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A Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság (MKJHT) tudományos pályázatot hirdet 

tanulmány készítésére. 

A pályázaton részt vehet minden a meghirdetett témák után érdeklődő egyetemi hallgató, 

tisztjelölt, oktató, kutató és gyakorló jogász. 

A pályázaton nem vehet részt a MKJHT elnökségének és a pályázat elbírálásában közreműködő 

tagja. 

Pályadíjak: 

1 első díj     100.000,- Ft 

1 második díj    75.000,- Ft 

1 harmadik díj      50.000,- Ft 

A kiemelkedő pályamunkák szerzői ezen túlmenően külön díjakkal és elismerésekkel 

jutalmazhatók, a díjazott és kiemelkedő színvonalú pályamunkák megjelentetésre kerülnek a 

MKJHT tudományos folyóiratában, a Katonai Jogi és Hadijogi Szemlében. 

Pályázatot benyújtani minimum 40.000, maximum 80.000 leütés terjedelmű munkával az 

alábbi témák valamelyikében lehet: 

I. Honvédelmi jog, védelmi igazgatás 

1. A veszélyhelyzet és az egészségügyi válsághelyzet kihirdetésének feltételei és jogi 

relevanciája. 

2. A koronavírus elleni védekezés központi irányításának szervezetrendszere. 

3. A koronavírus elleni védekezés kodifikációs eszközei. 

4. A koronavírus elleni védekezésből adódó feladatrendszerbeli változások a védelmi igazgatás 

területi és helyi szintjén. 

5. A koronavírus járvány hatása a létfontosságú rendszerelemek védelmére vonatkozó magyar 

szabályozásra.  

6. Az ukrán menekülthullám magyarországi kezelésének jogi aspektusai az idegenrendészet 

szempontjából. 

7. A megyei és helyi védelmi bizottságok feladatrendszerének változása az ukrán 

menekülthullám kezelésével összefüggésben. 

8. A külföldi fegyveres erők határátlépésével kapcsolatos szabályozás fejlődése NATO 

csatlakozástól napjainkig 
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II. Hadijog, nemzetközi humanitárius jog 

 

Hadviselő felek és harcosok 

9. Az orosz-ukrán háborúhoz vezető eszkalációs folyamat és annak nemzetközi kezelése, – 

különösen a Krím elcsatolása utáni harcok, megállapodások, EBESZ és más békefenntartói 

kísérletek, hadgyakorlatok, a háború ultimátum és hadüzenet nélküli megindítása, a két 

szeparatista „népköztársaság” védelmére hivatkozás – elemzése nemzetközi jogi szempontból. 

10. Az orosz-ukrán háborúban részt vevő különféle – nem a hadviselő felekhez tartozó – 

külföldi (pl. szír) zsoldosok, a főleg ukrán népfelkelők és önkéntesek, félkatonai alakulatok, 

továbbá a nemzetközi elismeréssel nem védett jelzések jogszerűségének problémái 

 

Az orosz-ukrán háborúban alkalmazott hadviselés eszközeinek és módjainak jogi elemzése 

11. A hiperszonikus, illetve precíziós csapások végrehajtására képes rakéták, lőszerek, 

felfegyverzett drónok, felderítő műholdak s egyéb – a Háborúban bevetett – légi hadviselési, 

valamint vákuumbombák, gyújtólövedékek, célba juttatására alkalmas tüzérségi eszközök 

jogszerűségének elemzése. 

12. A Háborúban eddig be nem vetett új fegyverek, harcmódok tekintetében a hágai ún. 

Martens-záradéknak és a Genfi Egyezmények – a nemzetközi fegyveres összeütközések 

áldozatainak védelméről szóló – 1977. évi I. Kiegészítő Jegyzőkönyve (továbbiakban I. 

Jegyzőkönyv) 36. cikke s más releváns előírások alkalmazhatósága. 

