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A tudományos munkáról és az újítási szabályzatról szóló 48/2013. (XI. 29.) ORFK utasítás
értelmében a Rendőrség Tudományos Tanácsa feladata – többek között – a rendőrségi
feladatok ellátása során, azok gyakorlatával kapcsolatos új ismeretek szerzése, a meglévő
ismeretek alkalmazása, fejlesztése érdekében végzett kutató, alkotó, tudományszervezői és
pályázathirdetési tevékenység színvonalának emelése.
A Rendőrség Tudományos Tanácsa 2017-ben közreadott pályázata közös gondolkodásra hívja
a rendészet művelőit, a rendvédelmi szervek valamennyi jelenlegi és egykori munkatársát, a
rendészettudomány kutatóit, mindazokat a szakembereket, akik tudásukat egy biztonságosabb
társadalom szolgálatába kívánják állítani.
A Rendőrség Tudományos Tanácsa az állomány tagjainak szakmai ismeretei és értékes
gyakorlati tapasztalatai felhasználása, valamint a téma iránt érdeklődő szakemberek
véleményének és javaslatainak megismerése érdekében, a megadott témakeretben hirdet
pályázatot rövid tanulmányok, értekezések, értékelések, leírások, tervek, témadokumentációk,
felvetések, megoldások, innovációs javaslatok megírására.
A pályázat meghirdetésével szeretnénk írásra serkenteni azokat a kollégáinkat, akik
valamilyen módon érintettek a téma által.
Pályázni lehet az alábbi témákban:
testkamera
stb.)
rendőrségi
alkalmazásának,
− a
kamerák
(térfigyelő,
továbbfejlesztésének lehetőségei;
− az új büntetőeljárási törvény és a titkos információgyűjtés új szabályainak várható
hatásai a rendőrségi gyakorlatban;
− újszerű technikai, pszichológiai, bűnügyi, közrendvédelmi és határrendészeti eljárások,
módszerek a tömeges méretű illegális migráció kezelésében;
− újszerű kriminalisztikai eljárások szerepe a bizonyításban;
− a modernkori toborzás, pályaválasztás eszközei, feladatai, a rendőri hivatás vonzóvá
tétele a fiatalok számára;
− a magyar rendőrség tevékenysége, szerepvállalása az EU közös biztonság és védelem
politika megvalósításáért működő missziók keretén belül, a nemzetközi válságok
kezelésében, Magyarország ezirányú szerepvállalása erősítésének lehetőségei;
− az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv továbbképzési
rendszerének működési tapasztalatai, a távoktatási rendszerének jelenlegi helyzete,
továbbfejlesztésük lehetséges irányai, feladatai;
− a rendőr tiszthelyettes, zászlósképzés története Magyarországon, különös tekintettel a
rendőri szolgálat hivatásként történő gyakorlására;
− a rendőrségi mobil adatátviteli eszközök alkalmazásának, továbbfejlesztésének
lehetőségei;
− a rendőrségi logisztika, informatika, kibervédelem aktuális kihívásai.
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.
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A pályaművek elbírálásakor lényeges szempont a megadott témához való kötődés, a
következtetések és javaslatok gyakorlati alkalmazhatósága, valamint a feldolgozás
igényessége1.
Elvárás továbbá az is, hogy a dolgozat tartalmilag és formailag rendszerezett, logikus
felépítésű legyen, a végén összefoglalást is tartalmazzon, amelyben szerepelnie kell az
innovációs javaslatok alkalmazásának és/vagy hasznosításának is.
A pályázat díjazása
A pályaműveket a Rendőrség Tudományos Tanácsa elnöke által felkért szakértői zsűri bírálja
el és tesz javaslatot a díjazásra.
A pályázatra beérkező tanulmányok közül a szakmai zsűri az első három helyezettet és a
különdíjast pénzjutalomban részesíti.
Első díj:
Második díj:
Harmadik díj:
Különdíj

200.000.-Ft (bruttó)
150.000.-Ft (bruttó)
100.000.-Ft (bruttó)
100.000.-Ft (bruttó)

A pályázat postára adásának határideje: 2017. október 15.

Eredményhirdetés
A pályázati díjak átadására és kifizetésére a Bíráló Bizottság döntését követően a Belügyi
Tudományos Tanács 2017. november hónapban megrendezésre kerülő központi
Tudománynapi ünnepségén kerül sor.

A pályázatokat az alábbi címre kérjük beküldeni:

RENDŐRSÉG TUDOMÁNYOS TANÁCSA
Országos Rendőr-főkapitányság
1139. Budapest, Teve utca 4-6.
Levélcím: 1903 Budapest, Pf. 314.

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 benyújtott pályaműveket szövegszerkesztővel elkészítve 2 példányban, továbbá
elektronikusan Word dokumentumként mentve, CD lemezre kiírva kell a Rendőrség
Tudományos Tanácsa címére eljuttatni.
1

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.
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A szövegszerkesztés során a „Times New Roman” betűtípust kérjük alkalmazni;
A teljes anyagot 2 példányban 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 Rendőrség
Tudományos Tanácsa 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),
−
rendfokozata,
−
beosztása (munkaköre),
−
anyja neve, születési helye és ideje,
−
szolgálati (munka-) helye és telefonszáma,
−
állandó lakcíme és telefonszáma,
−
e-mail címe,
−
az esetleges pályadíjra tekintettel az adó- és a TAJ-szám, az átutalási
bankszámlaszám,
−
valamint maximálisan 1 (azaz egy) gépelt oldal terjedelemben a pályamű rövid
tartalmi ismertetését,
−
nyilatkozat, melyben a szerző nyilatkozik arról, hogy a pályamű teljes egészében a
saját szellemi terméke.
A pályaművön, annak címén és a jeligén kívül egyéb, a pályázó(k) személyének
azonosítására alkalmas adat, jelölés nem szerepelhet.
A pályázatokat bíráló 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 – kizárja a bírálati eljárásból.
A pályázó a pályamű benyújtásával tudomásul veszi, hogy az díjazás esetén a Rendőrség
Tudományos Tanácsa tulajdonába megy át.
A Rendőrség Tudományos Tanácsa fenntartja a jogot, hogy a díjakat az egyes eredménykategóriákban ne adja ki, vagy megosztott díjazást alkalmazzon.
A legjobb pályaműveket – függetlenül attól, hogy értek-e el helyezést – a Rendőrség
Tudományos Tanácsa szerkesztett formában közölni kívánja.
A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető a +36-1-443-5533 vagy a BM. 03-1-33355 telefonon, illetve az rtt@orfk.police.hu e-mail címen.
Budapest, 2017. augusztus 10.
Dr. Németh József PhD. r. alezredes sk.
Rendőrség Tudományos Tanácsa
elnök

