
A Magyar Köztársaság Belügyminisztériumának 

pályázati felhívása tanulmány elkészítésére 
 

 

 

A pályázat tárgya:  
 

A Magyar Köztársaság Belügyminisztériuma partnerként részt vesz az európai uniós 

támogatással megvalósuló az „Integrált megközelítés a munkaerő kizsákmányolás 

megelőzésére a származási- és célországokban” című JLS/2009/ISEC/AG/207 azonosító 

számú projektben. 

A projektben vállalt tevékenységek keretében egy 100 oldal terjedelmű tanulmányt kell 

készíteni „Characteristics of policies on trafficking in human beings for labour 

exploitation” (A kényszermunkával kapcsolatos emberkereskedelmi szakpolitikák 

sajátosságai) egy előre megadott specifikáció alapján. A Belügyminisztérium e tanulmány 

angol és magyar nyelven való elkészítésére pályázatot hirdet. A jelentkezők közül kerül 

kiválasztásra az a személy, akivel az angol és a magyar nyelvű tanulmány elkészítésére 

szerződést kívánunk kötni. Pályázatot csak a tanulmány mindkét nyelven való 

elkészítésére lehet benyújtani. 

 

Pályázati feltételek:  

 

- Magyar állampolgárság; 

- Cselekvőképesség; 

- Büntetlen előélet; 

- Felsőfokú iskolai végzettség (jogi, politikatudományi, társadalomtudományi 

végzettség); 

- Legalább középfokú angol nyelvvizsga, vagy legalább azzal egyenértékű nyelvtudás; 

- Az emberkereskedelem területén szerzett releváns gyakorlati, illetve elméleti 

tapasztalat; 

- Társadalomtudományi kutatómunkában való jártasság. 

 

Nem pályázhat a projekthez kapcsolódó feladatokat ellátó, Belügyminisztérium Európai 

Együttműködési Főosztály munkatársa. 

 

A jogviszony jellege, határidő: A tanulmányt a 2011 október és 2012 május közötti 

időszakban kell elkészíteni összesen 30 szakértői nap keretében. A tanulmány megírására 

szerződés kerül megkötésre. 

 

A tanulmány elkészítésére kiválasztott személy feladatát képezik: 

 

A „Characteristics of policies on trafficking in human beings for labour exploitation” (A 

kényszermunkával kapcsolatos emberkereskedelmi szakpolitikák sajátosságai) tanulmány 

elkészítése angol és magyar nyelven a megadott specifikáció alapján a megadott formában, 

terjedelemben és kért adattartalommal. A Szerző a tanulmányok elkészítése során a 

Belügyminisztérium Európai Együttműködési Főosztály kollégájával köteles kapcsolatot 

tartani. 

 

 

 



 

A megbízási díj összege:  

 

A tanulmány elkészítéséért maximum bruttó 1.875.000,- Ft a tanulmány elkészítésére fordított 

szakértői napok számával arányos mértékű díjat fizet a Belügyminisztérium. A díj tartalmazza 

a Szerzőnek a szerződés szerinti teljesítés során felmerülő mindennemű költségét és egyéb 

kiadásait. 

 

A pályázat benyújtása és elbírálása:  

 

Pályázat benyújtására a kiírást követő 10 napon belül van lehetőség az 

andrea.lakatos@bm.gov.hu e-mail címre való jelentkezés útján, szakmai önéletrajz és a 

releváns területen szerzett tapasztalatot bemutató referenciák (pl. korábbi szakmai cikk, 

tanulmány stb.) egyidejű csatolásával. A jelentkezőknek a pályázatukban részletesen be kell 

mutatniuk, hogy az emberkereskedelem területén milyen elméleti illetve gyakorlati tudással, 

szakmai tapasztalattal rendelkeznek, és hogy az milyen időtartamra terjed ki. A jelentkezéshez 

kérjük feltüntetni a „THB Study” pályázati azonosítót.  

 

A pályázatokat a Belügyminisztérium munkatársaiból álló bizottság bírálja el. A szerződés 

megkötésére a nyertes pályázat kiválasztását követően kerül sor. A pályázók elektronikus 

úton értesítést kapnak a pályázat eredményéről. A pályázattal kapcsolatban bővebb 

felvilágosítással dr. Lakatos Andrea szolgál az andrea.lakatos@bm.gov.hu e-mail címen vagy 

a (1) 441- 1077 telefonszámon. 
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