13. Kiber-, hibrid-, űrhadviselés, robotok és egyéb, harcosokat helyettesítő eszközök a 

hadijogban nem szabályozott használata szabályozásának elvi és gyakorlati jogi problémái a 

Háború alakulására és nemzetközi biztonságpolitikai egyezményekre figyelemmel. 

 

A háború áldozatainak védelme az orosz-ukrán háborúban     

14. A megkülönböztetés nélküli támadás, terrorbombázás tilalmára, a katonai célpontok 

meghatározására, a támadás alatti óvintézkedésekre vonatkozó – elsősorban az I. Jegyzőkönyv 

57., 58. cikkei szerinti – előírások megsértésének jogi elemzése 

15. A polgári lakosság, különösen a sebesültek, betegek, nők, gyerekek, idősek és róluk 

gondoskodó személyzet érdekében a létfenntartási javak biztosítása, evakuálásuk, a 

humanitárius folyosók létesítésének főbb előírásai és a kívánatos eljárás alkalmazhatóságának 

példákkal alátámasztott vizsgálata az ún. genfi jog előírásaira figyelemmel 

16. A veszélyes erőket tartalmazó létesítmények – az I. Jegyzőkönyv 56. cikkében írt – 

védelmének problémái, tekintettel egyes ukrajnai atom- és más energetikai erőművek 

elfoglalására és veszélyeztetésére. 

 

 

 

 

 



A menekültügyi eljárás és szabályozás az orosz-ukrán háborúban 

17. Ukrán menekültek humanitáriusjogi kérdéseinek vizsgálata, a gazdasági migrációtól való 

megkülönböztetésre és a többoldalú nemzetközi menekültügyi egyezményekre figyelemmel. 

Háborús bűncselekmények és büntetésük kérdései 

18. A Hágai Nemzetközi Büntetőbíróságnak (ICC) a Háború során elkövetett egyes 

bűncselekményekkel kapcsolatos eljárása problémáinak és prognosztizálható kimenetelének 

elemzése, tekintettel az ICC eddigi működésére, a feljelentések szerinti eseményekre, az 

egymást hibáztató hadviselőkre, a felelősségre vonást akadályozó speciális tényezőkre. 

III. Büntetőjogi terület 

Büntető anyagi jog 

19. A közösség elleni uszítás dogmatikai problémái, különös tekintettel az orosz-ukrán 

fegyveres összetűzésre. 

20. A tiltott toborzás tényállásának elemzése, különös figyelemmel az orosz-ukrán fegyveres 

összetűzésre. 

21. A háborús fosztogatás megállapíthatósága az orosz hadsereg által megszállt ukrán 

területeken. 

 

Büntetőeljárási jog 

22. A pandémia alatti rendkívüli jogrend hatása a katonai büntetőeljárásra. 

23. A hivatali vesztegetés nyomozása és megítélése a határon átkelt ukrán-magyar kettős 

állampolgárok vonatkozásában. 

24. A büntetőeljárás megindítása a kettős állampolgársággal rendelkező személy sérelmére 

elkövetett cselekmény esetén. 

25. Büntetőeljárás megindítása a Btk. XIII. illetve XIV. Fejezetében meghatározott 

bűncselekmény esetén. 

26. A nyolcévi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő bűncselekmények esetén 

meghozott büntetővégzések gyakorlati tapasztalatai. 

*** 

A pályázat feltételei: 

Pályázni kizárólag olyan dolgozattal lehet, amelyet e pályázat beküldési határidejét megelőzően 

nem nyújtottak be más tudományos pályázatra, továbbá közzététel, megjelentetés céljából. 

A pályázatok terjedelme legalább 40.000, legfeljebb 80.000 leütés, irodalomjegyzékkel, 

lábjegyzetekkel, mellékletekkel együtt. Az alkalmazandó formátum: Times New Roman 

betűtípus, 12-es betűméret, 1,5 sorközzel, sorkizárt; a lábjegyzetben 10-es betűméret, szimpla 

sorköz, a dolgozatot oldalszámozással kell ellátni. Végjegyzet használata mellőzendő, a 

lábjegyzeteket arab számmal kell számozni, 1-től kezdődően. 



