
LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 

SZEMÉLYÜGYI, TOVÁBBKÉPZÉSI ÉS IGAZGATÁSI FŐOSZTÁLY 

1055 Budapest, Markó utca 16. • 1372 Budapest, Pf. 438. 

Telefon: (1) 354-5500, 354-5641 • E-mail: szemtovig@mku.hu  

 

 

A legfőbb ügyész tudományos pályázati felhívása 

 

 

Magyarország legfőbb ügyésze Kozma Sándor emlékére tudományos pályázatot hirdet 

tanulmány készítésére. 

 

A pályázaton részt vehet az ügyészi szervezet minden, tudományos fokozattal nem 

rendelkező tagja, valamint az ügyészi munka iránt érdeklődő egyetemi joghallgató és PhD 

joghallgató. A pályázatokat általános, ifjúsági, egyetemi joghallgatói és PhD joghallgatói 

tagozaton lehet benyújtani az alábbiak szerint: 

 

- az általános tagozatra minden ügyész, illetve más, a továbbiakban nem említett 

ügyészségi alkalmazott; 

- az ifjúsági tagozatra ügyészségi fogalmazó és alügyész; 

- az egyetemi joghallgatói tagozatra egyetemi osztatlan mesterképzésben jogi 

tanulmányt folytató – hallgatói jogviszonyban álló – egyetemi hallgató; 

- a PhD joghallgatói tagozatra valamennyi állam- és jogtudományi doktori iskola 

hallgatója. 

 

A pályaműveket magyar nyelven lehet benyújtani. A pályázatok terjedelme legalább 20, 

legfeljebb 80 gépelt oldal lehet. 

 

Pályamunkát az alábbi témakörökben lehet benyújtani: 

 

Büntetőjogi terület 

Büntető anyagi jog 

1. A büntetőtörvény visszaható hatálya, a Btk. 2. §-ának alkalmazása 

2. A Btk. időbeli hatálya vizsgálatának szempontjai 

3. A tevékeny megbánás alkalmazásának gyakorlata; a sértettek által elfogadott 

jóvátételek jellege 

4. Az új Btk. szankciórendszere 

5. A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés emberi jogi és büntetőjogi kérdései 

6. Az életfogytig tartó szabadságvesztés nemzetközi szabályozása 

7. A sportrendezvények látogatásától eltiltás, kitiltás és kizárás gyakorlata 

8. A bűncselekményből származó vagyoni előny lefölözése – a vagyonelkobzás 

9. A XXI. századi büntetőjog speciális szankciója: az elektronikus adat végleges 

hozzáférhetetlenné tétele 
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10. A jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedések elvi alapjai, a 

gyakorlati alkalmazás során felmerült problémák 

11. Fiatalkorúság a büntetőjogban – a fiatalkorúakra vonatkozó büntető anyagi jogi 

szabályozás története, a büntethetőségi korhatár megítélésének változása és a hatályos 

