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A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG 

BELÜGYI SZAKOSZTÁLY 

2019. ÉVI BESZÁMOLÓJA 

 

Tisztelt Közgyűlés!  

 

A Magyar Hadtudományi Társaság Belügyi Szakosztály Elnökségének nevében a 2019. évi 

munkánkról az alábbi jelentését terjesztem fel:  

 

Statisztikai adatok, a szakosztály helyzete: 

A beszámolási időszakban szakosztályunk taglétszáma: 23 fő volt.  

Vezetőségünk összetétele: 1 férfi és 2 nő (Megújításának időpontja 2013. január 10.) 

Vezetőségünk tagjai telefon és e-mail címeken keresztül folyamatosan elérhetők voltak.  

Tagtársaink korösszetétele: 35 év alatti: 7 fő, 35-62 év közötti: 10 fő, 62 év feletti: 7 fő.  

 

A szakosztály vezetése a 2019-es évben: 

Szakosztály elnök: Dr. Schweickhardt Gotthilf ny. tű. alezredes 

Titkár: Horváth Hermina tű. őrnagy 

Tagok: 

Dr. Czinege Krisztina Lilla 

 

A küldöttgyűlés tagjai:  

Dr. Szabó Gyula ny. r. ezredes 

Dr. Pántya Péter tű. alezredes 

 

Tudományos tevékenységek 

A fiatal szakemberek és egyetemi hallgatók kutató munkájának támogatása, részvételük 

ösztönzése az Intézményi és Országos Tudományos Diákköri Konferencián, illetve 

együttműködés az NKE Katasztrófavédelmi Intézettel az előkészítés és lebonyolítás 

feladataiban. 

Az egyetemen felkészítő tanárként, konzulensként, szekció zsűri-elnökként, zsűritagként a 

Belügyi Szakosztály számos tagja is részt vett az ITDK egyetemi lebonyolításában.  

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Doktori Iskoláiban, a KVI-ben folytatott tudományos és 

tudományszervező munkát is láttak el szakosztályunk tagjai.  

 

Az év folyamán a DIT felkérése alapján, a katasztrófavédelmi szakterületen is átdolgozásra, 

pontosításra, redukálásra kerültek a kutatási témajegyzékek, valamint a Katonai Műszaki 

Doktori Iskolában meghirdetett tantárgyak.  
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Az év során a Belügyi Szakosztály tagjai, számos egyetemi jegyzet, kézikönyv megírásában 

vettek részt és számos Kutatóműhelyben tevékenykednek, valamint önálló pályázatokkal 

indulnak. 

A Belügyi Szakosztály tagjai a 2018/19. tanév II. félévében és a 2019/2020. tanév I. félévében 

számos BA és MA képzésben részt vevő hallgató esetében láttak el szakdolgozatok, 

diplomamunkák készítésénél konzulensi, bírálói, illetve záróvizsga bizottsági tagként 

feladatokat is.  

 

Tudományos konferenciákon, rendezvényeken való részvételünk:  

 

2019. április 16-18. XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 

A programot az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki 

Kara szervezte és a rendezvényen összesen mintegy 164 hallgató mérte össze tudását. A 

konferencia szervezésében részt vett titkárunk, Horváth Hermina tű. őrnagy is. A pályázó 

hallgatók konzulensi között, valamennyi tagtársunk ott volt. 

 

2019. április Törzsvezetési Gyakorlat, Szekszárd 

A gyakorlat fő témaköre a vizek kártételei elleni felkészülés, az 1956-os rendkívüli jeges 

árvíz jelenkorba történő modellezésével. Célja a hallgatók elméleti és gyakorlati 

foglalkozások, bemutatók segítségével gyakorolhassák a korábban elsajátított ismereteiket, 

felkészülve a záróvizsgákra. A gyakorlaton részt vett Dr. Schweickhardt Gotthilf 

szakosztály elnök és Horváth Hermina a szakosztály titkára is.   

 

2019. április Részvétel az NKE végzős hallgatói számára tartandó záró évfolyam 

„VÍRUS 2019” közös közszolgálati gyakorlaton.  

