
A Magyar Rendészettudományi Társaság Migrációs Tagozata, az Országos 

Idegenrendészeti Főigazgatóság, valamint az OIF Tudományos Tanácsa 2019-

ben immár tízedik alkalommal írta ki tudományos pályázatát a migráció 

történetével, aktuális kérdéseivel, nemzetközi és hazai jogi szabályozásával, 

továbbá gyakorlati kérdéseivel foglalkozó pályamunkák benyújtására.  

A pályázati kiírás már széles körben ismert, ezáltal a Migrációs Tagozat 

munkáját is egyre többen követik figyelemmel. 

A beérkezett dolgozatok száma és magas színvonala is bizonyítja, hogy a 

migráció – ezen belül is elsősorban a kényszermigráció és az illegális vándorlás 

– témája továbbra is fontos, a szakmai és társadalmi diskurzus egyik központi 

kérdése. Ennek tudományos igényű feldolgozása, illetve a kutatási eredmények 

gyakorlati hasznosulása folyamatosan biztosított.  

 

A benyújtására rendelkezésre álló határidőig 12 darab magas színvonalú 

pályamű érkezett be, melynek bírálatára a téma kiváló hazai ismerőit kérte fel a 

Rendészettudományi Társaság vezetése. 

 

Az oklevelek átadására felkérem Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy urat, a 

Magyar Rendészettudományi Társaság főtitkárát, valamint Kovács Gyula ny. r. 

dandártábornok urat, az MRTT Migrációs Tagozat elnökét!  

 

A bíráló bizottság döntése alapján első helyezést ért el dr. Töttös Ágnes 

migrációs szakdiplomata és Mészáros Diána, az Igazságügyi Minisztérium bel- 

és igazságügyi referense. Dolgozatuk címe: „Az áttelepítés múltja, jelene és 

jövője az Európai Unióban.” Az elismerést dr. Töttös Ágnes külszolgálata miatt 

mindkettőjük nevében Mészáros Diána veszi át.  

Második helyezést ért el Éberhardt Gábor rendőr ezredes, a Csongrád Megyei 

Rendőr Főkapitányság Kiszombor határrendészeti kirendeltségének vezetője. A 

pályamű címe: „A legális migráció aktuális kérdései, jogalkalmazási problémák 

és javaslatok: Az objektív túlterhelés lehetősége és hatása, rendészeti 

eszközökkel történő kezelése.” 

Harmadik helyezést ért el Szijártó István, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és 

Jogtudományi Karának hallgatója, „A dublini rendszer reformjának szerepe a 

Közös Európai Menekültügyi Rendszer megújításában” című tanulmányával. 

 



Elsősorban a téma újszerű megközelítésért részesül különdíjban Bodnár Dóra, 

az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dokumentációs Központjának 

főreferense. A tanulmány címe: „A palesztin menekültek egyedülálló helyzete a 

történelem során és napjainkban.” 

 

Gratulálunk a pályázóknak! 


