
Pályázati felhívás  
a Czére Béla-díj elnyerésére 

2016. 
 
 

A KTE 2015. május 21-én egyben megtartott Országos Elnökségi Ülésén és 
Küldöttközgyűlésén megalapította a Czére Béla-díjat. 

 
Czére Béla jelentős vasúti és tudományos munkája és eredményei mellett 
Egyesületünkben is több fontos tisztséget töltött be és látott el kiválóan. Az Egyesület 
az Ő nagyformátumú személyének emlékére, valamint szellemi örökségének 
továbbvitelére hozta létre a nevével fémjelzett díjat. A Czére Béla-díjat 2016-ban két 
kategóriában hirdetjük meg, amelyet a KTE szokásos év elejei (várhatóan január 
végi) ünnepélyes Országos Kibővített Elnökségi Ülésén adunk át. 
 
 
Kategória I. (tanulmány, kutatási anyag, cikk): 
 
Pályázati feltételek: 
 

1. Tárgykör: közlekedéstörténet 
2. Minimum 10 – maximum 20 gépelt oldalas önálló, magyar nyelvű és rövid 

összefoglalót tartalmazó, 3 évnél nem régebbi kutatási anyag 
3. KTE tagság nem feltétel 
4. A díjat nem nyert pályázatokkal egy alkalommal újra lehet indulni 

 
 
Kategória II. (könyv): 
 
Pályázati feltételek: 
 

1.   Tárgykör: közlekedéstörténet 
2.   A tárgykörnek megfelelő tartalmú négy évnél nem régebben megjelent könyv 
3.   KTE tagság nem feltétel 
4. A díjat nem nyert pályázatokkal egy alkalommal újra lehet indulni 
 

 
A díjakkal járó jutalmak 
 
A díjakkal nettó 25.000,- Ft pénzjutalom, öt évre szóló Közlekedéstudományi Szemle 
előfizetés és egy, a szerző által személyre szólóan dedikált „Egy élet a vasút 
szolgálatában” című Czére Béla életrajzi könyv jár. 
/Szerző: Czére Éva, a professzor úr lánya./ 
 
 
A pályázat benyújtása 
 
Benyújtási határidő: 2016. október 14. 13:00 
 



A pályázati anyagot (I.) esetén nyomtatott és elektronikus változatban, (II.) esetén 
elektronikus változat hiányában két példányban kérjük benyújtani a KTE címére,1066 
Budapest, Teréz krt. 38. II/235. Személyes benyújtásra: H-Cs: 8:00-16:30, P: 8:00-
14:00 között van lehetőség. Az elektronikus változatot kérjük az info@ktenet.hu 
címre továbbítani. Tárgy: Pályázat a Czére Béla-díjra. Kérjük, hogy a pályázati 
anyagon jól olvashatóan szerepeljen a pályázó neve és elérhetősége (lakcím, e-mail 
cím és mobiltelefon szám) és annak megjelölése hogy az (I.) vagy (II.) kategóriában 
vesz részt. 
 
A pályázatokat a Czére Béla-díj Bizottság bírálja el. Az eredményhirdetés a Bizottság 
javaslata alapján, a 2016. évi Országos Elnökségi Ülés határozata szerint, az 
elnökségi ülés után a kibővített Közgyűlésen történik.  
 
Budapest, 2016. szeptember 6. 
 
 
       Dr. Tóth János 
             főtitkár 
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