PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Lósy Imre Alapítvány kuratóriuma
pályázatot hirdet a
LÓSY IMRE DÍJRA
az alábbi feltételekkel:

1. Pályázatot nyújthat be a PPKE JÁK-kal teljes állású munkaviszonyban álló egyetemi tanár,
egyetemi docens, kutatóprofesszor, tudományos tanácsadó vagy tudományos főmunkatárs, aki
Lósy Imre Díjban még nem részesült és
a) két évnél nem régebben megjelent – vagy várhatóan egy éven belül megjelenő –
monográfiája országos szinten jelentős tudományos eredményt mutat fel vagy
b) két évnél nem régebben megjelent – vagy várhatóan egy éven belül megjelenő –
tankönyve jelentős hozzájárulás valamely, a PPKE JÁK-on oktatott kötelező vagy
kötelezően választható tantárgy eredményes tanításához.
2. A pályázati csomagnak tartalmaznia kell:
a) a megjelent monográfiát vagy tankönyvet,
b) megjelenés előtt álló monográfia vagy tankönyv esetén a mű kéziratát és a kiadó arra
vonatkozó nyilatkozatát, hogy a művet várhatóan egy éven belül kiadja,
c) a pályázó arra vonatkozó, max. 5.000 karakter terjedelmű indokolását, hogy –
monográfia esetén – a mű miért és mennyiben tekinthető országos szinten jelentős
tudományos eredményt felmutatónak, s – tankönyv esetén – miért és mennyiben
tekinthető jelentős hozzájárulásnak valamely, a PPKE JÁK-on oktatott kötelező vagy
kötelezően választható tantárgy eredményes tanításához,
d) a pályázó tudományos önéletrajzát, benne az eddig elnyert ösztöndíjak és támogatások
megjelölésével,
e) a pályázó MTMT-ből nyomtatott publikációs listáját és hivatkozási jegyzékét,
f) 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 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. Megjelent monográfia vagy tankönyv esetén ez utóbbit nem kell elektronikus
formátumban megküldeni.
4. A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 30.
5. A Lósy Imre Díjat az Alapítvány kuratóriuma ítéli oda. A díjjal 500.000,- Ft egyösszegű
juttatás jár ösztöndíj címén. Az elnyerhető díjak száma legfeljebb kettő.
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6. A pályázatokról a kuratórium következő ülésén, de legkésőbb 60 napon belül dönt.
7. Ha a megjelölt határidőben nem érkezik be két érvényes pályázat, akkor az Alapítvány
kuratóriuma egyoldalas indoklással ellátott javaslatot kérhet a PPKE JÁK vezető oktatóitól a
Lósy Imre Díjjal elismerendő, a jelen pályázati kiírás 1. pontjában meghatározott
feltételeknek megfelelő oktató vagy kutató személyére. Az Alapítvány kuratóriuma fenntartja
magának a jogot arra, hogy a javaslatok alapján, azokat mérlegelve ítélje oda a Lósy Imre
Díjat és a vele járó egyszeri ösztöndíj juttatást. Az ösztöndíj folyósítására csak akkor kerülhet
sor, ha a díjazott a díjat elfogadja és írásban nyilatkozik arról, hogy nem tartozik az
Alapítvány alapítói, adományozói, támogatói közé, illetve nincs munka- vagy bármely más
szerződéses viszonyban az Alapítvánnyal. Ez esetben a pályázat elbírálásának 4. pontban
megjelölt határideje 30 nappal meghosszabbodik.
8. Az odaítélt Lósy Imre Díjak száma a 7. pontban említett esetben sem haladhatja meg a
kettőt.
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