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Tisztelt Hallgató Hölgyek/Urak! 

Figyelem – a belügyi szerveknél végzett kutatások előzetesen engedélyhez 

kötöttek! 

 

A belügyi tudományos kutatói és tudományszervezői munkáról szóló 6/2006. (BK. 

4.) BM utasítás értelmében azon személyeknek, akik a Belügyminisztérium 

hivatali egységeinél, illetve a belügyminiszter irányítása alá tartozó szerveknél 

tudományos kutatást kívánnak folytatni, kérelmet kell benyújtaniuk. A Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának és a Rendészettudományi 

Doktori Iskola azon hallgatóira is vonatkozik ez a rendelkezés, akik empirikus1 

kutatáson alapuló szakdolgozatot, diplomamunkát készítenek. 

 

A kutatási kérelmek benyújtásának lehetősége folyamatos, azonban az 

elbírálásban közreműködő Kutatáskoordinációs Bizottság rögzített 

időpontban történő ülései miatt, a Kar hallgatóinak a 2022. évben július 1. 

napjáig kell a kutatási kérelmet benyújtani, majd az ezt követő években 

április 1. napjáig szükséges ugyanezt megtenni. A keresztfélévben induló  

3 féléves szakirányú továbbképzési szakok esetében ez a határidő október 1. 

A nappali munkarendes képzések esetében a szakmai gyakorlat alatt már 

célirányosan adatgyűjtés végezhető, hiszen a téma már ekkorra kiválasztásra 

került.  

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 (május 15.); 

 egyeztetni a konzulens oktatóval a dolgozat szerkezeti felépítése, 

szakirodalma, az esetleges kutatási igény tekintetében. (június 1.) 

 kérdőíves felmérés tekintetében a kérdőív kidolgozása (június 15.); 

 kutatási engedély hiánytalan kitöltése, a konzulens egyetértésével 

annak beadása (július 1). 

 

 

  

                                                           
1 A mai világban az empirikus szó általában megfigyelések vagy tapasztalatok útján gyűjtött bizonyítékok 

felhasználásával történő adatgyűjtésre utal – pl. felmérések, kutatások, kérőívek alkalmazása 
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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. 

 

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. 

 

További részletek és a Kutatási kérelem űrlap a Belügyi Tudományos Tanács 

honlapján (https://bm-tt.hu/kutatoknak/) megtalálhatók. 

 

 

Budapest, 2022. május 3. 
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