A pályaműben hivatkozni kell a felhasznált forrásokra, szerző, cím, megjelenés helye és 

oldalszám megjelöléssel. Az írásművet irodalomjegyzékkel kell ellátni. 

A pályázat benyújtása: 

Pályázatokat postai úton kell megküldeni a 

Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság 

1055 Budapest, Markó u. 27. III. em. 15-17/A. 

címre. Postára adási határidő: 

2022. július 31. 

Minden pályázó csak egy magyar nyelvű tanulmányt nyújthat be, akár önállóan akár 

társszerzőként pályázik. A többes pályázatok kizárásra kerülnek. 

A pályázatokat nagyméretű borítékban kell benyújtani, amelyen kérjük feltüntetni: 

„Tudományos pályázat 2022”. 

a. A borítékban el kell helyezni a jeligével ellátott pályázatot egy példányban. 

b. A beküldött tanulmány külső borítóján fel kell tüntetni a jeligét, a terület megjelölését 

és azt a sorszámot, amellyel a dolgozat a jelzett témához kapcsolódik. A pályázaton 

más, a szerző kilétére utaló adat nem szerepelhet. 

c. Mellékelni kell továbbá egy kisméretű lezárt borítékban a pályázó nevét, címét, 

telefonszámát és e-mail címét és a jeligét. 

d. A kisméretű borítékon jól olvashatóan 

o rögzíteni kell a jeligét, valamint 

o azt a jelen felhívásban szereplő sorszámot, amellyel jelzett témához a dolgozat 

kapcsolódik és 

o a szerző nyilatkozatát arról, hogy eredménytelenség esetén is hozzájárul-e a 

boríték felbontásához, személyének azonosításához. 

e. A postai benyújtás mellett a dolgozatot DOC, RTF vagy PDF-formátumban is meg kell 

küldeni a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság e-mail címére 

(katonai.jog@gmail.com), ez esetben is a dokumentumon szerzői név nélkül, kizárólag 

a jeligével azonosítható formában. 

A pályázat elbírálása 

A dolgozatokat a szakterületek Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság által felkért szakértői 

értékelik. Értékelésük figyelembevételével az Társaság elnöksége dönt a díjak odaítéléséről. 

A pályadíjak átadására 2022. októberében, ünnepélyes keretek között kerül sor, melyről a 

pályázók e-mailben értesítést kapnak. 

A pályázatokkal kapcsolatos további ügyintézésre kizárólag az azonosítható pályázók 

jogosultak. A MKJHT a pályázatokat nyilvántartja. Az érdeklődők azokba a díjkiosztás után – 

a szerzők hozzájárulásával – 2 évig a társaság titkáránál beletekinthetnek. 

 



Adatkezelés: 

A tudományos pályázattal összefüggésben a pályázó a pályamunka és személyes adatai 

megküldésével tudomásul veszi és hozzájárul, hogy személyes adatait kizárólag a pályázat 

értékelése, az eredményről történő kiértesítés, valamint a díj átadásának megszervezése és a 

pályázat eredményének közzététele céljából a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság 

titkára, Dr. Till Szabolcs ezredes (elérhetősége: tel: 06-30-1535-564; tillszabolcs@gmail.com) 

kezeli, a pályázat lezártával az adatokat megsemmisíti. A pályázó hozzájárul továbbá, hogy az 

Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság a pályázat eredményét a szerző nevével és a 

pályamunka címének megjelölésével közzéteszi a www.hadijog.hu és a Magyar Katonai Jogi 

és Hadijogi Társaság facebook felületén. 

Jelen pályázati felhívás hivatalos megjelenési helye a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi 

Társaság hivatalos honlapja (https://hadijog.hu). 

Budapest, 2022. március 31. 

 


