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ELŐTERJESZTÉS 

Juhász Ferenc Kutatói Ösztöndíjról 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási és Kulturális 
Bizottsága 2016. október 17-ei ülésén napirendre tűzte és megvitatta dr. Tálas-
Tamássy Tamás Juhász Ferenc Kutatói Ösztöndíj alapításáról szóló javaslatát. Az 
elhangzott érvek és javaslatok alapján a bizottság kérésének megfelelően elkészült a 
Juhász Ferenc életét, költészetét és szerkesztői munkásságát bemutató dolgozatok 
pályázati formában történő támogatásának terve.  
 
E szerint hat magyarországi tudományegyetemmel  (ELTE, DE, PTE, PPKE, SZTE, 
ME) 35. éves életkort be nem töltött, a Bölcsészettudományi Karral jogviszonyban 
álló, mester- és doktori iskolai képzésben részt vevő hallgatók, illetve egyetemi 
oktatók, kutatók. 
 
A pályamunkákat Biatorbágy Város Önkormányzata korlátozás nélkül felhasználhatja 
a Juhász Ferenc emlékét ápoló kezdeményezéseihez. Amennyiben az 
önkormányzat által díjazásban részesülő dolgozat valahol publikálásra kerül, 
Biatorbágy Város Önkormányzatának támogatását fel kell tüntetni. 
 
A pályázati kiírás főbb elemei a javaslattevő elképzelése szerint: 
 
A pályamunka elvárt terjedelme mellékletek nélkül kb. egy szerzői ív. Formai 
követelmények: A/4-es oldalméret, Times New Roman típusú 12-es betűnagysággal, 
1,5-ös sortávolsággal, 2,5 cm margóval. 
 
 
A terjedelemmel kapcsolatban mérlegelésre ajánlom a tudományos diákköri 
dolgozatok, illetve a szakdolgozatok, záró dolgozatok szokásos terjedelmi és formai 
követelményeinek figyelembe vételét. 
 
Pályadíj a javaslat szerint: 
 

I. díj: 200 000 Ft 
II. díj: 150 000 Ft 
III. díj: 100 000 Ft 

 
A pályadíjjal kapcsolatban a dolgozat terjedelme és a pályadíj nagysága közötti 
összefüggést megfontolásra ajánlom. A pályázatok értékelése szakértő bevonásával 
történik. Az önkormányzat kiköti annak lehetőségét, hogy a pályázatot 
érvénytelennek nyilvánítja, valamelyik díjat nem osztja ki, vagy megosztja több 
pályamű között. 
 
Beküldési határidő és eredményhirdetés: 
 
A beküldési határidő a javaslat szerint 2017. június1. 



 

 
Eredményhirdetésre, és a pályázati díjak átadására 2017. augusztus 20-án, Juhász 

Ferenc köztéri szobrának ünnepélyes avatásához kapcsolódva kerül sor. 

 
Kérem a tisztelt Képviselő-testület támogatását a Juhász Ferenc munkásságát 
feldolgozó pályázat kiírásához. 
 
Biatorbágy, 2017. január 13.  
  
 
 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 
 
 
 
 

Határozati javaslat 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2017. (I. 26.) határozata 
Juhász Ferenc Kutatói Ösztöndíjról 

 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete Juhász Ferenc élete, írói és szerkesztői 
munkásságának feldolgozása céljából pályázatot ír ki. 
A pályázati kiírást a határozat melléklete tartalmazza. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
A végrehajtást végzi: Kabinet 



 
 
 
                                                         PÁLYÁZAT FELHÍVÁS 
 
 
 
 
Biatorbágy Város Önkormányzata pályázatot ír ki a város szülötte, Juhász Ferenc költő 
munkásságával kapcsolatos eredeti kutatáson alapuló pályamunka elkészítésére. A dolgozat 
témaválasztásának alapja egyaránt lehet Juhász Ferenc életpályája, önálló irodalmi, és szerkesztői 
munkássága. 
 
A pályázaton részt vehetnek 35. éves életkort be nem töltött, a Bölcsészettudományi Karral 
jogviszonyban álló, mester- és doktori iskolai képzésben részt vevő hallgatók, illetve egyetemi 
oktatók, kutatók. 
 
A pályamunka elvárt terjedelme mellékletek nélkül kb. egy szerzői ív. Formai követelmények: A/4-
es oldalméret, Times New Roman típusú 12-es betűnagysággal, 1,5-ös sortávolsággal, 2,5 cm 
margóval. 
 
