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1 Summary 

I have more than 25 years of experience gained in the field of information technology of law 

enforcement, Consequently, I have been following its progress and development for a long 

time. My study focusses on the organisation- and education-related issues of the police force, 

of disaster management and of prison service.   

The well-known concept and contents of information technology keep changing in response to 

technological advances. Law enforcement is one of the most significant pillars of public 

administration, and accordingly, it has important specialised IT systems to its disposal. Yet, in 

the relevant literature of computer science, the information technology of law enforcement is 

not listed as one of its subfields. In this paper, I therefore defined the concept and contents of 

law enforcement-specific information technology.  

Its current organisation structure was established at the end of the 20th century, but by now it 

has exceeded the support and service role it originally had and has become a decisive factor of 

the fundamental activities and strategic management of law enforcement. I considered it a 

scientific issue and task to define the place the subfield of strategic IT management holds in the 

overall organisational structure of law enforcement and how it is related to its strategic and 

professional decision making governance. I find it essential that strategic IT management as 

well as the operative information technological activities of law enforcement organisations 

should be absolutely professional. In order to make it happen, I explored the IT-related activities 

of law enforcement organisations, their place in management, and I made some suggestions 

regarding the introduction of internationally adopted methodologies, the measurability of IT-

related performance and organisational restructuring that would place organisational strategy 

into the foreground,  

IT tools and systems are used by all employees of law enforcement organisations. It determines 

the effectivity of each one of them to what extent and on which level its employees are able to 

use these assets, find their way in the „digital world” and know its rules and determining factors. 

Due to the dynamic development of IT technologies, the internal IT-related training of law 

enforcement organisations must be reviewed with regards to how it harmonises with or builds 

upon the course material acquired in public education and to what extent its responds to the IT-

related challenges of our modern world. Based on my analysis of the training structure and on 

the questionnaire survey conducted among law enforcement students, I made some suggestions 

concerning modifications in the instruction of information technology.  
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2 A kutatás előzményei 

Munkám során több, mint 25 év tapasztalatot szereztem magyarországi rendvédelmi 

szervezetek informatikai szakterületén, így hosszú ideje követem a fejlődést. Tudományos 

szempontból közel 20 éve foglalkozom a területtel, 2002-ben főiskolai (BsC) szakdolgozatom, 

majd 2009-ben egyetemi (MsC) diplomamunkám is ebben a témakörben készült. Első 

tudományos publikációm 2001-ben jelent meg a témában. Doktori kutatásom témájának is ezt 

választottam.  

Az informatika korunk egyik legdinamikusabban fejlődő területe, amely napról-napra új 

kihívások elé állítja a rendvédelmi szervezeteket is. Az informatika fejlődésével nem csak új 

technológiai megoldásokat alkalmazunk, hanem ezek eredményeként a munkafolyamatok is 

megváltoznak. Az automatizáció, a digitalizáció és a mesterséges intelligencia kihívásaival 

csak az a szervezet képes megbirkózni és eredményeit saját céljainak megvalósítására fordítani, 

amelyik alkalmazkodik a megváltozott környezethez. A terület kutatását fontosnak tartom, 

hiszen a jelzett alkalmazkodásra csak az a felkészült szervezet képes, amelyet jól képzett 

szakemberek alkotnak.     

Értekezésemben a rendvédelmi informatika fogalmának és tartalmának meghatározásával, a 

rendvédelmi szervezetekben az informatikai szakterület helyével, szerepével, az informatikai 

feladatrendszer struktúrájával, valamint a tiszthelyettes képzésben az informatika oktatásának 

egyes kérdéseivel foglalkozom.  

 

3 Célkitűzések 

Célom, hogy a rendelkezésre álló hazai és külföldi tudományos szakirodalom alapján 

feldolgoztam az informatika fogalmának fejlődését, napjainkban érvényes tartalmát. Ezen a 

területen fő célom, hogy a rendvédelmi informatika, mint szakinformatika fogalmát – és 

aktuális tartalmát - meghatározzam.  

