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PÁLYÁZAT 

DOKTORANDUSZOK ÉS DOKTORJELÖLTEK TÁMOGATÁSÁRA 

 

A Széchenyi István Egyetem Állam-és Jogtudományi Doktori Iskolája az 

Igazságügyi Minisztérium számára fenntartott „A jogászképzés színvonalának 

emelését célzó programok támogatása” költségvetési jogcímcsoport terhére 

pályázatot ír ki a tehetséggondozás és a doktori iskolai kutatások támogatásának 

fejlesztése érdekében a 2018/2019-es tanévre. 

A program keretében a Doktori Iskola valamennyi aktív státuszú doktorandusz 

hallgatója valamint doktorjelöltjei (akiknek e státusza a fokozatszerzési eljárás 

megindításától a fokozat megszerzéséig tart) számára pályázatot hirdet 

maximum 500.000,- Ft ösztöndíjra. A benyújtott pályázatokat a Tudományági 

Doktori Tanács (a továbbiakban TDT) rangsorolja, és a rendelkezésre álló összeget 

a lentebb részletezett számítási elvek szerint osztja fel. Amennyiben a 

megpályázott összegek meghaladják a támogatási keretet, a TDT jogosult a 

pályázatokban megjelölt összegekhez képest kevesebbet is megítélni, illetve egyes 

pályázatokat elutasítani. 

Az IM által meghatározott támogatási időszak: 2018. március 15. – 2019. 

február 15. 

A rendelkezésre álló keretösszeg: 3 millió forint (amelyből 2,5 millió forint 

ösztöndíj, 0,5 millió forint megbízási díjként fizethető ki) 

A támogatás formája: Nappali tagozatos doktoranduszok számára adómentes 

ösztöndíj formájában, előfinanszírozásként, levelező tagozatos doktoranduszok 

számára a járulékok levonása után megbízási díj formájában a teljesítést követően 

fizethető ki a támogatás. Az elnyert összeg szabadon felhasználható, pénzügyi 

elszámolás a pályázót nem terheli. 

Pályázható tevékenységek és a támogatás formája 

A pályázatok elbírálása során a megítélhető összeg a vállalt tudományos 

eredmények számától és típusától függően az alábbiak szerint alakul (azzal a 

kitétellel, hogy a kutatási terv alapján ezen összegektől a TDT indokolt esetben 

eltérhet). 

tanulmányírás magyar nyelven 100.000,- Ft / ív 

tanulmányírás idegen nyelven 150.000,- Ft / ív 

konferencia részvétel előadóként 100.000,- Ft 

hazai konferencián részvétel 

hallgatóként 

max. 50.000,- Ft 

tanulmány szaknyelvi fordítása 70.000,- Ft / ív 

tanulmány szaknyelvi lektorálása 50.000,- Ft / ív 

PhD disszertáció kiadása, 

amennyiben a támogatási 

időszakban a kiadó befogadja 

500.000,- Ft 
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A pályázatok benyújtásának és elbírálásának rendje 

− Pályázhatnak: Doktori Iskola aktív státuszú doktoranduszai, doktorjelöltjei. 

− Benyújtandó: pályázati űrlap, kutatási és költség-terv, konzulensi 

nyilatkozat (letölthető a DI honlapjáról). 

− Leadás a Doktori Iskola vezetőjének címezve a Doktori Iskola titkárságán 

(Ilcsikné Gerencsér Mónikánál, 208-as iroda). 

− A pályázatokról a Tudományági Doktori Tanács szavazással dönt. 

− A pályázatok benyújtása 2018. december 10-ig folyamatos, de döntés csak 

a soron következő TDT ülésen esedékes, így ezt a pályázat időbeli 

ütemezése kapcsán kérjük figyelembe venni. Az első bírálat 2018. június 

20-án lesz, így ehhez 2018. június 18-ig kérjük leadni a pályázatot. 

 

A pályázati támogatás megítélésének tartalmi irányelvei 

− A pályázatok véleményezése során egyaránt figyelemmel kell lenni a 

pályázó egyéni célkitűzéseire és az intézményünk érdekeire. 

− A pályázatok véleményezése során a megfelelő módon figyelemmel kell 

lenni a kutatás, a tanulmányút és a konferenciai előadás mint pályázati 

tevékenységek sajátos jellegére, komplexitására és várható eredményére. 

− A pályázatok véleményezése során a megfelelő módon biztosítani kell, hogy 

az intézményünk tevékenységében részt vállaló és számára közvetlenül 

„értéket teremtő” személyek a lehető legnagyobb mértékű támogatásban 

részesüljenek. 

− A pályázatok véleményezése során a megfelelő módon biztosítani kell, hogy 

kizárólag tudományos értékkel bíró tevékenységek részesüljenek pénzügyi 

támogatásban. 

− A pályázatok véleményezése során törekedni kell arra, hogy – indokolt 

esetben és lehetőség szerint – az objektív költségeket fedezni kell.  

− A pályázatok véleményezése során törekedni kell arra, hogy a különböző 

pályázók az azonos vagy hasonló jellegű konkrét feladatok elvégzéséért 

hasonló összegű pénzügyi támogatásban részesüljenek. 

− Kifizetés kizárólag a vonatkozó jogszabályoknak és egyéb előírásoknak 

megfelelően, a szükséges dokumentumok becsatolása ellenében történhet. 

− Konferencia részvétel esetén az útiköltségre és részvételi díjra vonatkozó 

költségtervet kell készíteni, ez alapján kerül meghatározásra a támogatási 

összeg. 

− Konferencián történő előadásra a győri konferencián kívüli konferenciával 

lehet pályázni. 

Beszámoló 

A támogatottnak legkésőbb 2019. február 28. napjáig záró szakmai beszámolót 

kell készítenie a Doktori Iskola vezetőjének címezve, aki ez alapján dönt a 

pályázatok kutatási terv szerinti megvalósulásának elfogadásáról és a pályázat 

lezárásáról. Ehhez az alábbi dokumentumokat szükséges benyújtani: 
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− A támogatást lezáró legalább 2 oldalas szöveges szakmai beszámoló, 

amelyet a pályázó témavezetője az aláírásával jóváhagy. 

− Tanulmányírás esetén az elkészült tanulmányokat mellékelni kell (IM 

támogatás tényét fel kell tüntetni). 

− Konferencia részvétel esetén a szervező által kiállított igazolás és/vagy a 

részvételi regisztráció igazolás szükséges. 

− Fordítás/nyelvi lektorálás esetén a fordított/lektorált tanulmány benyújtása 

valamint a fordító/lektor nyilatkozata szükséges arról, hogy elvégezte a 

tanulmány fordítását/szaknyelvi lektorálását. 

− Disszertáció kiadás esetén a kiadott mű egy példányának bemutatása, vagy 

a kiadó befogadó nyilatkozata szükséges (IM támogatás tényét fel kell 

tüntetni). 

 

 

 

 Prof. Dr. Szigeti Péter DSc. sk. 

 Doktori Iskola vezetője 

 

 Dr. Keserű Barna Arnold PhD sk. 

 Doktori Iskola titkára 

 


