BESZÁMOLÓ
a Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály
2019. évi tevékenységéről
1. Statisztikai adatok
Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály
Taglétszám a 2019. decemberi állapot szerint 22 fő
2019. év folyamán törölt tagok száma 1 fő
2019. év folyamán felvett tagok száma 0 fő
A vezetőség összetétele:
Elnök:

Dr. Fórizs Sándor nyá. r. dandártábornok, egyetemi tanár

Elnökségi tagok:

Zámbó Péter r. ezredes, főkapitányi tanácsadó
Országos Rendőr-főkapitányság
Dr. Gaál Gyula r. ezredes, hivatalvezető
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság
Dr. Hautzinger Zoltán, oktatási dékánhelyettes
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar

Titkár:

Görbe Attiláné Dr. Zán Krisztina r. ezredes, irodavezető
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tudományos Ügyek Irodája

A vezetőség megújításának időpontja:
2013. június 27
A vezetőség elérhetőségi koordinátái:
Dr. Fórizs Sándor nyá. r. dandártábornok
drforizsdandor@invitel.hu
Zámbó Péter r. ezredes
zambop@orfk.police.hu
Dr. Gaál Gyula r. ezredes
gaalg@baranya.police.hu
Dr. Hautzinger Zoltán
hautzinger.zoltan@uni-nke.hu
Görbe Attiláné Dr. Zán Krisztina r. ezredes
zan.krisztina@uni-nke.hu
A 2019-ban – önállóan vagy más szervezetekkel közösen – megtartott rendezvények száma: 5
A rendezvények megnevezése:
1) „A bűnüldözés és a bűnmegelőzés rendészettudományi tényezői” című
nemzetközi tudományos-szakmai konferencia – Pécs, 150 fő (társszervezés a
Magyar Rendészettudományi Társasággal) 2019. június 27.
2) „Pécsi könyvbemutató a Magyar Tudomány Ünnepén”– Pécs, 30 fő
(társszervezés a Magyar Rendészettudományi Társasággal) 2019. november 8.
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2. Szöveges értékelés
1) „A bűnüldözés és a bűnmegelőzés rendészettudományi tényezői”
A Magyar Rendészettudományi Társaság Határrendészeti Tagozatának és a Magyar
Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztályának Pécsi Szakcsoportja a közel két évtizede
megkezdett hagyományt követve, Szent László napja alkalmából, a Rendőrség
Tudományos Tanácsa közreműködésével 2019. június 27-én nemzetközi tudományos
konferenciát rendezett „A bűnüldözés és a bűnmegelőzés rendészettudományi tényezői”
címmel.
A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karán
tartott rendezvény célja annak vizsgálata volt, hogy a rendészettudomány keretei között
milyen eszközök és módszerek alkalmazásával lehet megelőzni vagy hatékonyabban
felderíteni a közbiztonságra, a közrendre, az államhatár rendjére veszélyes emberi
magatartásokat és helyzeteket. További cél volt olyan tudományosan is megalapozott
értékek megfogalmazása is, amelyek közvetlenül támogatják és formálják a
rendészettudományi gondolkodást, illetve forrásul szolgálhatnak a tárgyban felmerült
kérdések megválaszolásához.
A konferencia
előadóinak lehetőségük volt
rendészetelméleti, bűnmegelőzési, bűnüldözési, migrációs tematikájú szekcióülésen a
konferencia címéhez kötődő tárgyban referátumot tartani.
A rendezvényt Zámbó Péter ny. r. ezredes nyitotta meg, aki elmondta, hogy a közel húsz
éve tartó konferenciasorozat egyedülálló módon hozta be a rendészettudományt az
egyetem falai közé. Ezt követően az egyetem képviseletében köszöntőt mondott Jenei
Zoltán, a Pécsi Tudományegyetem kancellára, aki rámutatott a biztonság egyetemleges
felértékelődésére és üdvözölte, hogy a konferencia szervezői széles társadalmi
aspektusként kezelik a biztonság legfontosabb kérdésköreit. Ezt követően Dr. Janza
Frigyes ny. r. vezérőrnagy a Magyar Rendészettudományi Társaság főtitkára Dr. Pintér
Sándor belügyminiszter, miniszterelnök-helyettes, valamint Dr. Felkai László a Belügyi
Tudományos Tanács elnöke nevében köszöntötte a megjelenteket és átadta Dr. Korinek
László akadémikus a Magyar Rendészettudományi Társaság elnökének üdvözletét. Végül
Oszoli Dénes, Pécs Megyei Jogú Város Pécsi Értéktár Bizottság elnöke tolmácsolta Dr.
Páva Zsolt Pécs Megyei Jogú Város polgármesterének üdvözletét. A köszöntők után
plenáris ülés, majd öt szekcióülés következett. A „Bűnügyi tudományok a
rendészettudomány szolgálatában” szekciót Dr. Gaál Gyula r. ezredes, „A kriminalisztika
értékjegyei” szekciót Dr. Fenyvesi Csaba habilitált egyetemi docens, a „Rendészeti