A rendvédelmi szervezetek központi (országos szakirányító) szervezeteinél az informatika 

szervezetei egységeinek szervezeti hierarchiában elfoglalt helyét, stratégiai vezetésben betöltött 

szerepét vizsgálom. Több – hasonló jelentőségű - hazai és egy külföldi szervezetnél is 

megvizsgálom az informatika helyét, stratégiai irányításban betöltött szerepét. A vizsgálati 

eredmények elemzésével célom az informatika stratégiai, meghatározó szerepét bizonyítani, 

ennek alapján javaslatot tenni az informatikai szervezeti egység rendvédelmi szervezeti 

hierarchiában elfoglalt helyének meghatározására a szervezet hatékonyságának növelése 

érdekében. Ezen a területen további célom, hogy napjaink kihívásaihoz igazodóan, az 

informatika megkerülhetetlen, innovatív szerepére alapozva nemzetközileg elfogadott – 

stratégiai vezetést és operatív végrehajtást támogató - módszertanok alkalmazására, ezekkel 

együtt az informatika szervezeti átalakítására is javaslatot tegyek, a professzionális, mérhető, a 

szervezeti stratégia megvalósítását szolgáló informatika biztosítása érdekében. 

A rendvédelmi tiszthelyettesképzésen belül az informatika oktatását vizsgálom. A közoktatás 

informatika oktatásának jogszabályok és riportok alapján történő felülvizsgálata, valamint a 



5 

 

hallgatók körében végzett kérdőíves felmérés alapján célom javaslatot tenni a képzés jelenlegi 

struktúrájának, tartalmának módosítására. 

 

4 Vizsgálati módszerek 

1. Kutató munkám kezdetén alapinformációk gyűjtését végeztem egyrészt általánosan az 

informatikával, az egyes szakinformatikákkal kapcsolatosan, majd a rendvédelmi 

szervezetek informatikai szervezeteivel, feladatrendszerével és oktatásával 

kapcsolatosan. Ezeket az adatokat rendszereztem. 

2. Az adatok elemzése során különböző információ halmazokat határoltam el egymástól. 

3. A kutatás témakörének behatárolását követően szűkítettem a feldolgozható adatok 

körét. 

4. Több évtizeden át három rendvédelmi szervezetnél – informatikai szakterületen - 

végzett munkám során megfigyeléseket tettem, folyamatosan naprakészen tartottam 

magam az érintett témákat tekintve. 

5. A rendvédelmi tiszthelyettes képzésben résztvevő hallgatók között kérdőíves felmérést 

végeztem. A zárt kérdőívben az informatikai ismeretekkel, oktatással kapcsolatos 

kérdéseknél több kérdéses Likert-skálát alkalmaztam, a skálafokozatok szimmetriájára 

figyelemmel páratlan számú skálafokozattal. Az összegyűjtött adatokat - részben 

automatizált módszerrel – feldolgoztam, majd elemeztem. Az egyes részeredmények 

közötti összefüggéseket meghatározva jutottam következtetésekre. 

6. Folyamatosan figyelemmel kísérem a témát érintő tudományos szakirodalmat, ezek 

feldolgozásával, másodelemzésével összefüggéseket keresek, analízis, szintézis, 

indukció és dedukció módszereivel igyekszem a kutatás célkitűzéseinek eleget tenni. 

7. Kutatásomat 2019. január 31-én zártam le, egyes részadatok, hivatkozások pontosítása 

2019. augusztus 31-ig történt. A 2019. november 21-i munkahelyi vitát követően, az ott 

elhangzott vélemények alapján 2020. január 31-ig további pontosításokat végeztem. 

 

5 Új tudományos eredmények 

1. Meghatároztam a rendvédelmi informatika fogalmát.  

A rendvédelmi informatika elméleti értelemben az információ gyűjtésével, tárolásával, 

feldolgozásával, továbbításával és szolgáltatásával foglalkozik, gyakorlati 

megközelítésben számítástechnikai, vezetékes és vezeték nélküli híradó (távközlési) és 

biztonságtechnikai eszközök és szolgáltatások rendszere, amelynek alapvető szerepe 

van a jogszabályokban meghatározott rendvédelmi feladatok és ezeken keresztül a 

rendvédelmi szervezeti stratégiák megvalósításában. [2][29][33] 

