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Fauna és Flóra Alapítvány pályázati felhívása 
tudományos konferencián történő részvétel támogatására 

A pályázat célja 

A Fauna és Flóra Alapítvány (továbbiakban Alapítvány) a 

2022/23-as tanév tavaszi és a 2023/24-es tanév őszi félévére 

pályázatot hirdet tudományos/szakmai konferencián történő 

részvétel támogatására. 

A pályázat célja, hogy a hallgatók tudományos/szakmai 

konferencián történő részvétellel az adott tárgykörben széleskörű szakmai ismeretekre 

tegyenek szert, mely tudásukat tanulmányaik, doktori munkájuk, majd későbbiekben 

tudományos és szakmai tevékenységük során lesz lehetőségük alkalmazni és kamatoztatni. 

Az Alapítvány eredményes pályázat esetén hozzájárul a hazai vagy  nemzetközi rendezésű 

tudományos/szakmai konferenciák regisztrációs díjához, utazási és szállás költségéhez (külön 

eljárási rend szerint a pályázat elfogadásáról hozott határozatban meghatározott összeg 

erejéig).  

Pályázókkal szemben támasztott feltételek 

▪ A pályázat benyújtásának félévében (2022/23 tavaszi, vagy 2023/34 őszi) aktív 

hallgatói státusz bármely alap-, mesterszintű vagy doktori vadgazdálkodási, 

természet- vagy környezetvédelmi képzésen, 

▪ A hallgató által az utolsó lezárt félévben nyújtott minimum jó tanulmányi eredmény 

(kumulált átlag legalább 3,51); 

▪ A megjelölt konferencián való aktív részvétel előadással vagy poszterrel; 

▪ A pályázó vállalja, hogy a számára biztosított támogatáson túl a konferencián történő 

részvételhez szükséges egyéb felmerülő költségeket fedezi; 

▪ A pályázathoz az előadás/poszter konferencia nyelvén íródott tervezett összefoglalója 

(absztrakt), magyar nyelven motivációs levél és rövid, fényképes szakmai önéletrajz 

benyújtása; 

▪ A pályázók pályázat benyújtásával hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a Támogató 

fényképet készítsen róluk, és képmásukat, valamint nevüket sajtóközleményében, 

honlapján, valamint kiadványaiban felhasználja; 
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▪ A pályázó amennyiben tanulmányai, tudományos munkája során, valamint szakmai 

önéletrajzában ír a konferenciáról, azzal összefüggésben a támogatás tényét és a 

támogató nevét megemlíti; 

▪ A pályázó egy minimum 5500 karakter (szóköz nélkül) terjedelmű szakmai 

beszámolót készít az Alapítvány részére a konferencián szerzett tapasztalatairól a 

konferencia utolsó napjától számított két héten (14 naptári nap) belül, amelyhez 2-3 

konferencián készített fényképet is csatol és hozzájárul az így elkészített anyagnak az 

Alapítvány honlapján történő közzétételéhez. 

Pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok 

▪ Az előadás/poszter összefoglalója (absztrakt), angolul; 

▪ Kitöltött pályázati adatlap (az adatlap letölthető az Alapítvány honlapjáról); 

▪ Fényképes, szakmai önéletrajz; 

▪ A hallgató tanulmányi eredményét hitelt érdemlő módon igazoló dokumentum; 

▪ Motivációs levél. 

Támogatási lehetőségek, elszámolási rend 

▪ Csak a pályázat benyújtásának szemeszterében aktív hallgatói státuszban lévő 

személy részére nyújtható a támogatás; 

▪ Az Alapítvány (külön eljárási rend szerint) hozzájárul a nyertes pályázók  

» konferencián történő részvételének részvételi díjához, 

» az ott tartózkodás időtartama alatt a szállás költségéhez, valamint 

» az utazási költséghez (utazás saját szervezésben);  

▪ Amennyiben a nyertes pályázó a konferencia kezdő napján nem jelenik meg a 

konferencia helyszínén a támogatás összegét köteles visszafizetni. 

▪ Amennyiben a nyertes pályázó az előadását vagy poszterét nem készíti el, úgy (az 

Alapítvány által előre befizetett) részvételi díjat is köteles az Alapítványnak 

megtéríteni.  

▪ A Kuratórium a nyertes pályázót a visszafizetési kötelezettség alól részben vagy 

egészben kérelmére mentesítheti, amennyiben a nyertes pályázó vállalt 

kötelezettségeit önhibáján kívüli okból nem tudja teljesíteni és azt megfelelő 

okiratokkal hitelt érdemlően igazolja. 
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A pályázatok benyújtásának határideje a pályázati kiírás visszavonásáig folyamatos. Az 

Alapítvány Kuratóriuma a pályázatokat időszakonként (általában negyedévente) bírálja el, az 

első elbírálás alkalmával a 2023. március 31. napjáig beérkezett pályázatokról határoz. 

Egyebek 

A pályázatot elektronikusan a Fauna és Flóra Alapítvány honlapján rendelkezésre álló 

felületen, vagy e-mail-ben az info@faunaesflora.com elektronikus levélcímre, pdf 

formátumban kell benyújtani. Az Alapítvány a pályázatot elnyert hallgatóval - a pályázati 

felhívásban és a pályázat elbírálásáról hozott döntésben foglalt feltételekkel - támogatási 

szerződést köt. 

 A benyújtott pályázatot az Alapítvány Kuratóriuma bírálja el a beadott 

dokumentumok alapján. A bírálat során a Kuratórium figyelembe veszi az Alapítvány szakmai 

célkitűzéseit, a hallgató által benyújtott pályázat minőségét, az abban megfogalmazott 

szakmai és tudományos célok és motivációk mivoltát. Ezeken túl a hallgató eddigi 

tudományos, szakmai (publikációk, tudományos diákköri dolgozat, nemzetközi és hazai 

versenyeken való részvétel stb.) és hallgatói közéleti (szakkollégiumi tevékenység, közéleti, 

közösségi tevékenysége stb.) tevékenységét is.   

 A pályázati kiírás és feltételek letölthetők a Fauna és Flóra Alapítvány honlapjáról 

(https://faunaesflora.com/), illetve a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kar Vadgazdálkodási és 

Vadbiológiai Intézetének honlapjáról (http://vadgazdalkodas.emk.uni-sopron.hu/) és a 

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézetének 

honlapjáról (https://vadgazdalkodas.uni-mate.hu/) a pályázatok menüpontból . 

A pályázat kapcsolattartója:  

Gaál Dorottya 

Fauna és Flóra Alapítvány 

tel: 00 36 20 310 8008 

e-mail: dorottya@faunaesflora.com 

 Dr. Sándor Gyula  

 a kuratórium elnöke 
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