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A Belügyi Tudományos Tanács, a Belügyminisztérium 
központi tudományos szervezete programjait a gyakor
lati életben felmerülő feladatok – a tudomány eszközeivel 
és módszereivel történő – megoldását támogatja, ame-
lyekre jellemző a multidiszciplináris szemlélet. Felismerve 
azt, hogy a közrend, a biztonság garantálásának terhei 
leginkább a belügyi kormányzatra nehezednek a mintegy 
évtizedes múltra visszatekintő, évente megrendezésre ke-
rülő biztonsági fókuszú nemzetközi tudományos-szak-
mai konferenciasorozat keretében a nemzetközi és hazai 
tudományos élet elitjét sikerült előadóként megnyerni. 

A Belügyi Tudományos Tanács gondozásában 2017-
ben megjelent a Biztonsági kihívások a 21. században 
című hiánypótló, mintegy 900 oldalas tanulmánykötet. 
A kiadvány az elmúlt évtizedek állapotelemzése és a vár-
ható tendenciák, prognózisok bemutatását követően, 
a  jelen biztonságához kötődő kutatásait jeleníti meg, 
 iskolateremtő tudósok, innovatív kutatók, valamint gya-
korlati szakemberek tudományos és szakmai eredmé-
nyeinek, tanulmányainak publikálásával. A kötet angol 
nyelven 2018-ban jelent meg.

Mivel a tehetséggondozást a Belügyi Tudományos 
 Tanács kiemelt küldetésének tekinti, ezért Dr. Felkai 
László, közigazgatási államtitkár, a Belügyi Tudományos 
Tanács elnöke és a Doktoranduszok Országos Szövet-
sége 2019-ben együttműködési megállapodást írt alá, 
amely formálisan is rögzíti a sok éve sikeresen működő 
közös gondolkodást, közös munkát. Mint ahogy a kötet-
ben is külön fejezetben jelentek meg az innovatív kutatók 
kutatási eredményei, úgy a belügyi ágazat számos más 
(gyakornoki rendszer, tudományos pályázati felhívások, 
tudományos-szakmai konferenciákon e-poszter szekció) 
programmal járul hozzá a tehetséggondozáshoz.

A fenti előzmények hatására született meg 2019-ben 
az az elhatározás, hogy a Belügyi Tudományos Tanács, 
a Doktoranduszok Országos Szövetségével együttműkö-
désben, az Akadémiai Kiadó szakértői munkájával, nyílt 
hozzáférésű, elektronikus tudományos folyóiratot jelen-
tet meg Scientia et Securitas címmel.

A folyóirat szellemiségével kapcsolatban az alapítók 
többek között az alábbi szerkesztési elvek iránt elkötele-
zettek: 
–  nemzetközileg is elismert szerkesztőbizottsággal való 

együttműködés, 
–  lektorált, tudományos igényességű publikációk meg-

jelentetése,
–  kiemelt publikációs lehetőséget biztosítani doktori is-

kolák hallgatói, fiatal kutatók számára, 
– magyar és angol nyelven történő közlés lehetősége, 
– rövid időtávon belül a folyóirattal elismertséget elérni. 

A Scientia et Securitas multidiszciplináris  folyóirat, 
minden tudományterületről fogad be tudományos igé-
nyű dolgozatokat, amely az adott terület biztonsági 
 aspektusát is vizsgálja. A folyóirat eredeti kutatásokról 
szóló kéziratokat közöl, recenziókat, valamint konferen-
cia-beszámolókat a Kitekintő rovatban. 

A szerkesztőbizottság tervei szerint a folyóirat évente 
négy füzettel jelentkezik, amelyből egy angol nyelvű.

Induló füzetünkben megjelenő közlemények a mes-
terséges intelligencia megoldások és hálózatkutatási 
eredmények, az új technológiák gyakorlati alkalmazásá-
nak biztonsági vetületeit vizsgálják.
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