
Külügyi Tájékoztató 
 

Szegedi Tudományegyetem Nemzetközi Kapcsolatok Igaz gatósága 
383. szám – 2007. április 03. 

 

A Külügyi Tájékoztató internetes változata megtalál ható a  
http://www.u-szeged.hu/kulugy/kultaj.html címen. 

 
 

• MELLON KUTATÓI ÖSZTÖNDÍJAK  
o University of Edinburgh ( http://www.iash.ed.ac.uk/themes.html )  2007. máj. 04.  

 
• TÉT  KÉTOLDALÚ KUTATÓI EGYÜTTM ŐKÖDÉSEK (http://www.nkth.gov.hu/) 

o magyar-szlovén 2007. ápr. 30.  
o magyar-dél-afrikai 2007. ápr. 30.  
o magyar-osztrák 2007. ápr. 30.  
o magyar-francia 2007. máj. 15.  
o magyar-cseh   2007. jún. 08.  

 
 
• A következ ı tájékoztatók megtalálhatók az NKI-n:    
� Universita degli Studi di Urbino: Summer Courses in Italian Language and Culture  

(http://www.uniurb.it/corstran/) 
� Stockholm University: Master Programme in Physics (http://www.physto.se/) 
� Humboldt-Universität zu Berlin: International Summer School (http://aia.hu-berlin.de 

/int/somuni/) 
� Justus-Liebig-Universität Gießen: International Summer Course  
� University of Bedfordshire: Summer School 2007 ( http://www.beds.ac.uk/summerschool/ ) 
� European University College: Master of European Business and Business Administration  

( http.//www.ehsal.be/english/ ) 
� Université d’été de Boulogne-sur-Mer: Cours intensif ( http://www.uebm.org )  
� Technische Universität Ilmenau: Summer courses in German  

(http://www.tu-ilmenau.de/sommerkurs/ 
� Universität Bonn: International Summer Course ( http://ww.aaa.uni-bonn.de/ ) 
� Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt: International Summer University „The 

European Union – Challenges in a Globalized Economy”  
(http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/isu/ 

� Universit de Geneve: Cours d’été de français langue et civilisation francophones  
( http://coursete.unige.ch/ ) 

� École Nationale de la Sante Publique: European Public Health Master (Europubhealth)  
( http://www.europubhealth.org/ ) 

� Universität Wien: International Summer Programme 2007 
(http://www.univie.ac.at/Sommerhochschule/) 

� University of St. Andrews: Postgraduate courses  
(http://www.st-andrews.ac.uk/services/admissions/pgstudy.htm ) 

� Graduate School of Barcelona: Master Programs 2007/2008  (http://www.barcelonagse.eu) 
 

• A Külügyi Tájékoztatóban megjelent aktuális pályázatok beadási határidejük szerint  
 



 

MELLON FOUNDATION: EAST-CENTRAL EUROPEAN RESEARCH FELLOWS 
FELLOWSHIPS IN THE HUMANITIES 

2007-2008 

 
 

Applications are invited from Bulgarian, Czech, Estonian, Hungarian, Latvian, 
Lithuanian, Polish, Romanian and Slovak scholars under the age of 45 for Post-
Doctoral Fellowships of three months, tenable in the period: September 2007- May 
2008.  
 
The Mellon Foundation provides a fixed stipend to cover return travel, accommodation 
and all living expenses.  
 
No limitation is placed on the area of research within the Humanities and Social 
Sciences but priority will be given to those whose work falls within the scope of one of 
the Institute's current Research Themes:  

• Life Writing, Testimony and Self-Construction  
• Institutions and Oppositions of Enlightenment  
• The Humanities in the Twenty-First Century University  

 
The Institute is housed in an 18th century courtyard close to the University Library and 
about 20 scholars are in residence at any time. Fellows are allocated a private office in 
the Institute with all the usual research facilities and are expected to play a full part in 
the activities of the Institute. They are also encouraged to develop their contacts with 
colleagues within the College of Humanities and Social Science. They give at least one 
seminar on their current research work during their tenure.  
 
