
 

 

 
Pályázati felhívás külföldi konferencia-részvétel támogatására 

 
A Magyar Elválasztástudományi Társaság (METT) pályázatot hirdet tagjai számára támogatás elnyerésére. 
Az elválasztástudomány területén rendezett, nemzetközileg elismert és szakmai szempontból magas 
színvonalú külföldi konferencián történő részvételhez pályázható részvételi díj, utazási és szállás költség, 
PhD hallgatók esetén legfeljebb 200 ezer Ft, szenior kutatók esetén legfeljebb 300 ezer Ft erejéig.  
 
Pályázati feltételek  

− pályázhat minden elválasztástudománnyal foglalkozó, Magyarországon életvitelszerűen élő és dolgozó 
PhD hallgató és szakember, aki a pályázat benyújtásakor már legalább egy éve (12 hónapja) tagja 
társaságunknak és a 2020. évi tagdíját 2020. március 31-ig befizette, 

− a pályázat benyújtását megelőző három évben a METT rendezvényein legalább egy előadást tartott 
vagy posztert bemutatott, 

− egyetemi végzettség (MSc), vagy a diploma megszerzése előtti utolsó tanulmányi év befejezettségének 
igazolása, 

− bejelentett tudományos előadás, vagy poszter rövid összefoglalója,  

− tudományos életrajz, 

− publikációs lista és idézettség, vagy az mtmt.hu oldalon elérhető publikációs és idézettségi adatokra 
mutató hivatkozás, 

− témavezetői ajánlás PhD hallgatóknál, 

− munkahelyi vezetői ajánlás szenior szakembereknél, 

− kérelem, amely tartalmazza a konferencia adatait, a költségtervet, és az igényelt összeget; 

− ugyanazzal a pályaművel kizárólag egy pályázó (az előadó) pályázhat, 

− a pályázatból való kizárást eredményezi, ha ugyanazzal a pályaművel többen is pályáznak, 

− a pályázatnál előnyt élvez az, akinek az előadását, vagy poszterét elfogadták, erről igazolása van, és aki 
régebben tagja a METT-nek, 

− a pályázó 2019. évben nem nyert METT pályázatot, 

− adott évben, adott pályázó kizárólag egy konferenciára szóló METT pályázatot nyerhet el, 

− az elszámolás a METT részére kiállított számla alapján történik, 

− egyoldalas beszámoló a konferenciáról, melyet a honlapunkon is megjelentetünk. 
 
Beküldési határidő: 2020. március 1., 2020. június 1., 2020. szeptember 1. és 2020. december 1.  
A pályázatokat elektronikus formában az info@mett.hu e-mail címre kérjük eljuttatni.  
A hiányosan, vagy határidő után benyújtott, vagy a támogatási összeg kimerülése után érkezett 
pályázatokat nem áll módunkban elfogadni. 
 
A beérkezett pályázatokat a METT vezetősége folyamatosan, negyedévente bírálja el és a döntést 
legkésőbb az aktuális negyedév végéig meghozza.  
Az eredményről a pályázókat a döntést követően értesítjük és a nyertes pályázatokat a honlapunkon is 
nyilvánosságra hozzuk. 
 
Magyar Elválasztástudományi Társaság (METT) 
7624 Pécs Ifjúság útja 6. 
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