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Geotechnika Jövőjéért pályázat 

Pályázati űrlap 

A Magyar Geotechnikai Egyesület az MMK Geotechnikai Tagozattal közösen olyan 

szakmai programokon való részvételhez nyújt támogatást tagjainak, amely segíti 

szakmai, tudományos fejlődésüket. A szakmai program lehet bármilyen geotechnikai 

témájú konferencia, workshop, szimpózium, stb. 

A kitöltött, aláírt pályázatot elektronikusan kell benyújtani az 

info@geotechnikaiegyesulet.hu e-mail címre. Benyújtásának határideje minden év 

február 28. 

1. Személyes adatok

Név: 

E-mail:

Telefon: 

Értesítési cím: 

Beosztás: 

Munkahely: 

2. Rendezvény adatai

A rendezvény megnevezése: 

Helyszín: 

Időpont, időtartam: 

Webcím: 

Leadott/leadni kívánt cikk címe: 

Megjelenés módja: 

• csak cikk a kiadványban

• poszter és cikk

• előadás és cikk 
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Milyen módon járulhat hozzá a rendezvény az Ön szakmai fejlődéséhez? (max. 300 

szó)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pénzügyi adatok 

 

A rendezvény részvételi díja: 

Utazási költség: 

Szállásköltség: 

Milyen forrásból kívánja fedezni a költségeket? (saját forrás, munkáltató, fogadó 

intézmény támogatása, ösztöndíj, stb): 

 

 

Megpályázott összeg: 

 

 

A pályázatom benyújtásával elfogadom a pályázati kiírásban szereplő feltételeket 

és vállalom, hogy sikeres pályázat esetén, a konferencián megjelenő 

cikkemet/poszteremet/előadásom anyagát a Támogatók rendelkezésére bocsájtom, 

hogy azt honlapjukon közzé tegyék. Vállalom továbbá, hogy a konferenciát követő 2 

hónapon belül az Egyesületnek benyújtok egy legalább 500 szavas beszámolót a 

konferenciáról (mely legalább 2 fényképet kell tartalmazzon), melyet a Támogatók 

közzétehetnek hírlevélben vagy honlapjukon. A kapott támogatást a fent megnevezett 

konferencián történő személyes részvételemre fogom felhasználni. 

 

Dátum:  

 

 

  ..................................................  

 Aláírás  
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Geotechnika Jövőjéért pályázat 
 

Támogató nyilatkozat 

 

 

Név: 

Beosztás: 

Munkahely: 

Kapcsolat a pályázóhoz: 

E-mail: 

 

Kérjük röviden írja le, hogyan járul hozzá a pályázó részvétele a 2. pontban 

megadott eseményen a pályázó szakmai előmeneteléhez és az Ön szervezéhez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum:  

 

 

  ..................................................  

 Aláírás 
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