
 

 

     

                

 

HÍRLEVÉL – 2021. március 19. 

Tisztelt Tagozattársak, Kedves Érdeklődők! 

Jelen Hírlevelünkben néhány tájékoztató és figyelemfelhívó gondolatot kívánunk megosztani 
Veletek a Magyar Rendészettudományi Társaság Határrendészeti Tagozata életéből! 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Határrendészeti Tanszéke szolgál 
a Tagozat székhelyéül, így az oktatás és tudományos munka mellett fel kívánjuk karolni az 
ismeretterjesztő és határrendészeti hagyományokat ápoló mozzanatokat is. Ehhez azonban 
óhatatlanul szükség van a Ti közreműködésetekre, javaslatotokra, ötleteitekre is. E 
gondolatok mentén bocsájtjuk közre az alábbi információkat: 

I. A Tagozat ez évben is folytatni kívánja a határrendészetet érintő tudományos, 
történelmi és ismeretterjesztő munkáját. Ennek egyik állomása volt a Sárközi Botond 
által 2021. február 17-én tartott online kiskonferencia „A Frontex kockázatelemzésének 
gyakorlata, tapasztalta és eredménye” témájában, amelyen 40 érdeklődő vett részt. 
Bízunk abban, hogy a jövőben hasonló események szervezésére is sort keríthetünk és 
talán „öröm az ürömben”, hogy a kibertérben zajló közlésekkel többetek számára 
elérhetőbbé válnak az ilyen jellegű események, hiszen ezek figyelemmel követése 
egyszerűbb otthonról vagy az irodából egy-egy laptop segítségével és nem nyomaszt 
senkit az utazás fáradalma. (Bár a személyes találkozók varázsa ez esetben 
pótolhatatlan.) 

Kérjük, hogy amennyiben van igényetek vagy javaslatotok egy-egy érdekesebb téma, 
nevesebb előadó bemutatására, bemutatkozására, úgy jelezzétek felénk és mi 
lehetőségeinkhez mérten igyekszünk megszervezni, hogy minden érdeklődőhöz eljussanak 
az új ismeretek.  

II. Továbbra is folytatódik a Határrendészeti Tanulmányok online tudományos 
folyóiratunk megjelentetése, ehhez várunk a határrendészetet érintő cikkeket, 
publikációkat, esszéket, melyek lektorálására és közlésére megfelelő kapacitással 
rendelkezünk.  

 

III. A határrendész (határőr!) hagyományok ápolása a Tagozat tekintetében kiemelt 
jelentőséggel bír. Ennek egyik állomása volt a Belügyi Nyugdíjasok Egyesülete Határőr 
Tagozatának tagjai által írt és az elmúlt évben megjelentetett rendhagyó 
Határrendészeti Tanulmányok egyik száma, amely érdekes, színvonalas és vidám 
visszaemlékezéseket tartalmazott. E sorozatunkat folytatni kívánjuk, így várjuk a hasonló 
tematikájú visszaemlékezéseket is! 
A Tanszék is igyekszik mindent elkövetni annak érdekében, hogy a még kallódó határőr 
dokumentumokat, fotókat, relikviákat begyűjtse minden érdeklődő számára elérhetővé, 
láthatóvá tegye. Ennek érdekében Tanszékünk könyvtára megkezdte összegyűjteni a 
régi határrendészettel összefüggő tanulmányok, tankönyvek, kiadványok egy-egy 
példányát, melyet hosszabb távon digitalizált formában minden érdeklődő számára 
nyilvános eléréssel is elérhetővé teszünk.  

  



De a kiadványok, tankönyvek mellett házi „múzeumunk” gyarapítására is időt 
szentelünk, a kiállításhoz szükséges bemutató vitrinek beszerzésre kerültek, feltöltésük 
folyamatos. Rengeteg értékes és szebbnél szebb, a határőr múltat tükröző tárgyat 
kaptunk a határőr nyugdíjasoktól, ezért külön köszönet!  

Ehhez kapcsolódóan kérünk mindenkit, akinek fiókjában, szekrénye mélyén bármilyen 
kapcsolódó tárgy, fénykép, dokumentum van, amely hasznos lehet akár a digitalizálás, 
akár a kiállítás szempontjából, az ossza meg velünk és amennyiben lehetséges biztosítsa 
számunkra azok további hasznosításának lehetőségét. Tárgyak esetében természetesen 
csak és kizárólag olyanokat várunk, amelytől tulajdonosa a kiállítás érdekében megválna! 

