és valamennyi szükséges dokumentum az előírt tartalommal, aláírva, határidőre 
beérkezett, illetve 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 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 
őszén 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. 
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A nyertes pályázó köteles értesíteni az MTA Titkárság Kutatóintézeti Főosztályát, ha a 
megpályázott rendezvény szervezői mégsem fogadták el az absztraktot. 

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 utolsó napjától számított 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 határozza meg. 
Egyéb, pályázattal kapcsolatos információk: 

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

– a támogató saját forrás meglétét nem követeli 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. 

További információ: http://mta.hu 
 
2. DAAD graduális tanulmányi ösztöndíj bármely tudományterületen a 2015-2016. tanévben 
Németországban - Az ösztöndíj bármely tudományterületen végzett magyar hallgatók számára azt a 
lehetőséget kínálja, hogy német felsőoktatási intézményben mester- vagy egyéb graduális képzésen 
vegyenek részt a német végzettség megszerzése céljából. Az ösztöndíj megpályázható a hazai 
graduális szintű képzés csak első vagy csak második évének németországi elvégzésére is, ekkor 
azonban a végzettség a hazai intézményben kerül megszerzésre. 

Az ösztöndíj időtartama a választott képzéstől vagy tanulmányoktól függően 10 és 24 hónap 
között lehet. Minden ösztöndíjat először csak egy tanulmányi évre ítélnek meg és jó tanulmányi 
teljesítmény esetén lehet kérelemmel az ösztöndíj időtartamát meghosszabbítani. 

A DAAD havonta 750 euró ösztöndíjat biztosít. Ezen kívül a DAAD 200 euró egyszeri utazási 
hozzájárulást is nyújt. Továbbá a DAAD évente 260 euró tanulmányi- és kutatási támogatást nyújt, és 
adott esetben lakhatási támogatást és családi pótlékot is biztosít. Egy esetleges nyelvtanfolyam 
finanszírozását a DAAD estenként bírálja el. Ha a fogadó német felsőoktatási intézményben 
tandíjfizetési kötelezettség merül fel, abban az esetben a DAAD vagy az ösztöndíjasokat a 
tandíjfizetési kötelezettség alól felszabadítja, vagy szemeszterenként 500 euró értékhatárig a DAAD a 
tandíjat átvállalja. 

A német nyelvismeret elmélyítésére a „Deutsch-Uni Online (DUO)“ online nyelvtanfolyam 
ajánlott. A DAAD 6 hónapig átvállalja a nyelvtanfolyam díját az ösztöndíj odaítélésétől kezdődően. 
Ezen kívül az ösztöndíjasok támogatást igényelhetnek a DAAD-nál egy saját választású német 
nyelvtanfolyamon való részvételre az ösztöndíj időtartama alatt. További információt az ösztöndíj 
elnyerését követően kapnak az ösztöndíjasok. Szükség esetén az ösztöndíj kezdete előtt (az 
ösztöndíjasnak ingyenes) német nyelvtanfolyamot támogathat a DAAD egy németországi 
nyelviskolába. Erről a döntést a DAAD hozza meg. Adott esetben a részvétel kötelező.  

A DAAD graduális tanulmányi ösztöndíjára azok a kiváló végzős hallgatók illetve diplomások 
pályázhatnak, akik az ösztöndíj kezdetekor már legalább az első végzettséggel rendelkeznek (Bachelor 
bizonyítvány, diploma vagy egyéb főiskolai vagy egyetemi végzettség), és a kiválasztott németországi 
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Master képzésen jelentkezésre jogosultak. Pályázni már az utolsó tanulmányi éven is lehet. A 
diplomásoknak a pályázás időpontjában az utolsó végzettség rendszerint nem lehet hat évnél régebbi. 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ösztöndíjra történő pályázással párhuzamosan a kiválasztott 
német felsőoktatási intézmény felvételi eljárásán is önállóan és időben részt kell vennie. Ügyeljen a 
kiválasztott tudományterület jelentkezési határidejére, valamint az előírt nyelvi és szakmai előírásokra. 
A DAAD online-pályázati adatlapon mindenképpen több mesterszakot (német felsőoktatási 
intézményt) kell rangsorolni. Minden egyes a rangsorban megadott szakterülethez a „Mesterszak 
leírása” formanyomtatványt kell kitölteni, amely a DAAD – Német Felsőoktatási Információs Központ 
honlapján található: http://www.daad.info.hu/mstipendiendaadstudien.html 