APPLICATION PROCEDURES  
An application form can be downloaded from: 
http://www.iash.ed.ac.uk/mrf.application.form.html.  
The closing date for the receipt of applications is 4 May 2007. Applications received 
after that date will not be considered. Successful candidates will be notified by email in 
early June 2007 with a formal letter of confirmation to follow; please ensure that you 
supply a valid email address so that you can be contacted quickly after decisions are 
made.  
The completed application form can be emailed to iash@ed.ac.uk or sent (by airmail 
from outside the UK) to: 
The Institute for Advanced Studies in the Humanities 
The University of Edinburgh 
Hope Park Square 
Edinburgh, EH8 9NW 
Scotland, UK.  
 
References:  
A minimum of two and a maximum of three references are required. Applicants should 
ask their referees to write in confidence directly to the Institute Director at the address 
above or by email to iash@ed.ac.uk by 4 May 2007. At least one referee should come 
from outside the institution of the applicant. Referees should comment on the nature 
and quality of the research proposal, as well as on the qualifications of the applicant.    

 
 



MAGYAR-DÉL-AFRIKAI TÉT 2008-2009 

 
 
A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. Törvény (Atv) 8. 
§ (2) c) alapján a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázatot hirdet a 
Magyar Köztársaság és Dél- Afrikai Köztársaság közötti kormányközi 
tudományos és technológiai együttm őködés  keretében kutatás-fejlesztési 
projektek kutatócseréjének támogatására. A támogatás nyílt pályázati rendszerben, 
a magyar – dél-afrikai kormányközi TéT együttmőködési program keretében 
történik 
 

Támogatást kaphatnak : Költségvetési körbe tartozó szervezetek (kutatóintézetek, 
oktatási intézmények stb), piacbefolyásoló gazdasági tevékenységet nem végzı 
non-profit szervezetek, azok a magyarországi állandó lakóhellyel rendelkezı 
természetes személyek, akik belföldi székhelyő jogi személyek, vagy jogi 
személyiség nélküli gazdasági társaságok alkalmazásában állnak, és akiknek 
pályázásához munkáltatójuk a pályázathoz csatolt dokumentumban hozzájárult, és 
amelyek, vagy akik a természet-, az orvos- , a mezıgazdasági és a m őszaki 
tudományok  területén tervezik az együttmőködést.  

Nem pályázhat,  illetve nem részesülhet támogatásban az a belföldi székhelyő jogi 
személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, 
magyarországi állandó lakóhellyel rendelkezı természetes személy, aki vagy amely 
csıdeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás alatt áll; adott pályázat 
megjelentetését megelızıen az Alap vagy az Atv. 16. §-ának (2) bekezdésében 
foglalt (cél)elıirányzatok terhére kiírt pályázatokban valótlan vagy megtévesztı 
adatot szolgáltatott, illetve az elnyert pályázat alapján kötött szerzıdést - neki 
felróható okból - maradéktalanul nem teljesítette; a 60 napot meghaladó, lejárt 
köztartozás van; az Alappal, illetve az Atv. 16. §-ának (2) bekezdésében foglalt 
(cél)elıirányzatokkal szemben 60 napot meghaladó lejárt fizetési kötelezettséggel 
rendelkezik.  

A pályázatokat legkésıbb 2007. április 30-i  feladási határidıvel kérjük az alábbi 
címre postán beküldeni:  

TéT Alapítvány Budapest 
Pf. 38 
1255  

A borítékra kérjük ráírni: 
Magyar-dél-afrikai TéT pályázat   

A faxon beküldött pályázatokat nem tudjuk elfogadni.  

A pályamőveket elektronikus formában (csatolt Word dokumentumként, egyetlen 
fájlba szerkesztve) az alábbi címre kérjük beküldeni (A Tárgy mezıbe 
szíveskedjenek beírni az „DAK” szócskát):  

bilat@tetalap.hu 
peter.judak@nkth.gov.hu  

 
 



MAGYAR-OSZTRÁK TÉT 2008-2009 -2009 

  
A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. Törvény (Atv) 8. 
§ (2) c) alapján a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázatot hirdet a 
Magyar Köztársaság és az Osztrá k Köztársaság közötti kormányközi 
tudományos és technológiai együttm őködés  keretében kutatás-fejlesztési 
projektek kutatócseréjének támogatására. A támogatás nyílt pályázati rendszerben, 
a magyar – osztrák kormányközi TéT együttmőködési program keretében történik 
 

