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Hírek, információk
1. A Szegedi Tudományegyetem takarékossági okokból 2013. december 21-től 2014. január 5-ig
épületeit bezárja, működésüket szünetelteti, kivéve azon intézményeket, ahol egészségügyi feladat
ellátás folyik. Az egyetemi hivatalok 2014. január 6-án kezdik meg működésüket.
Ezen időszak alatt a munkavégzés feltételei nem biztosítottak, a hivatali ügyintézés
szünetel, az épületekbe bejutni, illetve ott tartózkodni nem lehet, erre engedély nem adható (az
épületekben a fűtés és az áramhasználat korlátozott). Az érintett időszakban az Egyetem Biztonsági
Szolgálata az épületeket lezárja és az életbe lépő biztosítási terv alapján rendszeresen ellenőrzi
azokat.
Kérjük, hogy a december 21-i munkanapon az irodákban, dolgozószobákban, közösségi
helységekben működő gépek, berendezések szakszerű kikapcsolását biztosítsák, ezzel is
hozzájárulva az energiatakarékossági program sikeréhez.
2013. december 21-én, szombaton, 12 órától az egyetemi épületekben a fűtést fokozatosan
visszaveszik 10 °C-ra. Ezt a hőfokot tartják 2014. január 5-én, vasárnap reggel 10 óráig, amikortól
kezdve visszaállítják a fűtést a normál üzemi hőfokra, így várhatóan a hétfői munkakezdésre az
előírt hőmérséklet lesz az irodákban. (Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a falak áthűlése miatt az
első munkanapon a hidegérzet erősebb lehet a tényleges hőmérsékletnél, ez ügyben javasolt a
réteges illetve vastagabb öltözet az első napon).
A biztonsági szakszolgálat a lezárt épületeket naponta több alkalommal ellenőrzi. Az
ellenőrzésben részt vesz műszaki szakszemélyzet is, egy esetleges hibaelhárítás haladéktalan
ellátása érdekében. A biztonsági szakszolgálat ügyeleti száma éjjel nappal elérhető, melyen
felvilágosítás kérhető a lezárt épületekről, illetve mobiljárőr kirendelése kérhető vis major
helyzetben (Telefonszám: 62-54 58 63).
A szénszünetben érintett öt munkanapban vizsgák nem kerülnek meghirdetésre.
2. A BTK épületében lezajlott kötelező évenkénti érintésvédelmi felülvizsgálat megállapította, hogy
az Egyetem utcai épület elektromos főelosztó cseréje szükségszerű, sürgősen megoldandó feladat.
Egyeztetve a GMF illetékes szakembereivel, az áramszolgáltató bevonásával végrehajtandó
művelet időpontját a kötelező bezárás idejére, a "szénszünet" utolsó napjaira, 2014. január 3.
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(péntek) reggeltől január 5. (vasárnap) estig bezárólag határoztuk meg. Ebben az időszakban az
Egyetem utcai épületben az áramszolgáltatás - ebből következően a net- és a telefonszolgáltatás
is - teljes mértékig szünetel, a Petőfi épületben csak a netszolgáltatás lekapcsolására lehet
számítani.
Tekintettel arra, hogy a munkálat a szénszünet idejére esik, nem fogja zavarni a
munkavégzést, azonban a folyamatos működést igénylő rendszerek esetében célszerű arról az
illetékeseknek gondoskodni, hogy azok időben le legyenek szabályosan állítva.
Friss információk itt: http://www.arts.u-szeged.hu/hirek/szte-btk-2013-december/aramszunet
3. A 2013. november 28-án megtartott 2013/2014. tanévi II. rendes Kari Tanácsülés határozatai:
A Kari Tanács titkos szavazással (14 igen, 0 nem, 2 tartózkodom) támogatja a Doctor Honoris Causa
kitüntető cím adományozását Dr. Joachim Funke, a heidelbergi egyetem pszichológiai
intézetének professzora számára. (66/2013.)
A Kari Tanács titkos szavazással (14 igen, 1 nem, 1 tartózkodom) támogatja a Doctor Honoris Causa
kitüntető cím adományozását Dr. Noël Tonnerre, az Université d’Angers professzor emeritusa
számára. (67/2013.)
A Kari Tanács titkos szavazással úgy döntött, hogy a Doctor Honoris Causa kitüntető cím
adományozására
- első helyen Dr. Noël Tonnerre-t, az Université d’Angers professzor emeritusát (15 szavazat),
- második helyen Dr. Joachim Funke-t, a heidelbergi egyetem pszichológiai intézetének
professzorát (1 szavazat) támogatja. (68/2013.)
A Kari Tanács nyílt szavazással egyhangúlag (16 igen, 0 nem, 0 tartózkodom) támogatja:
– az Amerikaközi tanulmányok mesterszintű képzési program létesítését és indítását a Szegedi
Tudományegyetemen. (69/2013.)
– a Kognitív Poétika Kutatócsoport megalakítását az SZTE BTK Germán Filológiai
Intézetében. (70/2013.)
– az együttműködési keretmegállapodás kötését a X. Szent Pius Tanárképző Főiskola (Tatum,
Kamerun) és a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara között. (71/2013.)
A Kari Tanács nyílt szavazással egyhangúlag (17 igen, 0 nem, 0 tartózkodom) támogatja az
együttműködési keretmegállapodás kötését a Szegedi Tudományegyetem és a Spanyol
Külkapcsolati és Külügyminisztériumhoz tartozó állami Spanyol Nemzetközi Külkapcsolati
Fejlesztési Ügynökség között. (72/2013.)
4. Az idén 3. alkalommal szerveznek ajándékgyűjtést a Rektori Hivatalban az ÁGOTA Alapítvány
számára azzal a céllal, hogy szebbé tegyék a gyermekek karácsonyát az otthon már feleslegessé vált
játékokkal, ruhákkal vagy akár egy tábla csokoládéval, szaloncukorral.
Az ajándékokat 2013. december 9–16. között gyűjtik a Kutatás-fejlesztési és Innovációs
Igazgatóságon. Bővebb információkért Varga Lucát (112-es iroda, 6702 mellék), vagy Takács
Anitát (108-as iroda, 4708 mellék) keressék.
Az ÁGOTA Alapítvány gyermekei 3-24 éves korúak, ezért kérik, hogy a nekik szánt
ajándékon jelöljék meg, hogy hány éves lánynak vagy fiúnak szánták, illetve nagy segítség lenne, ha
az adományt ajándéknak becsomagolva tudnák behozni, bár a csomagolást meg tudják oldani, ha
úgy adódik.
Az összegyűjtött ajándékokat a december 16-ával kezdődő héten a Rektori Hivatal épületének
aulájában lévő karácsonyfánál adják át Kothencz Jánosnak, az ÁGOTA Alapítvány elnökének. Az
átadás pontos időpontjáról a későbbiekben további tájékoztatást adnak.

