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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  

 

KÜLFÖLDI KONFERENCIÁN VALÓ RÉSZVÉTEL TÁMOGATÁSÁRA  

 

A Vermes Miklós Alapítvány a Magyar Kriminológiáért (a továbbiakban: alapítvány) 

pályázatot hirdet külföldi konferencián való részvétel támogatására.  

 

A pályázat célja 

Az Alapítvány céljai között szerepel, hogy a kriminológia területén hallgatók és oktatók arra 

érdemes tevékenységét, indokolt konferencia részvételét anyagilag támogassa.  

A pályázati támogatás célja, hogy fiatal és tehetséges kriminológia mesterszakos, doktorandusz 

hallgatók és oktatók lehetőséget kapjanak kutatási eredményeik nemzetközi közönség előtti 

bemutatására, továbbá arra, hogy a kriminológia és a kapcsolódó tudományterületek legfrissebb 

nemzetközi eredményeit megismerhessék. Az Alapítvány elsősorban, de nem kizárólagosan a 

következő rendezvényeken való részvételt törekszik anyagi lehetőségeihez képest támogatni:  

− a Common Session (Common Study Programme in Critical Criminology) konferenciák;  

− az Európai Kriminológiai Társaság (ESC) konferenciái.  

A tudományos konferencián történő részvétel érdekében utazási költségek, szállásdíj és 

regisztrációs díj kiegészítő jellegű támogatására lehet pályázni.  

 

A pályázók köre  

Az ELTE ÁJK Kriminológiai tanszék oktatói, PhD. hallgatói és kriminológia mesterképzésre járó 

hallgatók.  

 

A pályázat díjazása  

A pályázat támogatására rendelkezésre álló keretösszeg maximum 150 000 Ft.  

A támogatott pályázatok várható száma: 2-3 db 

A támogatási összege pályázónként maximum 30 000, illetve 50 000 Ft lehet a konferencia 

helyszínétől függően.  
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A pályázatok benyújtásának módja és határideje 

A pályázatokat folyamatosan lehet benyújtani, melyeket kérjük dr. Inzelt Éva szakmai 

igazgatónak az inzelteva@ajk.elte.hu címre megküldeni.  

 

Benyújtandó dokumentumok  

- Önéletrajz és publikációs lista  

- PhD. hallgatóknál a témavezető ajánlása, kriminológia mesterképzésre járó hallgatók 

esetén a szakdolgozata témavezetőjének támogató nyilatkozata 

- kriminológia mesterképzésre járó hallgatóktól kérjük a tanulmányi eredményükről szóló 

Neptunból kinyerhető igazolást  

- A konferencián való részvétel indokolása  

- A konferencián tartandó előadás címe, valamint maximum 2600 karakteres (szóközökkel 

együtt) absztrakt angol és magyar nyelven  

- A kért támogatás összegének megjelölése és indokolása (lásd. minta dokumentum)  

Az igényelt támogatás összegét a pályázónak tételesen kell felsorolnia, indokolnia, továbbá a 

költségek kalkulációjának alapjául szolgáló hivatkozásokat (pl. szállás, repülőjegy foglalás linkje) 

mellékelni kell. 

- Adatkezelési hozzájárulás 

A dokumentumokat elektronikusan töltse ki és aláírva juttassa el scannelt formában a megadott 

email címre.  

Az elbírálás menete és szempontrendszere  

A pályázatok elbírálását az Alapítvány Kuratóriuma végzi.   

 

Az elbírálás az alábbi szempontokra figyelemmel történik 

 A pályázó eddigi pályafutása – tudományos eredményeinek értékelése, tudományos 

referenciái 

 A kutatási téma aktualitása 

 A pályázó jártassága a kutatási témában (publikációk és tanulmányok alapján) 

 A tervezett előadás absztraktjának színvonala 

 A pályázati cél a pályázó egyedi fejlődéséhez való hozzájárulás  

 A pályázati támogatás elnyerését követően várható eredmények  

 A pályázat költségtervének költséghatékonysága, alátámasztottsága   
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Döntéshozatal 

Az Alapítvány a benyújtott pályázattal kapcsolatban született döntésről legkésőbb a benyújtást 

követő 3 héten belül e-mailben értesíti a pályázót. 

 

Beszámolási kötelezettség   

A pályázó vállalja, hogy amennyiben támogatásban részesül, hazaérkezését követő 15 napon belül 

szakmai és pénzügyi beszámolót készít, melyet az inzelteva@ajk.elte.hu email címre megküld.  

A támogatás felhasználásáról, az utazás eredményeiről a szakmai beszámoló legfeljebb két A/4 

oldal terjedelmű lehet.   

A nyertes pályázó pénzügyi elszámolás készítésére köteles (mely az Alapítvány nevére és címére 

kiállított számlával lehetséges), amelynek formájáról részletes tájékoztatást kap. 

 

Pályázati felhívás közzététele, bővebb információ  

A pályázati felhívást a pályázni jogosultak számára közvetlenül, elektronikus formában megküldi 

az Alapítvány, valamint közzéteszi honlapján. 

A pályázattal kapcsolatos bővebb információt dr. Inzelt Éva ad, inzelteva@ajk.elte.hu email címen.  

 

Budapest, 2019.  

 

 Dr. Lévay Miklós sk. 

    a Kuratórium elnöke  
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