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem mintegy ezer hallgatója vett részt az intézmény immár 

hagyományos közös közszolgálati gyakorlatán. A „Vírus 2019” nevet viselő, idei kétnapos 

többhelyszínen zajlódó gyakorlaton emberekre és az emlősökre egyaránt veszélyes járvány 

terjedésének megakadályozását modellezték a szervezők. A gyakorlat jó lehetőséget adott az 

intézmény különböző hívatásrendekhez tartozó hallgatóinak a közös munkára és 

együttműködésre, a veszélyhelyzet kihirdetésének előkészítési folyamatainak és az annak 

bevezetésével kapcsolatos eljárások modellezésére. 

A gyakorlatvezető állományában részt vettek: Dr. Ambrusz József, Dr. Schweickhardt 

Gotthilf, Dr. habil. Pántya Péter, Horváth Hermina és Dr. Rácz Sándor a 

katasztrófavédelmi irányító feladatát látta el a KVI részéről. 

2019. május 22-23. Veszélyhelyzet-kezelési Nemzetközi Tudományos Konferenciát, 

Zilina, Szlovákia 

A konferencián részt vett Dr. habil. Pántya Péter tű. alezredes, tagtársunk aki előadásában a 

tűzvédelmi beavatkozások javításának új lehetőségeit tárta a hallgatóság elé. 

A konferencián részt vett továbbá Ambrusz József  tű. ezredes, tagtársunk is. A résztvevőknek 

volt alkalma megosztani tapasztalataikat arról is, hogyan lehet a gyakorlatban alkalmazni a 

konferencia során bemutatott innovációkat és módszereket, de a házigazdáknak köszönhetően 

a nevezetes történelmi várost is volt alkalmuk megtekinteni. 

 

  

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=szervezet_hirek&hirid=3496


3 
 

2019. július 2-4. A szakosztály tagja a Felső Ausztriai Tűzoltóiskola kurzusán 

A Felső-Ausztriai Tűzoltóiskola július 2-4 között tartotta az osztrák tűzoltó képzési rendszer 

veszélyes sugárzás mérési kurzusát Linzben. A képzés a Seibersdorf Laboratories bronz 

fokozatú sugárzásvédelmi tematikája alapján zajlott, amelyen öt stáció keretében speciális 

sugárzásmérő műszerek felépítésének, alkalmazásának, különböző sugárzások 

tulajdonságainak, a különböző dózis teljesítmények, a radioaktív szennyeződések, a 

sugárzások kimutatásának ismertetése történt. Dr. Rácz Sándor tű. őrnagy tagtársunk is 

részt vett a német nyelvű képzésen, amely zárásaként sikeres vizsgát tett. A kurzus 

szüneteiben a résztvevőknek és az oktatóknak volt alkalma megosztani egymás között 

tapasztalataikat, elképzeléseiket a katasztrófavédelmi oktatás innovatív módszereivel 

kapcsolatban. 

 

 

2019. szeptember Kutatók Éjszakája 

A szakosztály tagjai részt vettek a 2019 szeptemberében ismételten megszervezett 

Kutatók éjszakája rendezvényen. A Tudomány Hónapja rendezvényhez kapcsolódóan 

a szakosztály részt vett a Wesley János Főiskola november 30-i rendezvény előadás 

megtartásával. Dr. Schweickhardt Gotthilf, szakosztályunk elnöke beszélt a humanitárius jog 

változásairól a Genfi egyezmények aláírásának 70. éves évfordulója vonatkozásában, majd 

Dr. Rácz Sándor tű. őrnagy, tagtársunk a beavatkozó tűzvédelemt érintő radioaktív, sugárzó 

anyagok jelenlétében történő tűzoltói beavatkozásokkal kapcsolatos képzések metodikai 

rendszerét mutatta be az érdeklődőknek. 
 
2019. október 9-11. Tűzvizsgáló Szakmai Vetélkedő és Szakmai Fórum 

A három napos eseményre a tűzvizsgálat oktatásában szerepet betöltő intézmények is 

meghívást kaptak, így az alapképzést nyújtó Katasztrófavédelmi Oktatási Központ, a 

Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ, valamint a kriminalisztikai ismereteket adó 

Miskolci Rendészeti Szakközépiskola oktatói mellett az alap-és mesterképzésben 

tűzvizsgálatot oktató Kataszrófavédelmi Intézet Dr. Rácz Sándor tű. őrnagy, tagtársunk is 

jelen volt. 

