
ELTE/5139/1(2022) 

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tudományos Tanácsa pályázatot hirdet 

 

Külföldi kutatók előadásainak támogatására 

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tudományos Tanácsa, mint az Egyetem kutatási-fejlesztési-

innovációs stratégiájának kialakításáért és megvalósításáért felelős testület, különösen fontosnak 

tartja az Egyetem nemzetközi beágyazottságának növelését, az Egyetem oktatói/kutatói, valamint 

hallgatói számára nemzetközileg jelentős kutatási irányok és eredmények megismerését, és a 

kapcsolatteremtést. Ezt inspirálandó, pályázatot ír ki neves külföldi előadók meghívására egyszeri 

előadás tartása céljából. 

 

Előnyt élveznek már sikeresen működő, vagy tervezett előadássorozatok (például: mesterkurzus, 

„Ringvorlesung”, blokkszeminárium, intenzív kurzus vagy szeminárium), különös tekintettel a 

nevesítettekre. Csak olyan meghívás támogatható, amely legalább két ELTE-s szervezeti egység 

(intézet/tanszék) szakterületét érintő, lehetőleg minél szélesebb közönség érdeklődésére számot 

tartó előadás tartására irányul. 2023-as meghívásra is igényelhető támogatás. 

 

A megpályázható maximális összeg 400 000 forint. 

 

A pályázók köre: 

Pályázatot az ELTE-vel határozott vagy határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban álló 

oktatók, kutatók nyújthatnak be. 

 

A 7/2013. (VI. 26.) számú rektori utasítás értelmében pályázat (mely hivatalos levelezésnek minősül) 

kizárólag „elte.hu” végződésű elektronikus postafiókról indítható. 

 

A pályázat benyújtása: 

A pályázatban pontosan meg kell jelölni a meghívandó vendég nevét, beosztását, affiliációját, 

jellemezni kell a szakterületen betöltött szerepét, az előadás témáját, a megszólítottak körét, az 

előadás ELTE szempontjából való hasznosságát. A pályázati adatlapon benyújtott rövid költségterv 

részletezze a kiadásokat. 

 

A pályázat keretében kizárólag a következő tételekre igényelhető támogatás: a meghívott szállás- 

és útiköltségei, valamint repülőtéri transzfer. 

A pályázat keretében a következő tételek nem támogathatók: honorárium, tiszteletdíj, közösségi 

közlekedés, munkaebéd vagy -vacsora, további reprezentációs költségek. 

 

A pályázatot a pályázati kiírás mellékleteként letölthető pályázati adatlapon kell benyújtani, PDF 

formátumban, a tudomanypolitika@rk.elte.hu e-mail címen. 

 

Pályázni 2022. december 31-ig, illetve a Tudományos Alap keretének kimerüléséig lehet. A 

beérkező pályázatokat a Tudományos Tanács saját hatáskörében bírálja el. A Tudományos Alap 

2022-es költségvetésének kimerülését követően a 2023-as meghívásokat a Tudományos Tanács a 

2023-as költségvetéséből feltételesen támogathatja. Ebben az esetben az elnyert támogatáshoz a 

nyertes pályázó legkorábban az egyetemi költségvetés elfogadása után, 2023 tavaszán juthat 

hozzá. 

 

https://www.elte.hu/dstore/document/1235/ru_2013_07.pdf
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A pályázatok benyújtása folyamatos. A Tudományos Tanács (eltérő döntés hiányában) minden 

hónap első péntekén ülésezik. A Tanács üléseinek tervezett ütemterve a honlapon megtalálható. 

Az elbírálásra szánt pályázatot legkésőbb a címzett ülést megelőző péntek délig kell benyújtani. 

Ellenkező esetben a pályázat csak a következő havi ülés keretében kerül elbírálásra. 

 

A Tudományos Tanács pályázattal kapcsolatos (támogató vagy elutasító) döntése a pályázó nevével 

és a támogatásra megítélt összeggel határozati formában kerül az emlékeztetőbe. A pályázó 

tudomásul veszi, hogy az emlékeztetőt a Tanács az ELTE honlapján nyilvánosságra hozza. 

 

A nyertes pályázó köteles a meghívással kapcsolatos felületeken feltüntetni az ELTE-t mint 

támogatót, az ELTE 5/2017. (V. 2.) számú rektori utasításában megjelölt módon, vagy az ELTE 

hatályos logójával. 

a) magyarul: ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem; 

b) angolul: ELTE Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary; 

c) franciául: ELTE Université Eötvös Loránd de Budapest, Hongrie; 

d) németül: ELTE Eötvös-Loránd-Universität, Budapest, Ungarn 

 

A 6/2015. (IX. 28.) számú rektori utasításnak megfelelően az ELTE oktatói, kutatói felelősek a 

Stratégiai Adatbázis (STA) teljes körű feltöltéséért, így a pályázat benyújtójának STA validációja 

minden esetben ellenőrzésre kerül. A STA-validáció elmulasztása a pályázat elutasítását vonja 

maga után. 

 

A támogatás felhasználása:  

Kérjük figyelembe venni, hogy pályázaton elnyert összeget az Egyetem pénzügyi és közbeszerzési 

szabályait figyelembe véve kell felhasználni, és kizárólag a pályázatban megjelölt és a Tanács által 

támogatott célokra és tételekre lehet elkölteni. Amennyiben a pályázatban megjelölt valamelyik 

támogatási cél nem valósult meg, nincsen lehetőség az elnyert összeg átcsoportosítására 

más célra.  

 

A fel nem használt támogatási összeg visszakönyvelését 30 napon belül el kell indítani a 

Tudományos Alap munkaszámára. 

 

A támogatás felhasználását követően 30 napon belül rövid szakmai beszámolót szükséges 

benyújtani szerkeszthető Word formátumban a tudomanypolitika@rk.elte.hu e-mail címen. 
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