A MAGÁNJOGOT OKTATÓK EGYESÜLETÉNEK (MOE) PÁLYÁZATI
FELHÍVÁSA
A MOE FIATAL TEHETSÉG DÍJ - 2020 ELNYERÉSÉRE

A MOE a kiemelkedő színvonalú magánjogi szakmai munka elismerésére pályázatot hirdet a
MOE Közgyűlés által elfogadott díjazás mellett „MOE FIATAL TEHETSÉG DÍJ – 2020”
elnyerésére, melynek célja az e pályázatban meghatározott témában készült tanulmány
díjazása a Jogtudományi Karok magánjogot oktatói/doktorhallgatói és egyben MOE tagok
számára.
I. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
Pályázatra

jogosultak

köre:

jogtudományi

karok

megbízott,

vagy

alkalmazott

oktatói/doktorhallgatói, akik a pályázat benyújtásának időpontjában nem töltötték be 35.
életévüket és tagjai a MOE-nak.
Pályázat tárgya:
Pályázni az alábbi jogterületeket és témaköröket érintő pályaművekkel lehet:
- polgári jog
- polgári eljárásjog
- nemzetközi magánjog,
a témakidolgozástól függően, nemzetközi, vagy uniós kitekintéssel.
1. Innovatív megoldások a joggyakorlatban, és annak tételes jogi összefüggései.
2. Kiemelést érdemlő, új bírói joggyakorlati eredmények (hézagpótló, értelmező,
tartalomkitöltő).
3. Korrekcióra szoruló törvényi rendelkezések, avagy ami nem állja ki a puding próbáját.
Pályamű terjedelme, formai elvárások
A pályamű max. 2 ív, 40 000 karakter szóközökkel, beleértve a lábjegyzeteket. A tanulmány
végén elhelyezendő forrás és irodalomjegyzék a karakterszámba nem számítandó be.
Egyéb formai követelmények: Times new roman, 12 betűnagyság, 1,5 sortávolság,
lábjegyzetek, aláhúzás nincs, kiemelés dőlt betűkkel egységesen, címek, alcímek arab
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számozással (pl. 1.; 1.2.), félkövér betűkkel, margó minden oldalon 2,5 cm. Tagolás:
bevezető, főcímek, alcímek, zárszó, forrás és irodalomjegyzék.
Hivatkozások: IDÉZETT István: Hogyan kell nyertes pályaművet készíteni? In: Innováció,
2020, 11. szám, 12-13.
IDÉZETT István: Hogyan kell nyertes pályaművet készíteni? Publikáció Imola (szerk.):
Nyertes művek tára, Idea Kiadó, Budapest, 2020, 25.
Pécsi Ítélőtábla Gf.IV.30.183/2013/8.
EBH2000. 188.
Vj/65/2012.
BDT2008. 1904.
Csak olyan pályamunka adható be, amelyet a pályázó az adott témában ilyen terjedelemben és
mélységben még nem publikált nyilvánosan (pl. önálló tanulmányként, monográfia részeként,
könyvrészletként, tanulmánykötetben, valamely pályázati anyag részeként, stb.).
Amennyiben a beadott és nyertes pályaműről utóbb kiderül, hogy a pályázat benyújtását
megelőzően megjelent, vagy publikálásra benyújtásra került, az a pályázati feltételek
megsértésének minősül, a pályázó pályázata érvénytelen és köteles a pályadíjat visszafizetni.
II. A PÁLYÁZATI ANYAG TARTALMA ÉS A BENYÚJTÁS FORMÁTUMA
1. Eredeti aláírással ellátott, kitöltött adatlap (1. számú melléklet), benyújtása elektronikus
másolatban, szkennelve;
2. Pályamunka, benyújtása szerkeszthető word formátumban;
3. Igazolás: oktatói, PhD jogviszonyról (munkáltatói, tanszéki, bármely más egyetemi
igazolás (esetleg szerződés), benyújtása elektronikus másolatban, szkennelve;
4. Eredeti aláírással ellátott szakmai önéletrajz, max. 2 oldal, benyújtása elektronikus
másolatban, szkennelve;
III. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK ÉS ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 30.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2020. december 10.
A pályázatokat a fenntarthatóság jegyében kérjük a maganjog@gmail.com e-mail címre
elektronikusan benyújtani. A tárgy mezőben szíveskedjenek a „MOE FIATAL TEHETSÉG
DÍJ - 2020” szöveget feltüntetni. A beérkezés tényét e-mailben visszaigazoljuk.
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A nyertes pályázók elektronikus úton, e-mail formájában közvetlenül is értesítésre kerülnek,
valamint a pályázat eredményét a MOE a honlapján közzéteszi. A pályázók a pályázat
benyújtásával hozzájárulásukat adják, hogy helyezés esetén nevük, titulusuk a MOE
honlapján feltüntetésre kerüljön.
IV. A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA
A pályaművel szemben támasztott legfőbb követelmény, hogy a pályázó számot adjon arról,
hogy jól ismeri a választott téma elméleti és gyakorlati kérdéseit, képes az önálló kutatásra,
forrásgyűjtésre, érzékeny a problémákra, képes következtetések levonására, javaslatok
tételére.
Értékelési szempontok: 2. számú mellékletben található bírálati lap szerint
A Bírálóbizottság tagjai: MOE Elnökségének elnökségi tagjai
Az adott pályamű elbírálásában nem vehet részt a doktorhallgató témavezetője, azon tanszék
oktatója, amely tanszéken a pályázó oktat, vagy doktori tanulmányait folytatja.
A díjak odaítélésére vonatkozó feltételek:
A benyújtott pályamunkák együtt kerülnek értékelésre, legfeljebb három díjat ítél oda a MOE
Elnöksége.
Egy pályamű csak akkor lehet 3. helyezett, ha a kapható összes bírálati pontszám legalább
70%-át elérte.
Egy pályamű csak akkor lehet 2. helyezett, ha a kapható összes pontszám legalább 80%-át
elérte.
Egy pályamű csak akkor lehet 1. helyezett, ha a kapható összes pontszám legalább 90%-át
elérte.
Fenntartások:
A hiányosan, továbbá a határidő lejártát követően benyújtott pályázatokat a MOE Elnöksége
érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A döntésről feljegyzés készül.
A MOE Elnöksége fenntartja a jogot, hogy a pályázatot érvénytelennek nyilvánítsa,
amennyiben legalább 3 pályamű nem érkezik be.
A MOE Elnöksége fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy nem ítél oda díjat, nem osztja ki
valamelyik, illetve valamennyi díjat, vagy akár megosztott helyezést határoz meg.
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V. DÍJAZÁS
A Díjazottak a „MOE FIATAL TEHETSÉG DÍJ - 2020” odaítélését igazoló oklevelet,
pénzjutalmat, valamint munkájuk bemutatására vonatkozó lehetőséget kapnak konferencia
előadás formájában a MOE soron következő konferenciájának plenáris ülésén.
A pénzjutalom összege:
1. helyezett díja bruttó 170.000 Ft
2. helyezett díja bruttó 130.000 Ft
3. helyezett díja bruttó 100.000 Ft
A MOE FIATAL TEHETSÉG DÍJ - 2020 átadására ünnepélyes keretek között kerül sor a
MOE legközelebbi nyilvános rendezvényén, de legkésőbb a 2021. évi közgyűlésen, illetve
konferencián.
A díj kifizetésére legkésőbb 2020. december 31-ig sor kerül, átutalással.
A nyertes pályamunkákat, vagy annak kivonatát (a pályázó nyilatkozatától függően) a MOE
honlapján közzéteszi, amelyet a pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul vesz. A
pályamunkákat a pályázók, a bírálat lezárását követően, jogosultak nyilvánosan publikálni.
2020. 09. 22.
MOE Elnöksége
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1. számú melléklet
MOE FIATAL TEHETSÉG DÍJ – 2020 PÁLYÁZAT
Pályázó neve
Pályamű címe
Pályázó születési időpontja
(év, hónap, nap)
óraadó oktató / főállású alkalmazott oktató / másodállású

