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Pályázati kiírás 

Az ELTE PPK oktatói-kutatói, doktoranduszai és doktorjelöltjei konferencia-részvételének és 
szakmai útjainak, illetve szakmai partner és külföldi előadó meghívásának támogatására 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar dékánja pályázatot ír ki az oktató-
kutató kollégák, doktorandusz hallgatók, valamint doktorjelöltek számára.  

A pályázat célja a PPK nemzetközi kapcsolatainak építése, nemzetközi együttműködések elősegítése. 
A pályázat elsődlegesen azoknak a fiatal kutatóknak, oktatóknak, doktoranduszoknak, 
doktorjelölteknek kínál lehetőséget a nemzetközi, szakmai kapcsolatok kialakítására, akik számára 
egyéb (pályázati) forrás nem áll rendelkezésre. A nemzetközi és esetleges hazai konferenciákon való 
aktív részvétel, illetve a külföldi kutatók idelátogatásának fő célja a szakmai kapcsolathálózat 
kialakítása, bővítése a nemzetközi színtéren történő publikációs és pályázati tevékenység előmozdítása 
érdekében.  

1. A pályázatok elbírálásának időpontjai: 

 

A pályázatok beadása folyamatos; döntés szeptember, január, május hónapokban várható, az alábbi 

táblázatban látható ütemezés szerint:  

 Beadási határidő: A támogatható tevékenység legkorábbi időpontja: 

1 2019.09.20 2019.10.15. 

2 2020.01.20. 2020.02.15. 

3 2020.05.20 2020.06.15. 

 

A konferenciákon való aktív részvételt célzó pályázatokat benyújtott, de elfogadott absztrakt 

hiányában is érdemes beadni, ebben az esetben a bizottság feltételes döntést tud hozni és az 

elfogadott absztrakt birtokában kezdődhet meg az utazás szervezése. A fenti táblázat közel egy évre 

előre lehetővé teszi a konferencia-részvételek, utazások tervezését, így a pályázatok beadását is; a 

pályázatokat akár egy évvel a konferencia részvétel előtt is be lehet nyújtani, amennyiben 

valószínűsíthető a részvétel és az elfogadott absztrakt.  

A kari utazási pályázat benyújtása előtt kérjük, tájékozódjon egyéb utazási célú pályázati 

lehetőségekről is.  Amennyiben egyéb pályázati források elérhetőek, minden esetben kérjük ezeket is 

megpályázni, a PPK a kari utazási pályázat keretéből elsősorban az ezeken a pályázatokon nem 

támogatható/nem támogatott tételek vonatkozásában fog tudni támogatást nyújtani. Az aktuális 

pályázatokról minden esetben hírlevélben vagy körlevélben a kar is értesíti az oktatókat, kutatókat, 

doktoranduszokat és doktorjelölteket. A teljesség igénye nélkül ezek az alábbi lehetőségek:  
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 Oktatók, kutatók részére:  ELTE Külügyi Pályázata  

 Doktoranduszok részére: PPK HÖK Kari Tudományos, Kulturális és Sport pályázata és  Kari 

pályázat rövid távú szakmai tanulmányi útra 

 Oktatók, kutatók és doktoranduszok részére:  ELTE Tehetséggondozási Tanácsának Utazási 

pályázata  

 Külföldi előadók meghívása: ELTE Tudományos Tanács pályázata 

2. Támogatható tevékenységek 

 

Pályázni lehet különösen a következő céllal: 

 Konferencián való aktív részvétel támogatására (belföldi/külföldi) 

 Szakmai út támogatására 

 Pályázati vagy egyéb együttműködés közvetlen elősegítését szolgáló út támogatására  

o kiutazás céljából 

o szakmai partner beutaztatása céljából1 

 Doktori képzés vagy egyéb szakmai program keretében szakmai partner, külföldi előadó 

meghívásának támogatására2. 

3. Pályázható költségtételek 

 

Az 2. pontban felsorolt tevékenységek megvalósítása céljából az alábbi tételek finanszírozhatók a 
pályázati keret kimerüléséig: 

 Utazási költség térítése (csak külföldi utazás esetében) 

 Szállásköltség térítése (csak külföldi utazás esetében) 

 Részvételi/regisztrációs díj térítése (kényelmi szolgáltatások nélkül – vacsora, városnézés stb.) 

