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KARI TUDOMÁNYOS PÁLYÁZAT 

Az ELTE Bölcsészettudományi Karának vezetése a kari kiválósági és nemzetköziesítési célok 
elérése érdekében pályázatot ír ki nemzetközi konferenciák szervezésének támogatására, 
hazai konferenciák szervezésének támogatására, külföldi, nemzetközi konferencián tartandó 
előadás támogatására, külföldi vendégelőadó meghívásának támogatására, kéziratok idegen 
nyelvre fordításának és idegen nyelvű kéziratok lektorálásának támogatására 

Megvalósítás időtartama: 2019. június 5-től folyamatosan (visszavonásig). 

A pályázat benyújtásának módja: a pályázati adatlapot és a szakmai programot elektronikus 
úton a doktori-hivatal@btk.elte.hu címre szükséges benyújtani. 

A pályázatokról a Kar vezetése dönt, és döntést követően a Doktori és Tudományszervezési 
Iroda munkatársai értesítik elektronikus levélben a pályázókat.  

A pályázat elbírálásakor előnyt élveznek azok a pályázók, akik a pályázatukban kitérnek a 
megvalósítandó tevékenység kari/intézeti/tanszéki hasznosulására.  

A pályázó hibájából meg nem valósuló tevékenységek esetén a pályázónak az időközben már 
felhasznált támogatási összeget vissza kell fizetnie. 

A megítélt összeg kevesebb lehet a megpályázott összegnél – ebben az esetben a pályázónak 
nyilatkoznia kell, hogy a megítélt támogatás mellett is vállalja-e a tevékenység megvalósítását. 

A pályázatokkal kapcsolatban tájékoztatás a doktori-hivatal@btk.elte.hu címen kérhető. 

I. Nemzetközi konferencia szervezése: 

A pályázat célja az ELTE Bölcsészettudományi Karán rendezendő nemzetközi tudományos 
konferenciák támogatása. Nemzetközi konferenciáknak azok a rendezvények tekinthetők, amelyek 
idegen nyelven zajlanak és előadóik, résztvevőik jelentős részben külföldiek. A támogatás a 
konferenciához kapcsolódó közvetlen költségekre fordítható (pl. külföldi meghívott előadók utazási-1 
és szállásköltsége2, plakátok, absztraktfüzetek és egyéb anyagok nyomdaköltsége3), de nem fizethetők 
belőle reprezentációs költségek, honoráriumok, tanulmánykötetek kiadása. 
A kiírásra a Kar minden oktatója és kutatója pályázhat, a pályázatok benyújtása és elbírálása 
folyamatos. 
Megpályázható összeg: max. 800.000 Ft 
A pályázatnak tartalmaznia kell a konferencia címét, leírását, tervezett időpontját, előzményeit és 
szakmai jelentőségét, a tervezett meghívott előadók felsorolását, valamint az elérni kívánt 
célközönséget. A pályázathoz mellékelni szükséges a konferencia költségtervét az esetleges önerő vagy 
más külső forrásból származó bevételek feltüntetésével. 

                                                 
1 központi közbeszerzésen keresztül 
2
 három, kizárólag szállásköltséget tartalmazó árajánlat bekérésével, a legolcsóbb igénybevételével 

3
 aktuális közbeszerzési partner bevonásával (nyomda@kancellaria.elte.hu) 
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II. Hazai konferencia szervezése: 

A pályázat célja az ELTE Bölcsészettudományi Karán rendezendő hazai tudományos konferenciák 
támogatása. Hazai konferenciáknak azok a rendezvények tekinthetők, amelyek magyar nyelven 
zajlanak, vagy idegen nyelvűek, de előadóik, résztvevőik nem jelentős számban külföldiek. A 
támogatás a konferenciához kapcsolódó közvetlen költségekre fordítható (pl. előadók utazási-4 és 
szállásköltsége5, plakátok, absztraktfüzetek és egyéb anyagok nyomdaköltsége6), de nem fizethetők 
belőle reprezentációs költségek, honoráriumok, tanulmánykötetek kiadása. 
A kiírásra a Kar minden oktatója és kutatója pályázhat, a pályázatok benyújtása és elbírálása 
folyamatos. 
Megpályázható összeg: max. 200.000 Ft 
A pályázatnak tartalmaznia kell a konferencia címét, leírását, tervezett időpontját, előzményeit és 
szakmai jelentőségét, a tervezett meghívott előadók felsorolását, valamint az elérni kívánt 
célközönséget. A pályázathoz mellékelni szükséges a konferencia költségtervét az esetleges önerő vagy 
más külső forrásból származó bevételek feltüntetésével. 

III. Előadás külföldi, nemzetközi konferencián: 

A pályázat célja nemzetközi konferenciákon történő előadások támogatása. Pályázni külföldön 
megrendezett tudományos konferencián történő szóbeli, idegen nyelvű előadással lehet, posztert és 
előadás nélküli részvételt a pályázat nem támogat. A támogatás az előadó utazási és szállásköltségére7, 
valamint a konferencia regisztrációs díjára fordítható. 
A kiírásra a Kar minden oktatója és kutatója pályázhat, a pályázatok benyújtása és elbírálása 
folyamatos. 
Megpályázható összeg: max. 200.000 Ft Európán belüli konferencia esetén, max. 400.000 Ft Európán 
kívüli konferencia esetén. 
A pályázatnak tartalmaznia kell a konferencia címét, leírását, helyét, időpontját, szakmai jelentőségét, 
az előadás címét és absztraktját. A pályázathoz mellékelni szükséges egy költségtervet, valamint a 
konferenciával kapcsolatos rendelkezésre álló dokumentumokat (konferencia felhívás, weboldal címe, 
konferencia programja, meghívólevél). A meghívólevél nem feltétele a pályázatnak, de a meghívott 
előadók az elbírálás során előnyt élveznek. 

