ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
RENDŐRSÉG TUDOMÁNYOS TANÁCSA

A Rendőrség Tudományos Tanácsa 2017-ben 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 kamerák rendőrségi alkalmazásának, továbbfejlesztésének lehetőségei;
− az új büntetőeljárási törvény és a titkos információgyűjtés új szabályainak várható
hatásai a rendőrségi gyakorlatban;
− újszerű technikai, pszichológiai, bűnügyi, közrendvédelmi és határrendészeti
eljárások, módszerek a tömeges méretű illegális migráció kezelésében;
− újszerű kriminalisztikai eljárások szerepe a bizonyításban;
− a modernkori toborzás, pályaválasztás, a rendőri hivatás vonzóvá tétele;
− a Magyar Rendőrség szerepvállalása, tevékenysége a nemzetközi válságok
kezelésében;
− a Rendőrség továbbképzési rendszerének jelenlegi helyzete, továbbfejlesztésének
lehetőségei;
− tiszthelyettes, zászlósképzés története Magyarországon;
− a rendőrségi mobil adatátviteli eszközök alkalmazásának, továbbfejlesztésének
lehetőségei;
− a rendőrségi logisztika, informatika, kibervédelem aktuális kihívásai.
A benyújtott Pályázatok esetében a Bíráló Bizottság az alábbi díjak kiadásáról döntött:
•

Első díjat nyert:

Dr. Petrétei Dávid r. százados úr
Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Bűnügyi Technikai Főosztály kiemelt
főtechnikusa
Jelige: „Helyszínelők”
„A bűnügyi helyszín a szabványosítási tendenciák és az új Be. tükrében.” című
pályaművével.
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•

Második díjat nyert:

Dr. Horváth Orsolya Melinda asszony
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar oktatója
Jelige: „Pűthia”
„3D nyomtatás és 3D modellek alkalmazása a bűnügyekben.” című pályaművel.
•

Harmadik helyezést ért el:

Hablicsek Nikoletta r. ezredes asszony
ORFK Rendészeti Főigazgatóság Ügyeleti Főosztály, főosztályvezetője
Jelige: „Nagy Testvér”
„Térfigyelő kamerák (lehetséges) szerepe a segélyhívások kezelésében és a rendőri
egységek irányításában.” című pályaművével.
•

Különdíjban részesülnek:

Dr. Lakatos Péter úr
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar egyetemi
docense
Hangácsi Ádám úr
Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Rendészettudományi Kar, biztonsági-önkormányzati
rendészeti specializáció szak hallgatója
Saláta Zsuzsa asszony
Bódvaszilasi Közös Önkormányzati Hivatal, adminisztrátora
Jelige: „Logisztik”
„Közszolgálati logisztika a gyakorlatban, avagy az illegális migrációval kapcsolatos
rendőrségi feladatok támogatása.” című közös pályaművükkel.

