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PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS  PUBLIKÁCIÓS  ÖSZTÖNDÍJRA 

 
Az Alapítvány a Magyar Felsőoktatás és Kutatásért Kuratóriuma a Doktoranduszok 

Országos Szövetségével közösen pályázatot hirdet fiatal tudományos kutatók publikációs 
teljesítményének elismerésére. Az elbírálás tárgyát a tudományos eredmények, és azok bemutatása 
képezi, tartalmi és formai szempontok alapján.  

Pályázatot nyújthat be minden fiatal tudományos kutató, aki tagja a Doktoranduszok Országos 
Szövetségének. A pályamű a 2003. január 1. és 2004. március 31. közötti időszakban, a szakmai 
közvélemény által elfogadott, lektorált tudományos szaklapban, periodikában megjelent vagy 
megjelenésre elfogadott, első szerzős publikáció. A pályamű nem lehet minősítésre benyújtott doktori 
disszertáció. Bármilyen idegen nyelven készült publikációval lehet pályázni, amennyiben azonban az 
nem angol nyelvű, mellékelni kell a magyar vagy angol nyelvű fordítását is. 
Pályázni az alábbi négy „tudományterület” valamelyikében lehet:  

a) élő természettudományok 
b) élettelen természettudományok 
c) műszaki tudományok 
d) társadalomtudományok. 

A Kuratórium „tudományterületenként” 3-3 főt részesít ösztöndíjban. Az ösztöndíj összege az elért 
helyezéstől függően 50 000 Ft, 30 000 Ft, illetve 20 000 Ft.  
 
A pályázatot három (egy eredeti és két másolati) példányban kell benyújtani kizárólag a jelen 
pályázati kiírás mellékletét képező pályázati adatlapon, amelyhez mellékelni kell:  

a) a megjelent publikáció esetén annak különnyomatát, 
b) megjelentetésre elfogadott publikáció esetén annak elfogadott teljes szövegét és az 

elfogadó szaklap szerkesztőbizottságának illetékesétől származó, az elfogadásról szóló 
nyilatkozatot, 

c) a témavezető nyilatkozatát arról, hogy a cikkben közölt eredmények milyen arányban 
tekinthetők a pályázó(k) önálló munkájának. 

 
A pályázati anyag számítógépes hálózaton keresztül is elérhető a következő címen: http://www.om.hu 
A pályázatot a Doktoranduszok Országos Szövetségéhez kell benyújtani (dosz@phd.hu) elektronikus 
formában (WinWord, RTF, PDF vagy PostScript formátumban), és postai úton a mellékletekkel 
(különlenyomatok stb.) együtt a 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21 címre.  
A pályázatok benyújtási határideje 2004. március 31. 
A formai szempontoknak nem megfelelő (pl. határidő után beérkező, nem a tárgyidőszakban 
megjelent, hiányosan kitöltött adatlappal érkezett) pályázatokat nem értékeljük. 
A pályázatokról a DOSz képviselőjével kiegészített Kuratórium – a Magyar Professzorok 
Világtanácsának szakértői véleménye alapján – 2003. május 14-ig dönt. A pályázat 
eredményhirdetésére a fiatal magyar tudományos kutatók és doktoranduszok nyolcadik találkozóján, a 
2004. évi Tavaszi Szél konferencián kerül sor. 
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