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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Lósy Imre Alapítvány kuratóriuma pályázatot hirdet
IDEGEN NYELVŰ MONOGRÁFIA KÜLFÖLDI KIADÓNÁL TÖRTÉNŐ
MEGJELENTETÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA
az alábbi feltételekkel:

1. Pályázatot nyújthat be a PPKE JÁK-kal teljes állású munkaviszonyban álló egyetemi tanár,
egyetemi docens vagy egyetemi adjunktus, aki idegen nyelven írt, nemzetközi szinten is
jelentős tudományos eredményt felmutató monográfiáját elismert külföldi kiadónál kívánja
megjelentetni.
2. A pályázati csomagnak tartalmaznia kell:
a) a külföldi kiadónál megjelentetni kívánt tudományos monográfia idegen nyelvű
kéziratát,
b) egy elismert külföldi kiadónak a monográfia kiadására vonatkozó
szándéknyilatkozatát,
c) a kiadás várható költségeire vonatkozó, tételesen alátámasztott kalkulációt,
d) a pályázó arra vonatkozó, legalább 4.000, legfeljebb 8.000 karakter terjedelmű
indokolását, hogy műve mennyiben és miért tekinthető nemzetközi szinten is jelentős
tudományos eredményt felmutatónak, s hogy miért és melyik külföldi kiadó(k)nál
kívánja művét megjelentetni,
e) a pályázó tudományos önéletrajzát, benne az eddig elnyert ösztöndíjak és támogatások
megjelölésével,
f) a pályázó MTMT-ből nyomtatott publikációs listáját és hivatkozási jegyzékét,
g) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem tartozik a Lósy Imre Alapítvány alapítói,
adományozói, támogatói közé, illetve nem áll munka- vagy bármely más szerződéses
viszonyban az Alapítvánnyal.
3. A pályázatok elbírálása során előnyben részesülnek azon művek, amelyek első ízben
jelennek meg idegen nyelven.
4. A pályázatot és mellékleteit .doc vagy .pdf formátumban elektronikus levélben a
kornyezet@jak.ppke.hu e-mail címre, valamint egy nyomtatott példányban a PPKE JÁK
Környezetjogi és Versenyjogi Tanszéknek a 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28–30. címre kell
megküldeni.
5. A pályázatok benyújtásának határideje folyamatos.
6. A pályázat keretében elnyerhető egyösszegű támogatás mértéke a kiadás várható
költségeihez igazodik, de legfeljebb 1.000.000,- forint, amelynek ösztöndíj címén történő
odaítéléséről az Alapítvány kuratóriuma dönt.
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7. Az Alapítvány kuratóriuma a beérkezett pályázatokról február 28., május 31. és október 31.
után 30 napon belül hozza meg döntését.
8. Sikeres pályázat esetén a pályázó köteles a monográfiában utalni arra, hogy annak
megjelentetését a Lósy Imre Alapítvány támogatta. A kiadott monográfia egy példányát a
pályázó köteles az Alapítvány kuratóriuma számára eljuttatni.
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