Sikeres pályázat esetén a bíráló bizottság által engedélyezett szakra a német felsőoktatási 
intézmény felvételi igazolását az ösztöndíj megkezdése előtt a DAAD központjába el kell juttatni. A 
DAAD ösztöndíj odaítéléséről szóló oklevele csak akkor válik érvényessé, ha a felvételi igazolást a 
DAAD megkapja. A német nyelvű képzések esetén a DAAD ösztöndíjra pályázóknak a német 
nyelvismeretet egy állami vagy államilag elismert intézmény által kiállított 
nyelvvizsgabizonyítvánnyal kell igazolniuk. Amennyiben a DAAD ösztöndíj pályázathoz csatolt 
német nyelvismeret igazolása a német felsőoktatási intézmény felvételi eljárásához nem elegendő, 
akkor a pályázónak még német felsőoktatási intézmény által előírt időpontig a szükséges német 
nyelvismeret igazolását is be kell nyújtania. 

Az angol nyelvű képzések esetén az angol nyelvismeretet pályázati anyaggal együtt kell 
igazolni. Amennyiben a pályázathoz elfogadott angol nyelvvizsga bizonyítvány a német felsőoktatási 
intézmény előírásainak nem felel meg, abban az esetben a pályázónak képesnek kell lennie a DAAD 
pályázat benyújtása után a német felsőoktatási intézmény felvételi eljárásához előírt angol nyelvvizsga 
bizonyítványt (legkésőbb a német felsőoktatási intézmény által előírt időpontig) benyújtania. A német 
nyelvismeret igazolására azonban minden esetben szükség van, amely egy állami vagy államilag 
elismert nyelvvizsga bizonyítvánnyal történhet. 

Azok a pályázók, akik nem rendelkeznek német nyelvvizsgával, vagy nem beszélnek németül, 
kérjük, időben forduljanak a DAAD Információs Központhoz Budapesten, vagy valamelyik DAAD – 
lektorhoz az OnDaF nyelvi teszt teljesítéséhez (időpontok: http://www.daad.info.hu/mevents.html, 
vagy – ha egyáltalán nem beszélnek németül – egy „DAAD-Sprachzeugnis” űrlapért.  

Ha a kiválasztott szakon többhónapos külföldi tartózkodással is számolni lehet, az egész 
külföldi tartózkodást rendszerint csak akkor lehet figyelembe venni, ha a külföldi tartózkodás egy 
Európai Uniós tagországba (de nem a saját hazájába) szól, maximum 6 hónap és legfeljebb ösztöndíj 
időtartamának a 25%-át teszi ki.  

A pályázatból kizárásra kerülnek azok a pályázók, akik a pályázáskor több mint 15 hónapja 
tartózkodnak Németországban. 

A pályázás a DAAD portálon keresztül online történik, amely a http://www.funding-guide.de 
ösztöndíjas adatbankból érhető el, valamint papíralapon a Magyar Ösztöndíjbizottságnál. A pályázat 
csak akkor érvényes, ha online és papíralapon is határidőn belül elküldésre kerül, és hiánytalanul 
beérkezik a MÖB-höz. 
A pályázathoz szükséges két példányban mindenkor benyújtandó dokumentumok köre (teljes körű és 
kötelező) érvényű felsorolása az „Ellenőrző lapon” található, amely a következő honlapon olvasható: 
http://www.daad.info.hu/mstipendiendaad.html. 
A DAAD portálra (http://www.funding-guide.de) feltöltendő dokumentumok: 

–Kötelező érvényű ellenőrző lap 
– MÖB online-pályázati adatlap 
– DAAD online-pályázati adatlap 
– Szakmai önéletrajz 
– Adott esetben publikációs lista 
– Munkaterv 
– A választott szakok leírása 
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– „Mesterszak leírása” formanyomtatvány 
– Csak az első prioritásnál: mesterszak tanterve az internetről kinyomtatva (struktúra, modulok tartalma) 
– Adott esetben diplomá(k) másolata és fordítása 
– Minden leckekönyv másolata és fordítása (szakváltásoké is!), nem „Europass” oklevélmelléklet 
– Érettségi bizonyítvány másolata és fordítása 
– Államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány, adott esetben fordítással, vagy OnDaF bizonyítvány, esetleg 

