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MAGYAR RENDÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSASÁG                        BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI                          

               MIGRÁCIÓS TAGOZATA                                                                     HIVATAL                                                                                                                               

               1117 Budapest, Budafoki út 60.            1117 Budapest, Budafoki  út 60. 

                   1903 Budapest, Pf. 314.    

                      Telefon: 463-9100                  .                                  

  

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 
 
 
A Magyar Rendészettudományi Társaság (a továbbiakban: MRTT) Migrációs Tagozata, a 

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (a továbbiakban: BÁH) pályázatot hirdet olyan 

pályamunkák elkészítésére, amelyek az állampolgárság, a menekültügy, a legális és illegális 

migráció történetével, aktuális kérdéseivel, a nemzetközi és hazai jogi szabályozásával, a 

jogalkalmazás gyakorlati kérdéseivel és problémáival foglalkoznak. 

 

A pályázat meghirdetésével szeretnénk írásra serkenteni azokat a kollégáinkat is, akik 

valamilyen módon érintettek a téma által. 

A pályázatra olyan tanulmányok elkészítését várjuk, melyek az alábbi témákat érintik:  

1. Állampolgársági jog aktuális kérdései, jogalkalmazási problémák és javaslatok, így 

különösen 

 

 A kettős és többes állampolgárság kérdései, lehetőségei hazánkban és az Európai 

Unióban, vagy másutt. 

 Az állampolgársági jog változása a schengeni tagság tükrében. 

 A magyar állampolgárság megszűnése. 

 A magyar állampolgárság egyes történelmi időszakai történetének feldolgozása. 

 

2. A menekültügy aktuális kérdései, jogalkalmazási problémák és javaslatok, így 

különösen 

 

 A dublini eljárás és a szuverenitási klauzula. 

 A nemzetközi védelem iránti kérelmek különbségei az Európai Unió országaiban. 

 Az Európai Unió és az egységes európai menekültügyi rendszer. 

 A menekültügyi gyakorlat a bírósági ítélkezés tükrében. 

 Integrációs modellek az Európai Unióban. 

 A magyar menekültügy egyes történelmi időszakaszai történetének feldolgozása. 

 A kísérő nélküli kiskorú menedékkérők elhelyezése és korának megállapítása. 
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3. A legális és illegális migráció aktuális kérdései, jogalkalmazási problémák és 

javaslatok, így különösen 

 

 Az idegenrendészeti őrizet kérdései. 

 Visszatérési irányelv gyakorlati kérdései Magyarországon. 

 A schengeni tagságunk tapasztalatai, gyakorlati megközelítésben. 

 Migráns munkavállalók jogai és kötelességei, különös tekintettel az illegális migráció 

elleni fellépésre. 

 Az integrált határbiztonsági modell gyakorlati működése. 

 A FRONTEX működése és az együttműködés hazai jellemzői. 

 Érvek és ellenérvek a vízummentesség kiterjesztése tekintetében – gyakorlati és 

elméleti aspektusból. 

 A bevándorlási összekötő tisztviselői hálózat működésének hazai és nemzetközi 

tapasztalatai. 

 Intézményi migrációs stratégia kidolgozása 

 Külföldieket befogadó intézmények korszerűbb működtetésének lehetőségei 

 A magyar idegenrendészet egyes történelmi időszaka történetének feldolgozása 

 

4. Az 1-3 témakörökben az Európai Bíróság, a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság 

döntései, valamint az ENSZ határozatainak hatásai az európai jogalkotásban és 

jogalkalmazásban. 

 

Pályázhatnak: természetes személyek. 

 

Pályázni egyénileg vagy kollektív munkával, illetve egy, vagy több művel is lehet. 

 

Pályaműként eddig még nem publikált, máshová be nem nyújtott dolgozatot, 

tanulmányt lehet csak beküldeni. 

 

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 vonatkozó téma 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.  
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A pályázat díjazása  
 

A pályaműveket a BÁH, illetve az MRTT. Migrációs Tagozat Elnöksége – a pályáztatók által 

felkért szakterületi bírálók bevonásával – bírálja el, és dönt a díjak odaítéléséről. 

 

A pályázatra beérkező tanulmányok közül a BÁH Főigazgatója a pályázat győzteseit az 

alábbiak szerint pénzjutalomban részesíti: 

 

Első díj: 250.000.-Ft (BÁH) (bruttó) 

 Második díj: 150.000.-Ft (BÁH) (bruttó) 

Harmadik díj: 100.000.-Ft (BÁH) (bruttó) 

 

A pályázat postára adásának határideje: 2012. szeptember 14.  

