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Prof. Dr. Haller József méltatása
kiváló tudományos munkáért járó
Szabó András-érem odaítélése alkalmából

A Belügyi Tudományos Tanács a kiváló tudományos munkáért járó Szabó
András-érmet adományozza Haller Józsefnek, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
tanszékvezető egyetemi tanárának.
A díjazott nemzetközi hírű biológus, kutató és oktató, 2004 óta a Magyar
Tudományos Akadémia doktora. Szakterülete a magatartás neurobiológiája és a
kriminálpszichológia. 1999-től 1. fokozatú tudományos tanácsadó a Kísérleti
Orvostudományi Kutatóintézetben. Tanszékvezető a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem Rendészettudományi Kar Kriminálpszichológiai Tanszékén.
Pályafutása során 196 tudományos művet alkotott, amelyek elsöprő többsége, 164
publikáció, referált nemzetközi folyóiratban és kiadónál került közlésre,
többségük a felső negyedbe, jelentős részük pedig a felső 10%-ba tartozik. Négy
idegen nyelvű könyv, tizennyolc könyvfejezet szerzője és hat könyv szerkesztője.
Könyvei közül kiemelkedő a Springer Kiadónál idén megjelent műve, mely az
agresszió és erőszak neurológiai, biológiai, pszichológiai és szociológiai
aspektusában rendészettudományi vonatkozásokat elemez. Hivatkozásainak
száma 7000 fölötti, a tudományos teljesítmény mérésére használt Hirsch indexe
47, összegzett impakt faktora pedig 307,8. A világ élvonalába tartozó
agressziókutató, aki jelentős eredményeket ért el többek között a szorongás, a
poszttraumás stressz betegség, a kannabinoidok, valamint a stressz témakörében.

Kiemelkedő jellegzetessége az innovatív szemlélet, amit jól példáz egy magyar,
és négy nemzetközi szabadalma, amelyek szorongásoldó készítményekhez
kapcsolódnak. Húsznál több – főleg nemzetközi – kutatási pályázatot nyert el,
melyek többségének vezetője volt.
Tudományszervezői munkásságát dicséri, hogy három nemzetközi konferenciát
elnökölt, és több mint húsz konferencián szervezett szimpóziumokat, az esetek
többségében külföldön. Számos nemzetközi folyóiratnak szerkesztőbizottsági
tagja és bírálója.
Oktatói tevékenysége kimagasló, szívén viseli a fiatal tehetségeket. Az elmúlt 20
évben, 1998-2020 között tanítványai 31 díjat hoztak el különböző szintű
tudományos

diákköri

konferenciákról,

11-et

országos

konferenciákról.

Tanítványai közül hárman Pro Scientia Aranyérmet, ketten nemzetközi díjat,
egyikük pedig Junior Prima díjat nyert el. Több mint húsz éve oktat a
legjelentősebb magyar egyetemeken; a Semmelweis Egyetemen, az Eötvös
Loránd Tudományegyetemen, a Szent István Egyetemen, a Pázmány Péter
Katolikus

Egyetemen.

Négy

éve

a

Nemzeti

Közszolgálati

Egyetem

Rendészettudományi és Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karon.
Két éve egyetemi tanári kinevezést kapott.
Hallgatói szeretik, tisztelik, mert oktatói tevékenységére az alaposság, a
felkészültség és a közérthetőség jellemző. Előadásaiba beépíti a legfrissebb
felfedezéseket, színesen, érdekfeszítően és gyakorlatorientáltan adja át az
ismereteket.
Vezetőként is jelentős, két évtizedes tapasztalata a Kísérleti Orvostudományi
Kutatóintézetben kezdődött, amikor Freund Tamás kezdeményezésére nevezték
ki osztályvezetővé. Nagy sikerrel vezetett többszáz millió forintos konzorciális
kutatási projekteket, amelyekben a Kutatóintézeten kívül három cég volt a
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partnere, és kiválóan vezeti azt a gyógyszerfejlesztő céget is, amelynek
tevékenysége révén több szabadalmat is szerzett. Hat éve létrehozta a KOKI
Viselkedés Vizsgáló Egységét, amelynek a közelmúltig tudományos vezetője volt.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanszékvezetője és a Rendészettudományi
Doktori Iskola vezető helyettese.
Kutatásaiban prioritást élvez a rendészeti vonatkozású témák kutatása, jelenleg a
Kriminálpszichológiai Kutatóműhelyt vezeti.
A Belügyi Tudományos Tanács a kiváló tudományos munkáért járó Szabó
András-érem adományozásával Haller József egyetemi tanár tudományos
munkásságát és a rendészeti felsőoktatásban elért eredményeit ismeri el.

Budapest, 2020. november 27.

A Belügyi Tudományos Tanács nevében:

DR. FELKAI LÁSZLÓ
BM közigazgatási államtitkár
Belügyi Tudományos Tanács
elnök

3

