A Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Rendészetelméleti Kutatóműhely
országos tudományos pályázati felhívása
Az NKE Rendészetelméleti Kutatóműhely országos tudományos pályázatot
hirdet rendészettudományi tanulmányok elkészítésére.
A pályázat az alábbi két kategóriában kerül meghirdetésre:
I. Főiskolások/egyetemisták (nappali és levelező munkarendben aktív
hallgatói jogviszonnyal rendelkezők);
II. A 40. életévüket be nem töltött és tudományos (PhD.) fokozattal nem
rendelkező magánszemélyek.
A legjobb pályamunkák pénzdíjban részesülnek, a pályadíjak bruttó összege
kategóriánként:
Első díj:
Második díj:
Harmadik díj:

120.000 Ft
70.000 Ft
45.000 Ft

Az NKE Rendészetelméleti Kutatóműhely fenntartja magának a jogot, hogy a
díjakat a fenti beosztástól eltérően, vagy nem megfelelő minőségű pályamunkák
beérkezése esetén egyáltalán ne ossza ki.
A pályamunkákat az alábbi rendészeti témákban várjuk.
1. A rendészet, rendvédelem dogmatikai alapkérdéseinek tisztázása,
alapfogalmak meghatározása;
2. A magánbiztonság helyzete hazánkban;
3. A magánbiztonság helye a hazai jogrendszerben, dogmatikai alapok;
4. Az önkormányzati rendészet lehetőségei hazánkban;
5. A rendészeti tevékenység irányai és kihívásai a XXI. században;
6. A bűnmegelőzés leghatékonyabb eszközei hazánkban és külföldön;
7. A kiberbűnözés aktuális kérdései;
8. A közösségi rendészet szerepe a közbiztonság fenntartásában;
9. A nagyvárosok közbiztonságának alakulása, aktuális tendenciák,
kilátások;
10. A hajléktalan kérdés rendészeti aspektusai;
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11. A rendészet szabályozásának és szervezetrendszerének átalakítása
hazánkban 2010-2014 között;
12. A rendőri munka társadalmi megítélése, bizalom a rendőrség iránt;
13. A rendészeti munka mérhetőségének egyes kérdései;
14. A rendészeti korrupció aktuális kérdései.
Tartalmi és formai követelmények: Minimális terjedelem: 1 szerzői ív,
maximális terjedelem 2 szerzői ív (szóközökkel együtt max. 80.000 leütés); 12es betűméret; Times New Roman betűtípus; 1,5 sorköz; sorkizárt szöveg. A
hivatkozásokat lábjegyzeteléssel kérjük jelölni (10-es betűméret).
Irodalomjegyzék elhelyezése a pályamű végén kötelező. Pályázat nyelve:
magyar. Pályázni kizárólag saját szellemi terméknek számító művel lehet, amely
korábban nem került publikálásra.
A pályamunkák beérkezésének határideje: 2014.március 15.
A pályamunkákat 2 példányban nyomtatott formában postai úton, valamint egy
példányban elektronikus úton is be kell nyújtani.
Levélcím: NKE RTK Rendészetelméleti Kutatóműhely, 1121 Bp., Farkasvölgyi
út 12. A borítékon kérjük feltüntetni: „Rendészetelméleti Kutatóműhely
Pályázat”
E-mail cím: info@rendeszetelmelet.hu , christian.laszlo@uni-nke.hu ; A
tanulmányokat Microsoft Word formátumban kérjük csatolni.
A pályázatok elbírálásának módja: a pályamunkákat az NKE Rendészetelméleti
Kutatóműhely által felkért Szakmai Bizottság értékeli és rangsorolja 2014.
április 15-ig. Ezt követően a nyertes pályázók kerülnek kiértesítésre.
Az egyes kategóriák I-III helyezettjei vállalják, hogy az eredmény kihirdetését
követően a leadott tanulmányt megjelenésre alkalmas formátumra szerkesztik a
megadott paraméterek alapján.
A pályázók hozzájárulnak, hogy a
Kutatóműhely a legjobb pályamunkákat a honlapján közli, illetve szakmai
folyóiratban megjelentetheti.
A megfelelő minőségű pályamunkával jelentkezők felvételt nyerhetnek a
Rendészetelméleti Kutatóműhely által vezetett Fiatal Rendészeti Kutatók
névjegyzékébe.
Budapest, 2014. január 6.
Dr. Christián László
tanszékvezető egyetemi docens
az NKE Rendészetelméleti
Kutatóműhely vezetője

