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Kari utazási pályázati adatlap 
 

 

Start of Block: I. Pályázati adatlap 

 

Q41 Kedves Pályázó!  

 

 

Az alábbi kérdőív kitöltésével és véglegesítésével lehetséges benyújtani az ELTE PPK oktatói-

kutatói, doktoranduszai és doktorjelöltjei  konferencia-részvételének és szakmai útjainak, illetve 

szakmai partner  és külföldi előadó meghívásának támogatására vonatkozó pályázatot.  

A kiírásban szereplő és a pályázat benyújtásához szükséges további dokumentumokat e-

mailben várjuk a palyazat@ppk.elte.hu címre.  

 

 

Kérdés esetén forduljanak hozzánk bizalommal! 

palyazat@ppk.elte.hu 

061/461-4500/3885 

 

 

 

Q1 Teljes név: 

________________________________________________________________ 
 

 

 

Q3 Pályázó jogviszonya: 

▢ doktorandusz  (1)  

▢ doktorjelölt  (2)  

▢ oktató-kutató  (3)  
 

 

 

Q2 Neptun kód: 

________________________________________________________________ 
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Q4 Email-cím: 

________________________________________________________________ 
 

 

 
 

Q5 Mobiltelefonszám: 

________________________________________________________________ 
 

 

 

Q6 Intézet: 

o Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet  (1)  

o Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet  (2)  

o Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet  (3)  

o Neveléstudományi Intézet  (4)  

o Pszichológiai Intézet  (5)  

o Pedagógiai és Pszichológiai Intézet - Szombathely  (6)  

o Sporttudományi Intézet - Szombathely  (7)  
 

 

 

Q7 Doktori Iskola:  

o Neveléstudományi Doktori Iskola  (1)  

o Pszichológiai Doktori Iskola  (2)  
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Q44 Tanszék neve: 

o Affektív Pszichológia Tanszék  (1)  

o Fejlődés- és Klinikai Gyermekpszichológia Tanszék  (2)  

o Szervezet- és Környezetpszichológia Tanszék  (3)  

o Iskolapszichológia Tanszék  (4)  

o Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszék  (5)  

o Kognitív Pszichológia Tanszék  (6)  

o Személyiség- és Egészségpszichológia Tanszék  (7)  

o Pszichológiai Tanácsadás Tanszék  (8)  

o Szociálpszichológia Tanszék  (9)  

o Életvezetési Tanácsadó  (10)  
 

 

 

Q8 Témavezető neve: 

________________________________________________________________ 
 

 

 

Q9 Van Önnek közalkalmazotti jogviszonya az ELTE-n?  

o van  (1)  

o nincs  (2)  
 

 

 

Q25 Az ELTE-n belül hol van közalkalmazotti jogviszonya?  

________________________________________________________________ 
 

End of Block: I. Pályázati adatlap 
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Start of Block: II. Pályázati űrlap 

 

Q10 Pályázat célja: 

▢ Szakmai tanulmányút  (1)  

▢ Konferencián való előadás/poszter  (2)  

▢ Pályázati vagy egyéb együttműködés közvetlen elősegítését szolgáló út  (3)  

▢ Doktori képzés vagy egyéb szakmai program keretében szakmai partner, külföldi előadó 
meghívása  (4)  

 

 

 

Q11 Pályázott szakmai tevékenység (konferencia) ideje, időtartama (pl. 2019.09.01-03.): 

________________________________________________________________ 
 

 

 

Q12 Tervezett indulási időpont célhelyre/külföldi vendég esetén érkezés időpontja: 

________________________________________________________________ 
 

 

 

Q13 Hazaérkezés tervezett időpontja/külföldi vendég esetén hazautazás időpontja: 

________________________________________________________________ 
 

 

 

Q14 Pályázott tevékenység helyszíne  (ország, város, intézmény): 

________________________________________________________________ 
 

 

 

Q16 Tervezett program (konferencia neve): 

________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

Q27 Tervezett program webes elérhetősége (konferencia linkje): 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

Q17 Igényelhető támogatási tételek: 

▢ Utazási költség térítése  (1)  

▢ Szállásköltség térítése  (2)  

▢ Részvételi/regisztrációs díj térítése  (3)  

▢ Tiszteletdíj térítése (külföldi vendég esetén különösen indokolt esetben)  (4)  

▢ Napidíj (közalkalmazottak esetén)  (5)  
 

 

 

Q19 A regisztrációs díjra milyen early bird és egyéb határidők vonatkoznak?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

Q18 Van elfogadott absztrakt?  

o van  (4)  

o nincs  (5)  
 

 

 

Q37 Mikorra várható eredmény az absztrakt elbírálásról? 