Ez utóbbiak esetében első körben a rendfokozati jelzésekre és azok egyes részeire 
kívánunk fókuszálni, mégpedig: 
‐ üres HŐR váll-lap, „csontcsillag”, HŐR felirat, 
‐ ötágú vagy hatágú csillag, 
‐ régi hosszú (14 cm) vagy rövid kemény váll-lap (különösen új zászlósi), 
‐ bármilyen régi vagy új lepke, 
‐ új típusú kisalakú vállszalag (különösen zászlósi hímzett zászlósi), 

Váll-lap sorozat tekintetében pedig: 
‐ rendszerváltás előtti vörös csillagos szúrógombos ötágú csillagos, 
‐ rendszerváltás utáni fegyveres erők szúrógombos hatágú nagy csillagos, 
‐ külön a zászlósi rendfokozat változása, 
‐ kis alakú nem hímzett vállszalag fém ékítményekkel, 
‐ hímzett vállszalag, 

‐ valamint az ezekhez tartozó téglalap és „MH” mintájú lepkék. 

Tisztában vagyunk azzal is, hogy sok helyen a már összegyűjtött tárgyakból kis (vagy nagy) 
múzeumokat, kiállításokat, emlékszobákat is berendeztetek, ezek bővítését, karbantartását 
mi is fontosnak tartjuk. Ugyanakkor nem rendelkezünk átfogó információval, hogy hol 
találhatunk ilyeneket, ezért a hagyományőrzés érdekében a Tagozat vezetése úgy döntött, 
hogy a Tanszék kapacitására figyelemmel felmérjük ezeket és elérhetőségüket 
mindannyiótokkal megosztjuk (hosszabb távon akár egy mobil applikáció segítségével is).  

Kérünk mindenkit, akinek szervezeti egysége rendelkezik határőr emlékszobával, 
emlékhellyel vagy akinek tudomása van ilyenről az ossza meg velünk és mi egy komplex 
adatbázisba töltve azokat összegyűjtjük és közkinccsé tesszük. Itt várjuk az emlékszobák, 
emlékhelyek, „házi múzeumok”, emléktáblák, köztéri alkotások helyének pontos 
helyszínét, elérhetőségét (látogathatóság, illetve, hogy szabadban található-e), rövid 
tájékoztató leírását, esetleg néhány fotót tartalmazó dokumentációját. A gyűjtés 
folyamatos, bármikor küldhetitek az információkat! 

 

 

 

 

 

 

 

  



IV. Tájékoztató Tagozattársaink eredményeiről – azaz „Akire büszkék vagyunk” rovatot is 
szeretnénk indítani.  

Kérjük, hogy amennyiben Tagozatunk tagjaival kapcsolatos kiemelkedő eseményekről, 
eredményekről bárkinek tudomása van, ossza meg velünk a Tagozat elérhetőségén vagy a 
Tanszék bármely munkatársának elérhetőségén és mi örömmel tájékoztatjuk 
Tagozattársainkat a fejleményekről.  

Engedjétek meg, hogy e körben Tagozatunk tagjaival kapcsolatos pozitív hírként megosszuk 
Veletek, hogy:  
1. Vedó Attila r. őrnagy úr 2021. február 26-án sikeres (online) műhelyvitát tartott „A 

magyar királyi csendőrség szolgálati ágainak kialakulása, szolgálati tevékenységének 
fejlődéstörténete 1881-1944.” címet viselő disszertáció-tervezetéről. Következő 
állomás a tervezet pontosítását követően a nyílt védés! 

2. Kui László r. alezredes úr (Tagozatunk titkára) pedig 2021. március 23-án (szintén online) 
nyílt védés keretében mutatja be „A magyar határőrizet technikai generációváltásai és 
lehetséges fejlesztési irányok” című doktori disszertációját! Reméljük személyében 
mihamarabb új doktort köszönthetünk köreinkben. 

 
Mindkét Tagozattársunknak ezúton is gratulálunk a már eddig elért eredményeikhez! 
 
 
Budapest, 2021. március 19. 

MRTT Határrendészeti Tagozat 
elnökség 

  