2

Kari Kurír 288.

Személyi hírek
1. Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) Bizottsága a hazai alapkutatások
támogatási rendszerének elméleti és gyakorlati továbbfejlesztésében kifejtett sokéves
munkásságáért, a Társadalom- és Bölcsészettudományi Kollégium javaslatára Pál József számára
Ipolyi Arnold Tudományfejlesztési Díjat adományozott. Az ünnepélyes díjátadóra 2013. november
13-án került sor Budapesten.
2. Olach Zsuzsanna, az Altajisztikai Tanszék - MTA-SZTE Turkológiai Kutatócsoport tagja, az
Uppsalai Királyi Humán Tudományok Társasága Jacob Westin-díját kapta meg. A díjat 1984 óta
évente ítélik oda egy történelem-filozófiai és egy nyelvészeti témában született doktori értekezés
szerzőjének. Olach Zsuzsanna a díjat 2014. február 11-én veszi át Uppsalában, ahol előadást tart a
disszertáció kutatási témájáról.
3. Lénárt András, a Hispanisztika Tanszék tanársegédje elnyerte egy évre a Magyary Zoltán
Posztdoktori Ösztöndíjat „Magyar alkotók és magyar témák a spanyol filmtörténetben” című
pályázatával. Gratulálunk!

Rendezvények, konferenciák, előadások
1. 2013. november 6-án Prof. Nurula Gabbasovna Shaimerdinova és Prof. Satay Maksutovich
Syzdykov a Lev Gumilev Euroázsiai Egyetem Turkológiai Tanszékének (Asztana, Kazahsztán)
oktatói “Aktuális kérdések a kazak turkológiában” és “Új eredmények a kazak történelem
kutatásában” címmel elődást tartották az Altajisztikai Tanszék hallgatóinak.
2. 2013. november 20-án Mukusheva Raushangul, az Altajisztikai Tanszék kazah lektora, részt
vett a kazah külügyminiszter E. Idriszov magyarországi látogatása alkalmával a Kelet- és Középeurópai Kutatóközpont (KEKK) által a Nyíregyházi Főiskolán szervezett „Magyarország és
Kazahsztán: közös múlt, közös jövő” című konferencián, és „Szükségünk van gyökereinkre”
címmel előadást tartott.
3. Tóth Iván (Ókortörténeti Tanszék) a Byzanz und das Abendland Nemzetközi Konferencián
„Some Suggestions on the Speeches of Mehmed II in Kritobulos' Historiai” címmel tartott előadást
2013. november 28-án (Budapest, Eötvös József Collegium).
4. Katona Eszter, a Hispanisztika Tanszék adjunktusa „La importancia de los teatros ambulantes en
la vida cultural de la Segunda República Española” címmel tartott előadást a Lisszabonban 2013.
november 21-23 között megrendezésre kerülő „Teatro: estética y poder” nemzetközi tudományos
konferencián.
Katona Eszter „La obra dramática de García Lorca en los teatros húngaros en los siglos XXXXI” címmel tartott előadást a spanyolországi Vigo Egyetemének szervezésében november 27-29
között megrendezésre kerülő „Teatro Século XX1” nemzetközi tudományos konferencián.
5. Lénárt András, a Hispanisztika Tanszék tanársegédje november 22-én előadást tartott Pécsett a
Mediterrán Világ Symposium X.: Nemzetpolitika és identitás a Mediterráneumban és a Balkánon
című konferencián "A spanyol identitás(tudat) aktuális problémái" címmel.
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Lénárt András november 28-án előadást tartott a hódmezővásárhelyi Emlékpontban az SZEEM Történelemtudás egyeteme című rendezvénysorozat novemberi meghívott előadójaként
"Filmpropaganda a Franco-korszakban" címmel.
6. Pihurik Judit (Történeti Segédtudományok Tanszék) “Néhányan a tettesek közül. Az 1942-es
csurogi razzia elkövetői ellen indított 1971-es per” címmel előadást tartott a People of the
Vojvodina region. The region of Vojvodina in the context of European history című, 2013.
november 23-án, az Újvidéki Egyetem által Bácskapalánkán szervezett konferencián.
7. A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 12. fórumán a Nyelvészet, irodalom, néprajz szekcióban
„Hogyan lehet, hogy az Akadémiától a kocsmárosokig minden magyar támogatja a magyarok
magyarok általi nyelvi diszkriminációját?” címmel tartott előadást Kontra Miklós (Angoltanár-képző
és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék) Kolozsváron 2013. november 23-án.

