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Az MHTT pályázati felhívása a 2017. évre 
 

A Magyar Hadtudományi Társaság Elnöksége pályázatot hirdet egyének vagy szerzői 

kollektívák számára tanulmányok megírására. 

A pályázat meghirdetésének célja a tudományos tevékenység és a kutatás ösztönzése, a 

hadtudomány iránt érdeklődők aktivizálása, publikálásra alkalmas, és elsősorban a gyakorlatban is 

hasznosítható anyagok készítése, a Társaság tagjai önmegvalósítási lehetőségeinek bővítése. 

 

A pályázat keretében a következő kutatási témaköröket tartjuk célszerűnek feldolgozni: 

• A hadtudomány fogalmában, tartalmában bekövetkezett változások, a fegyveres küzdelemmel, 

a háborúval kapcsolatos elméletek változásai és ezek gyakorlati megvalósításának tapasztalatai. 

• Napjaink fegyveres konfliktusainak és felkeléseinek elméleti problémái.  

• Napjaink katonai műveleteinek újszerű jellemzői. 

• A hibrid veszélyek, háborúk és hadműveletek jellegzetességei. 

• A Magyar Honvédség a változó kihívások és feladatok tükrében 1989-2015 között. 

• A Magyar Honvédség missziós tevékenységének jellemzői vonásai, tapasztalatai. 

• A humánbiztonság elmélete és gyakorlata. 

• A védelmi, illetve a stratégiai tervezés, a haderőtervezés és -fejlesztés időszerű kérdései. 

• Az önkéntes tartalékos rendszer kialakításának, működésének nemzetközi tapasztalatai, hazai 

problémái. 

• A terrorizmus, a gerilla-hadviselés, a felkelés-ellenes műveletek, az aszimmetrikus hadviselés 

elméleti és gyakorlati kérdései. 

• A különleges jogrendre való felkészülés védelemgazdasági és logisztikai feladatai. 

• A katonai logisztika kihívásai a jelenkori háborúk tapasztalatai alapján, a lehetséges 

megoldások. 

• A technológiai fejlesztés aktuális kérdései, kihívások, a korszerű harceljárások haditechnikai 

támogatásának aktuális problémái.  

• Kiberbiztonsági kihívások a hadügyben, a nemzetbiztonságban. 

• A robotika jövőképe a védelmi szférában.  

• Intelligens eszközök a hadviselésben és a kapcsolódó kockázatok. 

• A geoinformációs támogatás jelene és jövője. 

• A rendvédelem, a katasztrófavédelem és egyéb speciális területek aktuális kérdései. 

• A humánerőforrás kockázatértékelése a korszerű harceljárásokban. 

• A katonai vezetés és szervezés időszerű kérdései. 

• A társadalmi szerepváltozások korunk globalizációs kihívásainak tükrében. 

• Értékorientációk átalakulása a Magyar Honvédségben.   

• A katonai hivatás értéktartalma a 21. századi haderőben. 
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• A stratégiai kommunikáció szövetségi és/vagy hazai megközelítése napjainkban. 

• Az EU és az EBESZ együttműködése (konkrét esettanulmány).  

• A NATO partnerségi politikája. 

• Magyarország részvételének tapasztalatai a modernkori fegyveres konfliktusokban a 

hadtörténeti kutatások tükrében. 

• A katonai felsőoktatás hallgatói szemmel. 

• A sport és a haderő kapcsolata.   

 

A pályázat elsősorban a kiírásban szereplő témakörök valamelyikének kidolgozására 

irányuljon, lehet komplex jellegű, de lehet egy-egy részterület kutatása is. 

A pályázaton kizárólag az MHTT 2017. évi pályázatára készített, eredeti – ebben a formában 

máshol nem publikált, más pályázatra be nem nyújtott – tanulmányokkal.  

A pályázat jeligés, ily módon a bírálati szakaszban, a pályamunkák elbírálásának végéig a 

pályázó(k) személye anonim.  

Az MHTT pályázati díjai (bruttó):  

I. díj - 80 ezer Ft.,  

II. díj - 60 ezer Ft.,  

III. díj - 40 ezer Ft.  

A beérkezett pályamunkáknak legfeljebb fele díjazható, a díjak megoszthatók. Az Elnökség az 

egyes szakterületek kiemelkedő alkotásait különdíjban részesítheti. 

A pályaművek terjedelme legalább egy, legfeljebb három szerzői ív lehet. 

A pályamunkák beadási határideje (postabélyegző alapján): 2017. október 15. 

A jeligével ellátott pályamunkákat két nyomtatott példányban és egy elektronikus 

adathordozón (CD-n) kell postai úton beküldeni, vagy eljuttatni a Magyar Hadtudományi Társaság 

titkárságára. A pályázathoz csatolni kell egy zárt borítékot, amelyen kívül fel kell tüntetni a jeligét, 

belül pedig a szerzőre vonatkozó adatokat (név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím vagy a 

szolgálati hely postacíme, a szerző e-mail címe és telefonszáma, adószám, TAJ szám, nyugdíjas 

törzsszám, átutalási számlaszám). 

A pályaműveket az Elnökség által felkért két-két szakértő bírálja el. 

A díjazott pályázatok felhasználásáról a szerzők egyetértésével a pályázati felhívás kiírója 

dönt. A pályamunkákat – egyetértésben a szerzőkkel – az MHTT átadja az érintett/érdekelt 

szervezeteknek, szerveknek. 

A színvonalas pályázatokat a szerzővel (szerzőkkel) egyetértésben a díjazástól függetlenül – 

amennyiben szükséges, átdolgozás után – a Hadtudomány című folyóiratban megjelentetjük.  

A pályázat kiírásának feltételeit, a pályázati rendszer célját és más, szükséges tudnivalókat az 

MHTT Elnöksége által 2014. június 13-án jóváhagyott „A Magyar Hadtudományi Társaság Pályázat 

kiírásának rendje” dokumentum tartalmazza. 
 

Budapest, 2017. február  
 

 

A Magyar Hadtudományi Társaság Elnöksége 
 

 

 

    A pályázati felhívás véglegesítése a soron következő küldöttgyűlés feladata. 

 

 


