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A BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság és a Szervezett Bűnözés 

Elleni Koordinációs Központ pályázatot hirdet  

 

 

„DOHÁNYCSEMPÉSZET ÉS A SZERVEZETT BŰNÖZÉS” 

címmel. 

 

 

A megadott témakörben elsősorban esetleírások, esetelemzések, továbbá rövid tanulmányok, 

értekezések, témadokumentációk, felvetések, megoldások, innovációs javaslatok pályázati 

formában történő elkészítését várja a pályázat kiírója. 

 

 

Témajavaslatok 

 

- Dohánycsempészet megjelenése a szervezett bűnözésben, bűnös piaci terület 

átrendeződése. 

- Az illegális dohánypiac átrendeződése. 

- Az elkövetők csoportképzésének sajátosságai. 

- Az illegális dohánypiac méreteinek változását befolyásoló tényezők. 

- Az illegális dohánypiac átrendeződésének költségvetési következményei. 

- A Magyarországra mint célterületre kiépült és a hagyományos transzeurópai 

dohányáru csempészet és az ezekben megjelenő bűnös szereplők viszonyrendszere. 

- A dohányáru csempészet és a szervezett bűnözés magyarországi és külföldi 

kapcsolatrendszere annak változása és az abból levonható következtetések. 

 

 

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 pályázat díjazása  

 

A pályaműveket a pályázat kiírója által felkért szakértői zsűri bírálja el és tesz javaslatot a 

díjazásra. 

 

A pályázat kiírója a beérkező tanulmányok közül az első három helyezettet pénzjutalomban 

részesíti, valamint különdíjat adományozhat. 
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Első díj: 125.000.-Ft (bruttó) 

Második díj:   90.000.-Ft (bruttó) 

Harmadik díj:   75.000.-Ft (bruttó) 

Különdíj:   50.000.-Ft (bruttó) 

 

 

A pályázat postára adásának határideje: 2014. október 15. 

 

 

Eredményhirdetés  

 

A pályázat eredményhirdetésére a 2014. novemberében, a Belügyi Tudományos Tanács 2014. 

évi tudomány napi ünnepi ülésén kerül sor. 

 

 

A pályázatokat az alábbi címre kérjük beküldeni: 

 

 

BM OKTATÁSI, KÉPZÉSI ÉS TUDOMÁNYSZERVEZÉSI FŐIGAZGATÓSÁG 

2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi u. 3. 

Levélcím: 1903 Budapest, Pf.: 314. 

 

 

 

A pályázat formai követelményei 

 

A pályázatok terjedelme relatíve kötött, a törzsanyag (mellékletek nélkül) minimum 1/2 

maximum 1 szerzői ív között mozoghat, (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 kell a BM Oktatási, Képzési és 

Tudományszervezési Főigazgatóság címére eljuttatni. 

 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 BM 

Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság 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, továbbá állandó lakcíme és 

telefonszáma, e-mail címe, az esetleges pályadíjra tekintettel pedig, az adó- és a TAJ-

szám, továbbá az átutalási bankszámlaszám, valamint maximálisan 1 (azaz egy) gépelt 
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oldal terjedelemben a pályamű rövid tartalmi ismertetését, továbbá nyilatkozatot, 

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 pályázat kiírója a pályázatokat bíráló bizottság javaslata alapján 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 díjazás esetén a tanulmány a BM 

Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság tulajdonába megy át. 

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a díjakat az egyes eredmény-kategóriákban ne adja 

ki, vagy megosztott díjazást alkalmazzon. 

 

A pályázat kiírója egyes pályaműveket – függetlenül attól, hogy értek-e el helyezést – 

esetleges közlésre a Belügyi Szemle részére felajánlja, illetve saját honlapján szerkesztett 

formában közölni kívánja. 

 

A pályázattal kapcsolatos további információt Dr. Sabjanics István a +36 1 443 50 68, +36 30 949 

04 51 vagy BM 24 612 telefonszámokon, illetve a sabjanicsi@rvki.police.hu e-mail címen ad. 

 

 

 

 

 

 

                                                

Dr. Dános Valér nyá. r. vezérőrnagy „sk”     Dr. Tóth Szabolcs dandártábornok „sk” 

BM Oktatási, Képzési és   Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ 

Tudományszervezési Főigazgatóság   főigazgató-helyettes 

 főigazgató  
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