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A Magyar Kormány a 2092. 2/2020. (IV. 21.) MK rendelettel1 közzé tette Magyarország 

Nemzeti Biztonsági Stratégiáját „Biztonságos Magyarország egy változékony 

világban”címmel.   

A kormány feladatul szabta a dokumentum végrehajtását szolgáló ágazati stratégiai 

dokumentumok felülvizsgálatát, amely feladat végrehajtásában számítunk a Magyar 

Rendészettudományi Társaság tagjainak szakmai tapasztalataira.   

A pályázat célja: olyan tanulmányok elkészítése, amelyek a Nemzeti Biztonsági Stratégiája 

megvalósításának belügyi ágazati feladatainak a megvalósításra fókuszál.  

A pályázat címe és témaköre: a benyújtott pályázat legyen kapcsolatban a biztonsági stratégia 

belügyi feladatainak megvalósításával. 

A pályázók köre: az MRTT tagsága egyénileg vagy csoportosan vehet rész a pályázaton, eddig 

még nem publikált, máshová be nem nyújtott tanulmánnyal.  

A pályaművek benyújtásának feltételei:  

− A benyújtás digitálisan módon történik, melynek határideje: 2020. augusztus 31. 

− A kész pályaművet az mrtt@uni-nke.hu e-mail címre kell eljuttatni.   

 A pályázat formai és tartalmi követelményei:  

− A pályázat terjedelme maximum egy szerzői ív, kb. 25 oldal. 

− Elvárás a tudományos írásművekkel szemben támasztott általános követelményeknek 

történő megfelelés.  

 
1 Magyar Közlöny 2020. április 21. 81. szám 2101- 2118. oldal. 
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A pályázatok elbírálása, díjazása: 

− A beérkezett pályázatok bírálatát az MRTT által felkért bizottság végzi. 

− A bizottság javaslata alapján kerül sor a pályaművek díjazására. 

Eredményhirdetés: 

− A pályázók értesítése az elért eredményről e-mailben történik. 

− Az MRTT tagság értesítése az MRTT honlapon keresztül történik meg. 

− A legjobb pályaművek publikálását az MRTT támogatja, minden pályázó elismerő 

oklevélben részesül, mely ünnepélyes keretek között kerül átadásra. 

További felvilágosítás: az MRTT titkárától kérhető krauzer.erno@uni-nke.hu e-mail címen  

 

Köszönjük az együttműködésüket, az MRTT Elnöksége várja a pályaműveket! 

 

Budapest, 2020. május 12. 

 

       Az Elnökség megbízásából tisztelettel:  

   

 Dr. Kovács Gábor s. k. 

       Magyar Rendészettudományi Társaság 
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