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KARI TUDOMÁNYOS PÁLYÁZAT 

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

Megvalósítás időtartama: 2020. június 15-től folyamatosan (visszavonásig). 

A pályázat benyújtásának módja: a pályázati adatlapot és a szakmai programot elektronikus 
úton a formanek.zsuzsanna@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 benyújtásának a kapcsolódó esemény (konferencia előadás) időpontját legalább 5 
héttel meg kell előznie. 

A pályázat benyújtása előtt kifizetett költségeket (pl. regisztrációs díj) az elnyert összegből nem 
lehet finanszírozni. 

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 formanek.zsuzsanna@btk.elte.hu címen kérhető. 

I. Nemzetközi konferencia szervezése: átmenetileg nem pályázható 

II. Hazai konferencia szervezése: átmenetileg nem pályázható 

III. Előadás online nemzetközi konferencián: 

A pályázat célja nemzetközi online konferenciákon történő előadások támogatása. Pályázni külföldi vagy 
jelentős presztízzsel rendelkező nemzetközi szervezet által Magyarországon megrendezett online 
tudományos konferencián történő szóbeli, idegen nyelvű előadással lehet, posztert és előadás nélküli 
részvételt a pályázat nem támogat. A támogatás az előadó konferencia regisztrációs díjára fordítható. 
A kiírásra a Kar minden oktatója és kutatója pályázhat, a pályázatok benyújtása és elbírálása folyamatos. 
A pályázatnak tartalmaznia kell a konferencia címét, leírását, időpontját, szakmai jelentőségét, az előadás 
címét és absztraktját. 
A pályázathoz mellékelni szükséges a konferenciával kapcsolatos rendelkezésre álló dokumentumokat 
(konferencia felhívás, regisztrációs díj összegének igazolása, weboldal címe, konferencia programja, 
meghívólevél). A meghívólevél nem feltétele a pályázatnak, de a meghívott előadók az elbírálás során 
előnyt élveznek. 
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IV. Külföldi vendégelőadó meghívása: átmenetileg nem pályázható 

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 6/2018. 
(V. 8.) számú kancellári körlevélben foglaltaknak megfelelően)1. 
Pályázni kizárólag elkészült kézirattal lehet. A támogatás kizárólag fordításra vagy lektorálásra használható 
fel, egyéb kiadással kapcsolatos költségeket, illetve másodközlést 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 (Central European Cultures, Central European Histories) 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 a 
cikket/tanulmányt közlésre elfogadó nyilatkozatát. 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, Szabó Enikő (szabo.elniko@btk.elte.hu, 2302-es mellék) ad tájékoztatást. 
A támogatás felhasználásáról szakmai beszámolót, rövid fényképes hírt szükséges adni a 
kommunikacio@btk.elte.hu címen, annak érdekében, hogy a Kar honlapján az eseményről hírt 
adhassunk. 

Budapest, 2020. június 10. 

Dr. Sonkoly Gábor 
dékán 

 
1 https://www.elte.hu/dstore/document/3138/kk_2018_06_konyvkiadasi_szolg.doc 
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