Támogatást kaphatnak: Költségvetési körbe tartozó szervezetek (kutatóintézetek, 
oktatási intézmények stb), piacbefolyásoló gazdasági tevékenységet nem végzı 
non-profit szervezetek, azok a magyarországi állandó lakóhellyel rendelkezı 
természetes személyek, akik belföldi székhelyő jogi személyek, vagy jogi 
személyiség nélküli gazdasági társaságok alkalmazásában állnak, és akiknek 
pályázásához munkáltatójuk a pályázathoz csatolt dokumentumban hozzájárult, és 
amelyek, vagy akik a természet-, az orvos-, a mezıgazdasági és a mőszaki 
tudományok területén tervezik az együttmőködést.  

Nem pályázhat, illetve nem részesülhet támogatásban az a belföldi székhelyő jogi 
személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, 
magyarországi állandó lakóhellyel rendelkezı természetes személy, aki vagy amely 
csıdeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás alatt áll; adott pályázat 
megjelentetését megelızıen az Alap vagy az Atv. 16. §-ának (2) bekezdésében 
foglalt (cél)elıirányzatok terhére kiírt pályázatokban valótlan vagy megtévesztı 
adatot szolgáltatott, illetve az elnyert pályázat alapján kötött szerzıdést - neki 
felróható okból - maradéktalanul nem teljesítette; a 60 napot meghaladó, lejárt 
köztartozás van; az Alappal, illetve az Atv. 16. §-ának (2) bekezdésében foglalt 
(cél)elıirányzatokkal szemben 60 napot meghaladó lejárt fizetési kötelezettséggel 
rendelkezik.  

A pályázatokat 
legkésıbb 2007. április 30-i  lejárta elıtti feladási határidıvel kérjük az alábbi címre 

postán beküldeni:  

TéT Alapítvány 
Budapest 

Pf. 38 
1255  

A borítékra kérjük ráírni: 
Magyar-osztrák pályázat   

A faxon beküldött pályázatokat nem tudjuk elfogadni.  

A pályamőveket elektronikus formában (csatolt Word dokumentumként, egyetlen 
fájlba szerkesztve) az alábbi címre kérjük beküldeni (A Tárgy mezıbe 
szíveskedjenek beírni az „A” szócskát):  

bilat@tetalap.hu 
peter.judak@nkth.gov.hu  

 

 



MAGYAR-SZLOVÉN TÉT 2008-2009 

  
A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. Törvény (Atv) 8. § 
(2) c) alapján a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázatot hirdet a Magyar 
Köztársaság és Szlovén Köztársaság közötti kormányk özi tudományos és 
technológiai együttm őködés  keretében kutatás-fejlesztési projektek 
kutatócseréjének támogatására. A támogatás nyílt pályázati rendszerben, a magyar –
szlovén kormányközi TéT együttmőködési program keretében történik 
 

Támogatást kaphatnak : Költségvetési körbe tartozó szervezetek (kutatóintézetek, 
oktatási intézmények stb), piacbefolyásoló gazdasági tevékenységet nem végzı non-
profit szervezetek, azok a magyarországi állandó lakóhellyel rendelkezı természetes 
személyek, akik belföldi székhelyő jogi személyek, vagy jogi személyiség nélküli 
gazdasági társaságok alkalmazásában állnak, és akiknek pályázásához 
munkáltatójuk a pályázathoz csatolt dokumentumban hozzájárult, és amelyek, vagy 
akik a természet-, az orvos-, a mez ıgazdasági és a m őszaki tudományok
területén tervezik az együttmőködést.  