Könyvespolc
1. A Turcologica című sorozat 98. köteteként a Harrassowitz kiadónál az Altajisztikai Tanszék MTA-SZTE Turkológiai Kutatócsoport tagjának, Olach Zsuzsannának megjelent „A Halich
Karaim translation of Hebrew biblical texts” című monográfiája.
2. Megjelent az Apertúra őszi száma: http://uj.apertura.hu/
3. Megjelent Lénárt András, a Hispanisztika Tanszék tanársegédjének "El soldado ruso en la
despensa y la naranja amarilla agria: la sombra de la política en el cine húngaro desde la dictadura
comunista hasta la democracia (1945-1989)" című tanulmánya a barcelonai FILMHISTORIA
folyóiratban. Elérhetőség: http://www.pcb.ub.edu/filmhistoria/1/num1.html.
4. Az augsburgi Wissner Verlag gondozásában 2013 novemberében megjelent Kürtösi Katalin
(Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék) Modernism on the 'Margin' - The 'Margin' on
Modernism. Manifestations in Canadian Culture" című 278 oldalas, színes képekkel illusztrált
monográfiája a Studies in Anglophone Literatures and Cultures sorozat 4. köteteként.
5. A Történeti Intézet Acta Historica-sorozatának CXXXV. köteteként megjelent a Magyar
Medievisztikai Kutatócsoport legújabb tanulmánykötete. Szerk. Veszprémy László, Piti Ferenc.
Szeged, 2013. 169 p.
6. 2013. november 26-án került sor Blazovich László professor emeritus, a Szegedi Középkorász
Műhely és az Anjou-kori Oklevéltár-sorozat szerkesztőbizottsága tagja, a Magyar Medievisztikai
Kutatócsoport volt vezetője 70. születésnapi köszöntésére és a tiszteletére készült ünnepi
tanulmánykötet (Szerk. Balogh Elemér-Homoki Nagy Mária. Szeged, 2013. 776 p.) átadására.
A kötetben a Történeti Intézet oktatói, kutatói közül Bagi Zoltán, Gálffy László, Kordé
Zoltán, Koszta László, Marjanucz László, Olajos Terézia, Petrovics István, Piti Ferenc, Révész Éva,
Sebők Ferenc, Szabados György és Tóth Sándor köszöntötték tanulmánnyal a Csongrád Megyei
Levéltár volt igazgatóját, Szeged város díszpolgárát.
7. Megjelent Pihurik Judit: Katonadolog 1945 - 1962. A "horthysta katonatiszt:" bűnbak vagy
ellenség? In: Bűnbak minden időben. Bűnbakok a magyar és az egyetemes történelemben. Szerk.:
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Gyarmati György [et al.]. Kronosz Kiadó, Magyar Történelmi Társulat, ÁBTL, Pécs-Budapest,
2013. 456-472.

Tudományos és PhD hírek
1. PhD-szigorlatok:
Rauzs Orsolya (neveléstudomány) PhD-szigorlatára 2013. november 20-án került sor. A szigorlat
eredménye: 93,3%.
Gellérfi Gergő (történelemtudomány) PhD-szigorlatára 2013. november 28-án került sor. A
szigorlat eredménye: 100%.
Palotás Zsolt (történelemtudomány) PhD-szigorlatára 2013. november 29-én került sor. A szigorlat
eredménye: 100%.
Hülber László (neveléstudomány) PhD-szigorlatára 2013. október 31-én került sor. A szigorlat
eredménye: 100%.
Povedák Kinga (történelemtudomány) PhD-szigorlatára 2013. december 4-én került sor. A szigorlat
eredménye: 100%.
Polenyák Ivett (történelemtudomány) PhD-szigorlatára 2013. december 16-án 11 órai kezdettel
kerül sor Marjanucz László docens tanári szobájában.
Papp Zoltán (történelemtudomány) PhD-szigorlatára 2013. december 19-én 11 órai kezdettel kerül
sor J. Nagy László egyetemi tanár tanári szobájában.
Mus Nikolett (nyelvtudomány) PhD-szigorlatára 2014. január 9-én 11 órai kezdettel kerül sor az
Altajisztika Tanszéken.
2. PhD-védések:
Dohány Gabriella (neveléstudomány) PhD-védésére 2013. november 11-én 12,30 órai kezdettel
kerül sor a BTK Kari Konferencia Termében. A védés eredménye: 75%.
Pintér Henriett (neveléstudomány) PhD-védésére 2013. november 19-én került sor. A védés
eredménye: 100%.
Illés Imre Áron (történelemtudomány) PhD-védésére 2013. november 19-én került sor. A védés
eredménye: 100%.
Halmágyi Miklós (történelemtudomány) PhD-védésére 2013. november 20-án került sor. A védés
eredménye: 90%.
Gugán Katalin (nyelvtudomány) PhD-védésére 2013. november 21-én került sor. A védés
eredménye: 100%.
Nagy C. Katalin (nyelvtudomány) PhD-védésére 2013. november 21-én került sor. A védés
eredménye: 100%.
Molitorisz Anikó (neveléstudomány) PhD-védésére 2013. november 22-én került sor. A védés
eredménye: 100%.
3. A Tudományterületi Doktori Tanács következő ülésére 2013. november 28-án került sor. A
következő határozatok születtek:
1. Új eljárások indítása:
Neveléstudomány: Molnár Pál Viktor, Kétyi András, Gál Zita, Szili Katalin, Csapó Mónika,
Balázsné Nagy Zsuzsanna doktori eljárás indítása iránti kérelmét 10 igen szavazattal
támogatta és kijelölte nevezettek részére a doktori szigorlati tárgyakat és bizottságokat.
Irodalomtudomány: Pál Katalin, Hevesi Andrea doktori eljárás indítása iránti kérelmét 10 igen
szavazattal támogatta, de nem jelölt ki szigorlati bizottságot számukra.
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Történelemtudomány: Tóth István, Hajdú Attila doktori eljárás indítása iránti kérelmét 10 igen
szavazattal támogatta és kijelölte nevezettek számára a szigorlati tárgyakat és bizottságokat.
2. Védések elfogadása:
Irodalomtudomány: Tóth Ákos, Jászay Tamás, Kovács Krisztina
Nyelvtudomány: Nádasdi Péter, Nagy C. Katalin, Gugán Katalin
Történelemtudomány: Szőcs Tibor, Szilágyi Péter, Illés Imre Áron, Halmágyi Miklós
Neveléstudomány: Dohány Gariella, Pintér Henriette, Molitorisz Anikó doktori eljárás lezárását
és anyagának Egyetemi Doktori Tanács elé terjesztését 10 igen szavazattal támogatta.
3. Védési bizottság kijelölése:
Irodalomtudomány: Oroszlán Anikó, Mátyás Dénes
Történelemtudomány: Papp Zoltán részére kijelölte a védési bizottság összetételét.
4. Honosítási kérelem elbírálása.
Nyelvtudomány: Olach Zsuzsanna
Irodalomtudomány: Bernáth András részére elfogadta 10 igen szavazattal a külföldön szerzett
doktori fokozat honosítására vonatkozó kérelmet.
5. Doctor Honoris Causa felterjesztések megtárgyalása
Történelemtudomány: Prof. Dr. Noel Tonnerre.
Neveléstudomány: Prof. Dr. Joachim Funke.
A tudományterületi doktori tanács Dr. Noel Tonnere személyére érkezett javaslatot 10 igen
szavazattal támogatta első helyen rangsorolva a felterjesztést. A tudományterületi doktori
tanács dr. Joachim Funke személyére érkezett javaslatot 10 igen szavazattal a második helyen
rangsorolva támogatta.

