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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) 
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A pályázat beadásának határideje:   2022. szeptember 30. 

A pályázatok elbírálása:   2022. október 20. 

A pályázó a pályázata benyújtásával megadja az engedélyét a pályaművének szabad 

közzétételére, az alábbiak szerint:  

- Az első díjban részesülő pályamű publikálásra kerül 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 fél és egy szerzői ív (20.000 – 40.000 leütés) közötti lehet. 
A szövegszerkesztés során a „Times New Roman” betűtípust és 12-es betűméretet kérjük 
alkalmazni. A felhasznált irodalom jegyzékét a kézirat zárásaként kell feltüntetni. Szövegközi 
kiemelésként dőlt formázást szükséges alkalmazni a szó szerinti hivatkozások esetén. 
Félkövér formázás kizárólag a fejezetcímek esetén alkalmazandó. A fejezetcímek 
sorszámozás nélkül kerüljenek megjelenítésre, Times New Roman 12-es betűmérettel, 
félkövér kiemeléssel. Ritkítás (a karakterek közötti távolság módosítása), VERZÁL (a folyó 
szöveg egyes elemeinek vagy részeinek NAGYBETŰVEL szedése), kiskapitális (small 
capitals) és aláhúzás nem alkalmazható a kéziratban. 

A pályaműben valamennyi hivatkozást, megjegyzést, utalást stb. lábjegyzetben kell jelezni. 

A pályázat során az American Psychological Association (a továbbiakban: APA) 

hivatkozási rendszer alkalmazását várjuk el a szerzőktől. A szöveges hivatkozások tipikusan 

a szerző vezetéknevét, a kiadás dátumát és az idézett szöveg oldalszámát tartalmazzák.  

 

1. Folyóiratcikkre történő hivatkozás DOI azonosítóval 

A szerzők nevének alkalmazásánál minden esetben a családnevet írjuk előre. Ezt követi a 
keresztnév kezdőbetűje. Magyar szerző esetében a családnév után nem kell vessző. Kivételt 
az az eset képez, amikor a magyar szerzőtől angol nyelvű publikációra hivatkoznak. Külföldi 
szerzőnél a családnév után vesszőt alkalmazunk, majd a megjelenés éve zárójelben, amit 
ponttal zárunk. Ezt követi a hivatkozott cikk címe, majd a folyóirat neve, az évfolyam (mind a 
kettő döntve), majd az adott évben megjelentetett folyóirat szám és az adott oldalszám. DOI 
azonosítóval zárjuk a pontos hivatkozást. Kettős szerzőség esetében a & (ampersand) jellel 
határoljuk el a két szerzőt. Kettőnél több szerző esetében az ampersand jelet az utolsó 
szerző elé helyezzük. A többi szerző vesszővel kerül elválasztásra.  

 Példaként: McCauley, S. M. & Christiansen, M. H. (2019). Language learning as language 
use: A cross-linguistic model of chlld language development. Psychological Review, 
126(1), 1-51. https://doi.org/10.1037/rev0000126   

 

https://www.bunuldozok.hu/
mailto:palyazatok.mb@gmail.com
https://doi.org/10.1037/rev0000126
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A hivatkozási rendszer sajátossága, hogy a főanyagban zárójelben a szerző családneve és az 
évszám közzétételével utalunk a hivatkozott műre. Példaként: (McCauley & Christiansen, 
2019). Háromtól ötig terjedő szerzőség esetében az első hivatkozásnál minden szerző neve 
kiírásra kerül. Például: (Kovács-Széles, Almási, Balaskó, Bíró & Bodor, 2020). Azonos 
műben történő további hivatkozás esetében az et al (és munkatársai) kifejezést használjuk. 
Hat, vagy több szerző esetében az első szerző vezetékneve, majd az et al kifejezést 
használjuk és a megjelenés éve. Példaként: (McCauley et al., 2019). 

Amennyiben egyazon szerzőnek egynél több, ugyanabban az évben megjelent művére 
hivatkoznak, abban az esetben a zárójeles idézetekben úgy kell hivatkozni, hogy ábécé 
sorrendbe helyezik őket a szerző a hivatkozási listában. Példaként: Kovács, 2019a; Kovács, 
2019b). 

Az ugyanazon vezetéknevű szerzőkre történő hivatkozás esetén a szerző keresztnevének 
első kezdőbetűjét szükséges alkalmazni a megkülönböztetés érdekében. Példaként: R. 
Kovács, 2019; B. Kovács, 2019). 

2. Könyvre történő hivatkozás DOI azonosítóval 

Eltérés a folyóiratcikkre történő hivatkozáshoz képest, hogy a kiadó feltüntetése a kötelező 
elem és a cím kerül megdöntésre. A főanyagban zárójelben a szerző családneve és a kiadás 
éve kerül közzétételre. Példaként: (Brown, 2018). 

Brown, L. S. (2018). Feminist therapy. American Psychological Association. 
https://doi.org/10.1037/0000092-000 

 3. Fejezetekre történő hivatkozás szerkesztett műben 

Szerkesztett műben (tanulmánykötet, konferenciakötet) megjelenő fejezetre az alábbiak 
szerint hivatkozunk. Eltérés a korábbi hivatkozási formáktól, hogy a mű címe után a 
szerkesztők neve kerül a bemutatott példa alapján alkalmazásra In megjelöléssel. Ezt követi 
a magyar nyelvű hivatkozás esetében a (Szerk), angol nyelvű hivatkozás esetében az (Eds). 
A befoglaló mű címét vesszővel választjuk el, majd a hivatkozott műnek az oldalszámait 
tüntetjük fel zárójelbe. Mind a magyar, mind az angol nyelvű változatokban a pp. oldalszám 
formát alkalmazzuk. Ezt követi a kiadó és a DOI azonosító. A főanyagban zárójelben a szerző 
családneve és a kiadás éve kerülnek közzétételre. Példa: (Balsam, Martell, Jones & Safren, 
2019). A többszerzős szabály ebben az esetben is alkalmazandó. 

