
  

FELHÍVÁS  
a BGE oktatói és kutatói számára nemzetközi konferencián való részvételre  

 

 

A Keleti Üzleti Akadémiai Központ általános célja, hogy hozzájáruljon kelet-ázsiai nyelveket beszélő, 

a kelet-ázsiai országok, régiók kultúráját, gazdaságát ismerő szakemberek (közgazdászok, 

nemzetközi kapcsolatok szakértők) képzéséhez, valamint a Magyarország és a kelet-ázsiai országok 

közötti oktatási, kutatási, kulturális és gazdasági kapcsolatok fejlesztésének elősegítése.  

 

Ennek keretében a Központ támogatja a BGE oktatóinak távol-keleti országokkal kapcsolatos 

konferencia-részvételét. A jelen felhívás a következő országokra vonatkozik:  

 

- Dél-Korea,  

- India,  

- Indonézia,  

- Japán,  

- Kínai Népköztársaság (Hong-Kong, Tajvan területek is),  

- Malajzia,  

- Szingapúr,  

- Thaiföld,  

- Vietnam.  

 

A program tárgya a távol-keleti régióhoz kapcsolódó konferencia részvételi díjának, valamint az 

utazás és szállás költségének fedezése.  

 

- A pályázaton való részvételre a Budapesti Gazdasági Egyetem teljes munkaidőben (heti 40 

óra) foglalkoztatott oktatói és kutatói jogosultak.  

- A jelentkezéshez a mellékelt űrlap kitöltése és az ott megjelölt dokumentumok benyújtása 

szükséges.  

- Pályázni folyamatosan lehet 2018. május 31-ig, de a pályázatot legalább a tervezett 

konferencia kezdete előtt 2 hónappal be kell nyújtani. 

- A konferencián a pályázónak előadást kell tartania, csak konferencia látogatásra támogatás 

nem adható.  

- Támogatás csak a fent meghatározott országokban megrendezésre kerülő konferenciákra 

adható.  

- A jelentkezéseket elektronikus formában a következő email címre küldve lehet benyújtani: 

mezey.reka@uni-bge.hu 

- A pályázat érvényességének feltétele a mellékelt nyilatkozat aláírása. 
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Keleti Üzleti Akadémiai Központ pályázati űrlapja külföldi tudományos konferenciákon való 

részvételre 

A pályázó neve  

szervezeti egysége  

beosztása  

elérhetőségei 

(email, telefon) 

 

A konferencia megnevezése  

helyszíne  

időpontja  

A pályázó által tartandó előadás címe:  

Költségek, 

amelyeknek 

finanszírozását 

kéri 

Regisztrációs díj: (Ft és valuta)  

Szállás: (Ft és valuta)  

Utazás: (Ft és valuta)  

Összesen kért finanszírozás (Ft):   

Miért fontos ez a konferencia? Mi a pályázó célja? Milyen eredményt vár a konferencián való részvételtől? 

 

 

Kötelező 

mellékletek 

- Konferencia kiírás, call for papers 

- Benyújtott és elfogadott absztrakt, konferenciaelőadás teljes terjedelmében 

- Elfogadást igazoló dokumentum, bírálatok 

- Pályázói nyilatkozat 

Dátum: Pályázó aláírása: 

 

A Keleti Üzleti Akadémiai Központ kutatási vezetőjének véleménye: 

 

 

 

Dátum:  Aláírás:  

 

A Keleti Üzleti Akadémiai Központ határozata:                                

 

 

 

 

 

 

Dátum:  



  

Pályázói nyilatkozat 

 

 

Alulírott pályázó vállalom, hogy a BGE Kiküldetési szabályzata alapján a költségelszámolást a 

hazaérkezést követő 8 napon belül leadom, a konferenciarészvételről 30 napon belül beszámolót 

készítek a Keleti Üzleti Akadémiai Központ által előírt formában, és a konferenciához köthető 

publikációkon minden esetben feltüntetem a Keleti Üzleti Akadémiai Központ nevét. 

 

 

Budapest, 2017………………………… 

 

 

  ………………………………………. 

pályázó 