Pályázatok
1. Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) Bizottsága pályázata (2014/1 forduló):
A pályázat célja kiemelkedő eredményeket ígérő alapkutatások, továbbá a tudományos utánpótlás
nevelésében kiváló tudósok által vezetett, nemzetközileg is elismert tudományos műhelyek, illetve
fiatal kutatók támogatása.
A pályázat általános feltételei: Kizárólag alapkutatási témákkal lehet pályázni. A vezető
kutatónak a pályázat beadásának időpontjában PhD fokozattal (EU-n kívüli országok esetében
honosított) kell rendelkeznie és magyarországi kutatóhelyhez kell kötődnie.
Pályázható juttatások: A pályázaton elnyert támogatás kizárólag a kutatáshoz kapcsolódó
következő költségekre fordítható: a kutatás dologi költségeire, a kutatásban alkalmazni tervezett
kutató(k) (doktoranduszok, doktorjelöltek, posztdoktorok), illetve a kutatáshoz szorosan kapcsolódó,
annak eredményességéhez feltétlenül szükséges más résztvevők munkabérére, műszerek,
berendezések, kutatási segédeszközök beszerzésére, nemzetközi tudományos kapcsolatok
fenntartására, kutatási eredmények konferencián történő ismertetésére, illetve a kutatási eredmények
publikációs költségeire.
A beérkezett pályázatokat az OTKA testületei a következő főbb szempontok szerint értékelik:
a pályázati program alapkutatás jellege, tudományos jelentősége, újszerűsége, a várható eredmények,
tudományos és társadalmi hasznosításuk, a kutatás személyi feltételei, garanciái, a kutatás intézményi,
tárgyi, módszertani feltételei, a kért támogatás pénzügyi indokoltsága és realitása, a tervezett kutatói
munkaidő ráfordítás, az eddigi tudományos eredmények (közlemények, hivatkozások), az utóbbi 5
évben lezárult vagy folyamatban lévő OTKA kutatások során elért eredmények. Előnyben részesülnek
a nemzetközileg is jelentős alapkutatások, az új eljárások és módszerek kidolgozása, a csoportos
munkák és a fiatal kutatók bevonása, társadalomtudományban a forrásfeltáró kutatások és a
monográfiák írása. Támogatás kérhető nemzetközi együttműködésben végzett kutatási programokra is.
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Fontos szempont a beadott pályázati munkaterv, költségterv, várható eredmények, munkaidő ráfordítás
realitása és arányossága.
Pályázni a 2014. évre kialakított elektronikus pályázati felületen lehet, amely a kitöltési
útmutatóval együtt az OTKA honlapján (http://www.otka.hu) várhatóan 2013. december 16-án lesz
elérhető. A támogatott kutatások kezdete – az OTKA költségvetési támogatásának függvényében –
2014. szeptember 1. és 2015. február 1. között lehetséges. A pályázatot elektronikusan kell benyújtani,
és a már benyújtott pályázat kinyomtatott, aláírásokkal és bélyegzővel ellátott példányát is el kell
juttatni az OTKA Irodába.
Az elektronikus példányt az OTKA honlapján közzétett eljárással, az OTKA Irodától kapott
felhasználói névvel és jelszóval lehet benyújtani. Az elektronikus beadásnak, amely csak az
intézményi jóváhagyást követően lesz érvényes, a végső határideje várhatóan 2014. február 3-4.
között lesz. A határidőt az egyes pályázattípusokra az OTKA honlapon közzétett határidő-táblázatban
és útmutatóban fogjuk nyilvánosságra hozni. Minden esetben a határidő az adott nap (közép-európai
idő) 17:00 óráját jelenti, amikor az elektronikus rendszer lezárja a pályázatok fogadását.
A nyomtatott példányt eredeti aláírásokkal, minden más pályázati és egyéb anyagtól
elkülönítve, postán keresztül, ajánlott küldeményként, legkésőbb 2014. február 10-i dátumú
postabélyegzővel feladva kell beküldeni. (Levélcím: 1476 Bp. 100. Pf. 289, Csomagcím: 1093
Budapest Czuczor u. 10.). A küldeményre kérjük ráírni a pályázattípus jelét: OTKA-K vagy OTKAPD pályázat. A pályázat feladását igazoló postai szelvényt kérjük megőrizni.
Pályázható kategóriák:
I. Kutatási Pályázat (K): A kutatási pályázatok futamideje legfeljebb 4 év. A kutatási költségekre
megpályázható összeg alsó határa évi minimum 0,5 M Ft. Felső határa nincs, de megalapozatlan,
vagy túlzó költségtervű pályázat nem támogatható.
II. Fiatal Kutatói Pályázat: Ezt a pályázati típust, a pályázat beadásának időpontjában PhD
fokozattal rendelkező, 40 év alatti kutató nyújthatja be. A pályázónak vállalnia kell, hogy ha
egyetemi oktató vagy közgyűjteményi/közművelődési intézmény alkalmazottja, akkor
munkaideje 70%-ában, ha főhivatású kutató, akkor munkaideje 80%-ában a pályázatban
meghatározott feladatok teljesítésén dolgozik. A fiatal kutatói pályázat egyes kategóriái csak egy
alkalommal nyerhetők el.
(A) Fiatal kutatói posztdoktori pályázat (PD): A három formában pályázható posztdoktori (PD)
támogatás céljai (i) fiatal kutatók segítése önálló tudományos programjuk elindításában, (ii)
külföldről hazatérők itthoni munkakezdésének segítése, (iii) OTKA által már támogatott,
kiemelkedően sikeres projektekben fiatal kutatók részvételének biztosítása. Posztdoktori
pályázatot PhD fokozatot 8 éven belül szerzett kutató adhat be.
Támogatás igényelhető: (PD-1) önálló, ígéretes kutatási projektre maximum 3 évre, alsó határa évi
0,5 M Ft, felső határa átlagosan évi 3 M Ft, amely egy adott évben nem haladhatja meg az 5 M Ft-t,
vagy (PD-2) a pályázó posztdoktori alkalmazására maximum 3 évre (a munkabér havi összege
bruttó 300 ezer Ft és törvényben meghatározott járulékai), vagy (PD-3) kutatási projektre és
alkalmazásra együttesen, maximum 3 évre, átlagosan évi 3 M Ft kutatási projektre (amely egy adott
évben nem haladhatja meg az 5 M Ft-t), valamint havi bruttó 300 ezer Ft munkabérre és járulékaira.
Jelentős eszköz vagy műszerbeszerzés esetén a PD-1 és PD-3 pályázatok által megpályázható
