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TMK ROADSHOW 

NYEREMÉNYSORSOLÁS SZABÁLYZATA 
 

1. A NYEREMÉNYSORSOLÁS IDŐPONTJA ÉS HELYSZÍNE 
 

Időpont: 2010. november 11. 15.30 
Helyszín: Széchenyi István Egyetem,  

Laborépület „E” terem 
 

2. NYEREMÉNYEK 
 

 1 db európai tudományos konferencián való részvétel támogatása 
 a tudományos konferencián való részvétel előadóként; 
 a támogatás mértéke: legfeljebb 100.000 Ft, ami felhasználható utazási-, és/vagy 

szállás- és/vagy regisztrációs költségekre (a Széchenyi István egyetem nevére szóló 
számla benyújtása ellenében); 

  a konferencián való részvételt a Tudásmenedzsment Központ koordinálja az 
egyetemi és az ÚMFT pályázatok előírásainak betartása végett; 

 felhasználás határideje: 2011. augusztus 31.; 
 a kiválasztott konferencián való részvételt legalább 45 nappal az esedékessége előtt a 

Tudásmenedzsment Központ 5. pontban megadott munkatársai felé jelezni kell; 
 a konferencián való részvétel feltétele: a támogatást olyan konferencián való 

részvételre lehet felhasználni, ami egybeesik az Egyetem tudományos és kutatási 
prioritásaival, és a kiutazó vállalja útibeszámoló készítését (megadott sablon alapján), 
amely kiterjed a konferencián szerzett tapasztalatokra, azok alkalmazhatóságára. 
 

 3 db tudományos publikáció megjelentetésének finanszírozása egy tudományos 
szaklapban 
 a támogatás tudományos szaklapban vagy konferencia-, tanulmánykötetben 

megjelenő publikációért fizethető ki; 
 a támogatás mértéke: 50.000 Ft/publikáció (személyi jellegű kifizetés megbízási 

szerződés formájában); 
 a támogatást elnyerőnek igazolnia kell, hogy a publikációt az érintett tudományos 

szaklap vagy konferenciakötet szerkesztő bizottsága 2011. június 30-ig befogadta; 
 a publikációban egyértelműen utalni kell a finanszírozást biztosító pályázat azonosító 

számára (TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0005). 
 

3. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 
 
 előzetes regisztráció a Tudásmenedzsment Központ honlapján (http://tud.sze.hu), vagy 

személyesen a rendezvény kezdete előtt (2010. november 11. 13.30 – 14.00); 
 részvétel a Tudásmenedzsment Központ roadshow rendezvényén  

(2010. november 11. 14.00 – 16.00 Laborépület „E” terem); 
 oktatói státusz, egyetemi munkaviszony; 
 a sorsolásban résztvevők egy, a 2. pontban részletezett díj elnyerésére jogosultak. 

http://tud.sze.hu/
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4. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 
A nyertesek a helyszínen vehetik át a nyeremény beváltására szolgáló oklevelet. 
A nyertesek 1 hónapon belül kötelesek egyeztetni a Tudásmenedzsment Központ munkatársaival 
a nyeremény felhasználására vonatkozó elképzeléseikről. 
 
Varga Rozália 

e-mail cím: vargar@sze.hu 
telefon: 96/503-707 

 
Simon Dorottya 

e-mail cím: simond@sze.hu 
telefon: 96/503-400 (3175) 

 
 
MEGJELENÉSÜKRE FELTÉTLENÜL SZÁMÍTUNK! 
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