
Tisztelt Kollégák! 

 

Az Igazságügyi Minisztérium a jogászképzés színvonalának emelését célzó programja 

keretében a doktoranduszok hazai és külföldi tudományos életben való részvételét, 

valamint megjelenési, publikálási lehetőségeinek növelését is támogatni kívánja. A vállalt 

kötelezettségek kifizetésére legkésőbb február 15-ig kerülhet sor, így gyakorlatilag a 

2017-es évben megvalósuló programokra adható támogatás. 

 

A Doktoranduszok részvétele a hazai és a külföldi tudományos életben projekt keretében 

az alábbi tevékenységek támogatására nyílik lehetőség: 

7-10 napos külföldi tanulmányút,  

3 napos külföldi konferencia részvétel,  

1 napos hazai konferencia részvétel, 

idegen nyelven írt tanulmány lektori díja, 

tanulmány idegen nyelvre történő fordításához fordítói díj. 

 

A támogatások elnyerésére belső pályázatot hirdetünk valamennyi doktorandusz hallgató 

számára.  

A pályázathoz mellékelni kell: 

- motivációs levelet – minden esetben (kivéve a KRE ÁJK Doktori konferenciáján való 

részvételre jelentkezést), 

- a témavezető támogató nyilatkozatát – minden esetben (kivéve a KRE ÁJK Doktori 

konferenciáján való részvételre jelentkezést), 

- publikációs jegyzéket – minden esetben (kivéve a KRE ÁJK Doktori konferenciáján 

való részvételre és más magyar doktori iskolák doktoranduszok számára szervezendő 

konferenciáján való részvételre jelentkezést), 

- az igényelt támogatás nagyságrendjét pénzügyileg alátámasztó dokumentumot (pl. 

repülőjegy, vonatjegy, helyjegy várható költségét igazoló internetes dokumentum, a 

konferencia szervezők által közzétett felhívás, amelyben szerepel a részvétel költsége, 

a lektorral, fordítóval kötött előszerződés, stb.)  

- kutatási tervet (beleértve azt, hogy a kutatott téma mely szakértőivel való találkozásra 

kerül sor) - külföldi tanulmányút esetén, 

- fogadónyilatkozatot (lehet e-mailben is) - külföldi tanulmányút és/vagy külföldi 

konferencia esetén, 

- a konferencia meghívóját/tematikáját – konferencián részvétel esetén (kivéve a KRE 

ÁJK Doktori konferenciáján való részvételre és más magyar doktori iskolák 

doktoranduszok számára szervezendő konferenciáján való részvételre jelentkezést), 

- az idegen nyelven írt tanulmány megjelenésére vonatkozó kötelezettségvállalást a 

kiadótól - idegen nyelven írt tanulmány lektori díjára benyújtott pályázat esetén, 

- tanulmány megjelenésére vonatkozó kötelezettségvállalást a kiadótól - tanulmány 

fordítói díjára benyújtott pályázat esetén. 

A támogatás - az utazás jellegétől függően - útiköltséget, szállásköltséget, részvételi díjat 

és napidíjat foglal magában. 



Egy PhD hallgató többféle támogatás elnyerésére is benyújthat pályázatot. Ilyen esetben 

külön-külön kérelmeket kell beadni, mindegyiket a téma alapján elvárt mellékletekkel 

ellátva. 

 

A pályázatok benyújtásának határideje 2017. október 15. 

A támogatás 2018. január 30-ig vehető igénybe! 

 

A pályázatot Varga Líviának (varga.livia@kre.hu) kell benyújtani, a döntést – a benyújtási 

határidőtől számított 15 napon belül - a TDHT hozza meg.  

 

A részleteket, különösen az elszámolás módját illetően Varga Líviát és Mundloch Istvánt 

keressék. 

 

A program teljesítését követő 15 napon belül  

- írásban be kell számolni a megvalósításról, 

- csatolni kell a KRE nevére szóló számlákat, és  

- csatolni kell a KRE ÁJK dékánjától származó teljesítésigazolást. 

Az írásos beszámolót, a számlákat és a teljesítésigazolást Varga Líviának elküldeni. 

 

2017. szeptember 18.  

Prof. Dr. Miskolczi Bodnár Péter sk.  

A Doktori Iskola megbízott vezetője 

 