kutatási összeg felső határa átlagosan (a munkabéren felül) évi 4 M Ft lehet, ebben az esetben a
többlet kizárólag az első évben beszerzett anyagra, eszközre, műszerre tervezhető.
Az OTKA szabályai szerint egy kutató egy-egy alkalommal nyerhet el fiatal kutatói projekt (PD)
támogatást és posztdoktori álláspályázatot, tehát e pályázati fordulóban csak az kaphat kutatási
támogatást (PD-1 és PD-3), aki a doktori fokozat elnyerése óta még nem volt OTKA által
támogatott kutatás vezetője, és csak az nyerhet posztdoktori alkalmazást (PD-2 és PD-3), aki
korábban még nem nyert OTKA posztdoktori (PD) álláspályázatot. Azok a pályázók, akik korábban
az MTA Posztdoktori Kutatói Program keretében pályázatot nyertek, vagy 2014-ben MTA
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Posztdoktori pályázatot nyújtanak be, pályázhatnak és nyerhetnek OTKA PD-1 típusú pályázatot.
Az MTA Posztdoktori és az OTKA PD-2 és PD-3 támogatott kutatások között nem lehet időbeli
átfedés.
Ha egy pályázó egyidejűleg pályázik MTA Posztdoktori és OTKA PD-2 vagy PD-3 típusú
támogatásra, és mindkettőt elnyeri, nyilatkoznia kell, hogy melyik nyertes pályázatot kívánja
igénybe venni.
A pályázatokat – tudományterülettől függetlenül – angol nyelven kell benyújtani. Egyes
pályázattípusoknál az angol nyelven történő beadás alól mentesülhet az a pályázat, melynek magyar
nyelvű beadását az OTKA – külön kérésre – előzetesen engedélyezte, mert ezek kutatási programját a
pályázó indoklása szerint kizárólag hazai szakértők tudják megfelelően értékelni. A kérelmet és az
indoklást a pályázat megírása előtt, de legkésőbb 2014. január 14-ig elektronikus úton kell eljuttatni az
OTKA Irodába. Az illetékes kollégium elnöke engedélyezheti a magyar nyelvű pályázat beadását.
Előzetes engedély nélkül beadott magyar nyelvű pályázat nem kerül értékelésre.
Részletes információ: http://www.otka.hu
2. Az Anyanyelvápolók Szövetsége az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával
meghirdeti 2014. évi (14.) közös anyanyelvi pályázatát civil szervezetek és magánszemélyek részére.
A pályázat célja a magyar nyelv értékeinek föltárása, megóvása, nyelvi örökségünk megőrzése
és életre keltése, valamint gyarapítása, s az újabb nemzedékkel való megismertetése. A pályázaton
társadalmi szervezetek, alapítványok és magánszemélyek határoktól függetlenül részt vehetnek.
A pályázati téma: Élő tájnyelvek. A magyar nyelv táji gazdagsága.
A pályázatra benyújtható egy-egy jól körülhatárolt táj, tájegység (akár egy egész nyelvjárástípus, akár
egy kisebb táj, település vagy közösség) nyelvjárását bemutató dolgozat. A pályázók ne feledkezzenek
meg arról, hogy nyelvjárási jelenségekkel szinte minden magyar nyelvterületen lehet találkozni: a
közismert, hagyományos nyelvjárásterületeken túl szórványokban, diaszpórában, valamint városokban
is. Számos városunk nyelvét színezi a nyelvjárás.
A pályamunka témája lehet egy nyelvjárási terület(rész), vagy nyelvjárási (kiejtésbeli,
nyelvtani, szó- és nyelvhasználati, műfaji stb.) jelenség történeti, mai (leíró) bemutatása
(dokumentálása és elemzése), valamint a nyelvjárási jelenségek jelenével és jövőjével kapcsolatos
elképzelések (nyelvjárásművelés) megfogalmazása.
A pályázat kiírói nem várnak el egyetemi szintű nyelvjárástudományi (dialektológiai)
ismereteket, azonban javasolják, hogy a témaválasztásnál a pályázó ismerkedjen meg az adott terület
fontosabb szakirodalmával. Külön érdekes téma lehet, hogy korábban (50-100 éve leírt) nyelvjárás,
nyelvjárási jelenségek, tájszókincs ma milyen képet mutatnak. Lehet készíteni összehasonlító
vizsgálatot is. A pályamunka irodalomjegyzékében csak a valóban felhasznált szakirodalmat kell
megadni.
Hasznos pályamunka lehet egy-egy tájnyelvben a jellemző szövegtípusok (műfajok)
összegyűjtése és közreadása.
A kiírók felhívják a figyelmet arra, hogy a pályázók lehetőség szerint igyekezzenek mai
nyelvjárási nyelvi állapotot rögzíteni. A nyelvjárási szavak, szövegek lejegyzésénél nem kötelező
használni az aprólékos fonetikai jeleket, elegendő csak „egyszerűsített” lejegyzés, pl. a szavak,
szövegek kiejtés szerinti/fonetikus átírása, a zárt e hang jelölése stb.
A pályamunka kötelező része az adott nyelvjárási anyag pontos leírása, adatolása (időpont, helyszín,
gyűjtő, adatközlők – adatvédelmi szabályok szerint). A pályamunka műfaja szabadon választható (pl.
tanulmány, összehasonlító elemzés, szószedet, esszé, irodalmi alkotás). A pályamunkák javasolt
terjedelme: 20-30 ezer leütés. A pályázaton 25 éven aluliak külön ifjúsági kategóriában szerepelnek,
számukra külön díjat/díjakat állapít meg a bírálóbizottság.
A bírálóbizottság elnöke: Juhász Dezső intézetigazgató, egyetemi tanár, tagjai: Balázs Géza
egyetemi tanár, az ASZ ügyvezető elnöke, és egy később felkérendő nyelvész szakember.
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A tartalmi és filológiai szempontból legjobbnak minősített pályázatok díjazásban részesülnek,
a nyertes pályázók munkáiból készülő válogatást megjelentetik. A pályázat benyújtásával a pályázó
hozzájárul dolgozata közléséhez, szerzői jogai a kiadóra szállnak. A kiadott dolgozat szerzője a
kiadványból tiszteletpéldányt kap.
A pályázat díjazására 1 250 000 Ft áll rendelkezésre. A felosztást a pályázatok értékelése után
a bírálóbizottság határozza meg.
Beküldési határidő: 2014. április 30. (éjfél). A pályázati anyagot elsősorban elektronikus
formában (e-mailben, csatolt fájlban) kell küldeni.
További részletek: http://www.anyanyelvapolo.hu
3. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt
pályázatot hirdet a 2013/2014. tanév őszi és tavaszi félévre a felsőoktatási esélyteremtő ösztöndíj- és
önköltség-támogatási programban való részvételre.
Az esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási program célja a hátrányos és halmozottan
hátrányos helyzetű, kiemelten a roma hallgatók felsőoktatási esélyegyenlőségének javítása, felsőfokú
tanulmányaik megkezdésének folytatásának támogatása.
A támogatás vissza nem térítendő, amely előfinanszírozás formájában kerül folyósításra. A
felhívás két komponense pályázható:
– „A” komponens: Ösztöndíj támogatási komponens, melynek keretében összességében 200 000 Ft
vissza nem térítendő támogatás igényelhető a 2013/2014-es tanév I. és II. tanulmányi féléveire (10
hónapra) vonatkozóan, 2013. szeptember 2. és 2014. június 30. közötti időszakra. Az ösztöndíj
támogatás kifizetése utalással történik.
– „B” komponens: Önköltség-támogatási komponens, melynek keretében az önköltséges hallgató
maximum 220 000 Ft/ félév önköltség-támogatásban részesül. A támogatás nagysága nem
haladhatja meg képzési önköltség mértékének 85%-át és nem lehet kevesebb, mint a képzési
önköltség 60%- a. (Amennyiben az önköltség mértéke meghaladja a 258 000 Ft összeget félévente,
ez utóbbi feltételt nem kell figyelembe venni.) A hallgató önköltségének mértékétől függően a
pályázati felhívásban meghatározott maximum értékig a számára megítélhető legmagasabb
támogatást kapja.
Az önrész tekintetében:
– a program „A” komponense keretében önrész kötelezően nem kerül előírásra,
– a „B” komponens keretében a támogatás nagysága nem haladhatja meg a képzési önköltség
mértékének 85%-át.
A hallgató mindkét komponens esetében akkor jogosult a második félévi támogatásra,
amennyiben a pályázat beadásának félévében legalább a mintatanterv 50 százalékának megfelelő
kreditet teljesített és a második félévben is hallgatói jogviszonyban áll ugyanannál a felsőoktatási
intézménynél.
Az ösztöndíj- és önköltség-támogatási programra 2013 őszi és tavaszi félévben Magyarország
területén működő felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló önköltséges hallgatók
jelentkezhetnek. (Egy önköltséges hallgató egyszerre csak az egyik komponensre pályázhat.)
Pályázatot nyújthat be a Magyarország területén működő felsőoktatási intézményben alap–,
mester vagy osztatlan képzésen, nappali, esti vagy levelező tagozaton hallgatói jogviszonnyal
rendelkező, magyar állampolgárságú önköltséges hallgató, amennyiben az adott szintű végzettséggel
még nem rendelkezik, vagy azonos szintű más képzésben nem vesz részt (pl.: mesterképzésben való
részvétel csak olyan esetben támogatható, ha a hallgató nem rendelkezik a szintnek megfelelő
végzettséggel és nem is vesz részt más ilyen végzettséget adó képzésben).
A komponensekre vonatkozó speciális feltételekről, a pályázás menetéről részletesebb leírást
és a pályázattal kapcsolatos további információkat a http://www.emet.gov.hu honlapon, valamint az
ott feltüntetett ügyfélszolgálati elérhetőségeken kaphat.
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A pályázatok beadási határideje: 2013. december 23., 24:00 óra.
4. A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása akadémiai könyvkiadási támogatás
elnyerésére a 2014. évre vonatkozóan:
A Magyar Tudományos Akadémia közfeladatai körében támogatja a tudományok művelését és
a tudományos kutatások végzését, támogatja a tudományos könyv- és folyóirat-kiadást. Az MTA a
könyv és folyóiratkiadási feladatok gondozására Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottságot (a
továbbiakban: KFB) tart fenn, amely javaslatot tesz az e célra rendelt költségvetési keret
felhasználására.
Támogatott tevékenység: nyomtatott és elektronikus könyvek (kizárólag végleges kéziratok)
kiadása.
A pályázat benyújtására jogosultak köre: Az MTA rendes, levelező, külső és tiszteleti tagjai, az
MTA doktorai, az ezzel egyenértékű korábbi tudomány doktora cím birtokosai, legalább PhD vagy
tudomány kandidátusa tudományos fokozattal rendelkezők. PhD és MTA doktori értekezések
megjelentetésére a szerzők a hivatalos bírálati folyamat lezárásáig, a fokozat/cím megítéléséig kiadási
támogatást nem kaphatnak. A pályázat elbírálásánál előnyt élveznek az MTA köztestületének tagjai.
Tudomány-népszerűsítő, tudóséletpályákat bemutató művek esetében kivételesen tudományos
fokozattal nem rendelkezők is nyújthatnak be pályázatot. A pályázóknak az EPK használatához
Akadémiai Adattár (a továbbiakban: AAT) regisztrációval is rendelkezniük kell, illetve a pályázati
felület használatához létre kell hozniuk azt. (A regisztrációs felület nem köztestületi tag új
felhasználók számára az alábbi linken érhető el: https://aat.mta.hu/aat/Registration/Application.)
Jelen pályázat megvalósítására rendelkezésre álló keretösszeg – az MTA fejezet 2014. évi
jóváhagyott költségvetésétől függően – a 2014. évben várhatóan összesen 50 000 000 Ft, azaz
ötvenmillió Ft.
A pályázaton igényelhető támogatás összege, formája, mértéke a teljes kiadás költségének
legalább harmadát kitevő támogatási összeg. Megpályázható támogatás: 150 000 Ft-tól 4 000 000 Ft-ig
terjedő összeg. Az elnyert, vissza nem térítendő támogatás folyósítására utófinanszírozás formájában
kerül sor.
A pályázatokat – a kötelező mellékletekkel együtt – elektronikus úton kell feltölteni az erre a
célra létrehozott akadémiai Egységes Pályázati Keretrendszerbe (a továbbiakban: EPK), illetve a kiírás
VI. pontjában meghatározott egyes dokumentumokat eredeti aláírt és nyomtatott formában is be kell
nyújtani/be kell küldeni az MTA Elnöki és Testületi Titkárság Szervezési Titkárságának (a további
