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A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. 
Század Intézete az első világháború centenáriumi rendezvénysorozata keretében az Első 
Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság megbízásából pályázatot hirdet az első 
világháborúval kapcsolatos tudományos művek megjelenésének támogatására. 
 
1. A pályázat célja 
A pályázat célja, hogy előmozdítsa az első világháborúval kapcsolatos társadalom- és 
történettudományi munkák megjelentetését, és ezáltal is hozzájáruljon a korszakkal 
kapcsolatos ismeretek bővítéséhez. 
 
2. Pályázat benyújtására jogosultak  
A pályázaton jogi személyiséggel rendelkező és kiadói tevékenységű gazdálkodó 
szervezetek vehetnek részt. 
Pályázat benyújtására nem jogosultak azon szervezetek: 

• amelyeknek lejárt köztartozása van; 
• amelyek végelszámolás, kényszer végelszámolás, egyszerűsített törlés vagy 

csődeljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási eljárás van folyamatban. 
 
3. Támogatható tevékenységek  
Jelen pályázati kiírás keretében támogatható minden olyan tevékenység, amely az 
elkészült tudományos mű kiadásával összefüggésben merül fel. A pályázónak vállalnia kell, 
hogy a pályázat keretében megjelentetett tudományos mű legalább 500 példányban 
jelenik meg, és az alábbiakban megjelölt témák valamelyikéhez illeszkedik: 
 

• Az első világháború hatása a nők politikai, társadalmi és gazdasági helyzetére, s ennek 
hosszú távú következményei 

• A hiánygazdaság megjelenése az európai és magyar történelemben; a jegyrendszer, mint 
európai gyakorlat 

• Az első világháború és az állam megváltozott gazdasági szerepe; a hadi megrendelések és 
ennek társadalmi-politikai következményei 

• A kultúra mint propagandaeszköz – a kultúra megváltozott szerepe az első világháborúban 
• A rokkantak tömegessé váló társadalmi jelenléte: aktuális és hosszú távú szociálpolitikai 

válaszok 
• A háborús traumák pszichológiai hatása – szorongás, félelem, lelki sérülések 
• Magyarország és a magyar politikusok, katonai vezetők szerepe a háború kirobbantásában 
• Magyar hadicélok és a Nagy Háborúban bekövetkezett változások okai és következményei 
• A haditechnikai eszközök, fegyverek fejlődése az első világháborúban (tüzérség, aknavetők, 

harckocsik, páncélgépkocsik, páncélvonatok, repülőgépek, búvárhajók, lángszórók, 
kézigránátok, gázlövedékek stb.) 

• A háborúban harcolt magyar kiegészítésű k.u.k. és m. kir. ezredek történetének vizsgálata, 
összefoglalása 

• A magyar tiszti- és a közös tábornoki kar jellemzői, összetétele a háború idején 
• A harcászat valamint az egyes fegyvernemek által alkalmazott harceljárások változása a 

háború időszakában.  
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• A hátország szerepe a háborúban (hadiipar, hadifoglyok, a nők szerepe és alkalmazása, 

hadikölcsönök, háborús propaganda, hadigondozás és hadsegélyezés, a katonaság 
karhatalmi bevetései a hátországban stb.) 

• A magyar katonák részaránya, szerepe a Monarchia haderejének egyes részeiben (közös 
hadsereg és haditengerészet, m. kir. Honvédség) 

• A Nagy Háború kollektív emlékezete (hadisírok, haditemetők, emlékművek és ünnepségek) 
• Magyar veszteségek az első világháborúban. 
• A magyar alakulatok szerepe az 1918. október végi-november eleji összeomlásban 

 
Amennyiben a fent megjelölt témákban megjelentetni kívánt mű külföldi mű fordítása, úgy 
a fordítás költségei is elszámolhatóak a pályázatban (a magyar nyelvről idegen nyelvre 
történő fordítás költségei azonban nem). 
 
4. Támogatási időszak  
A pályázati kiírás keretében támogatott projektek támogatási és megvalósítási időszaka: 
2014. január 15. – 2014. december 31. 
 
5. Az elnyerhető támogatás mértéke 
Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 300 000 (azaz háromszázezer) forint. 
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 
A támogatás módja: utófinanszírozás. 
 
A támogatáskezelőnek lehetősége van, hogy az Első Világháborús Centenáriumi 
Emlékbizottság döntése alapján e pályázati konstrukció keretében „kiemeltté” 
nyilvánítson pályázatokat, melyek támogatási összegének felső határa az Emlékbizottság 
döntése alapján eltérhet a támogatás összegének felső határától. 
 
 
6. Beadható pályázatok száma 
Jelen pályázati felhívásra egy pályázó egy pályázatot nyújthat be. 
 
7. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje 
A pályázati dokumentációt postai úton vagy személyesen kell benyújtani a pályázati 
támogatásközvetítő alábbi címére: 
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Budapest, 1122 Határőr út 35. 
 