2. Meghatároztam a szervezet vezetésének és informatikai szakterületének szükséges 

viszonyát.  
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Azoknál a szervezeteknél, ahol az informatika a szervezeti stratégia megvalósításának 

meghatározójává vált, az alaptevékenységhez kapcsolódó folyamatok döntő többsége 

informatika által vezérelt, továbbá a versenyképesség megtartása, fejlesztése érdekében 

jelentős informatika fejlesztés valósul meg, ott az informatikai szervezet vezetőjét 

közvetlenül a szervezet első számú vezetőjének kell irányítania. Az informatikai 

vezetőnek a szervezet közvetlen – szakmai és stratégiai döntéshozó – felső vezetéséhez 

kell tartoznia. Az informatikai stratégiai és operatív területeket szervezeti struktúrában 

egymástól el kell választani. [59][60][86][87][91] 

3. A rendvédelmi szaktantárgyak és az informatika tantárgy oktatásának kapcsolatára 

vonatkozóan az alábbi megállapítást tettem.  

A különböző szaktevékenységek informatikai eszköz vagy rendszer által végzett fő-, 

támogató-, vagy kiegészítő tevékenységét, adminisztrációját az adott tématerület 

oktatását szolgáló tantárgy keretén belül kell oktatni, az érintett terület szakoktatója 

által, hiszen a szaktevékenység nem változik (egyes esetekben a folyamat módosulhat), 

csak a végrehajtás platformja. Az informatika ebben az esetben nem tárgya, hanem 

eszköze a képzésnek. [149] 

4. Bizonyítottam, hogy a rendvédelmi tiszthelyettes képzésbe bekerült hallgatók több, 

mint 90%-a rendelkezik informatikai előképzettséggel, amely – elsősorban - a 

közoktatás rendszeréből következik. Ennek alapján az informatikai alap kompetenciák 

oktatása nem, vagy csak kompetencia felmérést követően differenciáltan – 

felzárkóztatás céljából - szükséges. Ugyanakkor a technológia fejlődésével és 

terjedésével szükségessé vált a nagyvállalati informatikai rendszerekkel, az informatikai 

biztonsággal és az újszerű informatikai kihívásokkal kapcsolatos ismeretek oktatása. 

[2][149][157][158] 

 

6 Az eredmények hasznosítási lehetősége 

1. Kutatásom alapján felmérhető és meghatározható más szakterületek 

szakinformatikájának tartalma, tevékenysége, majd ebből következően fogalma. 

2. Értekezésem eredményeit felhasználva elemezhető hierarchikus felépítésű 

szervezetekben az informatikai tevékenység tartalma, valamint a stratégiai irányítás és 

az operatív végrehajtás viszonya, amelynek alapján optimalizálható az informatikai 

szervezet felépítése, a folyamatok szervezése, az erőforrások tervezése.  

3. Az oktatást felülvizsgáló módszer alkalmas további közoktatáson kívüli szakmai 

oktatási rendszerek vizsgálatára, összehasonlítására, nem csak az informatikára, hanem 

más – funkcionális, vagy támogató - szakterületekre vonatkozóan is.  

4. A közoktatásban oktatott tantárgyak és tananyagok vizsgálatával következtetések 

vonhatók le a közoktatáson kívüli oktatás, szakképzés tananyagára vonatkozóan. 
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5. Az általam elkészített kérdőív alkalmas más szervezetek számára, hogy munkavállalóik 

informatikai előképzettségére, ezen belül az erősebb és a gyengébb területek 

azonosítására vonatkozó megállapítást tegyenek, és ebből következően az informatikai 

oktatás mennyiségét és tartalmát meghatározzák. 

6. Felsősoktatásban szerzett tapasztalataim alapján ajánlom az oktatással kapcsolatos 

kérdőívet és a rendvédelmi tiszthelyettes képzéshez elkészített oktatási vázlatot a 

rendvédelmi felsőoktatás résztvevői számára (NKE RTK). A kérdőívvel bemeneti 

kompetencia mérhető, az oktatási vázlat pedig alkalmas a tananyag törzsének 

kialakítására. 
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