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Pályázati Hírlevél 
1. évfolyam - 24. szám 

2013. november 18. 

Hallgatók számára 
Tisztelt Olvasó! 

A Pályázati Hírlevél célja, hogy heti rendszerességgel összegyűjtse a Magyarországon 
és nemzetközi viszonylatokban a felsőoktatási intézmény hallgatói számára az aktuális 
pályázati lehetőségeket! Célja, hogy a tisztelt olvasó érdeklődését felkeltse egyes lehetőségek 
iránt, így a hírlevélben található pályázatok kizárólag non-profit céllal jelennek meg és csak a 
legszükségesebb információkat tartalmazzák az egyes pályázatokról! Minden esetben a 
pályázati lehetőség végén feltüntetem a további információk elérhetőségét, amelyen a hivatalos 
pályázati felhívás megtalálható. Ezen elérhetőségek is kizárólag non-profit jelleggel, a 
hallgatók segítése érdekében jelennek meg.  

A Pályázati Hírlevélben található információk nem tekinthetők hivatalos pályázati 
felhívásnak, ezért a tartalmáért felelőséget nem vállalunk.  

A hírlevél minden hét hétfőjén elektronikusan jelenik meg! Amennyiben közvetlenül 
kívánja megkapni a hírlevelet, kérem ezen igényét jelezze a pausits.peter@hook.hu 
elérhetőségen. A leiratkozási kérelme esetén is kérem, jelezze ugyanezen e-mail címre.     

Sikeres pályázást és tanulást kívánok!   

 

 

Tartalomjegyzék: 

Erdős Pál Fiatal Kutatói Ösztöndíj a konvergencia régiókban 2013 ......................................... 2 

Az ember fáj a Földnek - Művészeti pályázat ............................................................................ 3 

Sumer fotópályázat 2013 ............................................................................................................ 4 

 

 

 

 



Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája 
 1071 Budapest, Damjanich u. 44 
 Telefon: 1/798-8134, 70/339-9461 
 Fax: 1/799-0271 

www.hook.hu, e-mail: info@hook.hu 

Erdős Pál Fiatal Kutatói Ösztöndíj a konvergencia régiókban 2013 

Pályázat célja: 

Az ösztöndíj célja a fiatal, tehetséges oktató-kutatók, művészek és a kiemelkedő kutatási, 
fejlesztési teljesítmény anyagi és szakmai támogatása. 

Pályázók köre: 

Magánszemélyek: fiatal, tehetséges oktató-kutatók, művészek. 

Benyújtási határideje: 

2013. november 28. 

További információ: 

http://nemzetikivalosag.hu/web/guest/aktualis-felhivasok/-
/asset_publisher/KYgQyRr4EXVK/content/erdos-pal-fiatal-kutatoi-osztondij-a-konvergencia-
regiokban-2013  
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Az ember fáj a Földnek - Művészeti pályázat 

Pályázat célja: 

Eddig publikálatlan versek, novellák, festészeti, grafikai alkotások, fotográfiai művek, film- és 
videóalkotások beküldése. 

Pályázók köre: 

Magánszemélyek. A pályázaton részt vehet minden magyar nyelven alkotó szépíró, valamint 
nyelvi korlátozás nélkül minden képzőművész, filmes és fotográfus, amennyiben alkotásának 
szövegét magyar fordításban mellékeli, illetve a művébe foglalja. 

Díjak: 

Első díj: 100 000 forint 
Második díj: 50 000 forint 
Harmadik díj: 30 000 forint 

Benyújtási határideje: 

2014. január 31. 

További információ: 

http://www.irodalmijelen.hu/2013-jun-15-1500/az-ember-faj-foldnek-palyazat  
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Sumer fotópályázat 2013 

Pályázat célja: 

A pályázat célja megfelelő fotó, fotómontázs vagy számítógépes grafika megtalálása a 2014-
ben megjelenő Sumer című könyv külső megjelenéséhez. 

Pályázók köre: 

Magánszemélyek: részt vehetnek a 18. életévüket betöltött, Magyarországon vagy határainkon 
túl élő amatőr és hivatásos fotográfusok, grafikusok egyaránt. 

Benyújtási határideje: 

2014. február 10. 

További információ: 

http://www.szalayfoto.com/contest/info/2013/sumer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


