
Tudományos élet a belügyi 

ágazatban ma és holnap 



Belügyi tudományos tevékenység fő területei 
6/2006. (BK 4.) BM utasítás a belügyi tudományos kutatói és 

tudományszervezői munkáról 

• Tudományos kutatás 

• Tudományos képzés, továbbképzés, doktori képzés, doktori fokozatszerzés, 

doktorandusz hallgatók gyakornoki rendszer keretében történő tudományos 

kutatásainak elősegítése, habilitációs eljárás,  

• Tudományszervezői tevékenység (tudományos pályázati rendszer, 

tudományos eredmények elismerése, tudományos eredmények nyilvántartása, 

információellátás, tehetséggondozás)  



Tudománystratégiai és –koordinációs Főosztály 

• Belügyi Tudományos Tanács újjáalakulása 2011. január 1-jétől 

• Önálló közigazgatási szervezeti egység 2019. január 1-jétől 

(Tudományszervezési Főosztály)  

• Módosított elnevezés, kibővült feladatrendszer 2019. május 1-jétől 

(Tudománystratégiai és –koordinációs Főosztály)  



A TSKFO feladatrendszere 
(itt és most a teljesség igénye nélkül) 

• Működteti a Belügyi Tudományos Tanácsot 

• Koordinálja az önálló belügyi szervek tudományos tanácsainak tevékenységét 

• Belső és külső kapcsolattartás 

• Kialakítja és működteti az ágazat kutatáskoordinációs bizottságát 

• Ellátja a Magyar Tudományos Művek Tárával kapcsolatos ágazati feladatokat, 

• Nyilvántartja az ágazati tudományos kutatói és tudományos pályázati tevékenységet,  

• Ágazati tehetséggondozás stb.  



Belső (koordinációs) kapcsolattartás területei 

• Tudományos kutatások – önálló belügyi szervek tudományos tanácsai (10) 

 

• Tudományos képzés –     személyügyért felelős területek vezetői 

 

• Tudományszervezés –     önálló belügyi szervek tudományos tanácsai és a 

           személyügyért felelős területek vezetői 



Külső kapcsolattartás területei 
• Más minisztériumok tudományért felelős főosztályaival, különös tekintettel  

• Innovációs és Technológiai Minisztérium  

• Külgazdasági és Külügyminisztérium 

• Magyar Tudományos Akadémia 

• Eötvös Loránd Kutatási Hálózat 

• Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 

• Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.  

• Felsőoktatási intézmények és doktori iskolák, különös tekintettel NKE, BME, 
ELTE, ÓE  

 



Kiemelt eredmények 

• Konferenciasorozatok  

• Munkacsoportok 

• Tudományos pályázati rendszer 

• Tehetséggondozás (gyakornoki, PhD költségátvállalás)  

• Kiadványok  

 



BTT munkacsoportok 
Állandó munkacsoportok:  

• Alkalmazott Pszichológiai Munkacsoport (2012-) 

• Közfoglalkoztatási Munkacsoport (2015-) 

• Rendészettudományi Munkacsoport (2012-) 

• Rendvédelmi Kutatások Archívuma 
Munkacsoport (2012-2014) 

• Területrendezési és Településügyi Munkacsoport 
(2013-2014)  

• Digitális Biztonságtudatosság Munkacsoport 
(2017-) 

• Mesterséges Intelligencia Munkacsoport (2019-) 
 

 

Ad hoc munkacsoportok:  

• Szakterminológiai Munkacsoport (2011-) 

• A biztonsági kihívások a 21. században c. 
tanulmánykötetet Előkészítő Munkacsoport 
(2016-) 

• Doktori Ösztöndíjrendszert Előkészítő 
Munkacsoport  

• Műszaki Innovációs Munkacsoport 
 



Belügyi Tudományos Tanács – Integritás 
• Megalakul a BTT Alkalmazott Pszichológiai Munkacsoportja (2012. nov. 30.) 

• A korrupció elleni küzdelem a rendészet területén című tudományos-szakmai konferencia, 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karával közös 
szervezésben. (2015. november 24.)  

• A Rendvédelem online folyóirat 2016/1. számában a konferencián elhangzott 
előadások közül négy szerkesztett változata 

• A rendvédelmi szerveknél a szilárd erkölcsiséget reprezentáló tényezők meghatározása, 
megfogalmazása c. kutatás, kutatásszervező: Dr. Malét-Szabó Erika (2016) 

• Tematikus kutatási beszámolók, különös tekintettel nemzetközi spektrumban (2016-
2018) 

• Az integritás alapú szervezet – lehetőség és kihívás a digitális átalakítás mentén, BTT 
tudományos pályázati felhívás (2018) 

 

 

 





Moravec paradoxon 

 

 

„Az MI-kutatás harminc évének 

legfontosabb tanulsága az, hogy a 

nehéz feladatok könnyűek, a könnyű 

feladatok pedig nehezek.„ - Steven 

Pinker: A nyelvi ösztön 



Kis világ  

 

5 kézfogással az amerikai elnökig 

(vagy egy alaszkai halászig) 

Karinthy Frigyes Láncszemek 

című 1929-es novellája alapján 

minden ember maximum 6 

“kézfogásra” van egymástól, a 

21. században ez már jelentősen 

lecsökkent. 



Tudományos tevékenység az ágazatban 

holnap és holnapután 
• Szellemi tulajdonkezelési szabályzat, kutatási szabályzat 

• Ágazati jelenlét a Magyar Tudományos Művek Tárában 

• Interdiszciplináris online folyóirat a biztonság tágan értelmezett körében 

• Pályázati regiszter 

• E-book 

• Tudománykommunikáció erősítése 

• PhD Kollégium 

 



Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 