szabályozás a nemzeti jogban 

12. Az iskolai kortárserőszak büntetőjogi és kriminológiai vonzatai Magyarországon 

13. A katonai büntetések és katonai mellékbüntetések alkalmazásának gyakorlati kérdései, 

különös tekintettel a 2015. évi XLII. törvény rendelkezéseire 

14. Változott-e a testi sértés tényállásának jogi megítélése a Btk. hatálybalépésével? 

15. Az új típusú kábítószerek és a jogalkalmazás 

16. A szexuális erőszak minősített esetei 

17. A gyermekpornográfia bűncselekményének elkövetési magatartásai, az internet útján 

történő elkövetés minősítése és gyakorlati problémái 

18. A kiskorú veszélyeztetése bűntettének elkövetési fordulatai és bizonyítási problémái 

19. El kell-e tűrni? A véleménynyilvánítás szabadságának büntetőjogi korlátai 

20. A közösség tagja elleni erőszak dogmatikai kérdései 

21. A közszereplők becsületének büntetőjogi védelme 2013. július 1. után 

22. A környezet büntetőjogi védelmének aktuális kérdései 

23. A gondatlanságból elkövetett hamis tanúzás vagy hamis szakvélemény adásának 

vétsége 

24. A korrupciós bűncselekmények elhatárolási kérdései a befolyás vásárlása hatályba 

lépésének tükrében 

25.  A befolyással üzérkedés az 1978. évi IV. törvényben és a 2012. évi C. törvényben 

26.  A terrorcselekménnyel fenyegetés és a közveszéllyel fenyegetés elhatárolása 

27. A terrorizmus finanszírozására vonatkozó büntetőjogi szabályozás 

28. A migráció büntetőjogi szabályozása a nemzetközi jog és az alkotmányos büntetőjog 

tükrében 

29. Az illegális migrációval kapcsolatos tényállások jogértelmezési kérdései, gyakorlati 

problémái 

30. Az embercsempészet elméleti és gyakorlati kérdései 

31. A megsemmisítésre szánt dologra elkövetett vagyon elleni bűncselekmények 

értelmezési és bizonyítási kérdései 

32. Bizonyítási nehézségek és elhatárolási kérdések a vagyon elleni erőszakos 

bűncselekmények új fordulatainál 

33. A szabálysértési értékhatár legutóbbi változásának hatásai 

34. A hűtlen kezelés és a „sajátjakénti rendelkezéssel” elkövetett sikkasztás elhatárolása 

35. A gazdasági csalás a gyakorlatban 

36. A szerzői jogi jogsértések aktuális büntetőjogi kérdései 

37. A költségvetési csalás elméleti és gyakorlati kérdései 
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38. A pénzmosás elleni küzdelem intézményrendszere 

39. Az önkormányzati vagyon kezelésével összefüggő bűncselekmények jogalkalmazási 

kérdései 

40. A gazdasági verseny tisztaságát sértő bűncselekmények dogmatikai problémái és a 

bizonyítás nehézségei 

41. A büntetőeljárásban közreműködő szervezetek tevékenység-mérésének hatásai a 

statisztikai adatszolgáltatás pontosságára és hitelességére 

42. A bűnügyi nyilvántartási rendszer és alrendszerei, mint lehetséges statisztikai 

adatforrások 

43. Informatikai eszközök és módszerek alkalmazása és alkalmazhatósága a nyomozás 

felügyeleti tevékenység és az ügyészségi nyomozás során 

44. Elektronikus ügykezelés az ügyészi munkában 

45. Az Elektronikus Irat- és dokumentumkezelő Rendszer (EIR) alkalmazása és 

tapasztalatai az ügyészi gyakorlatban 

Büntetőeljárási jog 

46. A védelemhez való jog érvényesülésének aktuális kérdései 

47. Az önvádra kötelezés tilalmának jelentősége és érvényesítési nehézségei a 

büntetőeljárásban 

48. Fegyveregyenlőség a büntetőeljárásban 

49. A terhelt közreműködési és jelenléti kötelezettsége a büntetőeljárás során 

50. A sértett kezelése a büntetőeljárás során 

51. Nyilvánosság a büntetőeljárás különböző szakaszaiban 

52. Az elektronikus adatokra vonatkozó kényszerintézkedések szabályozása és 

jogalkalmazási kérdései 

53. A magánindítvány joghatálya 

54. A „nyomozás érdeke” kontra átláthatósága a Be. 211. § (1a) bekezdésében 

55. A tettazonosság és annak jelentősége a büntetőeljárásban 

56. A bizonyosság fejlődése és jelentősége a büntetőeljárásban, a vádemeléshez szükséges 

bizonyosság megítélése 

57. A közvetítői eljárás az ügyész szemszögéből 

58. A vádemelés elhalasztása intézményének alkalmazása 

59. A pótmagánvád a büntetőeljárásban; ezzel összefüggésben a feljelentést elutasító, a 

nyomozást megszüntető határozatok megalapozottsága 

60. A külföldi ítélet érvényének elismerésével kapcsolatos jogalkalmazási problémák 

61. A bizonyítás általános szabályai (A bizonyítás tárgya, eszközei, törvényessége és a 

bizonyítékok értékelése a jogalkalmazás során) 

62. A bíróság előtti bizonyítás 
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63. Kihallgatható-e tanúként hivatali vesztegetés bűntette miatti eljárásban az 