Példaként: Balsam, K. F., Martell, C. R., Jones, K. P. & Safren, S. A. (2019). Affirmative 
cognitive behavior therapy with sexual and gender minority people. In Iwamasa, G. Y. & 
Hays, P. A (Eds.), Culturaly responsive cognitive behavior therapy: Practice and 
supervision (pp. 287-314). American Psychological Association. 
https://doi.org/10.1037/0000119-012 

 4. Online hivatkozások 

Amennyiben internetes írásra, weblapra történik a hivatkozás, abban az esetben fel kell 
tüntetni a szerző nevét, amennyiben rendelkezésre áll. Amennyiben nincs szerző, akkor a 
hivatkozott internetes tartalom címét kell feltüntetni. Ezt a címet döntjük meg. Ezt követi az 
URL link. Nem kell letöltési idő, azonban a végső megjelentetés előtt minden esetben 
ellenőrizni szükséges, hogy aktív-e a hivatkozott URL link. A főanyagban az internetes 
hivatkozásokat egymást követő sorszámozással látjuk el és ezt a sorrendet alkalmazzuk a 
felhasznált irodalomban is. Példaként: (URL1), (URL2) stb. Az URL-hivatkozások az 
irodalomjegyzék legvégén szerepeljenek, tekintet nélkül az ábécé szerinti sorrendre. 

https://doi.org/10.1037/0000092-000
https://doi.org/10.1037/0000119-012
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Példaként: URL1: Valletta Declaration on Road Safety, 29 March 2017 Valletta. 

https://www.eu2017.mt/en/Documents/Valletta_Declaration_on_Improving_Road_Safet
y.pdf 

5. Alkalmazott jogszabályokra történő hivatkozás 

Az alkalmazott jogszabályok jegyzéke arra szolgál, hogy az olvasó megtekinthesse azt a 
jogszabályt (törvényt, rendeletet stb.), amelyet a szöveg megemlít, vagy amelynek egy 
részletére utalást történt a szövegben. Minden esetben a jogszabály pontos közlöny 
állapotát kell feltüntetni. A fő anyagban (amennyiben feltétlenül szükséges) lábjegyzet 
alkalmazására van lehetőség a jogszabályok feltüntetésére. 

6. Felhasznált irodalom 

A hivatkozások jegyzékét mindig a közlemény végén, ábécérendben szükséges megadni. 
A felhasznált irodalomban, valamint a lábjegyzetekben legfeljebb az irodalomjegyzékre 
vonatkozó utalások lehetnek. 

Amennyiben azonos szerző(k)től ugyanazon évben több tanulmányra hivatkoznak, akkor a 
közleményeket az évszám után írt a, b, c stb. jelekkel kérjük megkülönböztetni mind a 
szövegközi hivatkozásban, mind a felhasznált irodalomban. A bibliográfiai adatoknak a 
szövegben és a felhasznált irodalomban egyezniük kell. 

A szövegben említett személyek vagy intézmények teljes nevét kérjük az első előfordulásakor 
kiírni. Kérjük, az irodalomjegyzékben adják meg az idézett cikkek DOI- (Digital Object 
Identifier) kódját a fenti szabályok alapján. A DOI-k feltüntetése az irodalomjegyzékben 
kötelező. A CrossRef ügynökség több keresőt is biztosít saját adatbázisához, amelyek 
segítségével ellenőrizhető, hogy a hivatkozott irodalomjegyzékben szereplő közleményeknek 
van-e a CrossRef-nél regisztrált DOI azonosítója. Javasoljuk, 
hogy https://doi.crossref.org/simpleTextQuery internetes oldalt használják a szerzők a DOI 
azonosítók keresésére, mivel ez egy havi 5000 db korlát mellett igénybe vehető szabadszavas 
kereső, ahol akár az egész irodalomjegyzék bemásolható egy keresésbe. 

Angol nyelvű cikkek esetében a felhasznált irodalomban szereplő hivatkozott magyar 
nyelvű közlemények címét angolul is kérjük megjeleníteni.  
 

Példaként:  Ritecz Gy. & Sallai J. (2016). A migráció trendjei, okai és kezelésének lehetőségei 
2.0 [Trends, reasons and management of migration]. Hanns Seidel Alapítvány. 

Sallai J. (2013). A határrendészet első kézikönyve [The first manual of border control] In Gaál 
Gy. & Hautzinger Z. (Szerk.), A modernkori magyar határrendészet száztíz éve [Hundred and 
ten years of modern Hungarian border control] (pp. 35-52). Magyar Rendészettudományi 
Társaság Határrendészeti Tagozata. 

 

 

 

 

 

https://www.eu2017.mt/en/Documents/Valletta_Declaration_on_Improving_Road_Safety.pdf
https://www.eu2017.mt/en/Documents/Valletta_Declaration_on_Improving_Road_Safety.pdf
https://doi.crossref.org/simpleTextQuery
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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 fél 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, NKE ÁNTK Kormányzástani és Közpolitikai 

Tanszék; 1091 Budapest, Üllői út 121. (Oktatási épület), 430-as iroda; pongracz.alex@uni-

nke.hu 

  

mailto:pongracz.alex@uni-nke.hu
mailto:pongracz.alex@uni-nke.hu