tényezők és a biztonság” szekciót Dr. Varga János ny. hőr ezredes, „A bűnüldözés és a
bűnmegelőzés humán vonatkozású lehetőségei” szekciót Dr. Sallai János r. ezredes,
egyetemi tanár, a „Nemzetköziség és bűnüldözés” szekciót Dr. Hautzinger Zoltán habilitált
egyetemi docens vezette.
A szimpózium kiváló lehetőséget biztosított a másfélszáz résztvevőnek, hogy interaktív
módon vitassák meg a bűnüldözés és a bűnmegelőzés aktuális helyzetét. A konferencia
tudományos értékeinek megörökítésére az elhangzott előadások tanulmányszerű változatai
a Pécsi Határőr Tudományos Közlemények (HU ISSN: 1589-1674) huszonegyedik
számában jelennek meg.
http://www.pecshor.hu/rendezvenyek/2019/2019.htm
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2) Pécsi Határőr Tudományos Közlemények XX. könyvbemutatója
A Pécsi Püspökség Dóm Kőtárában 2019. november 8-án tartották a Rendőrség
Tudományos Tanácsának támogatásával megrendezett „A bűnüldözés és a bűnmegelőzés
rendészettudományi tényezői” című nemzetközi konferencia tudományos értékeit
megörökítő Pécsi Határőr Tudományos Közlemények XXI. számának az ünnepi
bemutatását. A Magyar Tudomány Ünnepe 2019 rendezvénysorozat belügyi fejezetébe
illeszkedő program levezető elnöke Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, a Magyar
Rendészettudományi Társaság főtitkára volt. Bevezetőjében elmondta, hogy a Magyar
Tudományos Akadémia által idén megfogalmazott „Értékteremtő tudomány” szlogen
vezérlőelemként áthatja az összes diszciplínát. Méltatta a tudományos műhelyként
elindított pécsi konferenciasorozat érdemeit és rámutatott arra, hogy a tradícióvá vált
rendezvénysorozat nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a rendészettudomány
tudományággá fejlődhetett. Ezt követően köszönetet mondott a Pécsi Tudományegyetem
rektorának a támogatásért, majd kiemelte, hogy fővédnökként Magyarország
belügyminisztere rendszeresen üdvözli és köszönti a Szent László napi konferenciákat.
Prof. dr. Miseta Attila rektor ünnepi köszöntőjében méltatta az egyetem és a rendvédelmi
szervek közötti kapcsolat minőségét, valamint biztosította a szervezőket a további
támogatásról. Prof. Dr. Sallai János r. ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
tanszékvezető egyetemi tanára a „Fejezetek a magyar rendészet történetéből” című
előadásában bemutatta a modern kori rendészet kialakulásával foglalkozó szakirodalom
fontosabb alkotásait. Az előadása után Dr. Gaál Gyula PhD r. ezredes és Dr. habil.
Hautzinger Zoltán r. ezredes, szerkesztők bemutatták az új, huszonegyedik kiadványt.
Kiemelték, hogy a periodika olvasását a rendészet iránt érdeklődőknek ajánlják, egyúttal
tájékoztatták a résztvevőket, hogy a Magyar Tudományos Művek Tárában is regisztrálták a
kötetet. Elmondták, hogy a jövő évi konferenciát „A hadtudománytól a
rendészettudományig – társadalmi kihívások a nemzeti összetartozás évében” címmel
rendezik. Ezután Dr. Gulyás Zsolt r. ezredes, megyei rendőrfőkapitány hozzászólásában
elmondta, hogy a rendőrség legfontosabb célja a bűncselekmények megelőzése, felderítése,
valamint a bűnelkövetők mielőbbi bíróság elé állítása. Rámutatott a tudomány a rendőrség
alapfeladatainak ellátásában betöltött szerepére. Ismertette, hogy a bűncselekmények
száma a 2010. évhez viszonyítva a felére csökkent, de a felderítési munka, a
vagyonvisszaszerzés, a bűnmegelőzési tevékenység hatékonyságának növelésével a
bűncselekmények száma tovább mérsékelhető. Kitért a baleset-megelőzés és a
bűnmegelőzés összefüggéseire, valamint a sértett gondozás fontosságára.
Zámbó Péter ny. r. ezredes, szakcsoport elnök hozzászólásában hangsúlyozta, hogy a
parancsuralmi rendszerben a tudományos műhelyviták teret adnak a belső indíttatásból jött
gondolatok közlésére. A rendezvény a Püspöki Kincstár megtekintésével zárult.
http://www.bm-tt.hu/rtt/rend.html
Egyéb tevékenységek
- Részt vettünk a Rendészeti Lexikon kidolgozásában.
- Folytattuk a határőrség történetének kutatását a Magyar Nemzeti Levéltárban.
- A szakcsoport tagjai kutatást folytattak nemzetbiztonsági, migrációs és külföldi
(német) bűnügyi témakörökben. Eredményeiket publikációkban jelentették meg.
- Képviseltük a szervezetet az MTA Rendészeti Albizottság rendezvényein.

