
 

FELHÍVÁS 
 
 

NEMZETKÖZI KONFERENCIÁN VALÓ RÉSZVÉTELRE 

A Keleti Üzleti Akadémiai Központ pályázatot hirdet a BGE munkatársai számára Eurázsiával 

foglalkozó, szakmai-tudományos konferencián való részvételre. 

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

Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) és a Magyar Nemzeti Bank (MNB) együttműködésének 

eredményeként. Az OBIC általános célja a magyar gazdaság versenyképességének fejlesztése a kelet-

ázsiai régió tapasztalatainak megértésén keresztül. Ennek keretében az OBIC lehetőséget nyújt a BGE 

oktatóinak és kutatóinak, hogy nemzetközi konferencián vegyenek részt előadóként – a 2022/23-as 

tanévtől már kizárólag az egyetem által biztosított támogatással. 

 

Jelen felhívás keretében lehetséges pályázni bármely, Eurázsiával foglalkozó és/vagy Ázsiában 

megrendezendő, szakmai-tudományos konferenciára. Sikeres pályázat esetén az OBIC támogatja a 

pályázók jelenléti vagy online nemzetközi konferencián való részvételét a regisztrációs díj, szállás és/vagy 

utazás teljes vagy részleges finanszírozásával. 

 

Az OBIC kiemelten várja a pályázatokat a következő nemzetközi konferenciára: 

Konferencia címe Helyszín Időpont Weboldal 

ACAS2023 – The 13th 

Asian Conference on Asian 

Studies 

Tokió, Japán 

és online 
2023. május 19-22. https://acas.iafor.org/ 

 

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

https://allconferencealert.net/ 

 

 

A PÁLYÁZAT RÉSZLETEI ÉS BENYÚJTÁSA 

 

A pályázaton való részvételre a BGE teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott munkatársai jogosultak. 

 

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 rendezvénynek 2023. december 31-ig kell megvalósulnia. 

 

A jelentkezéshez a pályázati űrlap kitöltése és az ott megjelölt dokumentumok benyújtása szükséges. 

https://acas.iafor.org/
https://allconferencealert.net/


 

Pályázatot a 2022/23-as tanév során három alkalommal lehet benyújtani:  

I. szakasz:  Benyújtási határidő: 2022. december 11.  (elbírálás december 20-ig) 

II. szakasz:  Benyújtási határidő: 2023. március 5.  (elbírálás március 14-ig) 

III. szakasz:  Benyújtási határidő: 2023. május 14.  (elbírálás május 23-ig) 

 

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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