ÚTMUTATÓ
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság „Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 10 éve 2005-2015” című
pályázati felhívására a pályázati adatlap kitöltésével, a mellékletek csatolásával és a jeligével
ellátott összefoglaló benyújtásával lehet jelentkezni.
A pályázat első fordulójában a felsőfokú és doktori képzésben részt vevő hallgatók, valamint
a tudományos munkakörben foglalkoztatott kutatók és alkotóközösségeik pályázhatnak.
A pályázat második fordulójában az első körben kiválasztott pályázók indulhatnak.
Pályamunkát több szerző közösen is készíthet, ez esetben az adatlapot azonos jeligével,
szerzőnként kérjük kitölteni. Valamennyi szerzőnek meg kell felelni a felhívásban közzétett
kritériumoknak (felsőoktatási státusz / tudományos munkakör).
A pályázati dokumentáció elkészítése előtt kérjük, figyelmesen olvassa végig a pályázati
felhívást, valamint az útmutatót!
A pályázati adatlap a pályázó adatainak pontos nyilvántartására szolgál. Kérjük, hogy a
kitöltésénél körültekintően járjon el, tüntesse fel a jeligét, az adatlapot hiánytalanul és
pontosan töltse ki!
A pályázat formai elfogadásához szükséges:
Az I. fordulóban:
• a pályázat benyújtása 2015. június 1-ig két nyomtatott és egy elektronikus példányban
•

pályázati adatlap, jelige és nyilatkozat eredeti aláírással ellátva, lezárt borítékban

•

szakmai önéletrajz; publikációs lista - a pályázati adatlaphoz csatolva lezárt borítékban

•

részletes elemzői összefoglaló és tematika, a jelige feltüntetésével, maximum 5 oldal
terjedelemben (Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, 1,5 sortávolság, 2,5
cm-es margók)

•

kutatási terv (amennyiben releváns), a jelige feltüntetésével
(Kutatási igényét indokolja és részletesen fejtse ki a kutatási tervben!)

Az I. forduló eredményéről a pályázókat 2015. június 15-ig értesítjük.
A II. fordulóban:
•

a pályamunka benyújtása 2015. szeptember 30-ig két nyomtatott és egy elektronikus
példányban

•

pályamunka, maximum 60 oldal terjedelemben (Times New Roman betűtípus, 12-es
betűméret, 1,5 sortávolság, 2,5 cm-es margók)

A hatóság működését átfogó elemzésnek a szakirodalomhoz képest új, tudományos illetve
gyakorlati ismereteket és a szolgáltatásfejlesztés irányaira vonatkozó következtetéseket kell
tartalmazni.
Nem lehet pályázni publikált vagy máshol díjazott elemzésekkel.
A jelentkezések és pályázatok benyújtása:
A pályázatot két nyomtatott és egy elektronikus példányban személyesen vagy postai
kézbesítéssel lehet benyújtani.
Személyes kézbesítéssel a határidő napján 16.00 óráig fogadja a pályázatokat a hatóság
munkatársa az EBH 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B alatti székhelyén, az 5. emelet 515.
számú szobában.
A postán feladott pályázatok feladási határideje a postai bélyegzőn: 2015. június 1. (I.
forduló), 2015. szeptember 30. (II. forduló). A pályázatokat – lehetőleg ajánlott
küldeményként – az Egyenlő Bánásmód Hatóság, 1539 Budapest, Pf. 672 postacímére kérjük
kézbesíteni.
A borítékon kérjük, tüntessék fel:
„Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 10 éve – 2005-2015”……………………………….... (jelige)
Kérjük, hogy a postai küldeményre, illetve személyes benyújtás esetén a pályaműre ne írja rá
a nevét, hanem a jeligét tüntesse fel! A jelige feloldása az adatlapot tartalmazó zárt boríték
felbontásával történik, a bírálóbizottság döntése után.
A pályázati csomag tartalmazza a pályázati felhívást, a pályázati adatlapot és az útmutatót,
amelyet az Egyenlő Bánásmód Hatóságnál ügyfélfogadási időben (hétfőn 9.00-16.00 óráig)
lehet átvenni, vagy letölthető a www.egyenlobanasmod.hu weboldalról.
Érvénytelen a pályázat, ha:
- határidőn túl került benyújtásra
- a pályázati határidő lejártakor nem tartalmazza a felhívásban megjelölt
példányszámban az előírt dokumentumokat, hiánytalanul az adatokat, az eredeti
aláírást illetve mellékleteket
- bármely okból nem felel meg a pályázati felhívásban rögzített feltételeknek
A bírálóbizottság az érvénytelen pályázatot nem bírálja el, a hibák, hiányok kijavítására,
pótlására nem szólítja fel a pályázót.
Az érvénytelen és nem díjazott pályamunkákat a hatóság nem őrzi meg és nem küldi vissza,
de az eredményhirdetést követő 2 héten belül személyesen át lehet venni azokat
előzetes megbeszélés után - az EBH székhelyén.

FELHASZNÁLÓI ÉS SZERZŐI JOGOK
A hatóság a pályamunkák teljes körű felhasználására - beleértve az offline és az online
publikációt - a pályázó(k) nevének és szerzői minőségének feltüntetésével jogosult.
A szerző a pályamunka felhasználására a hatóság feltüntetésével jogosult.
A pályamunka hivatkozásakor az Egyenlő Bánásmód Hatóságot és a szerzőt egyaránt fel kell
tüntetni.
A díjazott pályamunkákat az Egyenlő Bánásmód Hatóság jubileumi kiadványában
megjelentetheti.
A pályázaton az EBH dolgozói, valamint közeli hozzátartozóik nem vehetnek részt.

Sikeres pályázatírást kívánunk!
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