Pályázó státusza

alkalmazott oktató / PhD hallgató (megfelelőt aláhúzni)
Oktatási

intézmény

megnevezése (egyetem, kar,
intézet, tanszék)
Pályázó
(abban
kitölteni,

munkahelye
az

esetben
ha

eltér

kell
az

oktatási intézménytől)
Pályázó e-mail címe
Alulírott nyilatkozom, hogy a MOE FIATAL TEHETSÉG DÍJ – 2020 PÁLYÁZAT-ra fent
megadott címmel benyújtott pályamű önálló, eredeti, saját szerzői alkotásom.
Alulírott nyilatkozom, hogy a MOE FIATAL TEHETSÉG DÍJ – 2020 PÁLYÁZAT-ra fent
megadott címmel benyújtott pályamű a benyújtást megelőzően még nem jelent meg nyilvánosan,
illetve nem került publikálás céljából benyújtásra.
Dátum:

……………………… helyiség,………. év, …….. hó, ……. nap

Pályázó aláírása
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Bírálati lap
(MOE Fiatal Tehetség Díj – 2020)

A pályázó neve:
Pályázó státusza:

oktató / PhD hallgató

A pályamunka címe:
A pályamunka bírálójának neve:
Szöveges értékelés (kötelező, minimum 1000 karakter):
A bírálat szempontjai (max. pontszám: 100)
 a témaválasztás innovatív jellege, aktualitása, jelentősége (új, egyéni, szokványos, aktuális,
stb.) (15)
 a kidolgozás formai követelményei, (ábrák, grafikonok, kiemelések, táblázatok, tagolás),
hivatkozások pontossága (5)
 a téma kidolgozása (logikus felépítésű, rendszerezett, fejezetekre, alfejezetekre tagolt, nincs
túltagolás, a fejezetcímek és a tartalom összhangban áll, a fejezetek arányosak) (10)
 a szaknyelv helyes alkalmazása, jogi terminológiák megfelelő használata (10)
 szakirodalmi források használata (relevancia, mennyiség, nem csak internetes források, hazai,
nemzetközi, időszerű, elavult) (10)
 szakirodalom feldolgozása (elmélyült/felszínes, kritikus, rendszerező, lényeglátó, szintetizáló)
(10)
 a témakifejtés jellege (nagyon elméleti, gyakorlatias, konzisztencia, érthetőség) (10)
 a témakifejtés elmélyültsége (teljes-e a témakifejtés, a problémaleírás, magyarázat, megoldási
javaslatok, következtetések, elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása; elemzés, érvek
sorakoztatása) (30)

………, 2020.év….…..hó….…..nap
.....................................................................
Bíráló aláírása

6