„DAAD-Sprachzeugnis” (Kérjük, vegyék figyelembe a nyelvvizsgáról a pályázati feltételeknél leírtakat! 
http://www.daad.info.hu/DAADNYELVVIZSGA14.pdf) 

– Adott esetben további dokumentumok másolata és fordítása pl.: igazolás szakmai gyakorlatról. 
Papíralapon benyújtandó dokumentumok: 

– Ajánlólevél magyarországi tudományos fokozattal (doktorált, habitált) rendelkező főiskolai vagy egyetemi 
oktatatótól, lezárt borítékban 

– Pályázati összefoglaló (az a kinyomtatott PDF dokumentum, melyet a pályázat véglegesítése után a 
DAAD-portálon kap) 

Felhívjuk azok figyelmét, akik németországi részképzésre pályáznak ösztöndíjat, és Magyarországon 
szeretnének Master végzettséget szerezni, a következőkre:  
Ha egy magyarországi két éves képzésből egy évet Németországban szeretne teljesíteni, a pályázatban 
mellékelni kell a hazai intézmény igazolását a németországi tanulmányok elismeréséről, vagy a 
tanulmányi rendet. Igazolni kell továbbá, hogy a rendes tanulmányi időt a hallgató nem lépi túl, tehát a 
magyarországi Master képzés a németországi tanulmányokkal együtt nem fog tovább tartani, mint egy 
kizárólag itthon teljesített mesterképzés. 

Pályázati határidő: november 15. (postai bélyegző) 
Kérjük, mindenképp vegyék figyelembe a „Pályázati útmutató” 
(http://www.daad.info.hu/mbewerbungsanleitung.pdf) erre a programra is vonatkozó pályázati 
feltételeit és eljárását! 

A tanulmányi ösztöndíj kezdeti időpontja általában október 1. Abban az esetben, ha a 
pályázónak két illetve négy hónapos nyelvi tanfolyamot is odaítélt a bíráló bizottság, akkor az 
ösztöndíj ennek megfelelően korábban kezdődik. A németországi posztgraduális (mester/master 
szintű) továbbtanulási lehetőségekről a következő honlapon lehet informálódni: 
http://www.hochschulkompass.de. 
 
3. Domus magyarországi ösztöndíj 2014 – kutatóknak. A Magyar Tudományos Akadémia pályázatot 
hirdet a külföldi magyar tudományosság szereplői számára magyarországi kutatói ösztöndíjak 
elnyerésére. 

Az Akadémia Domus ösztöndíjprogramja senior és junior ösztöndíjakkal kívánja támogatni a 
külföldi kutatók szakmai munkásságát, magyarországi tevékenységét, segítve bekapcsolódásukat a 
magyarországi tudományos életbe, akadémiai és egyetemi kutatásokba, magyarországi témavezetők és 
befogadó intézmények közreműködésével. 

Az ösztöndíj tudományos kutatómunka végzésére, anyaggyűjtésre, konferencián való 
részvételre, konzultációra stb. használható fel, a benyújtott és elfogadott pályázatban megfogalmazott 
szakmai terv szerint. 

A pályázati támogatás nyílt pályázati eljárás útján nyerhető el. 
Senior ösztöndíj elnyerésére pályázatot nyújthatnak be az Akadémiának az Alapszabály 13. § (2) 
bekezdése szerinti külső tagjai, valamint az Alapszabály 23. § (1) bekezdése szerinti külső köztestületi 
tagok. Junior ösztöndíjra pályázhatnak a tudományos fokozattal nem rendelkező, 35. életévüket még 
be nem töltött külföldi kutatók közül azok, akik rendelkeznek MA diplomával és tudományos 
munkásságuk a magyar nyelvű és/vagy tárgyú kutatások terén dokumentálható. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázás új feltétele a regisztráció és a publikációs adatok 
feltöltése a Magyar Tudományos Művek Tárában a pályázási határidőn belül. 
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A pályázat forrása: az Akadémia 2014. évi költségvetésében rendelkezésre álló MTA 
Titkársága Köztestületi feladatok alcím előirányzatai. 
Jelen pályázat keretében támogatandó kutatások megvalósítására rendelkezésre álló keretösszeg 2014. 
évben: 14 000 000 forint, azaz tizennégy millió forint.  A megpályázható senior ösztöndíj összege 40 
000-160 000 forint, a junior ösztöndíj összege 30 000-120 000 forint. A megpályázható ösztöndíjak 
időtartama 1 héttől 3 hónapig terjedhet. 