akban: Szervezési Titkárság), (1051 Budapest, Nádor u. 7.). A pályázati felület az alábbi linken érhető
el: https://palyazat.mta.hu/konyvpalyazat/ .
A pályázatok benyújtásának határideje (a pályázat rögzítése az EPK rendszerben) és a VI.
pontban meghatározott eredetiben is benyújtandó (beküldendő) dokumentumok (postán küldés esetén
a postabélyegzés legkésőbbi időpontja) beérkezési határideje: 2013. december 19.
Az AAT és az EPK rendszerrel kapcsolatos kérdésekben a Szervezési Titkárságon Rácz
Balázstól, (Tel.: +36 1 411 6235), a pályázattal kapcsolatos egyéb kérdésekben Véber Jánostól, a KFB
titkárától (Tel.: +36 1 411 6257) kérhető felvilágosítás. (E-mailes elérhetőség:
kfbpalyazat2014@titkarsag.mta.hu)
Részletes
információk:
http://mta.hu/v_osztaly_hirei/palyazati-felhivas-akademiaikonyvkiadasi-tamogatasra-133201/
5. Diplomamunkák, szakdolgozatok publikációja, 2013/4: A hangsúlyosan tudományos írásokat
megjelentető Új Tudós Kiadó a beérkezett szakdolgozatokat lemezen, gyűjteményes formában jelenteti
meg. Pályázati feltételek:
– a benyújtott tudományos mű nem lehet 2002. január 1-jénél régebbi,
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– a konzulensi, opponensi véleményt, bírálatot (szkennelt formában), mely az érdemjegyet is
tartalmazza (amennyiben a vélemény az érdemjegyet nem tartalmazza, úgy az azt igazoló iratot
is szükséges csatolni),
– 1000 karakterben kérjük igényesen összefoglalni, ismertetni (abstract) a benyújtott kézirat
tartalmát (ez megjelentetés esetén felhasználásra kerül!), valamint feltüntetni, mely témakörben
kívánja pályázatát publikálni,
– a pályázó elérhetőségét (pontos név, postacím, e-mail cím, telefonszám), – egy postai úton
eljuttatott, két tanúval hitelesített nyilatkozatot, melyben a pályázó vállalja a pályázati anyagának
szerzői joggal kapcsolatos felelősségét,
– a pályázati díj összegének befizetése.
A záródolgozat (diplomamunka, szakdolgozat) témájában, nyelvében nincs korlátozás. A kiadó
törekvése megjelentetni minden dolgozatot, ahol minőségi, illetve jogi akadályok nem merülnek fel.
Amennyiben a dolgozat bírálója hozzájárul a konzulensi/opponensi vélemény záródolgozattal való
együttes megjelentetéséhez, úgy az a publikáció során felhasználásra kerül. (A hozzájáruló
nyilatkozatok elérhetőek a honlapon – http://www.ujtudos.hu – a Pályázati közlemény oldal bal felső
sarkáról. Ezt postai úton kérjük az alábbi címre eljuttatni: ÚT – Új Tudós Kiadó Kft. 2067 Szárliget,
Baross G. u. 18.)
A dolgozatokat az ujtudos@ujtudos.hu e-mail címre, Word és – amennyiben lehetséges – PDF
formátumban is kérjük megküldeni.
A pályázati díj 4000 Ft. Ennek összegét az OTP 11740126-20000394 számlaszámra kérjük
átutalni. (Hivatkozás szövege: „Válogatás” – pályázó neve és a számlázási cím.) A pályázati díj egy
korábbi kötet ára, melyet a dolgozat beérkezése nyomán egy hónapon belül a kiadó további költségek
nélkül eljuttat a pályázóhoz.
A pályázatok fogadásának lezárási ideje: 2013. december 21. 20 óra.
A pályázati folyamat során egyszeri hiánypótlás megengedett (kizárólag az opponensi/konzulensi
vélemény, illetve a nyilatkozatok utólagos megküldésére), ennek végső határideje 2014. január 8. A
pályázattal kapcsolatos további információk a kiadó honlapján a Szakdolgozatok kiadása és a
Szerzőink figyelmébe menüpont alatt találhatók.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázati eljárásban való részvételükkel hozzájárulnak
pályázati anyaguknak a kiadó által történő felhasználásához, a Tudomáyn felsőfokon - Válogatás
kiváló diplomamunkákból, szakdolgozatokból című gyűjteményes sorozatban való megjelentetéséhez.
A megjelenő dolgozatért tiszteletdíj, tiszteletpéldány nem igényelhető.
6. Magyar-francia társadalomtudományi együttműködés a Balaton Program – Programme Hubert
Curien keretében.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a francia Külügyminisztérium, valamint a francia
Felsőoktatási és Kutatási Minisztérium felhívást tesz közzé közös, két év időtartamra szóló projektek
megvalósítására a társadalomtudományok terén.
A Balaton Program – Programme Hubert Curien keretében magyarországi felsőoktatási
intézmények tanszékeinek, intézeteinek, kutatócsoportjainak jelentkezését várják, akik francia
partnerükkel közös együttműködést kívánnak megvalósítani. A támogatás maximálisan elnyerhető
összege a magyar partner részére projektenként évi 500 000 forint, a két évre összesen 1 000 000
forint. A jelentkezés feltételei:
– A programban résztvevők hatályos munkáltatói jogviszonya magyar felsőoktatási intézménnyel
(tanszék, intézet, kutatócsoport tagja)
– Élő kapcsolat a francia partnerintézménnyel
– Jól felépített, szakmailag és pénzügyileg megalapozott kutatási és költségterv
– A közösen kidolgozott pályázati anyagot a magyar és a francia partner párhuzamosan nyújtja be a
magyar és francia fél részére.
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A jelentkezések benyújtásának határideje: 2014. január 13.
Kérjük, a jelentkezéseiket elektronikusan a cecilia.nagy@emmi.gov.hu e-mail címre, emellett
postai úton a következő címre küldjék: Oktatási Nemzetközi Főosztály, Emberi Erőforrások
Minisztériuma. Budapest, 1055, Szalay utca 10-14. A borítékon kéretik feltüntetni: „Balaton Program”
A Balaton Program koordinátora francia részről: Sylvette Tourmente TéT attasé, Franciaország
Budapestre Akkreditált Nagykövetsége. Telefon: 489-4260, fax: 489-4264, e-mail: s.tourmente@instfrance.hu
A Balaton Programban részt vevő francia partnerek részére további információ és az online
jelentkezési felület elérhető az alábbi honlapon: http://www.campusfrance.org/fr/balaton.

