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6. Section

Researcher employment (1.2.1) justification (in Hungarian)
Researcher employment (1.2.1) justification

Non-researcher employment (1.2.2) justification (in Hungarian)
A személyi költségek ezen részét az intézménnyel munkajogi viszonyban álló ügyintéző munkatársunk (Vágóné Gáspár
Judit) technikai jellegű munkájának (elsősorban ügyintézés, kapcsolattartás, levelezés, gépírás, adatrögzítés, stb.)
ellentételezésére kívánjuk fordítani kereset-kiegészítés formájában.
Non-researcher employment (1.2.2) justification
We intend to spend this part of the personal costs on the renumeration of the technical work (mainly administrative tasks,
mailing, typing, data recording, etc.) of an administrative colleague (Judit Vágóné Gáspár) employed at our institution, in the
form of wage-supplement.
Justification of other personnel costs (budget lines 1.1, 1.4, 1.5, and 1.7) (in Hungarian)
Ad 1.4. (Egyéb megbízás):
Az ebben a sorban megjelölt forrásokat az egyetemmel jogviszonyban nem álló személyek (elsősorban könyvtárosok
illetőleg technikai munkát végző szakemberek) egyedi megbízási szerződés alapján történő díjazására használnánk,
kutatási segédmunka végzésére. Ezen munka keretein belül tervezzük egy államtani bibliográfia és egy alkotmányjogi
(alapjogi) jellegű dokumentumgyűjtemény összeállítását.
Ad 1.5. (Hallgatói alkalmazás):
Ezt a forrást intézményünk hallgatójának alkalmazására tervezzük fordítani, akinek fő feladata a kutatók tevékenységének
asszisztálása, kutatási segédmunka volna.
Ad 1.7. (Napidíj):
Ezen a soron a bel- és külföldi utazások és konferencialátogatások napidíja került betervezésre.
Justification of other personnel costs (budget lines 1.1, 1.4, 1.5, and 1.7)
Ad 1.4.
These financial sources would be spent on the renumeration of persons not employed at our university (mainly librarians and
technical support staff) to support the research, based on individual mandate-contracts. Within this framework, we plan the
compilation of a bibliography related to the theory of state and a constitutional (human rights) document.
Ad 1.5.
This resource is going to be spent on the part-time employment of a student, whose main task would be to provide research
assistance to the researchers.
Ad 1.7.
This part of the budget calculates the daily allowance related to the participation of researchers in domestic and international
conferences.
Justification of incidental expenses (in Hungarian)
Intézményünk pénzügyi osztályának tájékoztatása alapján a személyi költségeket terhelő járulékok a személyi költségek 27
százalékával lettek tervezve.
Justification of incidental expenses
Based on the information provided to us by the financial department of our Faculty, taxes and social security had been
calculated as 27 percent of the personnel cost.
Conference costs, travel (in Hungarian)
Az itt megjelölt forrásokat a pályázó kutatók konferencia részvétellel kapcsolatos költségeinek (elsősorban útiköltség és
szállásdíj) fedezésére fordítanánk. Az előzetes tervek szerint az OTKA kutatásban résztvevő kutatók legalább 6-8 külföldi
(lehetőség szerint nyugat-európai) szakmai konferencián vennének részt ahol kutatási eredményeiket prezentálnák és ahol
további ösztönzéseket kaphatnának kutatásaik folytatásához. A megjelölt források egy részét szükség szerint külföldi
kutatómunka (könyvtárlátogatás, anyaggyűjtés) előmozdítására fordítanánk.
Conference costs, travel
These financial sources would be spent on the costs (mainly travel and accommodation costs) of our researchers
participating in international conferences. According to the plans, our researchers would participate in at least six to eight
international conferences (preferably in Western Europe) where they would present their results and could also receive
inspiration and incentives for their further research. Part of this budget, if necessary, would be used to fund research abroad
(resource collection in libraries).
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Consumables (3.2) (in Hungarian)
Elsősorban államelméleti és államtörténeti szakkönyvek és folyóiratok beszerzését tervezzük. Kisebb részben irodaszerek
beszerzésére fordítódna az összeg (papír, másolók és nyomtatók működtetéséhez szükséges festék stb.).
Consumables (3.2)
We plan to acquire books and journals related to the theory and history of state. A smaller part of this budget would be spent
on basic stationery items (paper, ink, toners, etc.).
Miscellaneous costs (in Hungarian)
Az egyéb költségek alatt került betervezésre a kutatás eredményeképp megjelentetésre kerülő monográfiák nyomdai és
kiadói dologi költségei. A kutatás keretein belül a következő kötetek megjelentetését tervezzük: A szuverenitás kérdéseit
tárgyaló konferenciakötet; Takács Péter uralkodó eszmerendszerekkel illetőleg az állam és a jog reprezentációjával
kapcsolatos művei; Rácz Lajos hatalmi szimbolikával foglalkozó műve; Szerletics Antal jogi paternalizmussal és Egresi
Katalin institucionalizmussal kapcsolatos kismonográfiája.
Miscellaneous costs
This part of the budget would be used to finance the publication of monographs (material costs of printing and publication)
written within the framework of the research. We intend to publish the following books: a conference-publication on the issue
of sovereignty; two volumes of Péter Takács related to the ‘dominant ideologies’ and the representation of state and law; one
volume of Lajos Rácz related to symbols of power, one volume of Antal Szerletics related to legal paternalism; one short
monograph of Katalin Egresi on institutionalism.
Expenses planned on equipment (list of instruments priced above HUF 500.000 - in Social Sciences and Humanities, above
HUF 150.000 - and justification of the acquisition). (in Hungarian)
A befektetett eszközök beszerzése a pályázat első két évében történne.
A befektetett eszközök tételes felsorolása (összesen 3 380 000 Ft): 2 darab laptop két senior kutató számára, az otthoni
kutatás elősegítésére, tanulmányírásra (2*390 000 Ft); 4 darab asztali számítógép a kutatásban résztvevő többi kutató
számára a kutatóhelyi egyetemen (4*300 000 Ft); 1 darab multifunkciós fénymásoló-nyomtató-lapolvasó beszerzése (1 millió
Ft); Szoftverek beszerzése a számítógépekhez (400 000 Ft)
Expenses planned on equipment (list of instruments priced above HUF 500.000 - in Social Sciences and Humanities, above
HUF 150.000 - and justification of the acquisition).
Equipments would be bought during the first 2 years of the research.
The list of items to be acquired from this budget (3 380 000 HUF in total): 2 laptops for two of the senior researchers (to
facilitate work from home) (2*390 000 HUF); 4 desktop computers for the other researchers at the place of the research (4*
300 000 HUF); 1 multifunctional copy machine (with scanner and printing function) (1 000 000 HUF); Software for the
computers (400 000 HUF)
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