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A BGE OKTATÓI ÉS KUTATÓI SZÁMÁRA NEMZETKÖZI KONFERENCIÁN VALÓ RÉSZVÉTELRE 

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

foglalkozó, tudományos konferencián való részvételre. 

A Keleti Üzleti Akadémiai Központ (Oriental Business and Innovation Center - OBIC) 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. 

Jelen felhívás keretében lehetséges pályázni bármely, Eurázsiával és a fenntarthatóság témájával 

foglalkozó nemzetközi konferenciára (nem csak az ázsiai térségben). A pályázó előadásának érintenie 

kell a fenntarthatóság témakörét. 

Ennek keretében az OBIC támogatja a BGE oktatóinak a fentiekben leírtak szerinti, jelenléti vagy online 

nemzetközi konferencián való részvételét a regisztrációs díj, szállás és utazás teljes vagy részleges 

finanszírozásával. 

Az OBIC kiemelten várja a pályázatokat a következő nemzetközi konferenciákra: 

Konferencia címe Helyszín Időpont Weboldal 

European Association for 

Southeast Asian Studies 

(EuroSEAS) 

Párizs, Franciaország 
2022. június vagy 

július 

https://www.euroseas.org/paris-

2022/  

BASAS British Association 

for South Asian Studies 

online 

(University of 

Southampton, UK) 

2022. március 31. 

– április 2. 

http://basas.org.uk/news-

events/campaigns/basas-

conference-2022-dates-

announced  

ACAS2022 – Asian 

Conference on Asian 

Studies 

Tokió, Japán 2022. június 6-9. https://acas.iafor.org/  

 

További konferenciák kereshetők név, ország vagy téma szerint a következő linken: 

https://allconferencealert.net/  
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- A pályázaton való részvételre a Budapesti Gazdasági Egyetem (heti 40 óra) vagy részmunkaidőben 

foglalkoztatott oktatói és kutatói jogosultak. 

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

szükséges. 

- A pályázatot három szakaszban lehet benyújtani:  

I. szakasz:  Benyújtási határidő: 2021. december 10. 

II. szakasz:  Benyújtási határidő: 2022. február 10. 

III. szakasz:  Benyújtási határidő: 2022. április 10. 

- A rendezvénynek 2022. július 31-ig meg kell valósulnia. 

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

adható. 

- A részvételt követő 15 napon belül kötelezően benyújtandó dokumentumok: az előadás anyaga és 

az 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. 

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

elfogadása. 
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A Keleti Üzleti Akadémiai Központ pályázati űrlapja külföldi tudományos konferenciákon való részvételhez 

 

 

A pályázó neve  

szervezeti egysége  

beosztása  

elérhetőségei (e-mail, 

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 konferenciát 

követő 8 napon belül leadom, a konferenciarészvételről 15 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 

https://www.obic-bbs.hu/_files/200002191-f3d02f3d04/OBIC%20%C3%96szt%C3%B6nd%C3%ADj%20p%C3%A1ly%C3%A1zati%20adatkezel%C3%A9si%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3.pdf?ph=450916c867

