
„A policzia az a tudomány, 

melly azon elveket adja elő, 

mellyek szerint a belső bátorság, 

és a közrend a statusban 

minden lehetséges sértések, és 

balesetek ellen ótalmaztatik, a 

mennyire ez a jogszolgáltatási 

intézetek által el nem érhető és 

mellyek szerint polgároknak 

mindennemű műveltsége is 

előmozdíttatik, egyébiránt az a 

személyzet is, melly ezen 

tudomány czéljának eléréséhez 

rendelve vagyon, policziának, 

vagy rendőrségnek hívatik.”  
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Tisztelt Érdeklődő! 

Köszöntöm a Magyar Rendészettudományi Társaság Hírlevelének olvasóit! 

A Magyar Rendészettudományi Társaság Elnökségének döntése alapján időszaki kiadványként 

nyomtatott és elektronikus formában Hírlevél kerül kiadásra, amelynek célja az érdeklődők 

hiteles tájékoztatása a Társaság életéről, valamint aktuális eseményeiről, az Egyesület és 

Tagozatok által elért legfontosabb eredményekről.   
Kérem, ha ideje engedi, olvassa rendszeresen Hírlevelünket és tájékozódjon a Társaság életének 

eseményeiről! Amennyiben érdeklődik munkánk iránt tisztelettel várjuk sorainkba. 

Minden tagtársunknak a vesztegzár elviselésére fegyelmet, türelmet, kitartást kíván az elnökség.  

Budapest, 2020.09.03. 

Prof. Dr. Korinek László akadémikus

az MRTT elnöke 
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Magyar Rendészettudományi Társaság 2020. július 2-án Elnökségi és 

Felügyelő Bizottsági ülést tartott. 

MRTT ELNÖKSÉGI ÜLÉS 
2020. 07. 02. 

Az új Elnökség a vírushelyzet miatt 2020. 07. 02-án 
tartotta ülését, amelyhez az NKE biztosított 
helyszínt. A napirendi pontok között szerepelt az 
MRTT feladat – és munkatervének megvitatása. 
Ismertetésre került a tagozatok helyzete, illetve a 
tevékenységükre vonatkozó feladat- és ütemterv 
aktualizálása. Az MRTT Elnöksége 19 új tagot 
választott soraiba.  A napirendi pontok 
megtárgyalása előtt Főtitkár úr ismertette, hogy a 
kerek évfordulós születésnapjukat idén ünneplők 
részére díszemléklap készült. A három érintett tag:  
Prof. Dr. Finszter Géza ny. r. ezredes (75)  
Prof. Dr. Blaskó Béla ny. r. vezérőrnagy (70)  
Prof. Dr. Sárkány István ny. r. vezérőrnagy (75).  

A közgyűlésen jelen lévő Blaskó 

vezérőrnagy úr személyesen vette 

át az emléklapot Prof. Dr. Korinek 

László elnök úrtól.  

Új főtitkárt választott az MRTT 

Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, aki a társaság megalakulása óta látta el a 
főtitkári feladatokat, továbbra is az elnökség tagjaként működik közre az MRTT 
munkájában. 

titkár                        Krauzer Ernő r. ezredes. 

A Magyar Rendészettudományi Társaság 2020. január 31-i közgyűlésén új főtitkárt 
és titkárt választott. A tisztújítás eredményeként az MRTT új tisztségviselői: 

 
főtitkár         Prof. Dr. Kovács Gábor c. r. dandártábornok, 
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Tagsági ülés és Vitaindító rendezvény 
Beszámoló az MRTT Magánbiztonsági Tagozat 2020. június 30-i üléséről  

A koronavírus okozta helyzet enyhülését kihasználva az 

MRTT frissen újjáalakult Magánbiztonsági Tagozata 

 az első adandó alkalommal megtartotta tagsági ülését. A dr. Szövényi 

György tagtársunk által felvetett vitaindító értekezlet június 30-án nagy sikerrel 

került megrendezésre, amellyel kezdetét vette egy fontos és nagyon is aktuálissá 

vált tudományos munka a magánbiztonsági szektor életében. 

Az értekezésen jelen volt dr. Kovács Gábor c. r. dandártábornok, az MRTT Főtitkára 

és Krauzer Ernő r. ezredes úr, az MRTT Titkára is, aki segítséget nyújtott a 

színvonalas helyszín biztosításával a Belügyminisztérium Rendészeti 

Vezetőkiválasztási, Vezetőképzési és Továbbképzési Főosztály tanácstermében a 

Twin Centerben. Az egyeztetésen a magánbiztonság fontosabb körvonalai is 

meghatározásra kerültek, mint pl. a Tagozat küldetése, az oktatás kiemelkedő 

szerepe, igény a magánbiztonság fogalmi rendszerének teljes körű 

meghatározására és fentiek mellett a tagozat 2020-as munkaterve is elfogadásra 

került. 
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Elnök 
Prof. Dr. Korinek László  

akadémikus 
 

Főtitkár 
Dr. Kovács Gábor c. r. ddtbk. 

egyetemi tanár 
 

Titkár 
Krauzer Ernő r. ezredes 

főosztályvezető 
 

Székhely 
1089 Budapest, Diószeghy 

Sámuel u. 38-42. 
 

Postacím: 
1441 Budapest Pf.: 60  

 
Ügyintézés 

Ludovika Oktatási Központ 345. 
 

E-mail 
mrtt@uni-nke.hu  

 
Honlap 

https://rendeszet.uni-nke.hu/  
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