RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR
SZENT GYÖRGY SZAKKOLLÉGIUM

Pályázati felhívás
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar
Szent György Szakkollégiuma poszterversenyt hirdet
„Büntető-eljárásjogi poszterverseny” címmel

I. Pályázati feltételek
Pályázni azok az alapképzésben résztvevő, nappali vagy levelezős hallgatók tudnak,
akik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán aktív tanulmányi
jogviszonnyal rendelkeznek. Kizárólag saját munkával lehet pályázni, melynek további
feltétele, hogy az adott pályamunka máshol még nem került benyújtásra vagy
bemutatásra.
Egy pályázó csak egy poszterrel nevezhet, de a versenyben csapatok is részt vehetnek.
A csapatban történő indulást azoknak a hallgatóknak ajánljuk, akik felsőoktatási
tudományaik során még nem találkoztak a büntető-eljárásjoggal, mint tárggyal.

II. Választható témák
A pályázók a poszterverseny témájához kapcsolódóan szabadon választhatnak
témakört, azzal a kitétellel, hogy a témának a Büntető-eljárásjoghoz kell kapcsolódnia.
A következő területeket csupán ajánlás jelleggel szeretnénk megfogalmazni az
érdeklődők részére:
 Speciális kényszercselekmény
 Különleges bánásmód biztosítása a büntetőeljárásban
 Telekommunikációs eszköz használata
 Bizonyítási eszközök
A pályázóknak a választott témával kapcsolatban az elméleti vagy gyakorlati
ismereteket, kutatási eredményeket kell kreatívan megjeleníteniük áttekinthetően,
akár képekkel, ábrákkal, táblázatokkal és más alakzatokkal illusztrálva.
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III. A pályázatok benyújtásának rendje
A pályázás feltétele, hogy a pályázó a pályázati adatlapot (1. sz. melléklet) és a pályázati
sablon (2. sz. melléklet) alapján elkészített posztert beküldje. A dokumentumok
benyújtása kizárólag elektronikus úton történhet, az elkészített munkák nyomtatott
formában történő leadása nem lehetséges.
Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a mellékletben található sablon
használata kötelező, az abban foglalt paraméterek követése az érvényes
pályázás feltétele! A nem megfelelő sablon használata és az abban megjelölt
paraméterek elhagyása az elkészített és beküldött poszterek automatikus
elutasítását eredményezik!
A pályázatok benyújtási határideje: 2021. február 15. (hétfő) 23:59. A végleges
pályamunkákat a szentgyorgyszakkollegium2018@gmail.com címre kell elküldeni, a
csatolmány
neve
az
alábbi
formátumban
kell
szerepeljen:
hallgatóneve.neptunkód.formátum (például: „KissÁgnes.KJSIGH.ppt). A pályázatot ppt.
formátumban elkészítve lehet csak beküldeni. Egyéb formátumban beküldött pályázat
automatikusan elutasításra kerül. A határidő után, vagy a meghatározottaktól
eltérő módon benyújtott pályázatokat nem áll módunkban elfogadni!
Több pályázó egy munkával történő pályázása esetén minden szerzőnek kötelező
kitöltenie az 1. sz. melléklet szerinti pályázati adatalapot, ugyanakkor kérjük, csak az
egyik szerző küldje meg a pályázáshoz szükséges dokumentumokat a megadott címre
úgy, hogy a többi szerzőt másolatként megjelöli.

IV. Formai követelmények:
A pályamunkákat elektronikus formában kell elkészíteni a 2. sz. melléklet szerinti
sablont használva. A sablonnál a kinyomtatott poszter nagyobb méretű lesz, így a
szöveg végleges mérete is látható lesz. Félkövér vagy színes kiemelés használata
nem megengedett, csak dőltbetűs!
 Betűtípus /Szöveg: Verdana, törzsszöveg 8 pont, a főcím 16 pont, alcím 12 pont.
 3 hasábos elrendezés, hasábok közt 0,1 cm térköz
 Bekezdések: előtt, után nincs térköz, sorkizárt
 Szövegdoboz mérete: 30cm magas, 25cm széles
 Az ábrákat a poszteren szabadon el lehet helyezni a hasábokhoz igazítva. A
képeket, ábrákat kérjük a lehető legnagyobb formátumban beilleszteni, hogy
nagyítás után megfelelő minőségben jelenhessenek meg.
Hivatkozás rendje: az ábrákat számozva és a forrás megjelölésével kell feltüntetni akkor
is, ha az ábra egyébként saját szerkesztésű. 8 pontos betűmérettel, dőlt betűkkel a
következő formában kell hivatkozni: pl.: 1.sz. ábra, címe:… Forrás:… A szövegben csak
a sorszámozott (Pl: [1]) hivatkozási rend, az úgynevezett műszaki típusú rend,
fogadható el.

2
1083 Budapest, Üllői út 82. | +36 1 432 9000
POSTACÍM 1441 Budapest, Pf. 60. | rtk@uni-nke.hu, rtk.uni-nke.hu

V. Eredményhirdetés
A nyertes pályázatok a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Oktatási Központban (1083.
Budapest, Üllői út 82.) kiállításra kerülnek.
Az eredményhirdetés pontos menetéről – tekintettel a koronavírus járvány okozta
személyes megjelenés korlátozására – a pályázókat e-mailben fogjuk értesíteni.
Várhatóan Microsoft Teams rendszeren keresztül kerül megrendezésre, ebben az
esetben viszont a pályázók részére az eredményhirdetés előtt megküldjük a MS Teams
értekezlet belépéséhez szükséges linket.
VI. Díjazás
A beérkezett munkákat szakmai zsűri, valamint 1 fő hallgatói zsűri fogja értékelni.
Minden pályamunkát oklevéllel jutalmazunk. Az első három helyezett 1-1 db utalványt
nyer, melyet az Oktatási Központban található Jegyzetboltban lehet levásárolni
könyvekre, ajándéktárgyakra vagy ruházati termékekre.


I. díj: 15.000 Ft vásárlási utalvány



II. díj: 10.000 Ft vásárlási utalvány



III. díj: 5.000 Ft vásárlási utalvány

VII. Információ
Pályázatok benyújtásával kapcsolatos információk:
Szekér Anna r. tj. hallgatói igazgató, Szent György Szakkollégium
elérhetőség: szeker.anna@hallg.uni-nke.hu
Szakmai lebonyolítással kapcsolatos információk:
Prof. Dr. Fantoly Zsanett Büntető-eljárásjogi Szakmai Műhelyvezető,
Szent György Szakkollégium
elérhetőség: fantoly.zsanett@uni-nke.hu
Budapest, 2021. január 29.

_____________________
Szekér Anna r. tj.
hallgatói igazgató
Szent György Szakkollégium

_____________________
Prof. Dr. Fantoly Zsanett
Büntető-eljárásjogi Szakmai Műhelyvezető
Szent György Szakkollégium

_____________________
dr. Frigyer László r. őrnagy
jogi igazgató
Szent György Szakkollégium

_____________________
Dr. Buzás Gábor r. alezredes
igazgató
Szent György Szakkollégium
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