 
2019. december 5.  

Szakosztályunk elnöke részt vett a Magyar Polgári védelmi Szövetség által, 2019. december 

5-én, a Magyar Tudomány Ünnepe és Magyarország NATO tagságának 20., a Genfi 

Egyezmények ratifikálásának 30. évfordulója alkalmából megrendezett konferencián. Dr. 

Scweickhardt Gotthilf ny. tű. alezredes, az MHTT Belügyi Szakosztály elnöke a Genfi 

Egyezmények változásait, egyben változatait mutatta be tartalmi és időrendi sorrendben a 

nemzetközi jog tükrében. 

 

A szakosztály részt vett a Magyar Katonai és Hadijogi Társaság rendezvényein is. 

 

Publikációs tevékenység 

 

Tagtársaink közül számosan publikálnak, a megjelent legújabb publikációkat titkárunk, 

Horváth Hermina tű. őrnagy elektronikus úton tartja számon.  

A fiatal szakemberek és egyetemi hallgatók kutató munkájának segítése megtörtént a 

publikációs lehetőségek széleskörű biztosításával, vagy számos esetben a tapasztaltabb 

egyetemi oktatók részéről társszerzői szerepkör felvállalásával is.   



4 
 

Mindezeken kívül számos hallgatót készítünk, bátorítunk publikálásra, látunk el témavezetői 

tevékenységeket. 

 

2019 évben megjelent publikációk:  

 

Dr. habil. Pántya Péter tű. alezredes:  

− Pántya Péter; Szalóki Péter 

Megtámasztási megoldások a katasztrófa-védelem speciális beavatkozásai során 

HADTUDOMÁNY: A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG 

FOLYÓIRATA 29 : 1-2 pp. 121-135., 15 p. (2019) 

− László, Bodnár ; Péter, Pántya 

The Threat of Forest and Vegetation Fires and the Possibilities of Intervention in 

Hungary 

ACADEMIC AND APPLIED RESEARCH IN MILITARY AND PUBLIC 

MANAGEMENT SCIENCE 18 : 3 pp. 21-31. , 11 p. (2019) 

− Izabela, Gabryelewicz ; Patryk, Krupa ; Milan, Edl ; Justyna, Patalas-

Maliszewska ; Pántya, Péter 

Survey questionnaire for the study on occupational safety culture in a production 

plant. Construction and statistical verification of data correctness. 

MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING REVIEW 10 : 2 pp. 101-

108. , 8 p. (2019) 

− Himmer, Krisztián ; Pántya, Péter 

Különböző tűzoltó sugarak összehasonlító vizsgálatának eredményei 
HADMÉRNÖK xiv : 2 pp. 179-190. , 12 p. (2019) 

− Debreceni, Péter ; Pántya, Péter 

A fokozottan tűzveszélyes időszakok meghatározásának lehetőségei 

MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY 29 : 1 pp. 243-260. , 18 p. (2019) 

− Andrea, Majlingova; "Pántya, Péter 

Management of risks associated with dangerous goods transportation – review 

VÉDELEM TUDOMÁNY : KATASZTRÓFAVÉDELMI ONLINE TUDOMÁNYOS 

FOLYÓIRAT 4 : különszám pp. 220-246. , 27 p. (2019) 

 

Dr. Schweickhardt Gotthilf Gyula tű. alezredes: 

− Gotthilf, Schweickhardt 

Leadership Tasks Associated with the Use of Coercive Means by Professional 

Disaster Management Bodies 

ACADEMIC AND APPLIED RESEARCH IN MILITARY AND PUBLIC 

MANAGEMENT SCIENCE 18 : 3 pp. 97-108. , 12 p. (2019) 

 

Dr. Szabó Csaba r. őrnagy: 

− Szabó, Csaba (szerk.) 

Doktoranduszok Országos Szövetsége 25 éves Jubileumi Évkönyv 1994-2019 
Budapest, Magyarország : Doktoranduszok Országos Szövetsége (2019) , 70 p. 

