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Tisztelt Hallgatók! 

Tisztelt Konzulensek! 

 

 

A Magyar Közlöny Hivatalos Értesítő 2022. évi 56. számában megjelent a 

belügyminiszter 18/2022. (IX. 26.) BM utasítása (továbbiakban: Utasítás) a belügyi 

tudományos kutatói és tudományszervezői munkáról szóló 6/2006. (BK. 4.) BM utasítás 

(továbbiakban: BM utasítás)módosításáról. 

 

Az utasítás 4. §-a szerint BM utasítás 24/F. pont d) alpontja, azaz 

„24/F. *  Kérelemhez, engedélyhez nem kötött kutatások: 

d) *  a felsőoktatásban és a doktori képzésben tanulók kutatásai.” szövegrész hatályát 

veszti. 

Az Utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba. 

 

A kutatási kérelmek gördülékeny elbírálása érdekében az alábbiakra hívom fel szíves 

figyelmét: 

 

1. A felsőoktatásban és a doktori képzésben tanulók kutatásainak engedélyezése 

érdekében a BM utasítás rendelkezésére figyelemmel kérelmet kell beadni. 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának és a 

Rendészettudományi Doktori Iskola azon hallgatóira is vonatkozik ez a 

rendelkezés, akik empirikus kutatáson alapuló szakdolgozatot, 

diplomamunkát, doktori értekezést készítenek.  

 

A Belügyminisztérium hivatali egységeinél, illetve a belügyminiszter által 

irányított szerveknél folytatott tudományos kutatások engedélyeztetési 

folyamata  

 a korábban (2022. január elseje, a 6/2006. BM utasítás hatályba lépése 

előtt) már jóváhagyott, engedélyezett,  

 a megkezdett,  

 a folyamatban levő, valamint  

 a befejezett 

kutatások esetében nem szükséges, az utólagos engedélyeztetés nem 

elvárt. A kutatási kérelem benyújtása és engedélyeztetése csak azokra a 

tudományos kutatásokra vonatkozik (akár egyetemi hallgató, akár doktori 

iskola hallgatója, akár oktató vagy a belügyminiszter, illetve a belügyminiszter 

által irányított szerveknél foglalkoztatott személy végezné a kutatást), amelyek 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A06U0006.BM&txtreferer=00000003.TXT#lbj46id5386
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A06U0006.BM&txtreferer=00000003.TXT#lbj47id5386
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a tervezés fázisában vannak, még nem engedélyeztek és nem kezdtek 

el. 

 

A kérelem benyújtásához szükséges egyszerűsített/rövidített új 

formanyomtatvány elérhető az elektronikus felületen ahol a kérelmet rögzíteni 

kell, oly módon, hogy a konzulens/témavezető támogató 

bejegyzése/ajánlása és neve kerüljön megjelölésre.  

A kutatások engedélyeztetése a Kutatási kérelem űrlap benyújtásával 

kezdeményezhető, a következő módokon: 

 elektronikus formában a magyarorszag.hu weboldalról, az Oktatás, 

Kutatás / Kutatás / Belügyminisztérium – Kutatási kérelmek benyújtása, 

Jelentkezés a Belügyi Doktori Kollégiumba, Csatlakozás a Belügyi 

Tudományos Adattárhoz pontból, a Központi Azonosítási Ügynök 

szolgáltatással; 

 a Kutatási kérelem űrlap – a Belügyi Tudományos Tanács honlapjáról 

történő – letöltésével, kitöltésével és postai úton történő beküldésével a 

következő címre:  

Belügyminisztérium, Tudománystratégiai és -koordinációs Főosztály, 

1903 Budapest, Pf. 314. 

A kapcsolódó link az alábbiak szerint érhető el: 

https://bm-tt.hu/kutatoknak/ 

 

A kutatási kérelmek benyújtásának lehetősége folyamatos, viszont a bizottsági 

ülések rögzített időpontjai miatt a következő befogadási határidők 

figyelembevétele ajánlott: adott évben január 1., április 1., július 1., október 1.  

A keresztfélévben induló 3 féléves szakirányú továbbképzési szakok esetében ez 

a határidő szintén október 1. 

 

A kutatást befogadó szerv a Kutatáskoordinációs Bizottság kutatásmódszertani 

befogadhatóságának javaslata alapján, a Bizottság ülésétől számított 15 

munkanapon belül dönt a kutatási kérelem engedélyezéséről. Ennek a 

folyamatnak eredményként a tanév kezdetekor már rendelkezésre áll a 

szabályos kutatási engedély, amely alapján azonnal folytatódhat a munka. 

 

Fentiek alapján a végzős hallgató teendői:  

 érdeklődési körének megfelelően választ az ajánlott címjegyzékből, 

amely a tanszékek honlapjain megtalálhatóak; 

 ha nincs megfelelő téma, akkor egyéni témával jelentkezhet; 

 kialakítani a szakdolgozat szerkezeti felépítését, a feldolgozandó 

szakirodalmat, meghatározni a kutatási igényeket; 

 egyeztetni a konzulens oktatóval a dolgozat szerkezeti felépítése, 

szakirodalma, az esetleges kutatási igény tekintetében.  

 kérdőíves felmérés tekintetében a kérdőív kidolgozása; 

 kutatási engedély hiánytalan kitöltése, a konzulens egyetértésével 

annak beadása.  

 

2. Amennyiben a korábban benyújtott kutatási kérelem elutasításra került, akkor 

az Ügyfélkapu rendszeren kérjük azt ismételten benyújtani. Ebben az esetben az 

elutasítás okát alaposan értelmezve a konzulens/témavezető iránymutatásainak 

figyelembevételével új címet lehet választani, vagy megfelelő címmódosítást kell 

alkalmazni. Javasoljuk ehhez a következő link felhasználását: 

https://bm-tt.hu/kutatoknak/
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https://rtk.uni-nke.hu/hallgatoknak/szakdolgozat-diplomamunka#temajegyzek 

 

 

Budapest, 2022. szeptember 27.  

 

    

  

https://rtk.uni-nke.hu/hallgatoknak/szakdolgozat-diplomamunka#temajegyzek

