
 
 
 

FELHÍVÁS 
 
 

A BGE OKTATÓI ÉS KUTATÓI SZÁMÁRA NEMZETKÖZI KONFERENCIÁN VALÓ RÉSZVÉTELRE 

A Keleti Üzleti Akadémiai Központ pályázatot hirdet a BGE oktatói és kutatói számára az OBIC 

célországaiban, Kelet-Ázsiában nemzetközi konferencián, valamint Európában, Kelet-Ázsiával 

foglalkozó tudományos rendezvényen való részvételre. 

A Keleti Üzleti Akadémiai Központ (Oriental Business and Innovation Center) 2016-ban jött létre a BGE és 

az MNB együttműködésében, az MNB támogatásával. 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 az OBIC támogatja a BGE oktatóinak a Kelet-Ázsiában* és Kelet-Ázsiával foglalkozó, 

Európában rendezett nemzetközi konferencián való konferencia-részvételét.  

* Dél-Korea, India, Indonézia, Japán, Kínai Népköztársaság (Hongkong, Tajvan területek is), Malajzia, 

Szingapúr, Thaiföld, Vietnam. 

Ezen kívül jelen felhívás keretében az OBIC kiemelten várja 1 fő jelentkezését 2020. február 28-ig egy 

Lengyelországban megrendezendő, Kelet-Ázsiát középpontba helyező nemzetközi konferenciára, 

melynek részletei a következők: 

Konferencia címe Helyszín Időpont Weboldal 

16th Lodz East Asia Meeting: 

Rethinking South-East Asia in 

World Politics 

University of Łódź, 

Łódź, Lengyelország 
2020. június 18-19. http://leam.uni.lodz.pl/  

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. 

- A pályázatokat 2020. áprilisig várjuk az egyéb távol-keleti régióhoz kapcsolódó konferencia 

esetében, de a pályázatot legalább a tervezett konferencia kezdete előtt 2 hónappal be kell nyújtani. 

A pályázat megvalósulási határideje 2020. augusztus 31. 

http://leam.uni.lodz.pl/


 

 

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

adható. 

- A hazaérkezés után 10 napon belül kötelezően benyújtandó dokumentumok: az előadás anyaga és 

úti beszámoló. 

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

obic@uni-bge.hu. Kérjük a Pályázati űrlapot hiánytalanul kitölteni és aláírni. Microsoft Word 

formátumban elérhető az alábbi weboldalon: https://www.obic-bbs.hu/felhivasok9/.  

- A pályázat érvényességének feltétele a mellékelt nyilatkozat aláírása ás az Adatkezelési tájékoztató 

elfogadása. 

mailto:obic@uni-bge.hu
https://www.obic-bbs.hu/felhivasok9/


 

 

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 

- Elfogadást igazoló dokumentum, bírálatok 

- Pályázói nyilatkozat 

Dátum: Pályázó aláírása: 

 

 



 

 

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. 

A Keleti Üzleti Akadémiai Központ honlapján található Adatkezelési tájékoztatót elolvastam, 

megértettem, és hozzájárulok a Keleti Üzleti Akadémiai Központ általi adatkezeléshez és -feldolgozáshoz. 

Budapest, ………………………… 

………………………………………. 

pályázó 