A pályázatok elbírálása: 2012. október 19. 

 

Eredményhirdetés 
 

A pályázat eredményhirdetésére és a díjak átadására az MRTT Migrációs Tagozat 

Elnökségének javaslata alapján novemberben, a Magyar Tudomány napi ünnepségén a 

Belügyminisztériumban kerülne sor. Más esetben az MRTT Migrációs Tagozatának 

évértékelő gyűlésen kerül sor. 

 

A díjazott és további felhasználásra alkalmas pályaművek hasznosításának részleteiről az 

MRTT és a BÁH megbízottjai, illetve a szerző(k) közösen döntenek. 

 

A pályázatokat az alábbi címre kérjük beküldeni:  

 

MAGYAR RENDÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSASÁG MIGRÁCIÓS TAGOZATA 

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 

Nyugat-Dunántúli Regionális Igazgatóság 
9026, Győr, Szövetség u. 15-17. 

 

A pályázatok terjedelme nem kötött, de a törzsanyag (mellékletek nélkül) lehetőleg 

minimum 1, maximum 3 szerzői ív között mozogjon, (egy szerzői ív 21 gépelt oldal, egy 

oldal A/4 méret, 32 sor, soronként 62 leütés, a bal szélen 4 cm-es, jobb szélen 2,5 cm-es 

margóval számolva). 

 A szövegszerkesztés során a „Times New Roman” betűtípust kérjük alkalmazni; 

 A teljes anyagot 2 nyomtatott példányban, illetve elektronikusan egy CD-n egy A/4 

méretű zárt borítékban (tasakban), a pályázó adatait tartalmazó zárt normál méretű 

borítékkal együtt kell elhelyezni. 

 Az A/4 méretű borítékon kívül fel kell tüntetni a jeligét, a pályamű címét és a  Magyar 

Rendészettudományi Társaság Migrációs Tagozata címét. 

 A normál méretű kis boríték külsején a jeligét és a pályamű címét kell feltüntetni. Belül a 

következő adatokat kérjük megadni: jelige, a mű címe, a pályázó neve (hölgyeknél 

leánykori név is), beosztása (munkaköre), anyja neve, születési helye és ideje, 

munkahelye és telefonszáma, továbbá állandó lakcíme és telefonszáma, az esetleges 

pályadíjra tekintettel pedig, az adó- és a TAJ-szám, továbbá az átutalási 

bankszámlaszám, valamint maximálisan 1 (azaz egy) gépelt oldal terjedelemben a 

pályamű rövid tartalmi ismertetését, továbbá nyilatkozatot, amelyben a szerző 

nyilatkozik arról, hogy a pályamű teljes egészében a saját szellemi terméke.  
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A pályaművön, annak címén és a jeligén kívül egyéb, a pályázó(k) személyének 

azonosítására alkalmas adat, jelölés nem szerepelhet. 

 

A pályázatokat elbíráló bizottság fenntartja a jogot, hogy a formai követelményeknek meg 

nem felelő pályaműveket nyomós okból - pl. a pályázó(k) személyének azonosítására 

alkalmas adatoknak a pályaműveken történő szerepeltetése miatt -, illetve aki a témáktól 

eltérő című művel pályáz, kizárja a bírálati eljárásból. 

A pályázó a pályamű benyújtásával tudomásul veszi, hogy díjazás esetén a pályamű a BÁH és 

az MRTT Migrációs Tagozata közös tulajdonába megy át. 

Az MRTT Migrációs Tagozata és a BÁH fenntartja a jogot, hogy a díjakat az egyes 

eredmény-kategóriákban ne adják ki, vagy megosztott díjazást alkalmazzanak. 

 

A pályázattal kapcsolatos további információt a Magyar Rendészettudományi Társaság 

Migrációs Tagozatának kutatómunkáért felelős elnökségi tagja, Szabó Beatrix a 06-1-463-

9191, 19-696 telefonon, illetve a bea.szabo@bah.b-m.hu e-mail címen ad.  

 

Minden kedves Pályázónak eredményes pályázást kívánunk! 

 

Budapest, 2012. január 12. 
 
 
 
 
                     Kovács Gyula sk.  Dr. Végh Zsuzsanna sk. 

                           Elnök  Főigazgató  

              MRTT Migrációs Tagozat  BÁH  
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