− Szabó, Csaba 

Az európai katolikus keresztény szent helyeket érintő új típusú biztonsági 

kihívások elemzése a kritikus infrastruktúraként történő azonosításának 

érdekében 

HADTUDOMÁNYI SZEMLE 12 : 3 pp. 77-94. , 18 p. (2019) 

− Szabó, Csaba 

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10026202
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;30703934
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10055831
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10026202
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;31012726
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;31012726
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10026202
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;30772307
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;30772307
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10026202
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;30730253
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10060932
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10026202
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;30860502
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10026202
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;30424243
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10043611
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;31012782
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;31012782
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10033595
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;31008671
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10033595
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;30928485
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;30928485
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;30928485
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10033595
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A magyarországi magánbiztonsági szakmai kamara helye, szerepe és 

szervezetfejlesztési irányainak vizsgálata a rendészeti igazgatás 

feladatrendszerének vonatkozásában 

[Budapest] : Dialóg Campus (2019) , 8 p. 

− Szabó, Csaba 

A magánbiztonsági szektor szerepe a keresztény szent helyek biztonsági 

modelljének kialakításában 

MAGYAR RENDÉSZET XIX : 1 pp. 117-130. , 14 p. (2019) 

− Szabó, Csaba 

A keresztény szent helyek biztonsági helyzetének vizsgálata 
In: Resperger, István; Ujházi, Lóránd (szerk.) A vallási elemek jelentősége napjaink 

fegyveres konfliktusaiban és biztonsági kihívásaiban 

Budapest, Magyarország : Dialóg Campus Kiadó-Nordex Kft, Wolters 

Kluwer, (2019) pp. 177-191. , 15 p. 

− Szabó, Csaba 

CREATING A MODEL OF PROFESSIONAL SUPERVISION AND 

CONTROL OF THE PRIVATE SECURITY SECTOR TO ENHANCE THE 

OFFICIAL CONTROL BY THE POLICE 

In: Goran, Ilik; Angelina, Stanojoska (szerk.) “Towards a Better Future: Democracy, 

EU Integration and Criminal Justice” : International Scientific Conference Conference 

Proceedings Volume I 

Bitola, Macedónia : Faculty of Law - Kicevo, University “St. Kliment Ohridski” - 

Bitola, (2019) pp. 311-318. , 311 p. 

− Szabó, Csaba (szerk.) 

Studia doctorandorum alumnae: Válogatás a DOSz Alumni Osztály tagjainak 

doktori munkáiból 2. köt. 

Budapest, Magyarország : Pytheas Kiadó (2019) , 424 p. 

− Szabó, Csaba (szerk.) 

Studia doctorandorum alumnae: Válogatás a DOSz Alumni Osztály tagjainak 

doktori munkáiból 1. köt. 

Budapest, Magyarország : Pytheas Kiadó (2019) , 486 p. 

− Szabó, Csaba 

Fejlesztési irányelvek 2.0: Tudományos Osztályok Fejlesztési Bizottsága 

Budapest, Magyarország : Doktoranduszok Országos Szövetsége (2019) , 55 p. 

ISBN: 9786155586439 

− Szabó, Csaba 

A magyarországi katolikus rendőrségi lelkipásztori szolgálat modellje 

Morne, Mauritius : GlobeEdit International Book Market Service Ltd. OmniScriptum 

Publishing Group (2019) , 73 p. 

ISBN: 9786138241096 
 

Dr. Ambrusz József tű. ezredes 

− Érces, Gergő ; Ambrusz, József 

A KATASZTRÓFÁK ÉPÍTÉSÜGYI VONATKOZÁSAI 

MAGYARORSZÁGON 

VÉDELEM TUDOMÁNY : KATASZTRÓFAVÉDELMI ONLINE TUDOMÁNYOS 

FOLYÓIRAT IV : 2 pp. 45-83. , 39 p. (2019) 

− Ambrusz, József 

A katasztrófavédelem 

https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;30882454
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;30882454
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;30882454
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10033595
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;30767195
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;30767195
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10033595
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;30739766
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;30736864
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;30736864
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10033595
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;30685519
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;30685519
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;30685519
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10033595
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;30677508
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;30677508
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10033595
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;30677498
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;30677498
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10033595
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;30674420
https://www.worldcat.org/search?q=isbn%3A9786155586439
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10033595
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;30430830
https://www.worldcat.org/search?q=isbn%3A9786138241096
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10051804
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10047597
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;30655012
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;30655012
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10047597
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;30609540
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In: Bába, Iván (szerk.) Közszolgálati protokoll : egyetemi tankönyv : 1. könyv. 

