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FELHÍVÁS  
 

KUTATÓI MOBILITÁSI PÁLYÁZATBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE  
 

 
 

A Keleti Üzleti Akadémiai Központ kutatói mobilitási pályázatot hirdet meg  

a BGE oktatói és kutatói számára. 

 

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 egyhónapos kutatói tanulmányúton vegyenek részt – a 2022/23-as tanévtől már 

kizárólag az egyetem által biztosított támogatással. 
 

 

A PÁLYÁZAT CÉLJA   
 

1. A Magyarország és a kelet-ázsiai országok közötti oktatási, kutatási, kulturális és gazdasági kapcsolatok 

fejlesztésének elősegítése.  

2. Témaspecifikus kutatások végzése a Keleti Üzleti Akadémia Központ (OBIC) alapító okiratával 

összhangban.  

3. A BGE idegen nyelvű tudományos teljesítményének ösztönzése.  

 

 

A PÁLYÁZAT TÁRGYA 
 

A pályázat tárgya kutatói mobilitási ösztöndíj egy hónap időtartamú kutatóúton való részvételre a 2022/23-

as tavaszi vagy a 2023/24-es őszi félévben. Az ösztöndíjat a célországban szállásdíjra, utazási és 

megélhetési költségek finanszírozására lehet fordítani. A mobilitás ideje alatt is folyósításra kerül a BGE által 

fizetett havi munkabér (távolléti díj).  

 

 

A PÁLYÁZAT CÉLORSZÁGAI  
 

A kiírás keretében a következő ázsiai országokba irányuló mobilitási programra lehet pályázatot benyújtani:  

- Banglades, 

- Brunei, 

- Dél-Korea, 

- Fülöp-szk., 

- India, 

- Indonézia, 

- Japán, 

- Kambodzsa, 

- Kazahsztán, 

- Kirgizisztán, 

- Kína (Hongkong, Tajvan területek is), 

- Laosz, 

- Malajzia, 

- Mongólia, 

- Pakisztán, 

- Szingapúr, 

- Tádzsikisztán, 

- Thaiföld, 

- Üzbegisztán, 

- Vietnám.
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PÁLYÁZÓK KÖRE ÉS KUTATÁSI TÉMÁK 
 

Pályázat benyújtására a BGE teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott oktatói és kutatói jogosultak. A 

fogadó egyetem kiválasztása és az intézménnyel való egyeztetés a jelentkező feladata. Tájékoztatásul a 

BGE partneregyetemeinek listája elérhető ezen a linken. 

Az OBIC a következő témakörökhöz kapcsolódó kutatási tervvel várja a pályázatokat: 
 

1. Globális ellátási láncok helyzete és jövője Ázsiában 

2. Ázsiai és európai pénzügyi és számviteli gyakorlatok 

3. Vállalkozásfejlesztés, üzleti struktúrák 

4. Energiaválság és geopolitikai kihívások 

5. Turizmus és gazdaság 

6. Társadalom, kultúra és vallás Eurázsiában 

7. Magyar-thai kapcsolatok az 50 éves diplomáciai évforduló jegyében 
 

Várjuk olyan oktató vagy kutató kollégák jelentkezését is, akik korábban nem foglalkoztak az ázsiai régióval, 

de most erre irányuló kutatásba kívánnak kezdeni. 
 

A kutatói mobilitás megvalósulási határideje 2023. december 31. 

 

 

AZ ÖSZTÖNDÍJ ÖSSZEGE  
 

Az ösztöndíj összege az egyes országok esetében eltérő, összhangban van a Világbank fejlettségi szintek 

szerinti klasszifikációjával: 

 

Országok, 

régiók 

 

 

 

Időtartam 

Alacsony közepes jövedelmű Magas közepes jövedelmű Magas jövedelmű 

Banglades, Fülöp-szk., India, 

Indonézia, Kambodzsa, 

Kirgizisztán, Laosz, Mongólia, 

Pakisztán, Tádzsikisztán, 

Üzbegisztán, Vietnám 

Kazahsztán, Kína, Malajzia, 

Thaiföld 

Brunei, Dél-Korea, 

Hongkong-Kína, 

Japán, Szingapúr, 

Tajvan-Kína 

1 hónap (30 nap) 700.000 Ft 750.000 Ft 800.000 Ft 

 

Amennyiben a kiutazáshoz, külföldi tartózkodáshoz vízumra van szükség, annak költségei a pályázót 

terhelik. A pályázó köteles saját maga számára biztosítást kötni. 
 