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, ha a pályázatban megjelölt kutatási terv 
megvalósul, illetve a kutatási beszámolót a Kuratórium elfogadja. Ellenkező esetben a Domus 
Kuratóriumnak jogában áll a kedvezményezettet a támogatás visszafizetésére kötelezni. 

Budapesti kutatómunka esetén az ösztöndíj időtartamára az ösztöndíjast térítésmentes szállás 
illeti meg a Domus Hungarica Vendégházban, vidéki kutatómunka esetén pedig havonta maximum 50 
000 forint – kizárólag számlával igazolt – szállásköltség-térítés adható. 

Jelen pályázat keretében a 2015. január 1. és 2015. június 30. között megvalósuló ösztöndíjas 
tevékenység támogatható. Az ösztöndíj elnyerését követően a kutatási tevékenység pontos ideje az 
MTA Titkárság Határon Túli Magyarok Titkárságának bejelentendő, mivel az ösztöndíj utalása ehhez 
igazodik. A budapesti szállásigény a Domus Hungarica Vendégház vezetőjével előzetesen 
egyeztetendő. Az elnyert ösztöndíj lehetőség szerint megszakítás nélkül, folyamatosan, illetve 
maximum két részletben vehető igénybe. 

A pályázatot 2014. szeptember 15-től október 17-én pénteken, 14 óráig az Akadémiai 
Adattárhoz kapcsolt Domus pályázati rendszeren keresztül kell benyújtani az alábbi linken: 

Junior pályázók esetében: https://palyazat.mta.hu/domus_junior_2014_osz/ 
Senior pályázók esetében: https://palyazat.mta.hu/domus_senior_2014_osz/ 

A pályázati rendszerbe való belépés két technikai előfeltétele: 
1. a pályázó regisztráljon és feltöltse/frissítse adatait, valamint tudományos életrajzát az Akadémiai 

Adattárban (AAT), 
2. a pályázó regisztráljon és feltöltse/frissítse publikációs adatait a Magyar Tudományos Művek 

Tárában (MTMT). 
A senior és junior ösztöndíjak odaítéléséről a Domus Kuratórium 2014. december 1-ig dönt. A 
Kuratórium, illetve az egyes kurátorok elsősorban a megpályázott kutatási téma társadalmi 
hasznossága, a pályázó szakmai felkészültsége, valamint a kutatási terv eredetisége, kidolgozottsága és 
megvalósíthatósága alapján bírálják el a pályázatokat. A döntés eredményéről a pályázók névre szóló 
elektronikus értesítést kapnak. 
Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki 

a) a benyújtott támogatás iránti kérelmében a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló 
valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett, 

b) korábban az Akadémia által nyújtott ösztöndíjjal az előírt határidőre nem számolt el, 
c) a korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolóját az Akadémia visszautasította, 
d) Magyarországon állandó lakó- és tartózkodási hellyel, Magyarországon folytatott munkavégzésre 

irányuló további és egyéb jogviszonyból, magyarországi támogatásból származó rendszeres 
jövedelemmel rendelkezik. 

