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A Belügyi Tudományos Tanács a kiváló tudományos munkáért járó Szabó 

András-érmet adományoz Hazai Lászlóné Dr. nyugállományú nemzetbiztonsági 

dandártábornoknak, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes egyetemi 

docensének.  

Hazai Lászlóné 1971 óta teljesít hivatásos szolgálatot. 1983-ban szerzett egyetemi 

oklevelet a Budapesti Műszaki Egyetem Vegyészmérnök Karán, 1991-ben a 

Budapesti Műszaki Egyetem doktorává avatta.  

1975-től a Belügyminisztérium állományában dolgozott, majd 1990. március 1-től a 

Nemzetbiztonsági Hivatalba került kinevezésre. 1991-től tölt be különböző szintű 

vezetői beosztásokat. 

Ezen időszak alatt folyamatosan felügyelte és koordinálta az okmánytechnikai, a 

vegyi technikai, a szakértői, valamint a hatósági feladatok végrehajtását, 

irányította a tudományos kutatómunka tervezését, szervezését, végrehajtását. 

Szakmai hatáskörébe tartoztak az Európai Unió egységes okmányadatbázisának 

működtetésével összefüggő Magyarországra háruló feladatok, valamint a nemzeti 

adatbázis kialakítása. 

2016. szeptember 1-től a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat technikai és támogató 

főigazgató-helyettese. 

2017 márciusától a Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes egyetemi docense. 

A kitüntetett évtizedek óta a tudományos munka és a hatáskörébe tartozó 

szakértői területek fejlesztésének kiemelkedő szereplője.  

 

Vegyészmérnökként a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen 

1991-ben szerzett doktori fokozatot a „Papíröregedés jelenségeinek felhasználása 

a spektroszkópiai azonosító vizsgálatokhoz” című disszertációjával. 

 

Szakmai, szakértői és tudományos munkásságának jelentős része a 

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői Intézetéhez kötődik, ahol kutatási és 

szakmai feladatai az okmánytechnika, okmányvédelem, okmányfejlesztés vegyi 

technika területei köré csoportosultak.  
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Alapító tagja a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Tudományos Tanácsának. 

Kutatói tevékenységével hozzájárult a mérnöki metodika eredményeinek 

gazdagításához, a szakértői munka természettudományos alapjainak erősítéséhez. 

Részese volt azoknak a törekvéseknek, amelyek a természet- és a 

társadalomtudományok módszertani közelítésére irányulnak. Kiváló 

eredményeket ért el a nemzetbiztonsági felsőoktatás oktatási, képzésfejlesztési 

munkáiban. Hozzájárult a nemzetbiztonsági felsőoktatás megújításához, részt vett 

új szakmai tantárgyak kialakításában, aktívan közreműködött az ismeretek 

tantermi átadásában, témavezetői feladatok ellátásával szerepet vállalt a 

pályakezdő kutatók és szakoktatók felkészítésében. 

Alapító és szerkesztőbizottsági tagja a 2013-ban létrehozott Nemzetbiztonsági 

Szemle tudományos folyóiratnak, felkészültségével és szakirodalmi jártasságával 

őrködik a periodika elméleti igényessége és a gondozott publikációk nemzetközi 

mércével is elismerhető magas színvonala felett. 

A Belügyi Tudományos Tanács 2013-ban kiváló tudományszervezői munkáért 

járó Szabó András-oklevelet adományozott számára. 2015-től a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem mentor-oktatója (mentor universitatis), a Mentori 

Kollégium tagja. 2017-ben szakmai, oktatói és kutatói tevékenységének 

elismeréseként az egyetem címzetes egyetemi docensi kinevezésben részesítette. 

2019-ben a belügyminiszter előterjesztésére Magyarország köztársasági elnöke a 

Magyar Érdemrend Középkeresztje Katonai Tagozatát adományozta 

dandártábornok Asszonynak a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat okmánytechnikai, 

vegyi technikai, szakértői és hatósági feladatainak ellátása, valamint a 

tudományos kutatómunka szervezése terén végzett kiemelkedő munkájának 

elismeréséül. 

Szakmai életútját végig kísérte a szakértői, a vezetői és a tudományos munka 

hármasa. Több évtizedes pályafutásával, fáradhatatlan szervezői munkájával 

meghatározó személyisége nemcsak a nemzetbiztonsági, hanem a belügyi 

tudományos közösségnek. 

A Belügyi Tudományos Tanács a kiváló tudományos munkáért járó Szabó 

András-érem adományozásával Hazai Lászlóné Dr. dandártábornok asszony 

tudományos munkásságát és a rendvédelmi felsőoktatásban elért eredményeit 

ismeri el.  

Budapest, 2019. november 29. 

A Belügyi Tudományos Tanács nevében:  

 

DR. FELKAI LÁSZLÓ 

BM közigazgatási államtitkár 

Belügyi Tudományos Tanács 

elnök 


