
 
Pályázati felhívás  

a Magyar Sporttudományi Társaság által kiadandó lektorált tanulmánykötetben való 

publikáció megjelentetésére 

 

A Magyar Sporttudományi Társaság (MSTT) és az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma, Sportért Felelős Államtitkársága (EMMI) 2017. évi támogatási szerződése 

alapján a hazai sporttudományi kutatómunka fejlesztése és a fiatal sportkutatók tudományos 

munkájának ösztönzése érdekében pályázatot hirdet sportkutatók, sportszakemberek által írt 

sportszakmai tanulmány 2017. évben való - lektorált, önálló, tematikus tanulmánykötetben 

való - megjelentetésére. A tanulmánykötetet az MSTT és a Testnevelési Egyetem közös 

gondozásában a Magyar Sporttudományi Szemle különszámaként, egyben a Magyar 

Sporttudományi Füzetek sorozat következő számaként még 2017. évben megkívánjuk 

jelentetni.  

A pályázatokat a Magyar Sporttudományi Társaság Titkárságára kell benyújtani. A 

pályázatnak tartalmaznia kell a támogatás tárgyát képező tudományos igényű tanulmány/cikk 

témáját, címét, rövid összefoglalóját. A szakmai egyeztetés után, - amely az erre a célra 

létrehozott tudományos ad hoc bizottság döntésén alapszik – a tanulmánykötet időben való 

megjelentetéséhez szükséges, hogy a kész tanulmány augusztus 31-ig elkészüljön és 

beérkezzen a Társaság Titkárságára, annak érdekében, hogy a szakmai bírálatra még időben 

kiküldésre kerülhessen. Azokat a pályázati anyagokat, amelyeket ebben a tanulmánykötetben 

– a tudományos bizottság döntése alapján – nem tudunk megjelentetni, azokat hagyományos 

módon a Magyar Sporttudományi Szemlében fogjuk közölni. A tanulmányoknak formailag 

követnie kell a Magyar Sporttudományi Szemle közlési feltételeiben foglaltakat. 

 

A pályázat beadási határideje 2017. július 30.  

 

Pályázási feltételek:  
1. Érvényes MSTT tagság.  

2. A megjelentetni kívánt tudományos cikk címének, témájának, rövid összefoglalójának benyújtása. 

3. A támogatást igénylő adatlap részletes kitöltése. 

4. Szakmai-tudományos életrajz.  

5. Publikációs jegyzék.  

 

A pályázatok elbírálása és a támogatás módja:  
A pályázatok elbírálásánál előnyben részesülnek a fiatalkorú (35 év alatti) kutatók. A pályázatok 

véleményezésére és a megjelentetésre vonatkozó javaslattételre az MSTT elnöke szakértőket kér fel.  

 

A pályázati űrlap az MSTT honlapjáról (www.mstt.hu) letölthető, amelyet az MSTT 

titkárságára kérünk beküldeni e-mailen (bendinora@hotmail.com), postai úton vagy faxon (+36-1-

460-6980). E-mailen történő benyújtás esetén a sajátkezű aláírás nem szükséges.  

 

Az MSTT titkársága a pályázat eredményéről az elbírálást követő öt munkanapon 

belül a pályázót e-mailben értesíti. 
 

 

 

Budapest, 2017. június 30.                       MSTT Titkárság  

http://www.mstt.hu/
mailto:bendinora@hotmail.com