Minden kedves olvasónknak, Karunk és Egyetemünk valamennyi dolgozójának,
oktatójának és hallgatójának boldog karácsonyi ünnepeket, sikeres vizsgaidőszakot
és eredményekben gazdag új esztendőt kívánunk.

Kari Kurír
A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának hírlevele
Kiadja az SZTE BTK Dékáni Hivatala
Felelős kiadó: Dr. Csernus Sándor dékán
Felelős szerkesztő: Pereszlényi Gábor pályázati referens
Következő lapzárta: 2014. január 14.
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Aktuális pályázatok határidő-táblázata
Határidő
2013. dec 10.
2013. dec 19.
2013. dec 21.
2013. dec 23.
2013. dec 31.
2014. jan. 13.
2014. feb. 1.
2014. feb. 3.
2014. feb. 15.
2014. ápr. 30.
2014. máj. 1.

Meghirdető
Japán Alapítvány
MTA
ÚT
Emberi Erőforrás TK.
MTA
EEM – Külügym.
DAAD
OTKA
BLSZ
Anyanyelvápolók Sz.
DAAD

A pályázat célja, címe
Fellow Exchange
Könyvkiadási támogatás
Diplomamunkák kiadása
Út a Diplomához
Nemzetközi konferenciatámogatás
Balaton program
Csoportos tanulmányút
Alapkutatások támogatása
Esszépályázat
Anyanyelvi pályázat
Csoportos tanulmányút

Megjelenés helye
Kurír 287.
Kurír 288.
Kurír 288.
Kurír 288.
Kurír 279.
Kurír 288.
Kurír 285.
Kurír 288.
Kurír 287.
Kurír 288.
Kurír 285.

Folyamatos
Folyamatos
Folyamatos

Tempus Közalapítvány
Kanadai Nemzetk. FÜ
OMAA

Comenius, Pestalozzi
Utazástámogatás
Ausztria-Mo.együttműködés

Kurír 279.
Kurír 173.
Kurír 114.
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