 Tiszteletdíj térítése3 (külföldi vendég meghívása esetén) 

 Napidíj (napidíjra csak a PPK közalkalmazottjai jogosultak külföldi utazás esetén) 

Csak olyan költségek támogatására lehet pályázatot leadni, amire más forrásból nem kaphat 

támogatást a pályázó (OTKA/NKFIH, Erasmus+, stb.) A külföldi partner meghívása és az 

együttműködések elősegítését célzó szakmai utak vonatkozásában minden esetben előzetesen 

egyeztetni szükséges a Nemzetközi Irodával, az esetleges Erasmus partnerségek meglétét illetően. A 

közös kutatásokat, fejlesztéseket célzó utazási pályázatok elbírálását nagyban befolyásolja, ha a 

pályázó egyéb elérhető, ilyen célú egyetemi pályázatra nem nyújtott be pályázati anyagot.  

                                                           
1 A vendég meghívása esetén első körben a Nemzetközi Irodával kell egyeztetni, hogy van-e lehetőség a 
látogatást Erasmus keretén belül megvalósítani 
2 A vendég meghívása esetén első körben a Nemzetközi Irodával kell egyeztetni, hogy van-e lehetőség a 
látogatást az Erasmus+ mobilitási program keretén belül megvalósítani 
3 Számítani kell arra, hogy vendégnek kifizetés vagy számla ellenében lehetséges, vagy a vendég közreműködését 
igénylő igazolások beszerzésével, hosszabb adminisztratív folyamat eredményeként. 

https://www.elte.hu/oktatas/nemzetkozi/palyazatok
http://ppkhok.elte.hu/?page_id=1157
http://ppkhok.elte.hu/?page_id=2178
http://ppkhok.elte.hu/?page_id=2178
https://www.elte.hu/tehetseggondozas
https://www.elte.hu/tehetseggondozas
https://www.elte.hu/content/a-tudomanyos-tanacs-2019-es-palyazatai.t.18535
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4. Pályázók köre 

 

 Pályázhat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karának minden 

doktorandusz hallgatója, doktorjelöltje, kutatója és oktatója, aki a pályázat beadásának és a 

támogatás felhasználásának időpontjában is rendelkezik ELTE PPK-s jogviszonnyal4.  

Abszolvált doktorandusz pályázata csak abban az esetben támogatható, ha a fokozatszerzési 

eljárást már megindította. 

 Egy fő egyszerre több pályázatot is beadhat és többször is pályázhat adott évben. Azonos 

időszakban benyújtott több pályázat esetén szükséges jelölni, hogy melyik pályázat élvez 

prioritást. 

5. Nem támogatható 

 

 Nem támogatható az a pályázat, melynek megvalósulási ideje korábbi, mint a támogatható 

tevékenység legkorábbi napja.  

 Utólagosan nem támogatható már megvalósult tevékenység. 

 Nem támogatható a pályázó által már kifizetett tétel.  

 Doktoranduszok/doktorjelöltek Európán kívüli utazása csak különösen indokolt esetben 

támogatható.  

 Nem támogatható annak a pályázata, aki egy korábbi pályázat után nem tett eleget a kari 

pályázati elszámolás követelményeinek.  

 Nem támogatható annak a pályázata, akinek korábban ezen pályázat keretében több támogatott 

tevékenysége is finanszírozásra került, de azok nem hasznosultak ténylegesen létrejövő, 

dokumentálható nemzetközi együttműködésekben, benyújtott pályázatokban, vagy nemzetközi 

publikációkban.  

 Nem támogatható olyan személy pályázata, aki korábban többször nyert támogatást 

konferenciarészvételre, azonban a konferenciákon való megjelenés mellett írásos közleményei 

nemzetközi fórumon nem jelentek meg.  

 Nem támogatható olyan személy pályázata, aki közös kutatási célú kiutazás vagy külföldi partner 

meghívása esetén a rendelkezésre álló Erasmus kapcsolatokat és egyéb, ilyen célú egyetemi 

pályázati lehetőségeket nem használja ki. 

 Nem támogatható annak a pályázata, akinek nincs a fentiekben felsorolt jogviszonya az Eötvös 

Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karán. 

 Konferencia-támogatásra irányuló pályázat esetén csak aktív részvétel támogatható, tehát csak 

azokban az esetekben van lehetőség a támogatásra, ha a pályázó előadással vagy poszterrel 

jelenik meg az adott konferencián. Ha egy előadás, vagy poszter több szerző részvételével készül, 

akkor támogatást csak egy fő igényelhet.  

 Részvételi/regisztrációs díjhoz kapcsolódó tagdíj csak különösen indokolt esetben támogatható 

                                                           
4 Doktoranduszok és doktorjelöltek esetében csak az aktív jogviszony vehető figyelembe. Oktatók esetében 
pályázatot a teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottak nyújthatnak be.  
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 Nem támogatható az a pályázat, mely nem felel meg a pályázatbeadás formai 

követelményeinek.  

 Belföldi konferencia esetén nem támogatható a szállás és az útiköltség, csak regisztrációs díj.  

