A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG
PÁLYÁZATI KIÍRÁSÁNAK RENDJE
Jelen dokumentum a Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT) szervezeti és
működési szabályzatának (SZMSZ) mellékletét képezi és összhangban van annak
megállapításaival.
1. A Magyar Hadtudományi Társaság elnöksége a jóváhagyott éves munkatervvel és
költségvetési tervvel összhangban évente egy alkalommal pályázatot hirdet tudományos
tanulmányok, elemzések megírására. A pályázat jeligés.
2. A pályázat meghirdetésének célja az MHTT-tagok és a hadtudomány iránt
érdeklődők aktivizálása, a tudományos tevékenység és mindenekelőtt a kutatás ösztönzése,
publikálásra alkalmas – elsősorban a gyakorlatban is hasznosítható – anyagok készítése, a
tagság önmegvalósítási lehetőségeinek bővítése.
3. A pályázati felhívás szövegét évente a küldöttgyűlés hagyja jóvá, az MHTT
elnöksége pedig a küldöttgyűlés utáni 30 napon belül a Társaság honlapján és a Hadtudomány
folyóirat soron következő számában megjelenteti.
4. A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell a felhívás:
o
tényét;
o
célját;
o
a feldolgozásra célszerűnek javasolt témaköröket;
o
azok körét, akik jeligés pályázati anyagot nyújthatnak be;
o
a pályázaton díjazásra kerülő pályamunkák számát és a díjazás
mértékét;
o
a pályamunkákkal szemben támasztott formai és tartalmi
követelményeket;
o
a pályamunka benyújtásának és a szerzői adatok megadásának módját;
o
a pályaművek beküldésének határidejét.
5. A pályaművek elbírálására – a pályázati ügyekért felelős elnökhelyettes javaslatára,
az intéző bizottság jóváhagyásával – az MHTT elnöke szakértőket kér fel és velük megbízási
szerződést köt.
6. A szakértők a pályamunkákkal együtt megkapott értékelési szempontok alapján –
szöveges indoklással, pontozással – 30 napon belül, írásban értékelik az adott pályaműveket
és tesznek javaslatot a díjazásra.
7. A pályaművek elbírálását végző szakértőket a pályaművek terjedelmének arányában
tiszteletdíj illeti meg, amelynek mértékét évente az IB állapítja meg, a megbízási szerződés
pedig rögzíti.
8. A pályázati ügyekért felelős elnökhelyettes a beérkezett bírálatok alapján elkészíti
javaslatát a pályaművek sorrendjének megállapítására és a díjak odaítélésére, amelyet – az IB
véleményével együtt – az MHTT elnöksége elé terjeszt. A végső sorrend megállapításáról és a
díjak odaítéléséről az elnökség nyílt szavazással dönt.
9. Valamennyi pályázót írásban értesíteni kell a végeredményről. A díjak átadásáról,
átutalásáról az IB gondoskodik. Az eredményt meg kell jelentetni a Társaság honlapján és a
Hadtudomány folyóiratban is.
10. A pályaművek beadásával a szerzők elfogadják, hogy alkotásuk a Magyar
Hadtudományi Társaság tulajdonába kerül, annak hasznosításáról a Társaság dönt a szerzők
egyetértésével. Az arra alkalmas pályázatok – függetlenül a díjazás tényétől – a szükséges
átdolgozás után a Hadtudomány című folyóiratban is közlésre kerülhetnek. Minden
pályamunka – a szerzővel való előzetes egyeztetés után – átadásra kerülhet a hasznosításában
érdekelt szervek részére.

11. Jelen dokumentumot a 2014. június 13-án megtartott elnökségi ülés fogadta el a
2008. évi küldöttgyűlés határozatával életbe léptetett, azonos tárgykörű szabályzat helyett.
Budapest, 2014. június 13.

a Magyar Hadtudományi Társaság elnöksége