„alapügyben” eljárt védőügyvéd? A Be. 81. § (1) bekezdés b) pontjának értelmezése a 

nyomozási alkut kötött védő eljárásjogi szerepét illetően 

64. A bírói tanácskozás és szavazás titoktartási kötelezettsége alóli felmentés jogosultja a 

Be. 82. § (1) bekezdés c) pontjának értelmezésében 

65. A védő és a törvényes képviselő jogosítványai versus gyanúsított és fiatalkorú tanú 

„rendelkezési joga” a kihallgatási jelenlétüket illetően 

66. A bűncselekményből származó vagyoni előny elvonása. A vagyonelkobzás 

feltételeinek tisztázása a nyomozás és a bíróság előtti bizonyítás során 

67. A szexuális bűncselekmények bizonyítási nehézségei 

68. Az önvádra kötelezés tilalmára történő figyelmeztetés hiányában tett helyszíni 

nyilatkozatokról készült jelentés felhasználhatósága bizonyítékként 

69. A minősítő körülmények kétszeres értékelésének tilalma a változó ítélkezési 

gyakorlatban 

70. A megalapozatlanság és az indokolási kötelezettség hiányának elhatárolása, 

következményei 

71. Ügyészi mozgástér a másodfokú eljárásban folytatott bizonyítás során 

72. A vádlott jelenléte a másod- és a harmadfokú bírósági eljárásban 

73. A perújítási eljárás sajátosságai 

74. Kitől származik a perújítási indítvány? A perbeli legitimáció vizsgálata a perújítási 

indítványok elbírálásakor 

75. Perújítási eljárások halmozódása miatt felmerülő problémák 

76. A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy a büntetőeljárásban – az életkorral 

összefüggő eltérő szabályok és garanciák az eljárási pozíciók tükrében 

77. Az eljárást gyorsító külön eljárások 

78. Bíróság elé állítás kontra tárgyalás mellőzése 

79. A tárgyalásról lemondás gyakorlata, alkalmazási tapasztalatai 

80. A vádlott távollétében folytatott eljárások 

81. A migrációra vonatkozó különös büntető eljárásjogi szabályok elemzése 

82. A határzárral kapcsolatos bűncselekmények miatti eljárás (Be. XXVI/A. Fejezet) 

külön szabályainak gyakorlati kérdései 

83. A vagyonvisszaszerzés jelentősége a büntetőeljárásban, a jogi szabályozás sajátosságai 

Európai büntetőjog 

84. Az Emberi Jogok Európai Bírósága által hozott ítéletek hatása a nemzeti 

jogrendszerekre és a nemzeti jogalkotásra 

85. Az európai bűnügyi együttműködés fejlődése és tendenciái, különös tekintettel a 

Lisszaboni Szerződésre 
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86. A kölcsönös elismerés elvén alapuló uniós kerethatározatok szerepe, gyakorlati 

alkalmazásának problémái 

87. A Stockholmi Program büntetőjogot érintő kérdései 

88. Az Európai Ügyészség felállításának várható hatásai a büntetőeljárásra és az 

ügyészségi szervezetre 

89. Az igazságügyi bűnügyi együttműködés új formáinak alkalmazása a gyakorlatban 

90. Az egyes nemzeti jogrendszerek szervezeti, eljárásjogi és anyagi jogi eltérésének 

hatása a nemzetközi bűnügyi együttműködés során a jogsegélyek végrehajtására 

91. Nemzetközi bűnügyi együttműködés a közös nyomozó csoportok tevékenysége 

tükrében 

92. A vagyonmegosztás jelene és jövője a nemzetközi bűnügyi együttműködésben 

93. A fiatalkorúakra vonatkozó anyagi jogi és eljárásjogi szabályok nemzetközi 

dokumentumoknak való megfelelősége 

94. Az Eurojust és más uniós szervek szerepe az Európai Unió költségvetését sértő 

bűncselekmények elleni fellépés területén, és az együttműködés fejlesztésének 

lehetőségei 

95. A vagyonvisszaszerzés a nemzetközi bűnügyi együttműködésben 

 

