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Állam- és Jogtudományi Kar 

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

AZ  

MJE  ÖSZTÖNDÍJ   

ELNYERÉSÉRE 
 

A Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kara (PTE ÁJK) a 2021/2022-es tanév őszi 

szemeszterében pályázatot ír ki a Magyar Jogász Egylet (MJE) és a PTE ÁJK között megvalósuló 

együttműködési megállapodás keretei között az MJE Ösztöndíj elnyerésére, az alábbiak szerint. 

 
I.  

A pályázó hallgató kutatási tervet készít egy minimum 30.000 leütés terjedelmű, tudományos igényű, 

magyar nyelvű tanulmány elkészítésére. A kutatási terv terjedelme 8.000-12.000 leütés közé kell, hogy 

essen.  

A kutatási tervnek tartalmaznia kell: 

 A választott téma megjelölését; 

 A választás indokolását és a főbb vizsgálandó kérdések felvázolását; 

 A témához kapcsolódó fontosabb szakirodalmi források megjelölését. 

 

A pályázóknak az alábbi választható témakörök valamelyikéhez kapcsolódóan kell elkészíteniük a 

kutatási tervet. (A címek irányadó jellegűek, nem szükséges azok változatlan átvétele, pusztán a kutatás 

lehetséges irányait jelölik ki.) 

1.  A közvetlen és a közvetett demokrácia  eszközei  és jelentőségük a XXI.  
században  

2.  A jogi  pozitivizmus kialakulása és mai jelentősége  

3.  Bírói  jogfejlesztés és bírói aktivizmus –  előnyök és hátrányok  

4.  Az ombudsmani jogvédelem modell jei  –  elmélet és gyakorlat  

5.  A nemzeti alkotmányos identi tás és az uniós jog alkalmazási elsőbbsége  

6.  A schengeni együttműködés jelenkori  kihívásai :  migráció,  pandémia és 
határőrizet  

7.  Az 15. és a  16.  kiegészítő jegyzőkönyvek hatása az Emberi Jogok Európai  
Egyezményének jogvédelmi rendszerére  

8.  Versenyjog a kibertérben  

9.  A jog eszközei  a nemzetközi  terrorizmus e lleni küzdelemb en 

10.  A szervezett  bűnözés el leni  küzdelem az Európai Unióban  

11.  A kiberműveletek jogi megítélése  

12.  Az űrtevékenység jogi  szabályozhatósága  

A pályázaton elnyerhető helyezések és összegek az alábbiak: 
I. helyezett: 250.000 Ft 
II. helyezett: 150.000 Ft 

III. helyezett: 100.000 Ft. 
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A pályázaton nyertes hallgatók feladata a kutatási terv szerinti tanulmány elkészítése az elfogadott 

pályázatukban megjelölt témakörben. A pályázaton nyertes hallgatókkal a PTE ösztöndíjszerződést köt. 

A véglegesnek szánt tanulmányok benyújtásának határideje 2022. január 10. A nyertes tanulmányok 

közléséről a PTE ÁJK gondoskodik. A tanulmányokat formai szempontból a JURA folyóirat 

szerkesztési és leírási követelményei szerint kell elkészíteni (https://jura.ajk.pte.hu/jura-sillabus.pdf). 

II.  

Pályázati feltételek 

 

1. Aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező graduális joghallgatók, valamint jogász szakon végzett, 

aktív jogviszonnyal rendelkező ösztöndíjas doktorandusz hallgatók nyújthatnak be pályázatot. 

2. Jelen pályázati kiírás keretében egy hallgató egy pályázatot nyújthat be. 

3. A pályázó vállalja, hogy nyertesség esetén a PTE ÁJK-val ösztöndíj szerződést köt. 

 

III.  

A pályázat benyújtása 

Pályázatot benyújtani 2021. november 15. éjfélig lehet a dekan@ajk.pte.hu email címen a kutatási 

terv és az e pályázati kiíráshoz mellékelt jelentkezési lap megküldésével. Az email tárgyában fel kell 

tüntetni az „MJE ösztöndíjprogram - pályázat” kifejezést. A pályázat nem jeligés.  

IV. 

A pályázatok elbírálása 

A pályázatok elbírálása legkésőbb 2021. november 30. napjáig történik. A pályázatokat a háromtagú 

Bíráló Bizottság értékeli, amelynek tagjait a PTE ÁJK dékánja kéri fel a kar oktatói közül. A Bíráló 

Bizottság az díjazásra vonatkozó javaslatát az MJE elé terjeszti, amely 2021. december 6. napjáig 

döntést hoz. 

A Bíráló Bizottság az értékelés során különösen az alábbi szempontokat veszi figyelembe: 

- A konkrét témaválasztás minősége 

- A kutatási terv kidolgozottsága és koherenciája 

- A tervezett kutatás innovatív jellege 

- A releváns szakirodalmi források megjelölése 

- A kutatási terv formai igényessége 

 

Pécs, 2021. október 15. 

 

Prof. Dr. Fábián Adrián s.k. 

dékán 

https://jura.ajk.pte.hu/jura-sillabus.pdf
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Kelt.: 2021 ………………………….. 

 

Aláírás:………………………………………… 

 


