PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
tudományos pályamű készítésére
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Az 1997-ben megalakult Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság működése elmúlt 20
évében folyamatosan figyelemmel kísérte a tágabb értelemben vett honvédelmi jog
szakterületét, rendezvényeivel, pályázataival, kutatásaival és támogatásával megjelent
kiadványaival hozzájárult a katonai jog és a humanitárius jog fejlődéséhez, kutatásához.
A honvédelmi jog elmúlt 20 évében a honvédelem és a kapcsolódó jogterületek szabályozási
rendszerében jelentős változások tanúi lehettünk. Az Alkotmány, majd az Alaptörvény
különleges jogrendre vonatkozó rendelkezései, a Magyar Honvédség honvédelmi törvényben
rögzített feladatrendszere több lépcsőben megváltoztak, kiegészültek. A terrorizmus elleni
harc, a migrációs válság kezelése, vagy épp az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének
napjainkban kibontakozó újabb irányváltása és katonai megerősödése kapcsán a közelmúltban
is új kihívások jelentek meg, amelyek számos ponton a jogszabályi környezet változását
eredményezték, vagy további módosítások foganatosítását teszik szükségessé, beleértve ebbe
a katonák jogállásának szabályozását is. Kimondható azonban, hogy e kérdések teljes körű,
részletező és tudományos igényű feldolgozása az elmúlt húsz esztendőben nem történt meg.
Erre tekintettel a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság tudományos pályázatot hirdet
20 éves a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság
címmel az alábbi témákban:
1. A Magyar Honvédség feladatrendszere változásának jogi aspektusai a
rendszerváltástól napjainkig.
2. A katonai jogállás sajátosságai, különös tekintettel az alapjogi korlátozására.
3. A katona büntetőjogi fogalmának változásai és jövőbeni kihívásai.
4. A különleges jogrendi igazságszolgáltatás és annak katonai aspektusai, a statáriális
eljárás szabályozásának vagy annak hiányának kérdései
5. A különleges jogrendi szabályozás rendszere, lehetséges fejlesztési irányai.
6. Az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének keretei között végzett katonai
tevékenységek közjogi szabályozása és lehetséges fejlesztési irányai.
7. A szövetségi kollektív védelem kérdése a magyar jogrendszerben.
8. A terrorizmus elleni harc katonai dimenziójának jogi vonatkozásai, kihívásai és
lehetséges fejlesztési irányai.
A pályázat célja, hogy olyan tudományos írásművek megalkotására ösztönözze az
érdeklődőket, amelyek az adott tárgykört elemzik, értékelik és lehetőség szerint
javaslatokat fogalmaznak meg az adott téma jövőbeni vizsgálatára, esetleges
szabályozására nézve.
A pályázatra pályamunkát nyújthat be:


a hazai állam- és jogtudományi karok hallgatója,





a Nemzeti Közszolgálati Egyetem bármely hallgatója,
az állam- és jogtudományok, valamint a hadtudományok terén doktori képzésben részt
vevő hallgató,
bármely a pályázattal érintett témakörben tudományos igényű pályamunkát elkészítő
kutató, vagy gyakorlati szakember.

A pályamunkák a fentiek szerint bármely egy kiválasztott témában, minimálisan 1 szerzői
ív, de legfeljebb 2 szerzői ív (80 000 leütés) terjedelműek lehetnek.
A pályamunkákat elektronikusan kell benyújtani a csiha.gabor@mku.hu
dradamfarkas@gmail.com címekre történő együttes megküldéssel.
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a

A pályamunkák benyújtási határideje: 2017. november 12. 24:00.
A beérkezett pályaművekhez mellékelni kell külön dokumentumban a szerző nevét,
elérhetőségét, foglalkozását, valamint hallgatók esetén egy hivatalosan kiállított
jogviszony igazolás digitális másolatát.
A pályamunkákat a társaság, egy a témákban járatos szakértőkből álló bizottsággal
megvizsgáltatja és rangsorolja.
Ezt követően a(z)
1. helyezett dolgozat nettó 100 000 Ft-os,
2. helyezett dolgozat nettó 80 000 Ft-os,
3. helyezett dolgozat nettó 60 000 Ft-os pályadíjban részesül.
A Társaság az elkészült tanulmányokat - amennyiben az megfelel a Katonai Jogi és Hadijogi
Szemle tudományos folyóirat vagy a Vélemények a katonai jog világából c. periodika által
támasztott követelményeknek - elektronikus publikációként megjelenteti.
Kelt Budapesten, 2017. szeptember
dr. Székely György nyá. dandártábornok
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