Közjogi terület 

Büntetés-végrehajtási jog 

96. A büntetés-végrehajtási bíró eljárása a Bv. kódexben 

97. A fogvatartottakkal való hazai bánásmód megítélése a nemzetközi normák és 

ajánlások tükrében 

98. Az ügyészség szerepe a fogvatartottakkal való törvényes bánásmód biztosításában 

99. Büntetni vagy megjavítani? A fiatalkorúak szabadságvesztésének és javítóintézeti 

nevelésének összehasonlítása a Bv. kódex szabályozása alapján 

100. A nők helyzete a szabadságvesztés végrehajtása során 

101. A büntetés-végrehajtási törvényességi felügyeleti és jogvédelmi szakterület feladatai 

az illegális migráció kezelése során 

102. Reintegrációt elősegítő jogintézmények a Bv. kódexben 

Az ügyész közérdekvédelmi tevékenysége 

103. Az ügyész eljárásjogi helyzete az új polgári perrendtartásban 

104. Kollektív igényérvényesítés és actio popularis 

105. A harmadik személy nevében történő perlés dogmatikai problémái 
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106. Ügyészi feladatok a nemperes eljárásokban 

107. A Ptké. 53/A. §-a szerinti közérdekű keresetindítás elméleti problémái 

108. A polgári eljárások elektronizációja – az ügyészi elektronikus kommunikáció elmélete 

és gyakorlata közérdekvédelmi szakterületen 

109. Ingatlan adás-vételi szerződésekbe foglalt általános szerződési feltételek 

érvénytelenségére irányuló perekkel kapcsolatos ügyészi feladatok 

110. Termékszavatossági igény érvényesítésének gyakorlata a hibás teljesítés miatt indult 

perekben 

111. A bizalmi vagyonkezelési szerződések kapcsán indult perek eddigi tapasztalatai 

112. Kógencia és diszpozivitás a Ptk. jogi személyek fejezetében – elméleti és gyakorlati 

problémák 

113. Tapasztalatok a civil szervezetek létesítő okiratainak az új Ptk. hatálya alá igazítása 

kapcsán 

114. A közhasznú jogállás feltételeinek vizsgálata a bírói gyakorlatban 

115. Problémák a civil szervezetek megszüntetésének folyamatában 

116. Változó ítélkezési gyakorlat a civil szervezetek nyilvántartási és közhasznú jogállás 

megszerzésére irányuló ügyeiben 

117. A non-profit gazdasági társaságok közhasznú tevékenysége, valamint e társaságok 

közhasznú jogállása megszerzésének vitatott esetei a vonatkozó bírósági döntések 

tükrében 

118. Az alapítványok megszüntetése iránt indított perek tapasztalatai, különös figyelemmel 

a megszűnő non-profit szervezetek vagyonelszámolására 

119. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény által meghatározott ügyféli jogállás és a külön törvényekben 

meghatározott kérelmezői/bejelentői/ügyféli jogállás találkozásának anomáliái 

120. Az egyes közigazgatási hatósági eljárásokban alkalmazható jogkövetkezmények 

(eltiltás, kötelezés) ténybeli és jogi megalapozhatósága körében felmerülő problémák 

121. A földforgalmi törvény és a kapcsolódó jogszabályok alkalmazásával összefüggő 

ügyészi tapasztalatok 

122. A közlekedési szabályszegések miatti szabálysértési és közigazgatási szankciók 

alkalmazásának gyakorlati problémái 

123. A gyermekvédelmi jogszabályok érvényesülésének problémái 

124. A cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogató kirendelésének 

szükségessége a gyakorlatban, az eljáró bíróság által e kérdésben mérlegelt 

szempontok 

125. Az ügyész fellépése a státuszperekben 

126. A megelőző pártfogás intézménye 

127. A megbízhatósági vizsgálatok szabályozásának alkotmányossági korlátai 
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Az ügyészi szervezetet érintő peres és nem peres eljárások 

128. A rágalmazás és a becsületsértés kapcsán kialakult büntetőbírósági gyakorlat hatása a 

személyiségi jogi perek elbírálására, különösen a jó hírnév megsértése miatti 

igényérvényesítésre 

129. A közéleti szereplő személyiségi jogának védelme 

130. A személyiségi jogvédelem objektív eszközei 

131. Sérelemdíj a munkaviszonyban 

132. A büntetőügyekben hozott ügyészi döntések polgári bíróság által történő 

felülvizsgálatának terjedelme az ügyészségi jogkörben okozott kár megtérítése iránti 

perekben 

 

A megjelölteken túl más, az ügyészi tevékenységhez kapcsolódó, vagy az ügyészség 

érdeklődésére számot tartó témakörben is beadható pályázat. 