Alapvetés 

Budapest, Magyarország : Nemzeti Közszolgálati Egyetem, (2019) pp. 77-97. , 21 p. 

− Ambrusz, József 

THE REGULATION AND SPECIAL CHARACTERISTICS OF RECOVERY 

AND REHABILITATION IN HUNGARY 

In: Ing., Michal Titko PhD.; Ing., Matej Masár; Ing., Richard Jankura; Ing., Roman 

Kmeť (szerk.) RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ V ŠPECIFICKOM PROSTREDÍ 

Zilina, Szlovákia : Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v 

Žiline, (2019) pp. 14-19. , 6 p. 

 

Dr. Szabó Gyula ny. r. ezredes:  

- Több műhelyvitán, habilitációs előadáson vett részt 

- Részt vett a Kutatók Éjszakáján 

- Tevékenykedett a Katonai Műszaki Doktori Iskola és a Hadtudományi Doktori Iskola 

szeptemberi doktoranduszi felkészítésén.  

 

Továbbá tagtársaink részt vettek a Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében tartott 

egyetemi Kutatók éjszakája rendezvényen is, ahol kutatási területükhöz igazodó előadásokat 

tartottak. 

A 2019-as munkatervben foglaltakat időben teljesítettük, üléseinket, vezetőségi üléseinket 

megtartottuk, azokon a tervezett programpontokat megtárgyaltuk.  

Az említett konferenciákon tartott előadások kellő mértékben bizonyítják szakosztályunk 

tagjainak aktivitását, annak érdekében, hogy társaságunk szakmai tevékenységét még 

ismertebbé tegyék és a tudományos ismeretek megőrzését, illetve gyakorlatba történő 

átültetését, hasznosítását elősegítsék.  

Tagtársink közül Rácz Sándor tű. őrnagy és Ambrusz József tű. ezredes a 2019-és évben 

sikeresen megvédte doktori értekezését. 

Lektori tevékenységet is végeztünk különböző szakmai folyóiratban megjelenő szakcikkek, 

konferencia előadások, tudományos pályázatok kapcsán. 

Támogatjuk a doktoranduszi képzést, a doktoranduszok évközi dolgozataihoz 

témajavaslatokat fogalmaztunk meg több esetben. 

Tagdíjfizetésünk 95%-osnak mondható. A beszámolóban foglaltak szakosztályunk tagjaival 

egyéni és csoportos megbeszélése kapcsán kerültek megfogalmazásra.  

Összességében megállapítható, hogy szakosztályunk tagjai lehetőségeikhez mérten kivették 

részüket a munkából, reméljük, hogy szakosztályunk   

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10047597
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;30711883
https://m2.mtmt.hu/gui2/?mode=browse&params=publication;30711883
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A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG 

BELÜGYI SZAKOSZTÁLY 

2020. ÉVI 

MUNKATERVEZETE 

A 2019. ÉVBEN VÁLLALT FELADATOK TELJESÍTÉSE ALAPJÁN 

 

Szakosztályunk fő célkitűzései a 2020-as évre vonatkozóan: 

- a jelenlegi viszonyokhoz igazodva a felfelé ívelő pálya, további töretlen biztosítása és 

újabb tagok felvétele, 

- a tagságunk mozgósítása az MHTT pályázatán való részvételre, 

- az MHTT szakértői csapatának erősítése, 

- a szakosztály tagsága tudományos tevékenységének erősítése, az MHTT 

rendezvényeire való mozgósítása, 

- más tudományos szervezetek rendezvényein a szakosztály képviselete, 

- a hallgatók tudományos munkára nevelése.  

A társaság tagjai fontosnak tartják a szakosztály meglétét és a tudományos ismeretek 

megőrzését, megújítását és a gyakorlatban is jól hasznosítható ismeretek továbbvitelét változó 

világunkban. Társaságunk munkájának szakmai színvonalának emelése érdekében, az 

újonnan felvettek részére emléklapokat és azok részére akik, a PhD szakmai fokozatot 

megszerezték oklevelet adományoztunk. 