Nem pályázhat , illetve nem részesülhet támogatásban az a belföldi székhelyő jogi 
személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, 
magyarországi állandó lakóhellyel rendelkezı természetes személy, aki vagy amely 
csıdeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás alatt áll; adott pályázat 
megjelentetését megelızıen az Alap vagy az Atv. 16. §-ának (2) bekezdésében 
foglalt (cél)elıirányzatok terhére kiírt pályázatokban valótlan vagy megtévesztı adatot 
szolgáltatott, illetve az elnyert pályázat alapján kötött szerzıdést - neki felróható okból 
- maradéktalanul nem teljesítette; a 60 napot meghaladó, lejárt köztartozás van; az 
Alappal, illetve az Atv. 16. §-ának (2) bekezdésében foglalt (cél)elıirányzatokkal 
szemben 60 napot meghaladó lejárt fizetési kötelezettséggel rendelkezik.  

A pályázatokat 
legkésıbb 2007. április 30-i  feladási határidıvel kérjük az alábbi címre postán 

beküldeni:  

TéT Alapítvány 
Budapest 

Pf. 38 
1255  

A borítékra kérjük ráírni: 
Magyar-szlovén pályázat   

A faxon beküldött pályázatokat nem tudjuk elfogadni.  

A pályamőveket elektronikus formában (csatolt Word dokumentumként, egyetlen 
fájlba szerkesztve) az alábbi címre kérjük beküldeni (A Tárgy mezıbe szíveskedjenek 
beírni az „SLO” szócskát):  

bilat@tetalap.hu 
peter.judak@nkth.gov.hu  

 
 
 

MAGYAR-FRANCIA TÉT 2008-2009 
 



  
A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. Törvény (Atv) 
8. § (2) c) alapján a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázatot hirdet a 
Magyar Köztársaság és a Francia Köztársaság közötti  kormányközi 
tudományos és technológiai együttm őködés  keretében kutatás-fejlesztési 
projektek kutatócseréjének támogatására. A támogatás nyílt pályázati 
rendszerben, a magyar – francia kormányközi TéT együttmőködési program 
keretében történik 
 

Támogatást kaphatnak:  Költségvetési körbe tartozó szervezetek 
(kutatóintézetek, oktatási intézmények stb), piacbefolyásoló gazdasági 
tevékenységet nem végzı non-profit szervezetek, azok a magyarországi állandó 
lakóhellyel rendelkezı természetes személyek, akik belföldi székhelyő jogi 
személyek, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok alkalmazásában 
állnak, és akiknek pályázásához munkáltatójuk a pályázathoz csatolt 
dokumentumban hozzájárult, és amelyek, vagy akik a természet-, az orvos- , a 
mezıgazdasági és a m őszaki tudományok  területén tervezik az 
együttmőködést.  

Nem pályázhat, illetve nem részesülhet támogatásban  az a szervezet, 
magyarországi állandó lakóhellyel rendelkezı természetes személy, aki vagy 
amely csıdeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás alatt áll; adott pályázat 
megjelentetését megelızıen az Alap vagy az Atv. 16. §-ának (2) bekezdésében 
foglalt (cél)elıirányzatok terhére kiírt pályázatokban valótlan vagy megtévesztı 
adatot szolgáltatott, illetve az elnyert pályázat alapján kötött szerzıdést - neki 
felróható okból - maradéktalanul nem teljesítette; a 60 napot meghaladó, lejárt 
köztartozás van; az Alappal, illetve az Atv. 16. §-ának (2) bekezdésében foglalt 
(cél)elıirányzatokkal szemben 60 napot meghaladó lejárt fizetési 
kötelezettséggel rendelkezik. 

A pályázatokat 
legkésıbb 2007. május 15-i  feladási határidıvel kérjük az alábbi címre postán 

beküldeni:  

TéT Alapítvány 
Budapest 

Pf. 38 
1255  

A borítékra kérjük ráírni: 
Magyar-francia TéT pályázat  

A faxon beküldött pályázatokat nem tudjuk elfogadni. 
A pályamőveket elektronikus formában (csatolt Word dokumentumként, egyetlen 

fájlba szerkesztve) az alábbi címre kérjük beküldeni  
(A Tárgy mezıbe szíveskedjenek beírni az „FR” szócskát):  

bilat@tetalap.hu 
peter.judak@nkth.gov.hu  

 

 

MAGYAR-CSEH TÉT 2008-2009 

 



A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. Törvény (Atv) 8. 
§ (2) c) alapján a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázatot hirdet a 
Magyar Köztársaság és Cseh Köztársaság közötti korm ányközi tudományos 
és technológiai együttm őködés  keretében kutatás-fejlesztési projektek 
kutatócseréjének támogatására. A támogatás nyílt pályázati rendszerben, a magyar 
– cseh kormányközi TéT együttmőködési program keretében történik. 
 

