
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete (a továbbiakban: MABÜSZKE) Elnöksége 

pályázatot hirdet olyan pályamunkák elkészítésére, melyek az állam- és jogtudományokon 

belül az államelmélet, az alkotmánytörténet, az alkotmányjog és a közigazgatási jog, a bűnügyi 

tudományokon belül pedig a kriminalisztika, a büntetőeljárásjog és a büntetőjog történetével, 

aktuális kérdéseivel, nemzetközi összehasonlításával,  hazai jogi szabályozásával, a 

jogalkalmazás elméleti és gyakorlati kérdéseivel, valamint problémáival foglalkoznak. 

A pályázat elsődleges célja a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatóinak tudományos 

munkára való ösztönzése, illetve számukra kutatási és publikálási lehetőség 

biztosítása. 

A pályázatra olyan tanulmányok elkészítését várjuk, amelyek a fenti témakörök bármelyikével 

foglalkoznak. Az alábbi felsorolásban szereplő témákkal ötleteket szeretnénk adni a 

potenciális pályázóknak: 

A) Államtudományok területén: 

a) A nemzetállami szuverenitással szembeni kihívásokra adható válaszok, az európai 

integráció jövője 

b) A klímaváltozás kezelésének nemzeti és nemzetközi aspektusai 

c) A brit törvényhozás működése, összehasonlítása az európai demokráciák 

törvénykezésével 

 

B) Bűnügyi tudományok területén: 

a) A távmeghallgatás előnyei és hátrányai a bizonyításban 

b) A személyfelismerés és a személyazonosítás jelentősége, jelene és jövője 

c) Az embercsempészés büntetőjogi megítélésének változásai, a bűncselekmény 

statisztikai alakulása 2015 – 2020 között 

Pályázhatnak: A Nemzeti Közszolgálati Egyetem nappali és levelező tagozatos hallgatói. 

Pályázni egyénileg vagy kollektív munkával, egy művel lehet. Pályaműként eddig még nem 

publikált, máshová be nem nyújtott dolgozatot, tanulmányt lehet csak beküldeni. A korábban 

már benyújtott és elbírált, részben vagy egészben megegyező pályaművek ismételt 

benyújtása a pályázó kizárását vonja maga után. 

A pályaművek elbírálásakor lényeges szempont a megadott témához való kötődés, a 

következtetések és javaslatok gyakorlati alkalmazhatósága, valamint a feldolgozás 

igényessége. A feldolgozás igényessége alatt a téma vonatkozó szakirodalmának ismerete, 

annak alkotó módon való alkalmazása, új szakmai-tudományos ismeretek, összefüggések, 

módszerek és eljárások megfogalmazása, kidolgozása értendő. Elvárás továbbá az is, hogy a 

dolgozat tartalmilag és formailag rendszerezett, logikus felépítésű legyen. 

A pályázat díjazása 

A pályaműveket a MABÜSZKE Elnöksége által felkért szakterületi bírálók bevonásával bírálja 

el, és dönt a díjak odaítéléséről. A pályázatra beérkező tanulmányok közül a MABÜSZKE 

Elnöksége a pályázat győzteseit az alábbiak szerint pénzjutalomban részesíti, kategóriánként 

külön-külön: 

Első díj:   60.000.- Ft. (bruttó) 

Második díj:  40.000.- Ft. (bruttó) 

Harmadik díj: 20.000.- Ft. (bruttó) 

 

 



 

A pályázat beadásának határideje:   2021. október 31. 

A pályázatok elbírálása:   2021. november 15. 

A pályázó a pályázata benyújtásával megadja az engedélyét a pályaművének szabad 

közzétételére, az alábbiak szerint:  

- Az első díjban részesülő pályamű publikálásra került a Magyar Bűnüldöző című 

tudományos-szakmai periodika nyomtatott és elektronikus kiadványában, 

- a második és harmadik díjban részesülő pályamű a MABÜSZKE 

https://www.bunuldozok.hu honlapján kerül közzétételre, az e célból létrehozott 

felületen. 

Eredményhirdetés 

A pályázat eredményhirdetésére és a díjak átadására a Magyar Tudomány Ünnepéhez 

kapcsolódó rendezvények keretében kerül sor. 

A pályázat egyéb formai és tartalmi kritériumai: 

A pályázatokat kizárólag elektronikus formában az alábbi e-mail címre kérjük beküldeni: 

palyazatok.mb@gmail.com  

A pályaművek maximális terjedelme egy szerzői ív (40.000 karakter) lehet, a 

szövegszerkesztés során a „Times New Roman” betűtípust és 12-es betűméretet kérjük 

alkalmazni. A pályaműben valamennyi hivatkozást, megjegyzést, utalást stb. lábjegyzetben 

kell jelezni. 

A benyújtásra kerülő pályázat az alábbiakat tartalmazza: 

1. A pályamunka elektronikus formában PDF és szerkeszthető DOCX formátumban.  A 

két elektronikus változatnak teljes mértékben meg kell egyezni egymással. 

2. A pályamunka összefoglalója (rezümé) maximum egy A/4-es oldal terjedelemben, 

DOCX formátumban. 

Amennyiben a benyújtott pályamű díjazásban részesül, külön felhívásra az alábbi 

adatokat kéri be a pályázat kiírója: 

▪ A pályamű címe 

▪ A pályázó neve (születési név is) 

▪ Anyja neve 

▪ Születési helye és ideje 

▪ Munkahelye és beosztása (munkaköre) 

▪ Állandó lakcíme 

▪ Telefonszáma és e-mail címe 

▪ Az esetleges pályadíjra tekintettel az adó- és TAJ-szám, továbbá az átutalási 

bankszámlaszám 

▪ Nyilatkozatot, amelyben a szerző nyilatkozik arról, hogy a pályamű teljes egészében 

saját szellemi terméke 

A pályázó a pályamű benyújtásával tudomásul veszi, hogy a pályamű a pályázat kiírójának 

tulajdonába kerül. A MABÜSZKE Elnöksége fenntartja a jogot, hogy a díjakat az egyes 

eredmény-kategóriákban ne adja ki, vagy megosztott díjazást alkalmazzon. 

A pályázattal kapcsolatos további információ:  

Dr. Pongrácz Alex PhD. egyetemi adjunktus pongracz.alex@uni-nke.hu  

https://www.bunuldozok.hu/
mailto:palyazatok.mb@gmail.com
mailto:pongracz.alex@uni-nke.hu