6. Pályázathoz kötelezően csatolandó dokumentumok 

 

A pályázathoz kérjük az alábbi dokumentumok kitöltését, csatolását: 

 hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap a Qualtricsban: Kari utazási pályázati adatlap 

 azonos időszakban benyújtandó több pályázat esetén pályázatonként külön adatlapot kérünk 

kitölteni 

 absztrakt elfogadásáról igazolás (konferencia-részvétel esetén) e-mailben elküldve 

(palyazat@ppk.elte.hu); ha a pályázat benyújtása idején még nincs elfogadott absztrakt, akkor 

az elfogadás várható időpontja és a beadott absztraktról szóló levél  

 partneri bemutatkozás, önéletrajz (szakmai partner meghívása esetén) e-mailben elküldve 

(palyazat@ppk.elte.hu) 

 intézetigazgatói/tanszékvezetői/témavezetői nyilatkozat a pályázat támogatásáról e-mailben 

elküldve (palyazat@ppk.elte.hu); a tanszékekre nem tagozódó intézetek munkatársaitól 

intézetigazgatói nyilatkozatot, a tanszékekre tagozódó intézetek munkatársaitól tanszékvezetői 

nyilatkozatot, a doktoranduszoktól és doktorjelöltektől témavezetői nyilatkozatot kérünk e-

mailben elküldeni (palyazat@ppk.elte.hu). Ehhez külön formanyomtatvány nem kapcsolódik, ez 

egy e-mailben tett nyilatkozat.  

7. Pályázat beadásának formai követelményei 

 

A pályázat beadása elektronikusan történik egyrészt a pályázati adatlap Qualtricsban történő 
kitöltésével, másrészt a szükséges mellékletek e-mailben történő elküldésével.  

A mellékleteket a palyazat@ppk.elte.hu címre várjuk, másolatban kérjük a támogató vezetőnek is 
megküldeni.  

Doktorandusz/doktorjelölt pályázata esetén kérjük, hogy az e-mailes jóváhagyás mellett a témavezető 
röviden fogalmazza meg, hogy a pályázati cél megvalósítása miképpen járul hozzá a 
tanszék/intézet/kar tevékenységéhez. 

8. A pályázat benyújtásának további feltételei 

 
A pályázás további feltétele a következő regisztrációk megléte és adatbázisok frissítése: 

 Google Scholar szerzői azonosító regisztráció (https://scholar.google.hu/) 

 ORCID szerzői azonosító regisztráció (https://orcid.org/signin) 

 Researcher ID szerzői azonosító regisztráció (https://www.researcherid.com/#rid-for-
researchers) 

 MTMT publikációs lista aktualizálása (https://www.mtmt.hu/) 

https://elteppk.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_3t7LlIQjUSvQIFD
mailto:palyazat@ppk.elte.hu
mailto:palyazat@ppk.elte.hu
mailto:palyazat@ppk.elte.hu
mailto:palyazat@ppk.elte.hu
mailto:palyazat@ppk.elte.hu
https://scholar.google.hu/
https://orcid.org/signin
https://www.researcherid.com/#rid-for-researchers
https://www.researcherid.com/#rid-for-researchers
https://www.mtmt.hu/
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 Stratégiai Adatbázisban történő validálás – csak oktatók, kutatók esetében 
(https://sta.elte.hu/index.php/login) 

9. Pályázatok elbírálása 

 

A pályázatok bírálatakor előnyt élveznek a junior kutatók, oktatók szakmai utakra vonatkozó 

pályázatai, melyek a külföldi partnerekkel közös pályázati tevékenység előmozdítására, közös kutatási, 

publikálási célú tevékenységekre vonatkoznak.  

A bírálat során meghatározó szempont annak értékelése, hogy a korábbi, kari forrásból megvalósult 

utazások esetében a pályázati célkitűzésben megfogalmazott tevékenységek hogyan hasznosultak.  Ez 

elsősorban a korábbi utazásokat követő pályázati és publikációs tevékenység értékelésében kerül 

meghatározásra a 8. pontban felsorolt adatbázisok ellenőrzésével (különös figyelemmel a 

megpályázott hazai és nemzetközi kutatási célú pályázatokra, megjelent nemzetközi Q1-es és egyéb 

cikkekre, könyvfejezetekre, könyvekre). Amennyiben a korábbi utazás és az új beadott pályázat közötti 

idő rövidsége miatt nem realizálódott korábbi konferenciarészvételhez kapcsolódó tudományos 

output, a tudományos tevékenységet ettől függetlenül fogjuk vizsgálni. Publikációk esetében az 

affiliációra vonatkozóan az 1/2018. (XI.30.) sz dékáni utasításban foglaltak az irányadóak.   

