Díjazták a tehetséges fiatal rendészettudományi kutatókat

2014. április 23-án került sor a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán,
az NKE Rendészetelméleti Kutatóműhely által kiírt országos tudományos pályázat
díjkiosztójára.
Dr. Christián László, a Rendészetelméleti Kutatóműhely vezetője hangsúlyozta: a rendészet
egyik legnagyobb adóssága, hogy nagyon kevés tudományos igényű kutatás, szakmai műhely
foglalkozik ezzel az érzékeny és számos tekintetben vitatott területtel. Az NKE bázisán
létesült Rendészetelméleti Kutatóműhely is éppen ezt az űrt próbálja betölteni, a maga
szerény eszközeivel. A Kutatóműhely deklarált céljai között szerepel a rendészettudomány
rendszeres és igényes művelése, ezáltal a rendészettudomány népszerűsítése. Az egy éves
fennállás alatt lebonyolított fél tucat szakmai rendezvénye népszerűsége és az országos
tudományos pályázat kapcsán megnyilvánuló aktivitás fényében megállapítható, hogy komoly
igény mutatkozik a Kutatóműhelyünk által folytatott rendészeti szakmai fórumra. A
Kutatóműhely hírlevele közvetlenül majd 300 rendészettudomány iránt érdeklődő emberhez
jut el, akik már legalább 1 alkalommal részt vettek Kutatóműhely rendezvényen. Az elmúlt
félév egyik legnagyobb eredménye, hogy az NKE támogatásával elindult az NKE
Rendészetelméleti Kutatóműhely saját honlapja – www.rendeszetelmelet.hu - és a
Kutatóműhely Facebook profilja. Hangsúlyos cél egy igényes rendészeti gyűjtő honlap
felépítése és működtetése, ahol a folyamatosan frissülő tartalom böngészése mellett
érdeklődők interaktív módon kapcsolatba is léphetnek egymással a fórumon keresztül.
Az NKE támogatásának köszönhetően a 2014/2015 tanév tavaszi félévében a szakmai
rendezvényeken túl, a Kutatóműhely immár országos rendészettudományi pályázatot is
meghirdethetett. 19 pályamű érkezett be a megadott határidőig. Hatalmas eredmény, hogy
ennyi fiatal kutató megmozdult a nappali tagozatos hallgatóktól, aktív hivatásos állományú
rendőrök, aljegyző vagy éppen gyakorló egyetemi oktató kollégákig bezárólag.
A dolgozatok összegző értékelését a Bíráló Bizottság részéről Dr. Mészáros Bence egyetemi
adjunktus ismertette. Hangsúlyozta, hogy élmény volt olvasni a dolgozatokat, hiszen
rendkívül alapos kutatómunka előzte meg azokat, többen komoly empirikus vizsgálatot
végeztek az általuk választott témában. A dolgozatok jó színvonalúak voltak és szinte
valamennyit érdemes lenne továbbfejleszteni.
Dr. Christián László bejelentette a Fiatal Rendészeti Kutatók Kerekasztala (FIRKKA)
című kezdeményezést, amely egy rendszeres találkozási fórumot létesít a fiatal kutatóknak
arra, hogy kutatócsoportokat alakítsanak, előadásokat tartsanak a rendészettudomány körében,
beszámolhatnak kutatási elképzeléseikről, eredményeikről, megosszák egymással a közérdekű
információkat. Ennek jegyében a két kategória legjobbjait felkérte dolgozataik ismertetésére
május második felében megrendezendő Kutatóműhely rendezvényen.

Prof. Dr. Ruzsonyi Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar
dékánja örömét fejezte ki, hogy a Rendészettudomány művelését és népszerűsítését szolgáló
országos tudományos pályázatára 19 pályamunka érkezett. Az egyetem céljai között szerepel
a Rendészettudományi Doktori Iskola elindítása. Ehhez szükség van érdeklődő, értelmes,
ambiciózus fiatal rendészeti kutatókra, illetőleg olyan fórumokra, ahol közösen a
rendészettudományt szolgáló kutatásokat végezhetnek. A rendészettudományban számos
izgalmas, feltáratlan terület vár még kutatásra, ezért Dékán úr további aktív kutatói
tevékenységre biztatta a pályázókat.
Eredmények:
I.

Kategória: Főiskolások/egyetemisták (nappali és levelező munkarendben
aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezők);

1.) Molnár Ildikó: A rendészeti korrupció aktuális kérdései
2.) Medve Judit: A bűnmegelőzés leghatékonyabb eszközei hazánkban és külföldön
3.) Pataki Márta és Kelemen Roland: Kiberterrorizmus - A terrorizmus új arca
Kategória: A 40. életévüket be nem töltött és tudományos (PhD.) fokozattal
nem rendelkező magánszemélyek
1.) dr. Gáspár Miklós: A rendészeti korrupció aktuális kérdései
2.) dr. Vári Vince: Bűnüldözési statisztika a hatékonyság tükrében
3.) Kiss Róbert: A hajléktalan kérdés rendészeti aspektusai

II.

Különdíj:
Szabó Csaba: A rendőrségi lelkipásztori modell vizsgálata a szervezeti hatékonyság a
társadalmi megítélés, valamint a rendőröknél fellépő lelki és erkölcsi problémák kezelése
szempontjából.

Budapest, 2014. április 28.

