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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA

A Vermes Miklós Alapítvány a Magyar Kriminológiáért (a továbbiakban: alapítvány)
pályázatot hirdet a kriminológia tárgykörébe tartozó tudományos kutatási tevékenység
támogatására.
A pályázat célja
Az Alapítvány céljai között szerepel, hogy a kriminológia tárgykörébe tartozó – főleg empirikus –
kutatásokat támogassa.
A pályázati felhívás célja, hogy a kriminológia számára aktuális és releváns témakörökben, szakmaitudományos igényességgel megírt empirikus elemzéseken, hatásvizsgálaton, vagy akták elemzésén
alapuló, tényfeltáró, fejlesztési döntéseket, innovatív megoldásokat tartalmazó pályaművek
szülessenek.
A pályázók köre
Az ELTE ÁJK Kriminológiai Tanszék részfoglalkozású-és teljes állású oktatói, PhD. hallgatói,
valamint a kriminológia mesterképzés hallgatói. Az utóbbiak akkor pályázhatnak, ha a pályázatot a
záró dolgozat vagy a kutatás tanszéki témavezetője indokolással támogatja. Pályázni közösen is
lehet.
A pályázat díjazása
A pályázat támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 150.000 forint
A támogatási összege kriminológia mesterképzésre járó hallgatók esetén pályázónként maximum
50 000 Ft.
A támogatott pályázatok várható száma: 3
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A pályázatok benyújtásának módja és határideje
A pályázatokat benyújtása folyamatos, melyeket dr. Inzelt Éva szakmai igazgatónak az
inzelteva@ajk.elte.hu címre kérjük megküldeni.
Benyújtandó dokumentumok
- Önéletrajz és publikációs lista
- Kutatási terv (maximum 3 oldal)
- PhD. hallgatók és a kriminológia mesterképzésre járó hallgatók esetén a témavezető
igazolása
- kriminológia mesterképzésre járó hallgatóktól kérjük a tanulmányi eredményükről szóló
Neptunból kinyerhető igazolást
- Adatkezelési hozzájárulás
- Költségterv (csak dologi kiadásra lehet pályázni)1
A dokumentumokat elektronikusan töltse ki és aláírva juttassa el scannnelt formában a megadott
email címre.
A kutatási terv kötelező tartalmi elemei
- A kutatás tárgyának megnevezése (kutatási kérdések, hipotézisek);
- A kutatás módszertanának leírása;
- A kutatás kivitelezésére vonatkozó munkaterv (milyen szakaszokkal, milyen
határidőkkel tervezi elvégezni a kutatást);
- A várható elméleti eredmények, illetve azok esetleges gyakorlati felhasználhatóságának
bemutatása.
Az elbírálás menete és szempontrendszere
A pályázati felhívásra olyan munkákat várunk, melyeket korábban máshol nem publikáltak.
A pályázatok elbírálását az Alapítvány Kuratóriuma végzi.
Az elbírálás az alábbi szempontokra figyelemmel történik
- a pályázat tudományos igényessége;

1

Dologi kiadás például a szállás-és útiköltség, survey adatok feldolgozásához igénybe vett szolgáltatás.
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- a feltárt/feltárni kívánt téma hasznossága, tudományos értéke;
- a pályamű mennyiben irányul eddig nem, vagy kevéssé kutatott területre;
- az elkészült művekben a levont következtetések, megállapítások, javaslatok mennyiben
hasznosíthatók a gyakorlatban, mennyiben újszerűek.
Döntéshozatal
Az Alapítvány a benyújtott pályázattal kapcsolatban született döntésről legkésőbb a benyújtást
követő 3 héten belül e-mailben értesíti a pályázót.
A pályázati tevékenység megvalósítása
Megvalósítási időszak: 5 hónap
A megvalósítási időszak határidejének elteltét követően az elméleti eredmények, illetve
azok esetleges gyakorlati felhasználhatóságának részletes bemutatása legalább egy íves,
tanulmány formájában.
A tanulmányon fel kell tüntetni, hogy a kutatás a Vermes Miklós Alapítvány
támogatásával valósult meg.
Az elkészült tanulmányt emailben és papír alapon is kérjük megküldeni az inzelteva@ajk.elte.hu
email címre és a Vermes Miklós Alapítvány a Magyar Kriminológiáért 1053 Budapest Egyetem tér
1-3. címére.
A nyertes pályázó pénzügyi elszámolás készítésére köteles (mely az Alapítvány nevére és címére
kiállított számlával lehetséges), melynek 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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