A pályázati munka elbírálásakor alapvető szempont, hogy a pályamunkák eredeti kutatásokra 
épüljenek 
 
A pályázat jeligés. 
A beküldési határidő 2017. június 1. 
Cím: 
Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala 
2051 Biatorbágy 
Baross Gábor u. 2/a. 
A borítékon kérjük feltüntetni: Juhász Ferenc Kutatói Pályázat 
 
A pályázat díjazása: 
 
Első díj:         nettó 200.000, - Ft. 

Második díj:  nettó 150.000, - Ft. 

Harmadik díj: nettó 100.000, - Ft. 

 

A pályázat értékeléséről szakértői vélemény alapján Biatorbágy Város Képviselő-testülete dönt. 

A szerző hozzájárul, hogy a díjazott pályamunkát az önkormányzat korlátozás nélkül felhasználja a 

Juhász Ferenc emlékét ápoló kezdeményezéseihez. Amennyiben a dolgozat közlésre kerül, 

Biatorbágy Város Önkormányzata igényt tart támogatása tényének szerepeltetésére a kiadványban. 

Az önkormányzat kiköti annak lehetőségét, hogy a pályázatot érvénytelennek nyilvánítja, 

valamelyik díjat nem osztja ki, vagy megosztja több pályamű között. 

 

Eredményhirdetésre, és a pályázati díjak átadására 2017. augusztus 20-án, Juhász Ferenc köztéri 



szobrának ünnepélyes avatásához kapcsolódva kerül sor. 

 



ELTE 
Bölcsészettudományi Kar 

Prof. Dr. Borhy László úrnak 

dékán 

1088 Budapest, Múzeum krt. 4. 

 

Tisztelt Professzor Úr! 

 

Biatorbágy Város Önkormányzata elkötelezett abban, hogy  a település szülöttének, Juhász Ferenc 
kétszeres Kossuth-díjas és József Attila-dijas költőnek, a Nemzet Művésze-díj birtokosának emlékét 
méltóképpen ápolja. Ennek jegyében született meg Biatorbágy Város Képviselő-testületének a 
döntése, miszerint 2017. január 1-től a város közművelődési intézménye Juhász Ferenc Művelődési 
Központ néven működik a jövőben. A költő születésnapja alkalmából 2017. augusztusában köztéri 
szobor kerül felállításra. 

A város Juhász Ferenc emlékét kivánja szolgálni azal a szándékával is, hogy a jövőben 
lehetőségeihez mérten támogatja az életmű kutatását. Első alkalommal a mellékelt pályázati 
felhívással szeretnénk mozgósítani azokat a fiatal szakembereket, akik elkötelezettséget éreznek 
magukban a modern magyar költészet kiemelkedő alkotójának mélyebb megismerésére és 
megismertetésére. 

Ezért azzal a kéréssel fordulunk T. Professzor Úrhoz, hogy felhívásunk közzétételével  támogassa 
kezdeményezésünket 

 



ELTE 
Bölcsészettudományi Kar 

Prof. Dr. Borhy László dékán 

1088 Budapest, Múzeum krt. 4. 
Telefon: 36-1-411-6500 
E-mail: dh@btk.elte.hu 
Honlap: www.btk.elte.hu 
 

 

Debreceni Egyetem 

Bölcsészettudományi Kar 

Prof. Dr. Papp Klára dékán 

www.btk.unideb.hu 

4002 Debrecen, Pf.: 400. 
Igazgatási Osztály: (36) 52 512-933 
Tanulmányi Osztály: (36) 52 512-900/62555 
Fax.: (36) 52 512-931  

 
 
 
Miskolci Egyetem 
Bölcsészettudományi Kar 
Dékáni Hivatal 
Dr. Illésné dr. Kovács Mária egyetemi docens dékán 
3515 Miskolc-Egyetemváros 
B/2. épület fszt. 
Telefon: (46)565-111/22-25 
Fax: (46)563-459 
E-mail: boldek@uni-miskolc.hu 
 
 
 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar 
Ft. Dr. Fodor György egyetemi tanár, dékán 

Cím:2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1. 

Telefonszám: +36 26 375375 

Fax: +36 26 577000 

E-mail cím: info@btk.ppke.hu 

Web: btk.ppke.hu 
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Pécsi Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kar  

Prof. Dr.Bereczkei Tamás dékán 

7624 Pécs, Ifjúság útja 6. 

 

btkinfo@pte.hu 

 

Szegedi Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Kar 

Prof. dr. Szajbély Mihály dékán 

6722 Szeged, Egyetem u. 2. 
Tel.: (62) 544-360, Fax: (62) 544-037 

 www.arts.u-szeged.hu 
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