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A Rendőrség Tudományos Tanácsa 2019-ban pályázatot hirdetett és közös gondolkodásra 

hívta a rendészet művelőit, a rendvédelmi szervek valamennyi jelenlegi és egykori 

munkatársát, a rendészettudomány kutatóit, mindazokat a szakembereket, akik tudásukat egy 

biztonságosabb társadalom szolgálatába kívánják állítani.  

 

 

Pályázni az alábbi témákban lehetett: 

 

− a globalizáció rendészeti kihívásai,  

− UAV alkalmazásának lehetőségei az általános rendőrségi feladatok ellátására 

létrehozott szerv tevékenységében, 

− a magyar rendőrség szerepvállalása a nemzetközi válságok kezelésében, Magyarország 

rendőri missziókban történő szerepvállalása erősítésének lehetőségei, 

− újszerű technikai, bűnügyi, közrendvédelmi és határrendészeti eljárások, módszerek az 

általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tevékenységében, 

− a kibertérben elkövetett bűncselekmények felderítésének, bizonyításának új 

módszerei, lehetőségei, 

− az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv állományának képzése 

területén alkalmazható új, innovatív technológiák, módszerek, valamint azok 

lehetséges hatása a rendőri munkára, 

− a rendőri pálya vonzóvá tétele és a már állományban lévők szervezet iránti 

kötődésének fokozása, 

− a Magyar Honvédséggel vagy nem kormányzati szervekkel történő együttműködési 

lehetőségek a békefenntartó és válságkezelő műveletekben (felkészülés alatt vagy a 

műveleti területen),  

− „Z” generáció és a rendvédelem aspektusai, 

− a megújult gyülekezési jogról szóló törvény kihívásai a rendőrségi gyakorlat tükrében, 

illetve a modern tömegkezelés eszközrendszere.   

 

A benyújtott Pályázatok esetében a Bíráló Bizottság az alábbi díjak kiadásáról döntött:  

 Első díjat nyert: 

Dr. Angyal Miklós r. alezredes úr 

Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság kiemelt főnyomozója 
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Jelige: „A la recherche” 

„Az eltűntként körözött személyek és az azonosítatlan holttestek adatbázisainak 

interdiszciplináris elemzése. Javaslatok a kérdéskört érintő személyazonosítási ráta 

növeléséhez.” című pályaművével.    

 

 Második díjat nyertek: 

Szikszai Katalin asszony 

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság, Humánigazgatási Szolgálat, Egészségügyi és 

Pszichológiai Alosztály alapellátó pszichológusa 

Gárdián Lajos úr 

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság, Humánigazgatási Szolgálat, Egészségügyi és 

Pszichológiai Alosztály alapellátó pszichológusa  

valamint 

Császár Tibor Imréné asszony 

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság, Humánigazgatási Szolgálat, Egészségügyi és 

Pszichológiai Alosztály pszichológiai asszisztense  

Jelige: „YXBB a Z-ről”  

„Z generáció és a rendvédelem aspektusai.” című közös pályaművükkel. 

 

 Harmadik helyezést ért el: 

Dr. Petrétei Dávid r. őrnagy úr 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar, Nyomozáselméleti Tanszék 

tanársegédje 

Jelige: „Profilozók” 

„Elkövetői profilalkotás és a bűnügyi helyszín elemzése.” című pályaművével. 

 

 Különdíjban részesült: 

Dr. Nyitrai Endre r. őrnagy úr 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanársegédje 

Jelige: „Drón” 

       „Az UAV alkalmazásának lehetőségei az általános rendőrségi feladatok ellátására 

létrehozott szerv tevékenységében.” című pályaművével. 


