
Támogatási kérelem benyújtására irányuló felhívás 
 
Az Igazságügyi Minisztérium, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a Pécsi 
Tudományegyetem közötti megállapodás alapján az Igazságügyi Minisztérium a Pécsi 
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar doktoranduszainak támogatást nyújt, az alábbi két 
támogatási formában. 
 

1. Tanulmányírás 
 

1.  A támogatási kérelmeket tanulmányírás jogcímen lehet benyújtani, Tilk Péternek 
(továbbiakban: IM kapcsolattartó) címezve, a tilk.peter@ajk.pte.hu címen, kizárólag a kiíráshoz 
csatolt, megfelelő űrlapon. 
 

A tanulmányírás keretében a doktorandusz egy tudományos közlemény támogatására adhat be 
kérelmet (a kiírásban foglalt feltételeknek nem megfelelő kérelem elutasítása esetén új kérelem 
beadható).  
Az ösztöndíj jellege: előfinanszírozású, egyszeri ösztöndíj, folyamatos leadással.  
Feltétel: 1) a tanulmány rövid absztraktjának leadása és 2) témavezetői támogató nyilatkozat 
(szkennelve). 
Követelmény: legalább 1 szerzői ív terjedelmű, új tanulmány megírása a kiírásban megadott határidőig. 
Az ösztöndíj mértéke: 80.000 Ft/fő 
Pénzügyi keret: 1.000.000 Ft 

 
2. Támogatási kérelmet nyújthat be a Doktori Iskola aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező 
doktorandusza, aki a kérelem benyújtásával hallgatólagosan vállalja, hogy aktív jogviszonyát a 
kérelmében vállaltak teljesítéséig fenntartja. Abszolutóriummal rendelkező és doktorjelölt nem 
nyújthat be kérelmet. Nem nyújthat be kérelmet az a hallgató, aki korábban elnyert, IM által 
finanszírozott tanulmányírásra vonatkozó pályázatát nem teljesítette. 
 

3. A doktorandusz vállalja, hogy a benyújtott támogatási kérelme megvalósításának elmaradása 
esetén a megítélt összeg visszafizetésére köteles. A doktorandusz vállalja továbbá, hogy nevét, 
arcképét igény esetén az Igazságügyi Minisztérium felhasználhatja a támogatási programmal 
kapcsolatban (honlapon való feltüntetés). 
 

4. A doktorandusz a támogatási kérelemmel kapcsolatosan elkészült anyagon köteles feltüntetni azt a tényt, 
hogy az „az Igazságügyi Minisztérium jogászképzés színvonalának emelését célzó programjai 
keretében valósult meg”, és az anyagot köteles az IM rendelkezésére bocsátani, az IM 
kapcsolattartón keresztül. 
 
5. A doktorandusz a támogatási kérelem benyújtásával elfogadja, hogy kérelme az IM-től kapott 
támogatással párhuzamosan más pályázatból nem finanszíroztatható/más pályázaton nem 
számolható el. Elfogadja, hogy nem vehet részt a támogatásban, ha annak benyújtásakor az Új 
Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjasa, vagy a támogatás elnyerését követően, a teljesítés IM 
általi elfogadásáig ÚNKP-ra pályázatot nyújt be (utóbbi esetben az IM támogatási kérelmén nyert 
összeget visszautalni köteles). 
 
6. A támogatási kérelmet a doktorandusz elektronikus formában (a kiíráshoz csatolt formanyomtatványt – 
űrlapot – számítógéppel kitöltve, majd aláírva és szkennelve) Tilk Péternek a tilk.peter@ajk.pte.hu címre 
nyújthatja be. 
A formanyomtatványhoz csatolandó az abban megjelölt feltételt teljesítő anyag (az absztrakt word – 
.doc – formátumban; a lektori támogató nyilatkozat pedig szkennelve). 
 

7. A támogatásról a Doktori Iskola Tanácsa dönt. Az IM kapcsolattartó általi formai ellenőrzés 
alapján a Doktori Iskola a kiírásnak megfelelő támogatási kérelmeket – a fenti e-mail címre való 
beérkezés sorrendjében – támogatásban részesíti a keretösszeg erejéig. Amennyiben a 

benyújtott pályázatra a fennmaradó keretösszeg nem elegendő, az IM kapcsolattartó a pályázatot 
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benyújtót nyilatkoztatja, hogy a pályázati összegnél kisebb maradvány ellenében is fenntartja-e 

pályázatát. Amennyiben nem, a beérkezési sorrend szerinti következő pályázó lép a helyébe. 
 

8. A formai ellenőrzés során, hiányosan benyújtott támogatási kérelem esetén az IM 
kapcsolattartó a kérelmet benyújtót a hiányosságról értesíti, és a kérelmet formai okból 
visszautasítja (azaz hiánypótlásra nem szólít fel). A támogatási kérelem ilyen esetben újból 
benyújtható. 
 

9. A doktorandusz a döntésről szóló doktori tanácsi határozatról értesítést kap. A doktorandusz a 
kérelmét érintő döntés ellen, a közléstől, illetve a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül 
jogorvoslati kérelmet nyújthat be az egyetem Másodfokú Tanulmányi Bizottságához. 
 

10. A támogatási kérelem benyújtásának végső határideje: 2022. április 30. 
A tanulmány leadásának legkésőbbi vállalható határideje: 2022. augusztus 15. 
 

Az elkészült anyagokat word formátumban Tilk Péternek a tilk.peter@ajk.pte.hu címre kell 
benyújtani. 
 

2. Megvédett doktori munkák kiadása 
 

Megvédett doktori munkák kiadásával kapcsolatban pályázhat, aki 2019. szeptember 1-jét követően 
sikeresen védte meg PhD értekezését a PTE ÁJK doktori képzésének keretében, a Kar 
doktorandusz hallgatójaként. 
Az Igazságügyi Minisztérium doktori képzést támogató programja keretében a PTE ÁJK 
lehetőséget biztosít arra, hogy értekezése önálló könyv formájában megjelenjen. 
  
A pályázó 2022. május 15-ig küldheti meg – tudományos fokozattal rendelkező, a PTE ÁJK-val 
munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem álló személy által lektorált – kéziratát a 
dekan@ajk.pte.hu címre, az aláírt lektori véleményt is csatolva (szkennelve). 
 
A hallgató közvetlenül nem kap pályázati összeget; a kiadót a Kar választja ki a hatályos 
közbeszerzési szabályok figyelembe vételével. A kötetet a kiadó adja ki. 
 
A pályázatokat beérkezési sorrendben, a támogatási keretösszeg kimerüléséig részesíti támogatásban 
a Kar. 
 
További pályázati feltételek: 
a) a mű korábban nem került publikálásra 
b) tördelt és szerkesztett (nyomdakész állapotú) szöveggel lehet pályázni 
c) a szöveg hivatkozási rendszere egységes, korrekt és követhető 
d) a szöveg terjedelme max. 15 szerzői ív. 
 
A tördelési és szerkesztési szempontok vonatkozásában a JURA leírási követelményei a formai 
elvárás (https://jura.ajk.pte.hu/jura-sillabus.pdf) 
 
A doktoranduszhallgatók további tájékoztatást Tilk Pétertől kaphatnak a tilk.peter@ajk.pte.hu 
címen. 
 
Pécs, 2022. április 12. 
 

 
Dr. Fábián Adrián s.k. 

dékán 
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