Pályázattal kapcsolatos kérdéseket a támogatáskezelő az alábbi e–mail címen fogadja: 
palyazat@elsovilaghaboru.com 
 
Beadási határidő: folyamatos 
Pályázatokat benyújtani a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehet. 
 
8. Benyújtandó dokumentumok 
A pályázat benyújtásakor az alábbi dokumentumok csatolása szükséges: 

• pályázati adatlap; 
• pénzügyi terv; 
• a megjelentetni kívánt mű 5 oldalnál nem nagyobb terjedelmű szinopszisa. 

 
9. A pályázat formai vizsgálata 
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A beérkező pályázatok formai ellenőrzését a támogatásközvetítő végzi. A benyújtott 
pályázat érvényes, amennyiben  

• jelen pályázattal egy időben nem nyújtott be ugyanebben a pályázati 
konstrukcióban pályázatot; 

• a támogatási igény benyújtója a pályázati adatlapot hiánytalanul kitöltötte és 
aláírta. 

 
Formai szempontból érvényes az a pályázat, mely a formai szempontok mindegyikének 
maradéktalanul megfelel. Amennyiben a támogatásközvetítő a pályázat érvényességi 
ellenőrzése során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban és az 
adatlapban foglalt feltételeknek, a Pályázót egy alkalommal, elektronikus értesítésben 
hiánypótlásra hívja fel legfeljebb 5 munkanapos hiánypótlási határidő megjelölésével a 
beadási határidőtől számított 5 munkanapon belül. Amennyiben a hiánypótlás nem 
érkezik meg a megadott határidőben, a támogatásközvetítő a támogatási igényt 
érvénytelenné nyilvánítja és elutasítja.  
 
10. A pályázat tartalmi bírálata  
A pályázatok szakmai bírálatát a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom 
Kutatásáért Közalapítvány által megbízott szakmai bíráló bizottság végzi el. A bíráló 
bizottság a pályázatokat tételesen megvizsgálja, tartalmilag értékeli és pontozza, majd 
rangsort állít fel pontszám szerinti csökkenő sorrendben. Az azonos pontszámú 
pályázatok esetén a rangsort a pályázat benyújtásának ideje alapján kell megállapítani (az 
előbb benyújtott pályázat a rangsorban előbbre kerül). 
 
A tartalmi elbírálás szempontjai:  
 

Értékelési szempont Pontszám 

A pályázat illeszkedése a pályázati kiírásban megjelölt célokhoz 30 

A pályázat kidolgozottsága, a megjelölt tevékenységek koherenciája 10 

A költségvetés megalapozottsága 10 

A vállalt önrész mértéke 10 

A pályázó által vállalt indikátor (kiadvány példányszáma)  10 
 
Fentiek alapján, a rendelkezésre álló keretösszeget is figyelembe véve, a bíráló bizottság az 
alábbi döntéseket hozhatja: 

• a pályázat támogatása; 
• a pályázat elutasítása. 

 
11. A támogatási szerződés megkötése 
A támogatói döntés meghozatalát követően a támogatásközvetítő értesíti a pályázó 
szervezetet annak eredményéről, ezzel egy időben megküldi a támogatási szerződés 
megkötéséhez szükséges dokumentumokat. A kedvezményezettel a szerződéskötéshez 
szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a támogatásközvetítő 
köti meg a támogatási szerződést. 
 
12. A támogatási szerződés tárgya 
A támogatási szerződés tárgya a pályázat keretében készülő tudományos mű kiadásával 
összefüggésben felmerülő tevékenységek elszámolható költségei a megítélt pályázati 
keretösszeg erejéig. 
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13. Nyilvánosság 
A támogatásban részesült pályázóknak nyilvánossá kell tennie, hogy a pályázatban 
megjelölt tevékenységet az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatja. A 
nyilvánosság biztosíthatóságának módjai:  
 

• minden a projekttel kapcsolatos nyilvános megjelenés esetében az Első 
Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság logójával együtt szerepeltetni kell az 
alábbi szöveges tartalmat: „Az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság 
támogatásával 

• kiadványok esetén a kiadványban támogatóként történő feltüntetés a fentiek 
szerint 

 
13. A pályázati csomag dokumentumai 
Jelen pályázati csomag az alábbi dokumentumokból áll:  

• pályázati kiírás és útmutató; 
• pályázati adatlap; 
• pénzügyi terv; 
• pénzügyi útmutató; 
• támogatási szerződés tervezet. 

 
E dokumentumok egységes és megbonthatatlan egészet alkotnak, így a bennük 
megfogalmazottak összessége határozza meg jelen pályázat részletes előírásait, 
keretrendszerét, feltételeit és szabályait.  
 
15. További információk  
A pályázati kiírás és útmutató letölthetőek a 
http://www.elsovilaghaboru.com/centenariumiemlekbizottsag/hu/palyazatok honlapról.  
A nyertes pályázók nevét közzétesszük a honlapon.  
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