A pályázó a szerződéskötést követően részesülhet ösztöndíjban. Az ösztöndíj folyósítása átutalással, 
egy összegben történik, az ösztöndíjas időszak megkezdése előtt, támogatási előleg formájában. Az 
ösztöndíjak felhasználásáról az ösztöndíjas beszámolót készít, amely az elektronikus rendszerbe 
töltendő fel, a letölthető sablon alapján.  A kutatási beszámolók feltöltési határideje: az ösztöndíjas 
időszak letelte után egy hónap. A kutatási beszámolókat a Domus Kuratórium értékeli. Ha az 
ösztöndíjas határidőre nem tesz eleget beszámoló-készítési kötelezettségének, a következő 3 évre 
kizárja magát a pályázási lehetőségből. Kérjük ösztöndíjasainkat, hogy a Domus ösztöndíj segítségével 
készült munkáikból – megjelenés esetén – 2 példányt a Domus Könyvtár részére szíveskedjenek 
eljuttatni. 
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Az útmutatókon túl a pályázat benyújtásával, a pályázati eljárással kapcsolatos általános 
kérdésekben az MTA Titkárság Határon Túli Magyarok Titkársága ad további felvilágosítást és 
segítséget a domus@titkarsag.mta.hu címen és a +36 1 4116194 pályázati ügyfélszolgálati 
telefonszámon, vagy szükség esetén a +36 1 4116196 titkársági telefonszámon. 

A pályázást megelőzően a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT) történő 
regisztrációs és publikációfeltöltéssel kapcsolatos kérdésekben az MTMT ügyfélszolgálati 
munkatársai nyújtanak segítséget. 

A munkatársak telefonon, e-mailben és Skype-on is elérhetőek. Elérhetőségük az MTMT 
Portálon, a Munkatársak menüpont alatt megtalálható. Telefon: +36 1 4116323 vagy +36 1 4116330, 
mobiltelefon: +36 20 5681585 vagy +36 20 5681393, e-mail: domuspalyazat@mtmt.hu. A pályázási 
időszakban az MTMT-vel kapcsolatos kérdéseket a tudtar@titkarsag.mta.hu címre és a +36 1 4116194 
pályázati ügyfélszolgálati telefonszámra várjuk. 

További információ: http://mta.hu 
 
4. Az emberi erőforrások minisztere a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: 
Központ) lebonyolításában 2014. októberi megjelenéssel nyílt pályázatot hirdet a Klebelsberg 
Képzési Ösztöndíj elnyerésére. 

A pályázat célja: Magyarország kiválóan képzett, hivatástudattal és megfelelő gyakorlati 
tapasztalattal rendelkező magyar pedagógus-utánpótlásának biztosítása. A tanári pályát választó 
egyetemi és főiskolai hallgatók motiválása a hivatásuk szerinti tartós elhelyezkedésre, egyúttal a 
diplomaszerzést követően álláshely biztosítása, továbbá valamennyi tanárszakot, szakpárt – elsősorban 
a mellékletben megadott szakokat, szakpárokat – választó pedagógusjelöltek számának növelése, a 
hazai köznevelés szakos tanári ellátottságának megerősítése. 

A pedagógus pályát választó egyetemi és főiskolai hallgatók ösztöndíjas támogatása azon 
félévek időtartama alatt, amelyek során az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya fennáll, amennyiben az 
ösztöndíjas a támogatási szerződés aláírásával vállalja, hogy az általa megjelölt három megye 
egyikében, a Központ által megjelölt köznevelési intézményi kör intézményei közül választva, főállású 
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít, és azt tartósan, de legalább az ösztöndíj folyósítási 
idejének megfelelő időtartamban fenntartja. 

A pályázat forrása a Központ költségvetésében a Klebelsberg Képzési Ösztöndíjprogram (a 
továbbiakban: ösztöndíjprogram) finanszírozására elkülönített keret. A 2014. évben rendelkezésre álló 
teljes keretösszeg 361 millió Ft.  

A pályázat benyújtására az a magyarországi felsőoktatásban tanuló, Magyarországon vagy 
Magyarországgal szomszédos országban élő magyar anyanyelvű hallgató jogosult, aki a pályázat 
benyújtásának időpontjában: 

– egységes, osztatlan tanárképzést nyújtó felsőoktatási intézménybe felvételt nyert, illetve a 
pályázat benyújtásának időpontjában már tanulmányokat folytat, 

– vállalja, hogy 
– a tanárképzésben végzettséget és szakképzettséget szerez, és 
– az oklevél megszerzését követően – a támogatási szerződésben foglaltak szerint – a 

végzettségének, szakképzettségének megfelelő főállású foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt 
létesít, illetve tart fenn. 

