
 
 

Dr. Sabjanics István tudományos méltatása 

 

Sabjanics István közel negyven esztendős szakmai pályafutása során eljegyezte 

magát a rendvédelemmel. A rendőri munkát mindvégig élethivatásként 

gyakorolta, amiként napjainkban is ez jellemzi a tudományos élet 

organizátoraként kifejtett tevékenységét. A fegyveres szolgálatot beosztottként 

és vezetőként egyaránt sikerrel látta el. Tehetsége már fiatalon a tábornoki karba 

emelte őt. A közrend és a közbiztonság védelmében gyűjtött tapasztalatait 

kivételes hozzáértéssel hasznosította akkor, amikor a születő új diszciplína, a 

rendészettudomány tudományos műhelyeinek szervezésébe kezdett.  

A Kossuth Lajos Katonai Főiskolán 1979-ben rakéta-tüzér tisztként végzett, a 

Rendőrtiszti Főiskolán nemzetbiztonsági szakirányú-, majd 1998-ban a Janus 

Pannonius Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán nevelésszociológiai 

diplomát szerzett.  

A multidiszciplináris műszaki tudományok terén, 2001-ben, a Budapesti 

Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen megvédett disszertációja jelentősen 

befolyásolta további életútját. A tudományos munka iránti elkötelezettségét a 

mai napig alapvetően meghatározza tanítómesterének, Biszterszky professzor 

úrnak a példaadó szellemisége. 

Sabjanics István szakmai életútjának számos állomásán kapcsolatba került a 

szervezeti kiválasztás és képzés szakterületeivel. 1990 és 1994 között a 

Kormányőrség parancsnoka volt. Nevéhez kötődik az országos hatáskörű 

rendvédelmi feladatokat ellátó szerv humánpolitikai és képzési rendszerének új 

alapokra helyezése. Munkája elismeréséül a köztársasági elnök 1994-ben 

kinevezte dandártábornokká.  

A 90-es évek második felétől 2010-ig a Gábor Dénes Főiskola tanszékvezető-

helyetteseként jelentős szerepet töltött be többek között a biztonságszervezői 

szakirány létrehozásában. A miniszterelnök 2010-ben számára főiskolai tanári 

címet adományozott. Jelenleg két főiskolán is oktat, részt vesz az ott folyó 

kutatásokban, szakmai és kutatási tapasztalataival segíti a diplomamunkát 

készítő hallgatókat.  

A Rendészeti Vezetőképző, Továbbképző és Kutatóintézet megalakulásától 

kezdődően négy éven át az igazgató általános helyetteseként dolgozott. A 

későbbiekben a BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság 

Tudományszervezési Osztály vezetői posztját töltötte be.  



 
 

 

A Belügyi Tudományos Tanács 2011. évi újjáalakulásától kezdődően, jelenleg 

mint a Tanács titkára meghatározó szerepet vállal a közszolgálatban 

nélkülözhetetlen elméleti bázisok létrehozásában. Aktivitása gazdag tartalommal 

töltötte ki a Tanács munkáját. Közreműködött abban, hogy a 

Belügyminisztériumhoz újonnan érkező szakterületek és az azokat képviselő 

szervezetek – mint például a vízügy ágazat – mihamarabb bekapcsolódhassanak 

a belügyi tárca szellemi közösségébe. A Belügyi Tudományos Tanács 

munkaterveiben évről évre megálmodott célok Sabjanics István aktív 

forrásszerző tevékenysége nélkül nem valósulhattak volna meg. Számos állami 

vállalatot és a versenyszféra hazai és multinacionális cégeit sikerült megnyernie. 

Ennek köszönhető az immár ötödik alkalommal megrendezésre kerülő két 

konferenciasorozat növekvő népszerűsége. A biztonságpolitika aktuális 

kérdéseit feldolgozó, valamint a honvédelem és a rendvédelem egészségügyi 

dolgozói számára rendezett tudományos-szakmai konferenciák nem jöhettek 

volna létre Sabjanics István kezdeményező közreműködése nélkül.  

Mindennapi tevékenysége során, így a kutatások koordinálásában, a tudományos 

pályázatok meghirdetésében, valamint a tudományos információs rendszer 

működtetésében igazolta azt a képességét, amellyel felismeri és hasznosítja az 

információs forradalomnak a tudományok művelésére kínált vívmányait.  

A belügyminiszter úr felkérésének megfelelően 2011. óta a Magyar Tudomány 

Ünnepe rendezvénysorozat belügyi fejezetének szerkesztője, e funkcióban 

betöltött tevékenységét is a fáradhatatlan lendület jellemzi.  

Tagja az MTA köztestületének, az MTA IX. Osztály Jövőkutatási Tudományos 

Albizottságának és Oktatási Munkabizottságának, a Belügyi Tudományos 

Tanács állandó tagja, a Rendészeti Szakvizsga Bizottság Nemzetbiztonsági 

Albizottságának, valamint az IBSSA tiszteletbeli tagja.  

 

 

 

 