3. 2020. évi munkaterv
− Pécsi konferenciasorozat
● 2020. június 25.
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„Társadalmi kihívások a nemzeti összetartozás
hadtudománytól a rendészettudományig.”

jegyében.

A

● 2020. november
A nemzetközi szakmai tudományos konferencia értékeit megörökítő könyv
bemutatója a Magyar Rendészettudományi Társasággal közösen.
− További feladatok
• Feladatunknak tekintjük a 2020/2021-ben PhD képzést befejező társasági
tagjaink segítését a felkészülésben.
• Workshop szervezése a határőrizeti/ határrendészeti és ehhez szorosabban
kapcsolódó témájú PhD felkészülésen résztvevők számára. Témájuk,
tapasztalataik, kutatási helyzetük bemutatása, aktuális kérdések
megbeszélése.
• A „Mindenki Hadtudománya Szabadegyetem”-en előadás tartása „A
magyar határőrség az 1956-os események sodrában” címmel.
• Kiadvány készítése és megjelentetése a „Száz éves az államosított magyar
rendőrség” témában az 1920. évi 2. törvénycikk megjelenésének
évfordulója alkalmából. Az anyag határrendészeti vonatkozásainak
kidolgozása.
• Segítségnyújtás a határrendészettel kapcsolatos kiadványok, írásművek
lektorálásában.

4. Témajavaslatok
A 100 éves rendőrségi évfordulóhoz kapcsolódóan a Belügyi Szakosztállyal közösen „A
katonai rendőrség múltja, jelene, jövője” témában rendezvény szervezése.

5. Elismerési javaslatok
-

Elismerő oklevél és tárgyjutalom a márciusi küldöttgyűlésen
Görbe Attiláné Dr. Zán Krisztina r. ezredes 2013 óta látja el a Szakosztály
titkári feladatait. Tudományszervezési és adminisztratív tevékenység
végzésével támogatja az elnök munkáját.

-

Elismerő oklevél és tárgyjutalom a jubileumi rendezvényen
Zámbó Péter r. ezredes hosszú évek óta a Szakosztályunk elnökségi tagjaként
és a Pécsi Szakcsoport elnökeként tevékenykedik. Többek között az ő neve
fémjelzi a pécsi konferencia sorozatot és a kiadványkötetet.

Budapest, 2020. január 14.

Prof. Dr. Fórizs Sándor ny. r. dandártábornok sk.
szakosztály elnök
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