
 
 
 
 
 

A „Kiskorúak jogellenes külföldre vitelének megakadályozása” c. projektet a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem a BBA-2.4.2-2015-00003 számú támogatási szerződés alapján hajtja végre. 

Felhívás kutatási eredmények 
publikálására a kiskorúak jogellenes 

külföldre vitelének témájában 

Kiskorúak jogellenes külföldre vitelének megakadályozása c. projekt  záró 

konferenciáján, a projekt kutatási területével összefüggő kutatási eredmények, 

legjobb gyakorlatok és képzések tárgykörében  

A Belső Biztonsági Alap 2014-2016. évi Munkaprogramja terhére a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Rendészettudományi Karának Határrendészeti Tanszéke a „Kiskorúak jogellenes 
külföldre vitelének megakadályozása” elnevezésű projekt keretében a Névtelen Utak 
Alapítvánnyal közösen zárókonferenciát szervez, amely 2018. március 21-24. között kerül 
megtartásra. 

A rendezvényen a nyilvánosság előtt is bemutatjuk a projekt kutatási és képzési eredményeit. 
Az eredmények szélesebb tudományos kontextusba helyezése érdekében várjuk az azonos 
vagy szorosan kapcsolódó kutatási eredményeket bemutató tanulmányok szerzőinek 
jelentkezését. 

Jelentkezni olyan, a tudományos közlés követelményeinek megfelelő, minimum 2, maximum 
20 A4 oldal terjedelmű kész tanulmánnyal lehet, amely: 

• a kiskorúak jogellenes külföldre vitelének aspektusait kutatja, így különösen 
o a kiskorúak sérelmére elkövetett emberkereskedelmet 
o a kiskorúak tiltott határátlépésre kényszerítését 
o a kiskorúak külföldön történő szexuális kizsákmányolását 
o a kiskorúak válással, szülői vitákkal összefüggő külföldre költözését 
o a gyermekvédelem aktuális helyzetét és a témához kapcsolódó intézkedéseit 
o az áldozattá válás pszichológiai, szociológiai vagy pedagógiai körülményeit 
o a kormegállapítás kérdéseit 

• a kutatás kapcsán korábban már publikált, tudományos eredményeket tartalmazó 
tanulmányoknak (link) recenziója vagy kiegészítése 

• esettanulmányok, beleértve az áldozatok beszámolóit (erre irányuló kérés esetén 
anonimizálva) 

https://rtk.uni-nke.hu/document/rtk-uni-nke-hu/2017_3.%20k%C3%BCl%C3%B6nsz%C3%A1m_%20Kiskor%C3%BAak%20jogellenes%20k%C3%BClf%C3%B6ldre%20vitel%C3%A9nek%20megakad%C3%A1lyoz%C3%A1sa.pdf
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A „Kiskorúak jogellenes külföldre vitelének megakadályozása” c. projektet a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem a BBA-2.4.2-2015-00003 számú támogatási szerződés alapján hajtja végre. 

A tanulmányok lektorálásra kerülnek és a követelményeknek megfelelő publikációk 

megjelennek a Határrendészeti Tanulmányok lektorált tudományos folyóiratban. A legjobb 

tanulmányok szerzőit felkérjük a zárókonferencián egy előadás tartására. 

A tanulmányt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudomány Kar Határrendészeti 
Tanszék vezetőjének (Dr. habil Varga János ny. hőr. ezredes) címezve, az 
RTK_Hatarrendeszeti_Tanszek@uni-nke.hu email címre, elektronikusan, „BBA242 
tanulmány” tárgyú levélként kell benyújtani. 

Benyújtási határidő: 2018. február 12. 

 Részletesebb felvilágosítást a formai követelményekről Oláh Norbertné, a projekt szakmai 
asszisztense ad az Olah.Norbertne@uni-nke.hu email címen. 

 

Budapest, 2018. január 16.  

  
Dr. habil Varga János ny. hőr. ezredes s. k. 

habilitált docens 
projekt szakmai vezető 
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