IV. Külföldi vendégelőadó meghívása: 

A pályázat célja nemzetközileg elismert, jelentős külföldi kutató vendégelőadásának vagy 
előadássorozatának támogatása az ELTE Bölcsészettudományi Karán. A pályázat önálló előadás vagy 
előadássorozat megrendezését támogatja, az egyetemi képzésben részt vevő vendégoktató 
költségtérítését nem. A támogatás felhasználható a meghívott előadó utazási-8 és szállásköltségeinek9 
fedezésére, de reprezentációs kiadásokra (pl. reggeli, vacsora) vagy honoráriumra nem. 

                                                 
4
 külföldi előadók esetén központi közbeszerzésen keresztül, belföldi előadók esetén kizárólag vonat és/vagy távolsági 

buszjáratok igénybevételekor 
5
 három, kizárólag szállásköltséget tartalmazó árajánlat bekérésével, a legolcsóbb igénybevételével 

6
 aktuális közbeszerzési partner bevonásával (nyomda@kancellaria.elte.hu) 

7
 útiköltség központi közbeszerzésen keresztül, szállásköltség három, kizárólag szállásköltséget tartalmazó árajánlat 

bekérésével, a legolcsóbb igénybevételével 
8
 központi közbeszerzésen keresztül 



3 

A kiírásra a Kar minden oktatója és kutatója pályázhat, a pályázatok benyújtása és elbírálása 
folyamatos. 
Megpályázható összeg: max. 200.000 Ft európai előadó, max. 400.000 Ft Európán kívüli előadó 
esetén. 
A pályázatnak tartalmaznia kell a meghívott előadó rövid bemutatását, kitérve tudományos 
munkásságára és annak nemzetközi jelentőségére, az esetleges korábbi kapcsolataira az ELTE 
Bölcsészettudományi Karával, az előadás/előadások tervezett címét, időpontját és rövid 
összefoglalását, az elérni kívánt célközönség bemutatását. A pályázathoz költségterv csatolása 
szükséges. 

V. Fordítás, lektorálás: 

A pályázat célja magyar nyelvű tudományos kéziratok idegen nyelvre történő fordításának, valamint 
idegen nyelvű kéziratok lektorálásának támogatása (az ELTE Eötvös Kiadó Kft. bevonásával, a 
11/2019. (III. 20.) számú kancellári körlevélben foglaltaknak megfelelően)10. 
Pályázni kizárólag elkészült kézirattal lehet. A támogatás kizárólag fordításra vagy lektorálásra 
használható fel, egyéb kiadással kapcsolatos költségeket a pályázat nem támogat. A megpályázott 
összegnek arányban kell állnia a benyújtott kézirat terjedelmével. A pályázat elbírálása során előnyt 
élveznek nemzetközi kiadóknál megjelenő monográfiák, a jelentős külföldi folyóiratokban megjelenő 
tanulmányok, valamint kiemelt helyen szerepelnek a Bölcsészettudományi Kar újonnan induló kari 
folyóirataiban megjelenő cikkek. 
A kiírásra a Kar minden oktatója és kutatója pályázhat, a pályázatok benyújtása és elbírálása 
folyamatos. 
Megpályázható összeg: max. 500.000 Ft fordítás esetén, max. 200.000 Ft lektorálás esetén. 
A pályázatnak tartalmaznia kell a kézirat címét és rövid szinopszisát, könyv esetén a kiadó 
szándéknyilatkozatát a megjelentetésről, folyóiratcikk esetén a folyóirat szerkesztőségének befogadó 
nyilatkozatát. Ennek hiányában a kiadó vagy a szerkesztőség elvi állásfoglalását arról, hogy a 
rendelkezésre álló információk alapján az elkészült idegennyelvű művet, annak szakmai megfelelése 
esetén megjelenteti.  
A pályázathoz csatolni szükséges a teljes, elkészült kéziratot, valamint a fordításról, lektorálásról szóló 
árajánlatot. 

Az elszámolás módja: az elnyert támogatások felhasználásának és pénzügyi elszámolásának módjáról a 
Gazdasági Hivatal munkatársa, Bodorné Sipos Ágnes (sipos.agnes@btk.elte.hu, 5301-es mellék) ad 
tájékoztatást. 
A támogatás felhasználásáról szakmai beszámolót szükséges benyújtani a doktori-hivatal@btk.elte.hu, 
valamint a támogatott eseményről rövid fényképes hírt szükséges adni a kommunikácio@btk.elte.hu 
címen, annak érdekében, hogy a Kar honlapján az eseményről hírt adhassunk. 

Budapest, 2019. május 28. 

Dr. Sonkoly Gábor 
dékán 
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