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Pályázati Kiírás 

 

 

A DRHE az Egyetemi Kutatás-finanszírozási Pályázat Szabályzatában foglaltaknak megfelelően 

 
Egyetemi Kutatás-finanszírozási pályázatot ír ki 

 
a 2023. költségvetési év első  félévére (2023. január 1. – 2023. június 30.), 

 
hogy az oktatók és tudományos kutatók tudományos és művészi alkotómunkájukhoz, azok 
publikálásához, szakmai kapcsolataik ápolásához az Egyetem költségvetésének a terhére anyagi 
támogatáshoz jussanak. 
 
A pályázati keretösszeg 2.000.000.- (Kétmillió) Ft. 

A támogatási összegből – egyénileg vagy csoportosan – a DRHE-val munkaviszonyban vagy egyházi 
szolgálati jogviszonyban álló oktatóknak lehet pályázni 

a) konferencia részvétellel kapcsolatos dologi kiadások fedezésére,  
b) kutatást segítő tárgyi eszköz vagy szakirodalom könyvtári beszerzésére, 
c) helyszínen végzett kutatómunka dologi kiadásaira, 
d) új kutatási eredmények publikálásának dologi kiadásaira, 
e) hazai tanulmányút dologi kiadásainak támogatására, 
f) külföldi tanulmányút dologi kiadásainak támogatására – a Foglalkoztatási 

Követelményrendszer vonatkozó rendelkezései szerint. 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

a) a kutatási téma címét, leírását, a kutatásban részt vevő(k) nevét, beosztását, 
b) a kért támogatás összegét, 
c) a kutatás finanszírozásába bevont egyéb források megnevezését, 
d) a megpályázott támogatás és az egyéb források összegének egymáshoz viszonyított 

arányát,  
e) a megvalósítás határidejét, 
f) a várható eredményeket, 
g) a korábbi, sikeresen elnyert kutatás-finanszírozási pályázatokra vonatkozó adatokat, 

ide értve az adott pályázat eredményeként készült publikációk nevesítését is, továbbá  
h) annak a dokumentálását, hogy a pályázat keretében támogatott kutató- vagy művészi 

alkotómunka eredményének publikálása során a publikációban kutatásainak 
támogatójaként a DRHE kutatásfinanszírozási pályázatát megnevezte. 

A pályázatot egy nyomtatott és aláírt példányban a rektornak címezve, a rektori hivatal titkárságán 
(109-es szoba) kell leadni, valamint elektronikus formában az alábbi e-mail címre kell eljuttatni: 
kutatasfinanszirozas@drhe.hu. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 15. 
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A támogatásokat – a Tudományos és Művészeti Bizottság javaslatait mérlegelve – 2022. december 
31. napjáig a rektor ítéli oda. 

A támogatást nyert pályázó a számára megítélt támogatást legkésőbb 2023. június 15. napjáig 
használhatja fel. A pénzösszeg felhasználását igazoló számlákat 2023. június 25. napjáig köteles 
leadni a Rektori Hivatalban, ami alapján történik a kifizetés. A támogatott pályázó szükség esetén, 
a rektor előzetes jóváhagyásával – határidős elszámolásra – vásárlási előleget vehet fel. 

A támogatott pályázó a támogatási összeg felhasználásáról 2023. július 15. napjáig zárójelentést 
köteles készíteni és a tudományos rektorhelyettesnek címezve a tudományos rektorhelyettesi 
irodában benyújtani. 

Amennyiben a támogatott pályázó a pályázat keretében támogatott kutató- vagy művészi 
alkotómunka eredményét publikálja, a pályázati évet követő év végéig országos vagy nemzetközi 
fórumokon, illetve a DRHE nyilvános szakmai rendezvényein ismerteti, köteles kutatásainak 
támogatójaként a DRHE kutatás-finanszírozási pályázatát megnevezni. Amennyiben a pályázó e 
kötelezettségének nem tesz eleget, 3 évig újabb pályázaton nem kaphat támogatást. 

A pályázattal kapcsolatban minden egyéb kérdésben az Egyetemi Kutatás-finanszírozási Pályázat 
Szabályzat nyújt eligazítást. 

Az ügymenettel kapcsolatban érdeklődni a Rektori Hivatalban lehet. 

 

Debrecen, 2022. szeptember 27. 

 

   

 

          ……………………………………………….. 
      Dr. Baráth Béla Levente 
                       rektor s.k. 