Az együttműködés továbbfejlesztése a társ és rendvédelmi szervekkel és a Magyar 

Honvédséggel. Olyan jegyzetek, szakmai tanulmányok, tudományos szakcikkek elkészítését 

tűztük ki célul, amelyek egyetemek és főiskolák tananyagát képezhetik, melyre garancia 

tagságunk korbani összetétele (25-67év), a fiatalabbak kimeríthetetlen energiája és az 

idősebbek szakmai tapasztalata.  

Kötelességünk, hogy az országnak és az Európai Unió törvénytisztelő polgárainak az általunk 

megszerzett gyakorlati és elméleti tudást továbbadjuk.  

A tervezetben foglaltak szakosztályunk tagjaival egyéni és csoportos megbeszélések kapcsán 

kerültek megfogalmazásra, mivel hat fő kivételével mindannyian vidékiek, így az ország 

különböző területein laknak és teljesítenek szolgálatot. (A szakosztály ülésének 

megszervezése igen sok energiát igényel). Az abban foglaltakat elfogadják és a továbbiakban 

is támogatják a vezetőség munkáját.  

Az átszervezések rányomják bélyegüket munkánkra, mivel Szakosztályunk tagjainak az 

egzisztenciális biztonságot kellett előtérbe helyezni a tudományos munka szervezésével és 

támogatásával szemben.  

Tagjaink annak ellenére, hogy az élet által ránk kényszerített rendkívüli feladatok 

végrehajtása meghatározta lehetőségeinket a polgári intézményekben, előadások tartásával 
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népszerűsítették a testületet. Társadalomismeret, történelem tantárgy tudományterület 

keretében biztosítottak ismereteket a hallgatóság részére a rendvédelmi szervek munkájáról, 

valamint társaságunk tevékenységéről. Szakosztályunk tagjai az elmúlt évek során több 

intézmény hallgatóival is konzultációkat folytattak a különböző törvényi szabályozásokról és 

annak a gyakorlatba történő megvalósulásáról. A konzultációk, véleményünk szerint nem 

voltak hiábavalók.  

Tagtársaink tudományos publikációi fellelhetők az egyetemi és más releváns 

szakfolyóiratokban is.  

A különböző előadásokon tagságunk 80%-a igyekezett mindig megjelenni és múzeumok 

látogatásával szakmai felkészültségünket igyekeztük gyarapítani. Dr. Gulyás István 

tagtársunk vándorkiállítások rendezésével segíti szakosztályunk hírnevének öregbítését.  

Megítélésünk szerint az elmúlt évek munkája nem volt hiábavaló, mert Szakosztályunk 

tagjainak többségét egyetemünkön ismerik, illetve szolgálati helyeiken parancsnokaik és a 

lakosság pozitív véleménnyel van tevékenységükről.  

A Szakosztályi közgyűléseket és a vezetőségi üléseket megtartottuk.  

- 2019. március 14. 

- 2019. szeptember 6. 

Összességében megállapítható, hogy szakosztályunk minden tagja a lehetőségekhez mérten 

kivette részét a munkából. 

Életmű díjra Dr. Szabó Gyula ny. r. ezredes tagtársunkat javasoljuk. 
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TERVEZETT PROGRAMJAINK 

 

Szervezeti élet 

2020. március 

 

Szakosztály közgyűlése 

Tagtoborzó munka értékelése 

A pályázatokon elért eredmények megbeszélése  

 

Vezetőségi ülések 

2020. február 

Szakosztály közgyűlésének előkészítése  

További pályázatokkal kapcsolatos feladatok megbeszélése  

Tagtoborzó munka megbeszélése  

Rendezvények előkészítése 

 

2020. október 

Rendezvények értékelése  

Közgyűlés előkészítése  

 

2020. december  

Beszámoló előkészítése, javaslatok, problémák megbeszélése  

Munkaterv elkészítése  
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RENDEZVÉNYEK 

 

2020. I. félév  

Szakmai tudományos konferenciákon való részvétel. 

Részvétel az NKE 2020. évi Közös Közszolgálati Gyakorlatán. 

2020. áprilisában részvétel a Tolna Megyei Törzsvezetési Gyakorlaton.  

 

2020. II. félév  

Szakmai tudományos konferenciákon való részvétel. 

Részvétel a Kutatók Éjszakáján.  

 

Budapest, 2020. január 13.  

 

Vezetőség  


