Kedvezményes részvétel
konferenciánkon!
A Közlekedéstudományi Egyesület a nappali tagozatos diákok, PhD
hallgatók és 35 év alatti szakemberek szakmai fejlődésének
támogatása céljából pályázatot hirdet kedvezményes konferencia
részvételi lehetőség elnyerésére. A pályázaton a KTE 2018-ban
megrendezésre kerülő konferenciáira lehet kedvezményes részvételt
nyerni. A pályázható konferenciák a következő oldalon találhatók.

Pályázók köre
Pályázhatnak azok
 a nappali tagozatos hallgatók,
 PhD hallgatók és
 35 év alatti szakemberek,
akik közlekedési-szállítási rendszerek (elsősorban áru- és
személyszállítás, multimodális szállítás, közlekedési informatika,
szállítmányozás, szállítási logisztika, közlekedési környezetvédelem,
közlekedési vállalatok elemzése), közlekedésépítés, hálózatfejlesztés,
illetve közlekedésgépészet (elsősorban üzemeltetés, javítás,
karbantartás) területeken folytatnak tanulmányokat vagy ezeken a
területeken dolgoznak.
A pályázat feltétele továbbá, hogy a pályázó KTE tag legyen. Ha Ön
nem KTE tag, akkor a http://ktenet.hu/belepes.php oldalon lehet
kérni a tagságot.
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Időpont és
helyszín

Megpályázható
helyek
száma

A konferencia megnevezése, programja*
A program a konferencia címére kattintva tekinthető meg.
A pályázati adatlap elérhetősége: http://tinyurl.hu/Bh0Y/

Jelentkezési
határidő

A kiértesítés időpontja

2018.április
25-27.
Bükfürdő

XIX. Közlekedésfejlesztési és beruházási konferencia

7

2018.04.10.

2018.04.17.

2018.május
30-31.
Debrecen

XIII. Regionális közlekedés aktuális kérdései

2

2018.04.30.

2018.05.28.

2018.június
14.
Budapest

III. E-mobilitás konferencia

2

2018.05.14.

2018.06.11

2018.szeptember
6-7.

XVIII. Városi közlekedés aktuális kérdései konferencia

3

2018.08.06.

2018.09.03.

2

2018.09.05.

2018.10.01

1

2018.09.13.

2018.10.08.

2

2018.09.18.

2018.1015.

A helyszín szervezés alatt

2018. október
4-5.
Salgótarján
2018. október
13.
Budapest

XII. Határok nélküli partnerség nemzetközi konferencia

Közlekedési balesetek és a közlekedő ember - XII.
Tudományos ülés és workshop

2018.október
18-19.
Harkány

Új megoldások a közösségi közlekedésben

2018.november
13-15.
Eger

II. Magyar Közlekedési Konferencia (43. Útügyi Napok, IX.
Nemzeti Közlekedési Napok)

10

2018.10.12.

2018.11.06

2018.november
22-23.
Szeged

XX. Szegedi Közlekedési Konferencia

2

2018.10.26.

2018.11.20

’*A programok feltöltése a konferencia előtt kb. 2 hónappal kezdődik, a konferencia időpontja előtt 4-8 héttel tekinthető meg a végleges program.
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A pályázat tartalma
1. Egy rövid, magyar vagy angol nyelvű, maximum 1 oldalas
szakmai motivációs levél* (pdf vagy doc/docx formátumban).
2. Nappali tagozatos hallgató vagy PhD hallgató esetén a nappali
tagozatos diák státuszt igazoló dokumentum.
3. Személyes adatok.
’* A motivációs levélben – különös tekintettel konferencia előadásainak témáira – azt
kérjük kifejteni, hogy miért érdekli Önt a konferencia. A motivációs levelet az egyesület
a publikációiban és kiadványaiban (forrásmegjelöléssel) felhasználhatja.

További feltételek
A nyertes, kedvezményben részesült pályázóknak a konferencia után
egy fiatal szakember szemszögéből készített rövid, szakmai és
szervezési értékelést kell készíteniük (1-2 oldalt), melynek
szempontrendszerét a konferencia regisztrációnál adjuk át.

A pályázat benyújtása
 A benyújtás módja: A pályázatot a 2. oldalon található linkek
segítségél elérhető pályázati adatlap kitöltésével lehet
benyújtani, konferenciánként külön-külön. Az adatlapon a
motivációs levél is feltölthető.
 Benyújtási határidő: A 2. oldal táblázata szerint.
 Visszajelzés: A pályázatok beérkezéséről – az adatlap kitöltés
után megjelenő igazoló üzenetén túl – 3 munkanapon belül email visszaigazolást küldünk.
 Eredményhirdetés: A 2. oldal táblázata szerinti időpontig
minden pályázó számára e-mail értesítést küldünk.
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Díjak:
Díjazottak száma: a 2. oldal táblázata szerint**. A nyertes pályázók
az alábbi kedvezményeket vehetik igénybe:
Nappali
tagozatos
hallgató:

100% kedvezmény, ami a konferencia belépőre,
teljes ellátásra, a gála vacsorára és szükség esetén
a szállásra is vonatkozik, egyágyas elhelyezéssel.

PhD hallgató

90% kedvezmény, ami a konferencia belépőre,
teljes ellátásra, a gála vacsorára és szükség esetén
a szállásra is vonatkozik, egyágyas elhelyezéssel.

35 év alatti
30% kedvezmény, ami a konferencia belépőre,
szakember*** teljes ellátásra és a gála vacsorára vonatkozik.
A díjak odaítéléséről a konferencia szakmai szervező bizottsága
dönt.
’** A pályázat során minden pályázat a résztvevő státuszától függően, együttesen kerül
elbírálásra. A díjazott pályázatokat, és a pályázók sorrendjét az egyesület honlapján és a
hírlevelében is közzétesszük. A közzétételhez a pályázó a pályázatának benyújtásával
automatikusan hozzájárul.
’*** A 35 év alatti szakembernek tekintjük, ha van munkahelye vagy vállalkozása akkor is, ha
mellette tanul, és nem töltötte be a 35. életévét.
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