Az ösztöndíj megállapítása az ösztöndíjas jogviszony első félévében az ösztöndíjprogram értékelési 
szempontjai alapján (10.1. pont) differenciáltan, 25 000 Ft – 75 000 Ft/hó/fő közötti összegben 
történik. Az ösztöndíj összegére a 10.1 pontban meghatározott értékelési szempontok 
figyelembevételével a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Bizottság (a továbbiakban: KÖB) tesz javaslatot 
a miniszter számára. Az ösztöndíjas jogviszony második félévétől az ösztöndíjak összegét a KÖB 
minden tanulmányi félév kezdetén felülvizsgálja a rendelkezésre álló keretösszeg, valamint az 
Ösztöndíjas utolsó aktív félévben elért kreditindexe figyelembevételével.  
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A pályázat benyújtási határideje: 2014. október 20. 
A pályázatot elektronikusan és papír alapon, postai úton is be kell nyújtani. A pályázat elektronikus 
beadásához a Központ honlapján található elektronikus felület áll rendelkezésre: 
http://osztondij.klik.gov.hu 
A pályázattal kapcsolatosan hiánypótlás benyújtására nincs lehetőség. A pályázati felhíváshoz, a 
benyújtandó pályázathoz kapcsolódóan további információkat kaphat a http://www.klik.gov.hu 
weboldalon, az osztondij@klik.gov.hu e-mail címen, valamint a megadott honlapon feltüntetett 
telefonszámon. 
 
5. A Balassi Intézet 2014. október 1-jén hetedik alkalommal hirdette meg az Európai Unió 
támogatásával megvalósuló Campus Hungary program ösztöndíjait, melyekre a magyarországi 
konvergenciarégiók felsőoktatási intézményeinek hallgatói és munkatársai, így a Szegedi 
Tudományegyetem polgárai is pályázhatnak. 

A magyarországi konvergenciarégiók (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, 
Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl és Dél-Dunántúl) felsőoktatási intézményeinek hallgatói és 
munkatársai az összes ösztöndíjtípusra pályázhatnak, vagyis a hallgatók féléves részképzésre, szakmai 
gyakorlatra, valamint rövid és csoportos tanulmányútra, a felsőoktatási munkatársak rövid és hosszú 
tanulmányútra. Az ösztöndíjfelhívások, melyek valódi mobilitási lehetőségeket kínálnak a világ 
minden tájára, már elérhetők a Campus Hungary oldalán. Pályázni 2015. január 1. – 2015. június 30. 
közti megvalósítási időszakra lehet, a beadási határidő 2014. október 27., 12 óra. A rövid határidő 
miatt érdemes tehát már most regisztrálni a honlapon, tanulmányozni a pályázati lehetőségeket, és 
felvenni a kapcsolatot a külföldi partnerekkel, illetve megkezdeni a pályázathoz szükséges 
formanyomtatványok beszerzését, hogy a pályázati időszak zárultáig (október 27., 12 óra) minden 
dokumentum feltöltése megtörténhessen. Jelentkezni egyébként kizárólag elektronikusan lehet. 
Bővebb információ: http://www2.u-szeged.hu/kulugy/campus_hungary/index.html 

 
6. A Magyar Művészeti Akadémia – a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Molnár Tamás Kutató 
Központtal szakmai együttműködésben – pályázatot hirdet kutatók számára modern és kortárs 
eszmetörténeti kutatás támogatása céljából.  
A kiírás keretében kiemelt figyelemben részesülnek 

– a politika és esztétikum kapcsolatára, mint a művészetelméleti viták meghatározó aspektusára 
– a művészetfilozófiai koncepciók társadalmi relevanciájának bemutatására koncentráló 

eszmetörténeti kutatások. 
A pályázaton minden olyan kutató részt vehet, aki a támogatási időszak kezdetéig nem töltötte 

be a 40-dik életévét. A pályázat benyújtásának feltétele bölcsészettudományi vagy 
társadalomtudományi mesterképzésben szerzett oklevél vagy azzal egyenértékű egyetemi diploma. 
Kutatási támogatásban részesülhet: legfeljebb 10 fő. A kutatási támogatás időtartama: 7 hónap (2014. 
november 1. napjától 2015. május 31. napjáig). A kutatási támogatás összege: bruttó 150 000 Ft/hó. 