________________________________________________________________ 
 

 

 

Q26 Beadott absztrakt(ok) címe: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

Q20 Jelen utazásnak van olyan tétele, melynek finanszírozása más ELTE-s forrásból történik?  

o van  (1)  

o nincs  (2)  
 

 

 

Q30 Kérjük, részletezze, milyen egyéb forrást kíván felhasználni az utazáshoz! 

________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

Q21 A pályázott tevékenység időpontjában részt vesz-e egyéb pályázatban?  

o igen  (1)  

o nem  (2)  
 

 

 

Q24 Kérjük, adja meg a pályázat(ok) címét,  jelölve, hogy témavezetőként vagy 

közreműködőként vesz részt benne! 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

End of Block: II. Pályázati űrlap 
 

Start of Block: III. Pályázott tevékenység részletezése 

 

Q22 Pályázott tevékenység részletes ismertetése, konferencia vagy partnerkapcsolat 

jelentősége, szakmai terv:  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 



 

 Page 8 of 11 

 

 

 

Q23 A pályázott tevékenység milyen módon támogatja a pályázó szakmai, tudományos 

pályáját?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

Q28 A pályázott tevékenység milyen módon járul hozzá a tanszék/intézet/kar/ELTE szakmai-

tudományos-oktatási tevékenységének támogatásához? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

Q29 Volt már a kari utazási pályázati program keretében korábban megvalósult pályázati 

tevékenysége? 

o igen  (1)  

o nem  (2)  
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Q31 Kérjük részletezze, hogy a szakmai utat követően:  

a) milyen szakmai produktumok keletkeztek (tételesen felsorolt publikációs lista) 

b) milyen nemzetközi partnerrel közös pályázati tevékenység valósult meg (beadott pályázat 

címe, finanszírozás forrása) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

Q32 Kérjük, sorolja fel az elmúlt öt évből az Ön által legfontosabbnak tartott legfeljebb 5 

publikációját! 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

Q33 Kérjük, sorolja fel az elmúlt öt évből az Ön által legfontosabb tartott kutatási projekteket, 

együttműködéseket, amelyekben részt vett! 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

End of Block: III. Pályázott tevékenység részletezése 
 

Start of Block: IV. Költségvetés 
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Q35 Költségvetés (Ft-ban kérjük megadni, ha nem releváns, kérjük ezt jelezni az első 

oszlopban):  

 
Költségtétel tartalma, 

részletezése (2) 

Kért összeg Ft-ban 
(napidíj esetén EUR-

ban) (3) 

Prioritás (fontos vagy 
másodlagos) (4) 

Utazásköltség térítése 
(1)  

   

Szállásköltség térítése 
(2)  

   

Részvételi/regisztrációs 
díj térítése (3)  

   

Tiszteletdíj térítése (4)     

Napidíj (40 EUR/nap, 
EUR-ban kérjük 

megadni) (5)  
   

 

 

 

 
 

Q36 Igényelt támogatás összege (összesen, Ft-ban): 

________________________________________________________________ 
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Q38 Megjegyzés, kiegészítés a költségvetéshez: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

End of Block: IV. Költségvetés 
 

Start of Block: V. Pályázó nyilatkozata 

 

Q34 Az alábbiakban nyilatkozom, hogy 

o a pályázati anyagomat az eljárásban résztvevő személyek/testületek megismerhetik, 
továbbá hozzájárulok, hogy személyes adataim a pályázati eljárással összefüggésben 
feldolgozásra, tárolásra kerülnek.  (1)  

 

End of Block: V. Pályázó nyilatkozata 
 

Start of Block: VI. Megjegyzés 

 

Q40 Egyéb megjegyzés a pályázattal kapcsolatban (a kérdést követően, a tovább gombra 

kattintással a pályázat véglegesítésre és beküldésre kerül): 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

End of Block: VI. Megjegyzés 
 

 


