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az eryetemek és főiskolák haugatói számáľa

Apályäzat célja.
Magyaľorszźlg zozz-ben ünnepli a magyaľ kcizépkoľ egyik nagy jelentőségű és a későbbi
koľszakok alkotmányfejlődéséľe is hatással bíľó jogi dokumentuma kibocsátásának 8oo
éves évfoľdulóját. II. András tzzz-benbocsátotta ki az Aľanybullát, amely megteľemtette az
egységes nemesi ľend alapjait biztosító nemesi jogokat, és egyben ľögzítette a király
kötelességeit, megszabva ezáltal a kiľályi hatalom koľlátait a nemzettel szemben. A nemesi
jogok éľvényesítésének biztosítéka az ellenállási záľadék, amely évszázađokon keľesztĺj.l az
uľalkodók elleni megmozdulásoknak és szabadsághaľcoknak a kozjogi alapját jelentette. Az
Aranybulla mint a nemesi szabađság alapokmánya, hozztĘárult a ľendi hatalomgyakoľlás
kiépüléséhez és ezźůtal a ,,nemesi nemzeti'', a magyaľ állami identitás kibontakozäsához. Az
oľszággyĹílés elnöke a pályázat kiírásával kíván hozzájárulni az évfoľduló méltó
megünnepléséhez.

Választható témák.
ĺ.. Az Aľanybulla jogtöľténeti vonatkozásai.

Az Aľanybulla kiađásának előzményei, a kiadáshozvezető okok. Az Aľanybulla és a Magna
Chaľta Libeľtatum. Az Aľanybulla mint táľsadalmi szerződés. Az Aľanybulla megújítása,
megerősítése. Az Aľanybulla és a magyaľ paľlamentaľizmus. Az Aľanybulla a töľténeti
alkotmány egylk alappilléľe. Az Aľanybulla hatása a töľténeti alkotmány fejlődéséľe. Az
Aľanybulla helye a magyaľ alkotmánytöľténetben. Alkotmányos éľtékek az Aľanybullában.
Az ellenállási záľadék hatása a táľsadalom- és jogfejlődésľe.

2. Alaptöľvény és identitás vonatkozásai.
Az identitás fogalmának éľtelmezési lehetőségei. Nemzeti identitás és alkotmányos
identitás. Alkotmányos identitás és euľópai integľáció. Az alkotmányos identitás
értelmezése a mas/aľ Alkotmánybíľóság és az Euľópai Unió Bíróságának esetjogában.
Identitás-töľekvések akkoľ és most _ az Aľanybulla és az Alaptörvény.

A pálytnatľa a magyaľországi felsőoktatási intézmények alap-, mesteľ- vagy osztatlan
képzésében ľészt vevő, valamint a Magyaľországgal szomszédos államok magyaľ nyelven is
oktató felsőoktatási intézményeinek 3o ér,nél fiatalabb, nappali vagy levelező tagozatos,
aktív státuszú hallgatói jelentkezhetnek.

PáIytlzni magyaľ nyelvű pályaművel lehet, amely a meghirdetett témakörök közül egy témát
vizsgál. A pályaműveket, valamint a szükséges mellékleteket elektľonikusan kell benyújtani.
A ptůyázat foľmai követelményeit, valamint aZ adatkezelési tájékoztatót a friggelék
taľtalmazza.



Aptiyázatot jeligével kel] ellátni, és az nem tartalmazhatja a szerző nevét. ÉľvényteleÍ:. aZ a
pályamű, amelyből aszerző személye megállapítható. A pályaművet és külon mellékletben a
pályáző nevét, születési dátumát, postacímét, telefonszźĺmźŃ, e-mail-címét, az adatkezelési
tájékoztató megismeľésével kapcsolatos nýlatkozatát, továbbá hallgatói jogviszonyának
igazolását egy e-mailben kell megküldeni az alább megjelĺilt címľe. Azországgyűlés Hivatala
biztosítja a pályaművek anonim kezelését és elbírálását.

Apá|yźlzatot elektľonikus foľmában az alábbi címľe kérjük elküldeni:
kki@paľlament.hu.

Az e-mail tárgymezőjébe a következőt kéľjtik íľni:
,ĺĄ pdla őzat j elig éj e: Aľanybulla 8oo''.

Apźůyäzat beküldésének hatáľidej ei 2o.22. decembeľ 15. (csütöľtök)

ApáIyázatokat az országgy(ílés elnoke által felkéľt szakéľtőkből á1ló bíráló bizottság éľtékeli,
amely fenntaľtja magának a jogot, hogy _ a pályaművek minőségéľe figyelemmel _ egyes
helyezéseket ne ítéljen oda, vagy több helyezettet javasoljon đíjazásľa.

Aptůyázat díjazása:
I. helyezett: 5oo ooo Ft,
II. helyezett: 4oo ooo Ft,
III. helyezett: 3oo ooo Ft.

(Aptůyázati díjakat adó és táľsadalombiztosítási jáľulék teľheli.)

Apä|yázat eredményhiľdetéséľe és a díjkiosztásra előľeláthatólag 2c.23 tavaszán keľül soľ
az oľszágházban. A díjnyeľtes pályaműveket aZ oľszággyíílés Hivatala honlapján
elektľonikus foľmában megj elenteti.

Budapest, 2oz1'.novembeľ ,M ,,
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