 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK  
 

1. Angol nyelvű, részletes szakmai önéletrajz;  

2. Angol nyelvű, részletes kutatási terv, amely tartalmazza a pályázó tervezett kutatásának részleteit, 

célját, szakmai munkásságához való illeszkedését, illetve a kutatási témához kapcsolódóan 2017 és 

2022 között megjelent, MTMT-ben szereplő publikációit (sablon elérhető); 

3. Fogadó nyilatkozat a célország akkreditált felsőoktatási intézményétől vagy kutatóintézetétől;  

4. A pályázó nyilatkozata, hogy a jelen kiírás keretében benyújtott pályázati anyagot a pályázatok 

elbírálásában közreműködő bizottság a vonatkozó jogszabályi keretek között megismerheti és 

kezelheti (sablon elérhető);  

5. A tanszékvezető hozzájáruló nyilatkozata a dékán jóváhagyásával (sablon elérhető). 

https://www.obic-bbs.hu/keleti-azsiai-partnerintezmenyek/
https://www.obic-bbs.hu/felhivasok6/
https://www.obic-bbs.hu/felhivasok6/
https://www.obic-bbs.hu/felhivasok6/
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A PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS RÉSZLETEK  
 

Hiányosan benyújtott pályázatok nem kerülnek elbírálásra és feltétel az Adatkezelési tájékoztató 

elfogadása.  
 

A pályázat részét képező kutatási tervben a kutatás témáját, módszertanát és az eredmények 

disszeminációjával kapcsolatos tervet részletesen kell ismertetni. 
 

Az ösztöndíjasnak külföldi tartózkodása alatt kutatási eredményeket tartalmazó tanulmányt kell készítenie 

angol nyelven. A tanulmány terjedelme (lábjegyzetek és irodalom nélkül számítva) min. 40.000 karakter 

kell, hogy legyen.  
 

Az elkészített tanulmányt legkésőbb 15 nappal a pályázatban rögzített mobilitási időszak lezárását 

követően el kell juttatni az OBIC-nak (neszmelyi.gyorgy@uni-bge.hu és obic@uni-bge.hu).  
 

Az ösztöndíjasnak az anyagot ezt követően a BGE-n tartott őszi műhelyvitán (OBIC Workshop) elő kell 

adnia, illetve egy éven belül egy nemzetközi konferencián kell előadást tartania belőle. 
 

A végleges anyagot a szerzőnek valamely minősített (MTA listás vagy Q4-Q3-Q2-Q1-es), tudományos 

szakfolyóiratnak kell benyújtania és a befogadás tényét befogadó nyilatkozattal kell igazolnia. A 

megjelenésről később tájékoztatnia kell az OBIC-ot. 
 

A fenti feltételek nem teljesítése az OBIC további pályázataiból való kizárást vonja maga után, illetve az 

OBIC Bíráló Bizottság döntésétől függően a pályázat során kifizetett kutatói ösztöndíjat a 

kedvezményezettnek részben vagy egészben vissza kell térítenie. 
 

 

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA 
 

Pályázatot a 2023-as év során két alkalommal lehet benyújtani:   
 

I. szakasz (a 2022/23-as tavaszi félévre vonatkozóan): 

Benyújtási határidő: 2023. február 5.  (elbírálás február 14-ig) 

 

II. szakasz (a 2023/24-es őszi félévre vonatkozóan): 

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

A pályázatot elektronikus formában a következő e-mail címre küldve lehet beadni: obic@uni-bge.hu 
 

További tájékoztatásért forduljon az OBIC kutatásvezetőjéhez, Dr. Neszmélyi György Ivánhoz 

(neszmelyi.gyorgy@uni-bge.hu) vagy az OBIC projektmenedzsereihez, Kovács-Gergely Mariannához 

(kovacs-gergely.marianna@uni-bge.hu) és Kovács Gabriellához (kovacs.gabriella@uni-bge.hu). 
 

 

PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA 
 

Az elbírálás szempontjai: az OBIC kutatási stratégiájával való összhang; eddigi tudományos, publikációs 

teljesítmény (MTMT alapján); a kutatás újszerűsége és a várható tudományos eredmények. 
 

A pályázatok elbírálása során előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek esetében a fogadó intézmény 

illeszkedik a BGE meglévő nemzetközi együttműködési rendszeréhez vagy a nemzetközi rangsorok alapján 

a kutatóhely elismertsége magas. 

https://450916c867.clvaw-cdnwnd.com/ad9cf2e2df675fff4c6e64414fc8ae14/200002191-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
mailto:neszmelyi.gyorgy@uni-bge.hu
mailto:obic@uni-bge.hu
mailto:obic@uni-bge.hu
mailto:neszmelyi.gyorgy@uni-bge.hu
mailto:kovacs-gergely.marianna@uni-bge.hu
mailto:kovacs.gabriella@uni-bge.hu