Támogatást kaphatnak:  Költségvetési körbe tartozó szervezetek (kutatóintézetek, 
oktatási intézmények stb), piacbefolyásoló gazdasági tevékenységet nem végzı 
non-profit szervezetek, azok a magyarországi állandó lakóhellyel rendelkezı 
természetes személyek, akik belföldi székhelyő jogi személyek, vagy jogi 
személyiség nélküli gazdasági társaságok alkalmazásában állnak, és akiknek 
pályázásához munkáltatójuk a pályázathoz csatolt dokumentumban hozzájárult, és 
amelyek, vagy akik a természet-, az orvos- , a mezıgazdasági és a m őszaki 
tudományok  területén tervezik az együttmőködést.  

Nem pályázhat,  illetve nem részesülhet támogatásban az a belföldi székhelyő jogi 
személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, 
magyarországi állandó lakóhellyel rendelkezı természetes személy, aki vagy amely 
csıdeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás alatt áll; adott pályázat 
megjelentetését megelızıen az Alap vagy az Atv. 16. §-ának (2) bekezdésében 
foglalt (cél)elıirányzatok terhére kiírt pályázatokban valótlan vagy megtévesztı 
adatot szolgáltatott, illetve az elnyert pályázat alapján kötött szerzıdést - neki 
felróható okból - maradéktalanul nem teljesítette; a 60 napot meghaladó, lejárt 
köztartozás van; az Alappal, illetve az Atv. 16. §-ának (2) bekezdésében foglalt 
(cél)elıirányzatokkal szemben 60 napot meghaladó lejárt fizetési kötelezettséggel 
rendelkezik. 

A pályázatokat legkésıbb 2007. június 8-i  feladási határidıvel kérjük az alábbi 
címre postán beküldeni: 

TéT Alapítvány 
Budapest 

Pf. 38 
1255  

A borítékra kérjük ráírni: 
Magyar-cseh pályázat   

A faxon beküldött pályázatokat nem tudjuk elfogadni.  

A pályamőveket elektronikus formában (csatolt Word dokumentumként, egyetlen 
fájlba szerkesztve) az alábbi címre kérjük beküldeni (A Tárgy mezıbe 
szíveskedjenek beírni az „CZ” szócskát):  

bilat@tetalap.hu 
peter.judak@nkth.gov.hu  

 



A KÜLÜGYI TÁJÉKOZTATÓBAN MEGJELENT 
AKTUÁLIS PÁLYÁZATOK BEADÁSI HATÁRIDEJÜK SZERINT 

 
 

Határidõ: Pályázat: Forrás: 
   
   
2007. ápr. 30.  Magyar-szlovén TÉT kutatói együttmőködés KT 383. 
2007. ápr. 30.  Magyar-dél-afrikai TÉT kutatói együttmőködés KT 383. 
2007. ápr. 30.  Magyar-osztrák TÉT kutatói együttmőködés KT 383. 
   
2007. máj. 04.  Mellon kutatói ösztöndíjak – Edinburgh Fellowships in the 

Humanities 
KT 383. 

2007. máj. 15.  Magyar-osztrák TÉT kutatói együttmőködés KT 383. 
2007. máj. 15.  Az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány ausztriai ösztöndíjai KT 382. 
   
2007. jún. 08.  Magyar-cseh TÉT kutatói együttmőködés KT 383. 
   
   
folyamatos Roman Herzog Research Scholarship /Humboldt Ösztöndíj/ KT 354. 
folyamatos  Amerikai-magyar kutatók projekt-együttmőködése, mobilitása KT 368. 
folyamatos Közép-kelet-európai országok és Kanada partnerkapcsolatainak 

elısegítésére utazástámogatás (Partnerships for Tomorrow II.) 
KT 375. 

 