A pályázat elbírálása során a kért tételek csak egy részének támogatását is javasolhatja a bizottság (pl. 

az utazási költséget támogatja, de a szállást nem). A pályázó a pályázati adatlap költségvetés 

táblázatában jelezheti, hogy számára elfogadható-e, ha csak a pályázott tételek egy részét kapja meg 

és tudja-e a továbbiakat más forrásból finanszírozni ( adott költségtétel fontos/másodlagos).  

A pályázatokról a Kar Nemzetközi Kapcsolatok és Projektek Bizottságának véleményezését követően 

az ELTE PPK dékánja dönt. A döntések ütemezését jelen pályázati kiírás 1. pontja részletezi. A döntésről 

a Dékáni Hivatal értesíti a pályázót a pályázatban megadott elérhetőségeken. 

10. Az elbírálás során előnyt jelent  

 

 Ha a pályázó junior oktató/kutató 

 Nemzetközi együttműködés vagy a nemzetközi kapcsolatok erősödését eredményező 

tevékenység 

  Nemzetközi pályázatokat elősegítő tevékenység 

 Már meglévő releváns eredmények nemzetközi elterjesztését eredményező tevékenység 

 Egyéb pályázati források bevonása 

 Kedvezményes konferencia regisztrációs díjra jogosító szervezeti tagság megléte (regisztrációs díj 

igénylése esetén).  

 

 

https://sta.elte.hu/index.php/login
https://ppk.elte.hu/media/7e/75/68112793c6aa34534bee0dd31fc66b48ec41e311f74bed03a5456a25fecc/1_2018_dekaniutasitas_publikacio.pdf
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11. A  támogatás módja, megvalósítás 

 

 A jóváhagyott költségtételeket az ELTE a beszerzési rendszeren keresztül közvetlenül a 

szolgáltatónak (utazási irodának) fizeti az aktuális beszerzési szabályzatnak megfelelően, ily 

módon az utazó felé nem történik pénzutalás. A megrendelés folyamatának részleteiről a sikeres 

pályázati eredménnyel együtt tájékoztatjuk a pályázót.  

 A beszerzésen keresztül történő utazásszervezésnek a legfontosabb sajátossága, hogy már 

megrendelt/lefoglalt tételt nem tudnak átvenni, már kifizettet tételek utólagos visszatérítésére 

nincs mód.  

 Az utazás beszerzésen keresztül történő megrendelése teljes körűen kitöltött és a Gazdasági 

Hivatalvezető, a Dékán és az utazó által eredetiben aláírt igénylőlap és kiutazási dokumentum 

(kiutazási engedély vagy közérdekű önkéntes szerződés) birtokában történik. 

 A kitöltött és a fent felsorolt személyek által aláírt dokumentumokat az utazás előtt minimum 

két héttel szükséges a beszerzési osztályra beküldenie a Gazdasági Hivatalnak. Tekintettel arra, 

hogy a kari aláírások is igénybe vesznek néhány napot, a kitöltött és aláírt dokumentumoknak 

legalább 3 héttel az utazás kezdete előtt rendelkezésre kell állnia, ellenkező esetben az utazás 

megvalósulása nem garantált. 

 Külföldi vendégelőadó tiszteletdíja az előadóval egyeztetve közvetlenül kerül kifizetésre.5 

 Külföldi utazás esetén a napidíj közvetlenül a pályázónak kerül kifizetésre, erről külön elszámolni 

nem szükséges (csak PPK közalkalmazottaknak). 

12. Pályázati elszámolás követelményei 

 

 Az utazás (látogatás) megvalósulását követő 8 napon belül a pályázó szakmai beszámolót készít, 

melyben a szakmai cél megvalósulását, az utazás (látogatás) hozadékait részletezi. A szakmai 

beszámolóhoz csatolni kell az utazási bizonylatokat is (jegy, beszállókártya). A beszámoló sablon 

elérhető a honlapon: https://ppk.elte.hu/tudomany/palyazat/szakmai 

 A pályázó aláírásával hitelesíti a PPK Gazdasági Hivatal munkatársai által elkészített 

költségelszámolást. 

 

A kari utazási pályázattal kapcsolatban tájékoztatás kérhető: 

palyazat@ppk.elte.hu 

06-1-461-4500/3885 

                                                           
5 Számítani kell arra, hogy vendégnek kifizetés vagy számla ellenében lehetséges, vagy a vendég közreműködését 
igénylő igazolások beszerzésével, hosszabb adminisztratív folyamat eredményeként. 

https://ppk.elte.hu/tudomany/palyazat/szakmai
mailto:palyazat@ppk.elte.hu