A kutatási támogatás az SZJA törvény alapján nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek 
megfelelően a hatályos jogszabályi előírások szerinti számfejtést és a közterhek levonását követően 
megállapított nettó összegben kerül kifizetésre. A támogatás időszak végére el kell készülnie a 
pályázatban vállalt munkának legalább 6 ív terjedelemben. 

A sikeres pályázó munkájának szakmai vezetését és ellenőrzését a Magyar Művészeti 
Akadémia és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Molnár Tamás Kutató Központ végzi. A sikeres 
pályázónak részt kell vennie a Molnár Tamás Kutató Központban folyó tudományos munkában s 
legalább havi gyakorisággal kell bemutatnia a támogatási időszakban végzett munka előrehaladását az 
MMA által kijelölt konzulenseknek. A konzultációk keretében igazolt teljesítés előfeltétele a 
támogatás havonkénti folyósításának. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. október 30. 
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A beérkezett pályázatokat az MMA Művészetelméleti Tagozat és az MTKK szakértőiből álló 
bizottság bírálja el. A pályázati támogatás időszak kezdete 2014. november 1., a támogatási időszak 
vége 2015. május 31 A pályázati anyagot postai úton, ajánlott, tértivevényes formában kell eljuttatni a 
következő címre: Magyar Művészeti Akadémia Titkársága, 1368 Budapest, Pf. 242. A borítékon 
szerepelnie kell a „Kutatási pályázat” megnevezésnek. 
Az ösztöndíjpályázat benyújtásához szükséges dokumentáció: 

– Részletes munkaterv (legfeljebb 1000 szó) 
– Önéletrajz és publikációs jegyzék (MTMT alapján) 
– Két szakmai ajánlólevél 

További információ: http://www.mma.hu 
 
7. Az OMAA/AÖU Kuratóriuma pályázatot hirdet ausztriai és magyarországi tudományos kutatási és 
felsőoktatási területen folytatott együttműködés támogatására és ausztriai ösztöndíjas tartózkodásra. 

Az ösztöndíjas program keretében, kutatói, egyetemi oktatói, PhD-hallgatói ausztriai 
ösztöndíjak pályázhatók meg. Az együttműködés keretében felsőoktatási együttműködés, közös 
tudományos kutatási és felsőoktatási folyamatok lebonyolításának támogatására nyújtható be pályázat 
német nyelven. 
Pályázati lehetőségek és határidők: 

– Rövid (3 napos) felsőoktatásban oktató, kutatói ösztöndíjakra: 2014-ben folyamatosan 
– Felsőoktatás oktatói, kutatói 1 hónapos ösztöndíjaira: 2014. október 30. és december 15. 
– Semester- Ösztöndíjak PhD-hallgatók részére: 2014. október 30. 
– Osztrák-magyar együttműködési projektpályázatokra: 2014. október 30. 

A pályázatok teljes szövege megtalálható: http://www.omaa.hu 
Információ az alapítvány Titkárságán kérhető: E-mail:omaa@omaa.hu 
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Aktuális pályázatok határidő-táblázata 
 

Határid ő Meghirdető A pályázat célja, címe Megjelenés helye 
2014. okt. 10. Múzeum 1956 Emlékére Pályázat Kurír 298. 
2014. okt. 13. Fulbright Ösztöndíjak Kurír 292. 
2014. okt. 15. MTA Rendezvényrészvétel-támogatás Kurír 299. 
2014. okt. 17. MTA Domus Kurír 299. 
2014. okt. 20. KIK Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Kurír 299. 
2014. okt. 27. Balassi Intézet Campus Hungary Kurír 299. 
2014. okt. 30. MMA Kutatástámogatás Kurír 299. 
2014. okt. 30. OMAA Ösztöndíjak Kurír 299. 
2014. okt. 30. Japán Tanulm. NKK Ösztöndíj Kurír 297. 
2014. okt. 31. Nanotudomány Pályázat Kurír 298. 
2014. nov 15. FMK József Attila irodalmi pályázat Kurír 298. 
2014. nov 15. DAAD Ösztöndíjak Kurír 299. 
2014. nov 28. Hankuk Idegenny. E. Ösztöndíj Kurír 297. 
2014. dec. 1. Visegrádi Alap Small Grants Kurír 290. 
2014. dec. 15. AIDA Vendégkutatói felhívás Kurír 298. 

    
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. 

 


