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A BGE OKTATÓI ÉS KUTATÓI SZÁMÁRA PUBLIKÁCIÓS TÁMOGATÁSRA 

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

cikk publikálásának támogatására a következő témakörben: Fenntartható fejlődés Kelet Ázsiában – 

a jövő fenntarthatóságának ázsiai modellje 

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. 

Ennek keretében az OBIC egyszeri ösztöndíjjal támogatja a BGE oktatóinak és kutatóinak a kelet-ázsiai 

fenntartható fejlődés gazdasági és társadalmi aspektusaival foglalkozó tanulmányának publikálását.  

Jelen felhívás keretében bármely kelet-ázsiai, fenntarthatósági témájú, tudományos folyóiratban vagy 

szakkönyvben 2021 szeptembere után megjelent vagy a jövőben megjelenő, már befogadott cikkel 

lehetséges jelentkezni. 

Követelmények: 

- A pályázaton való részvételre a Budapesti Gazdasági Egyetem teljes (heti 40 óra) vagy 

részmunkaidőben foglalkoztatott oktatói és kutatói jogosultak. 

- A tanulmány tágabb témája a Kelet-Ázsiai  fenntartható fejlődés gazdasági és társadalmi aspektusai 

lehet. 

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

szükséges. 

- A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 1. 

- A támogatás mértéke: egyszeri 265.000 Ft 

- 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 az Adatkezelési tájékoztató elfogadása. 

- A BGE Kutatási Alaptól elnyert támogatás az OBIC pályázatában való részvétel kizáró oka. 

 

Elbírálás: 

- A határidőig beérkezett pályázatok elbírálására 2022. április folyamán kerül sor. Az OBIC évente 

legfeljebb három ösztöndíjat ítél meg. 

- Az elbírálási szempontok: a folyóirat minősítése, kapcsolódás a meghirdetett témakörhöz, illetve 

az anyag tudományos értéke, a tudományos eredmények újszerűsége. 
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A Keleti Üzleti Akadémiai Központ pályázati űrlapja a publikációs támogatás megpályázásához 

 

 

A pályázó 

neve  

szervezeti egysége  

beosztása  

elérhetőségei (e-mail, telefon)  

A publikáció 

címe  

társszerzők esetén a többi szerző neve  

a folyóirat neve  

a megjelenés (várható) ideje  

besorolása1  

tudományterülete  

Kötelező 

mellékletek 

 

- Tanulmány (a teljes pályamű) 

- Elfogadást igazoló dokumentum, bírálat 

- A folyóirat minősítését igazoló dokumentum 

Nyilatkozom, hogy a Budapesti Gazdasági Egyetem Kutatási Alapjától erre az adott publikációra nem 

veszek igénybe támogatást, illetve, hogy a Keleti Üzleti Akadémiai Központ honlapján található 

Adatkezelési tájékoztatót elolvastam, megértettem és hozzájárulok a Keleti Üzleti Akadémiai Központ általi 

adatkezeléshez és -feldolgozáshoz. 

Dátum: 

 

Pályázó aláírása: 

 

 

 

                                                           
1 A folyóirat besorolásának ellenőrzése elvégezhető a https://www.scimagojr.com/journalrank.php?type=j 

linken (nemzetközi Q-s folyóiratok), illetve az MTA honlapján https://mta.hu/doktori-tanacs/a-ix-osztaly-

doktori-kovetelmenyrendszere-105380 (hazai folyóiratok esetében). 

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
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