
 

 
 

 

 

Pályázati felhívás 
 

 

A Belügyminisztérium pályázatot hirdet 

 

1 fő külső kutatási szakértő részére 

 

A TÁMOP-7.2.1-11/K-2012-0003 kódszámú „A bűnmegelőzési 

szakterület fejlesztési lehetőségeinek feltérképezése, valamint az 

integrált bűnözési statisztikai rendszer módszertani és hatástanulmány 

elkészítése” projekt TÁMOP 5.6.1 pályázati konstrukció vizsgálata 

kutatásának előkészítésében  

való részvételre. 

 

FELADATOK: 

A TÁMOP-7.2.1-11/K-2012-0003 kódszámú „A bűnmegelőzési 

szakterület fejlesztési lehetőségeinek feltérképezése, valamint az 

integrált bűnözési statisztikai rendszer módszertani és hatástanulmány 

elkészítése” című projekt TÁMOP 5.6.1 pályázati konstrukció vizsgálata 

kutatás vonatkozásában külső szakértői feladatok ellátása: 

- a mostani tervezési időszak (2007-2013) pályázati TÁMOP 5.6.1 

konstrukciói (A.: Elítéltek visszavezetése a társadalomba oktatási és 

munkáltatási, valamint egyéb reintegrációs programokon keresztül, 

B.: Bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető, vagy 

bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak 

segítése valamint C.: Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés 

komponensek) keretében megvalósuló projektek tapasztalatainak 

összegyűjtése és visszaforgatása a tervezésbe, ennek keretében 

kutatási terv készítése, 

- a fenti három tématerületen megvalósuló kutatáshoz 

kérdőív/interjúvázlat elkészítése. 

ELVÁRÁSOK: 

- Empirikus társadalomtudományi kutatásban szerzett gyakorlat. 

- Az alábbi területek valamelyikén szerzett felsőfokú (bolognai rendszer 

szerint minimum mesterfokozatú) végzettség: szociológia, szociálpolitika, 

szociális munka, kulturális antropológia, jog, politikatudomány, 

közgazdaságtan, kriminológia, statisztika, pedagógia, pszichológia, 

pszichiátria. 

ELŐNYÖK: 

- ESZA-finanszírozású kutatásokban, hatásvizsgálatokban szerzett 

tapasztalat. 

- Fogvatartottak reintegrációjával kapcsolatos kutatási tapasztalat. 



 

 
 

A PÁLYÁZAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK: 

- A pályázó szakmai életútját részletesen bemutató szakmai önéletrajz. 

- Publikációs lista. 

- Motivációs levél. 

- Programértékelő kutatásokban, hatásvizsgálatokban (illetve 

fogvatartottak reintegrációjával kapcsolatos kutatásokban) részvétel 

bemutatása a következő szempontok alapján: 

o Mi volt a kutatás címe, ki volt a vezetője, milyen intézményi 

kereteken belül folyt? 

o Milyen kérdéseket vizsgált a kutatás? 

o Milyen módszereket alkalmazott a kutatás (kutatási elrendezés, 

adatfelvételi, adatfeldolgozási módszerek és eljárások, módszertani 

különlegességek stb.)? 

o Milyen feladatokat látott el Ön a kutatás során? 

o Sorolja fel a kutatás eredményeiről megjelent (vagy 

előkészületben lévő) összes (tehát nemcsak saját) publikációt és 

jelölje meg a kutatásról szóló internetes tartalmak elérhetőségét. 

Kérjük, hogy a jelentkező a motivációs levélen/a megküldő e-mailben 

jelen pályázat kódszámát (TÁMOP-7.2.1-11/K-2012-0003) tüntesse fel. 

EGYÉB INFORMÁCIÓK: 

- A pályázat benyújtásának határideje: 2013. február 6. A jelentkezést a 

krisztina.lenard@bm.gov.hu e-mail címre kérjük megküldeni. 

- A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítással Lénárd Krisztina 

szolgál a +36-30 215-3649-es telefonszámon vagy a 

krisztina.lenard@bm.gov.hu e-mail címen. 
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