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Pályázati felhívás 
 

(1) A Böszörményi Jenő Lelkész és Neje Emlékalapítvány kuratóriuma a jelen felhívásban 
rögzítettek szerint, a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen (a továbbiakban: 
DRHE) folyó tudományos kutatói munka támogatása és eredményeinek megismertetése 
céljából pályázatot ír ki 

a hittudományok vagy a filozófia tárgykörébe tartozó tudományos szakkönyvek 
(monográfiák, tanulmánykötetek, konferencia-kötetek, lektorált tankönyvek,  

doktori és habilitációs értekezések, szakdolgozatok) publikációjának 

költségeire. 

(2) A pályázati keretösszeg 1.300.000.- Ft (azaz Egymillió-háromszázezer forint), az egy 
pályázó által igényelhető összeg kerethatára 650.000.- Ft (azaz Hatszázötvenezer forint). 

(3) Pályázni a kiadással kapcsolatos, számlával igazolt dologi kiadásokra, megrendelt 
szolgáltatásokra, illetve személyi kiadásokra lehet, ide értve többek között a tördelés, 
nyomdai előkészítés, lektorálás költségeit és a nyomdaköltségeket. Szerzői tiszteletdíjra 
pályázni nem lehet. A pályázat költségvetésébe a pályázattal kapcsolatban esetlegesen 
felmerülő, a kifizetőt terhelő juttatások járulékos költségeit, adóterheit is be kell építeni. 

(4) Pályázhatnak a DRHE nyugdíjas és aktív oktatói, kutatói, valamint a DRHE azon 
végzett doktoranduszai, egyetemi hallgatói, akik a pályázat keretében megjelentetni 
kívánt szakdolgozatukat vagy PhD. értekezésüket a DRHE hallgatójaként készítették, és 
azt sikeresen megvédték. 

(5) Pályázni a kuratórium elnökéhez címzett kérelemmel, a publikálás előtt álló tudomá-
nyos mű szerzőjének, a szerző által lezárt kézirattal lehet.  

(6) A pályázatnak tartalmaznia kell 

a) a pályázó személy nevét, címét, elérhetőségét, értesítési címét, 
b) a pályázó eddigi tudományos tevékenységének rövid szöveges bemutatását, illetve 

eddigi 10, legfontosabbnak ítélt publikációjának listáját (legfeljebb 2 oldal), 
c) annak a dolgozatnak a rövid leírását, amelynek kiadásához a pályázó pályázatát 

benyújtotta (cím, tudományterület, terjedelem, a mű rövid tartalmi ismertetése – 
legfeljebb 2 oldal), 

d) a kiadás megvalósításába bevont közreműködők (tördelő, szerkesztő, lektor, 
kiadó, társkiadók, nyomda stb.) megnevezését, 

e) a kiadás teljes költségvetését, ezen belül 
f) a megpályázott összeg nagyságát, 
g) a kiadás meg nem pályázott, további költségeinek tervezett forrását. 

(7) A DRHE nyugdíjas oktatójának művére vonatkozó pályázat esetén a pályázatot a DRHE 
szakterületileg illetékes tanszékének munkatársa is benyújthatja; ez esetben a (6) 
bekezdés b) pontja alatt a szerző tudományos tevékenységének bemutatása értendő. 

(8) A pályázathoz csatolni kell 

a) a publikálásra szánt mű kéziratát egy nyomtatott és egy elektronikus (CD-re vagy 
pendrájvra kiírt) példányban, 

b) a tervezett kiadó/kiadók befogadó nyilatkozatát, 
c) a kiadó(k)/a nyomda előzetes költségvetését, illetve a további együttműködők 

előzetes árajánlatát, 
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d) a pályázó kötelezettségvállalását arra vonatkozólag, hogy a pályázati támogatással 
megvalósuló kiadványában a Böszörményi Jenő Lelkész és Neje Emlékalapítványt 
mint támogatót – a publikáláshoz biztosított pénzügyi támogatás nagyságának 
arányát tükröző sorrendben – a kiadvány impresszumában feltünteti, valamint az 
Előszóban köszönetnyilvánítás formájában megnevezi, 

e) DRHE oktatója esetében a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy 
amennyiben egyazon mű megjelentetésére a Debreceni Református Kollégium 
vagy a DRHE költségvetésének, alapítványainak terhére további támogatást kíván 
igénybe venni, ezt a tényt pályázatába (a további támogató és az attól igényelt 
támogatási összeg megnevezésével) feltüntette, 

f) DRHE oktatója esetében a pályázó kötelezettségvállalását arra vonatkozólag, hogy 
művének a DRHE repozitóriumába való feltöltéséhez hozzájárul, illetve – nem a 
DRHE-n való megjelentetés esetén – kiadójával úgy állapodik meg a mű megjelen-
tetéséről, hogy a feltöltéshez a kiadó hozzájárul. 

(9) A pályázatok beadásának vagy postázásának határideje 2022. május 31. és 2022. 
szeptember 30. 

(10) A pályázatot a DRHE rektori hivatalában (4026 Debrecen, Kálvin tér 16.), a 
Böszörményi Jenő Lelkész és Neje Emlékalapítvány Kuratóriumának címezve, dr. Kustár 
Zoltán kuratóriumi elnök nevére kell leadni vagy a fenti címre postai úton eljuttatni.  

(11) A pályázat benyújtásával kapcsolatban felmerülő kérdések tárgyában dr. Kustár 
Zoltán kuratóriumi elnök nyújt felvilágosítást (elérhetőségeit lásd a fejlécben). 

(12) A kuratórium a 2022. május 31. napjáig beérkezett pályázatokat 2022. június 30-áig, 
a 2022. szeptember 30. napjáig beérkezett pályázatokat 2022. október 31. napjáig bírálja 
el, és a nyerteseket a pályázati anyagban megadott értesítési címen írásban értesíti.  

(13) A pályázat elbírálásához a kuratórium református egyházi felsőoktatási intézmény-
ben vagy közgyűjteményben foglalkoztatott, a tárgyban jártas, PhD. fokozattal rendelkező 
külső szakértőt is felkér. A szakértő nem lehet azonos a dolgozat témavezetőjével.  

(14) A pályázatok teljesítési határideje 2022. december 30. napja, elszámolásának határ-
ideje: 2023. január 10. 

(15) Elnyert támogatás esetén az Alapítvány a dolgozat kiadójával mint Kedvezményezet-
tel támogatási megállapodást köt. Kedvezményezett az elszámoláshoz a Kedvezménye-
zett nevére szóló számlák, az általa kötött megbízási szerződés és az abban rögzített 
feladat teljesítését igazoló teljesítési igazolás másolatát köteles egy rövid szöveges 
beszámolóval és 3 db. tiszteletpéldánnyal együtt az Alapítvány kuratóriumához az elszá-
molási határidőig benyújtani.  

(16) A támogatási összeget az Alapítvány a Kedvezményezett nevére és bankszámlájára 
egy összegben, a beszámoló elfogadását követően utalja át. 

 
Debrecen, 2022. február 10. 
 
  
      ……………………………………………… 

                       Dr. Kustár Zoltán 
kuratóriumi elnök 


