
A Magyar Közlekedési Mérnökképzésért Alapítvány 

pályázati kiírása 

Külföldi szakmai konferenciára utazás 

Hazai és külföldi szakfolyóiratban cikk megjelentetésének támogatására 

 

A. A pályázat igénybevétele, célja 

A pályázatot igénybe vehetik a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karon oktató-kutató 

munkakörben foglalkoztatottak, illetve PhD képzésben aktív tanulmányi státusszal rendelkező 

hallgatók. Az alapítvány támogatni kívánja: 

1. Külföldi szakmai konferencián előadás tartását. 

2. Hazai és külföldi szakmai folyóiratban cikk megjelentetését. 

Mindkét esetben a doktori fokozatszerzés érdekében felmerülő  - pályázót terhelő – költségek 

támogatása lehetséges. Az alábbi költségek és finanszírozásuk mértéke lehetséges a pályázat 

keretein belül: 

1. Az utazás, szállás és konferencia részvételi díj, a teljes költség maximum 80%-a adható 

támogatásként, amennyiben az előadás cikk formájában is megjelenik a konferencia ISBN 

számmal ellátott kiadványában 

2. A folyóiratcikk megjelentetésének díja, a felmerülő költség 100%-a adható támogatásként, 

amennyiben a folyóirat impakt faktorral rendelkezik, vagy lektorált (MTMT/PA adatbázis, 

vagy főszerkesztői nyilatkozat alapján) 

 

B.  A pályázat tartalma 

A pályázatnak a személyes adatokon (név, anyja neve, születési hely és dátum, lakcím, munkahely, 

adóazonosító jel, személyi igazolványszám, e-mail cím, telefonszám), tartalmazni kell: 

1. Számlákat és menetjegyeket és a konferencia részletes programját, az előadás pdf változatát, 

illetve az ISBN számmal ellátott konferencia kiadványból a szerző által írt cikk fénymásolatát. 

2. A szerkesztőség visszaigazolását, amely tartalmazza a cikk megjelentetésének díját. 

Utazási költség címén elszámolható: 

 turista-osztályú repülőjegy, repülőtéri illeték; 

 II. osztályú vasútjegy, illetve távolsági autóbuszjegy; 

 adott országon belüli II. osztályú vasúti, vagy autóbusz költség abban az esetben, ha a 

rendezvény nem abban a városban van, ahol a repülőtér; 

 személygépkocsival való utazás esetén az elszámolás alapja a II. osztályú vonatjegy ára az 

utazás idő-pontjában érvényes MÁV igazolás alapján (ha egy gépkocsiban azonos célból és 

azonos rendezvényre többen is utaznak, akkor is csak egy vonatjegynek; 



Szállás költségként legfeljebb 3 csillagos szállodai elhelyezés számolható el. A kifizetés számlák 

ellenében történik, alapítványi vagy saját névre kiállítva. 

Egy pályázó maximum 75eFt támogatásban részesülhet. 

C.  A pályázat leadásának módja 

A pályázatokat elektronikus formában a toth@kku.bme.hu e-mail címre, vagy nyomtatott formában a 

BME St. épület IV. em. 402. szobában munkanapokon 8-16 között adható le dr. Tóth János 

kuratórium elnökének címezve. A pályázatok leadásának határideje folyamatos, legutolsó befogadási 

nap 2016. november 30. 

Az alapítvány kuratóriuma bírálja el a pályázatokat a rendelkezésre álló források függvényében, a 

beérkezés sorrendjében. Az értesítés a megadott e-mail címre érkezik. 

 

Budapest, 2016. szeptember 1.  
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