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Pályázati felhívás
A Rendőrtiszti Főiskola megalakulásának 25. évfordulója tiszteletére, dr. Hans GroB 

büntetőjogász, kriminalista emlékére évenként, változó témakörökkel pályázatot ír ki A 
kriminalisztika modern eszközei a bűncselekmények felderítésében címmel.

Az első alkalommal 1997-ben meghirdetésre kerülő pályázat témakörei:
1. Hans GroB életművének értékelése a modem kriminalisztika tükrében. Az életmű 

hatása a magyar kriminalisztika fejlődésére.
2. A profilalkotás módszere az élet elleni és erőszakos bűncselekmény-sorozatok fel

derítésében. A módszer alkalmazhatóságának lehetőségei a vagyon elleni, a gazdasági és 
általában a szervezetten elkövetett bűncselekmény-sorozatok felderítésében.

3. A DNS-azonosítási módszerek a bizonyításban.
4. Az automatikus számítógépes ujjlenyomat-azonosító rendszerek integrált alkalma

zása a nemzetközi szervezett bűnözés elleni küzdelemben.
5. Nyomozócsoportok munkájának a koordinációja a több megyére kiterjedő bűncse

lekmények nyomozásában, különös tekintettel a forró nyomon üldözésre és a szökésben 
lévő tettesek elfogására.

Pályázati feltételek
1. A pályázaton részt vehetnek a Rendőrtiszti Főiskola nappali és levelező tagozaton, 

bármely szakon tanulmányokat folytató hallgatói, a rendőrség, a határőrség, a vám- és 
pénzügyőrség és a büntetés-végrehajtási szerveknél hivatásos és polgári állományban 
szolgálatot teljesítők, valamint a bírói és ügyészi szerveknél dolgozó köztisztviselők.

2. A pályázat jeligés: a nevet, szolgálati helyet és címet zárt borítékban kell mellékel
ni. A borítékra rá kell írni: Pályázat Hans GroB emlékére.

3. A pályázat minimális terjedelme 2 szerzői ív, maximális terjedelme 3 szerzői ív (44- 
66 oldal).

4. Pályázni csak olyan művel lehet, amelyet a szerzője eddig nem publikált és másho
vá pályázatként nem nyújtott be.

5. A pályázat beküldési határideje: 1997. október 31.
6. A pályázatot a tudományos élet neves képviselőiből álló független bírálóbizottság 

1997. november 30-ig bírálja el.
7. A pályázatot a következő címre kell a megjelölt határidőre egy példányban megkül

deni: Rendőrtiszti Főiskola 1525 Budapest Pf. 27.
8. A Rendőrtiszti Főiskolát a pályázat értékelése után -  a szerző nevének feltünteté

sével -  megilleti az egyszeri publikálás joga.



RÖVIDEN

Pályadíjak
Az RTF hallgatói részére: Területi pályázók részére:

I. díj: 100 000 Ft
II. díj: 80 000 Ft
III. díj: 60 000 Ft

I. d íj: 100 000 Ft
II. díj: 80 000 Ft

III. díj: 60 000 Ft
Határidő után érkezett, továbbá az előírásoktól eltérő formában benyújtott pályázatot 

nem veszünk figyelembe. A bírálóbizottság fenntartja annak jogát, hogy egyes pályadíja
kat visszatartson, illetőleg azokat megosztva ítéljen oda.

További felvilágosítás kérhető dr. Finszter Gézától, az állam- és jogtudományok kan
didátusától, az RTF főigazgatója (parancsnok) tudományos helyettesétől (telefon: B M 14- 
273; városi: 175-4994).

Nemzetközi kapcsolatok
1997.február 18-21. között a nürnbergi egyetem pszichológiai intézete kollokviumán 

Dr. Boros János tartott előadást Börtönreform és kutatómunka címmel.
1997. március 5-9 . között Spanyolországban a kutatás és a gyakorlat kapcsolatával 

foglalkozó speciális bizottsági ülésen úgyszintén dr. Boros János vett részt.
1997. március 11-16. között a finn büntetés-végrehajtás és az ET közös szervezésé

ben Helsinkiben a Börtönnépesség Európában és Észak-Amerikában. Problémák és meg
oldások címmel rendezett konferencián dr. Tari Ferenc, dr. Farkas Tibor és Ruzsonyi Pé
ter vett részt. A tanácskozáson dr. Tari Ferenc Közvélemény, a médiák és a börtönnépes
ség címmel tartott előadást.

Dórin Clocotici államtitkár vezetésével 1997. március 13-15. között 8 fős román de
legáció tanulmányozta a magyar büntetés-végrehajtás rendszerét.

Rendőrtiszti Főiskola