 

Korábban írt szakdolgozattal vagy évfolyamdolgozattal a pályázaton nem lehet részt 

venni. 

 

Pályadíjak 

 

Valamennyi tagozaton – külön a büntetőjogi, külön a közjogi témákban – egységesen: 

 

 1-1 első díj  200.000 – 200.000 Ft, 

 1-1 második díj  150.000 – 150.000 Ft, 

 1-1 harmadik díj  100.000 – 100.000 Ft 

adható ki. 

 

A kiemelkedő pályamunkák szerzői ezen túlmenően külön díjakkal és elismerésekkel is 

jutalmazhatók. 

 

Pályázatokat kizárólag postai úton fogadunk el a Legfőbb Ügyészség Személyügyi, 

Továbbképzési és Igazgatási Főosztálya címére (1372 Budapest, Pf: 438). Postára adási 

határidő: 

 

2016. március 1. 

 

A pályázatokat egy nagyméretű borítékban kell benyújtani, amelyen kérjük feltüntetni: 

„TUDOMÁNYOS PÁLYÁZAT KOZMA SÁNDOR EMLÉKÉRE”. A borítékban el kell 

helyezni a pályázatot két – tűzött vagy bekötött – példányban, és mellékelni kell egy 

kisméretű lezárt borítékban a pályázó nevét, címét, telefonszámát, beosztását, szolgálati 

helyét, illetve az oktatási intézmény megnevezését tartalmazó iratot.  

 

Mindkét beküldött tanulmányi példány külső borítóján fel kell tüntetni: 

– a jeligét; 

– a tagozat megnevezését (általános, ifjúsági, joghallgatói, PhD joghallgatói); 

– a terület megjelölését (büntetőjogi, közjogi); 

– azt a sorszámot, amellyel jelzett témához a dolgozat kapcsolódik. 
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A pályázaton más, a szerző kilétére utaló adat nem szerepelhet.  

 

A mellékelt kisméretű boríték felzetén jól olvashatóan meg kell jelölni: 

– a jeligét; 

– a tagozat megnevezését (általános, ifjúsági, joghallgatói, PhD joghallgatói); 

– a terület megjelölését (büntetőjogi, közjogi); 

– azt a sorszámot, amellyel jelzett témához a dolgozat kapcsolódik; továbbá 

– nyilatkozatot, hogy a szerző eredménytelenség esetén hozzájárul-e a boríték 

felbontásához, tartalmának megismeréséhez. 

 

Amennyiben a pályázó nem, vagy tévesen jelölte meg a témakör sorszámát, a kiíró dönt 

a besorolásról (egyes témaköröket a kiíró a benyújtott pályázat által tárgyalt területnek 

megfelelően össze is vonhat). 

 

A tagozatot meghatározó szolgálati, hallgatói viszony tekintetében a 2016. március 1. 

napján fennálló állapotot kell figyelembe venni. 

 

 Az írásműveket az adott területek kiemelkedő szakemberei lektorálják. Értékelésük 

figyelembevételével Bíráló Bizottság tesz javaslatot a pályadíjak odaítélésére. 

 

A Bíráló Bizottság a jeligék alapján csak a díjazásra javasolt szerzőket azonosítja. 

 

A pályadíjak kiosztására 2016 júniusában az Ügyészség Napja alkalmából rendezendő 

ünnepségen kerül sor.  

 

A pályázatokkal kapcsolatos további ügyintézésre (pl. a lektori vélemény 

megismerésére) kizárólag az azonosítható pályázók jogosultak. A Személyügyi, 

Továbbképzési és Igazgatási Főosztály a pályázatokat nyilvántartja. Az érdeklődők – a 

díjkiosztás után 2 évig – a Legfőbb Ügyészség könyvtárában azokba betekinthetnek. 

Amennyiben a jeligét tartalmazó boríték felbontható, úgy az elismerésben nem részesült 

szerző neve, elérhetősége is nyilvánosságra hozható.  

 

*** 

 

A pályázati hirdetmény hivatalos megjelenési helyei: az Ügyészségi Közlöny és az 

ügyészség honlapja (www.mklu.hu). 

 


