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A Magyar Rendészettudományi Társaság tevékenységének fő irányai  

2020-2023 
 

 

A Magyar Rendészettudományi Társaság az Elnökség vezetésével, az Alapszabály alapján 

hajtja végre feladatait. Jelen elgondolás középtávú időtartamra irányozza elő a társaság 

tevékenységét, melyet az Elnökség évente felülvizsgál. 

1. Az MRTT rendeltetése, helyzete, a tagozatok tevékenysége 

A Magyar Rendészettudományi Társaság (a továbbiakban: Társaság, vagy MRTT) 

Alapszabályzatának 1. § 5. pontja alapján a Társaság rendeltetése „a rendészettel kapcsolatos 

tudományos ismeretek kérdéseinek vizsgálata és az ahhoz kapcsolódó társadalmi tevékenység 

összefogása. Nyilvántartott tagsággal rendelkezik és céljának elérésére szervezi tagjainak 

tevékenységét”.  

Történelmi feladat volt a Rendészettudomány Magyar Tudományos Akadémia általi 

elfogadtatása, a Rendészettudomány rendszerének létrehozása – ebben kiemelkedő szerepet 

játszott a társaság minden tisztségviselője és az egész tagság.  

Az MRTT jövőbeli tevékenysége során, a korábban kialakított rendszer egyes elemeinek finom 

korrekciójára készül, amelyben a tagság és a társaság vezetése elkötelezett.  

A társaság vezetése az egyes tagozatok aktív és önálló tevékenységének biztosítását tartja szem 

előtt. A társasági élet szervezésének fő színterei a tagozatok, az ott folyó munkát a vezetés 

folyamatosan segíti.  

2. Az MRTT működésének fő irányai 

A társaság működésének kulcs szavai: a tudományos minőség, aktív szervezeti élet, a 

hagyományok ápolása, a rendészettudomány és rendészetelmélet további fejlesztése, a társasági 

élet közös megtervezése és kivitelezése, a szakmai munka, a fejlődés, a nemzetközi nyitás, a 

tagsági fiatalítás, az új tagozatok létrehozása.  

Az Alapszabályzat 2 §. 1. 2. pontjában rögzítettek alapján végzett tevékenység 

/https://rendeszet.uni-nke.hu/magunkrol/dokumentumok/alapszabaly/, kiegészül a következő 

főbb célokkal: a magyar tudományos közösségben (közéletben) növelni a társaság tudományos 

és általános elismertségét, a rendészeti szerveknél – a tagozatok tevékenységén keresztül – 

tovább fokozni az MRTT láthatóságát.  

3. Az MRTT pályázatok és a főbb kutatási irányok  

A társaság tervei között szerepel az évek óta bevált jó gyakorlatot követve a társ szervezetekkel 

együttesen előkészített pályázatok megjelentetése és a pályázati folyamat levezetése – évente 

egy alkalommal. A tagság és rendvédelmi szervezetek tagjai körében tovább szükséges a 

tudományos aktivitás erősítése. 

A különböző tagozatok tudományos munkáját a rendészet területén úgy szükséges szervezni, 

hogy a jelenlegi aktuális, valamint a tendenciaként jelentkező szervezeti problémák és kérdések 

feltárásával, azok tudományos igényű vizsgálatával, hatékony – esetenként a gyakorlatban is 

alkalmazható – válaszokat tudjon adni a problémák megoldásra, segítve ezzel a szakmai 

irányító- és végrehajtó szervezetek munkáját. 

https://rendeszet.uni-nke.hu/magunkrol/dokumentumok/alapszabaly
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Kiemelt feladat a társaság tudományos tevékenységének további fejlesztése, más hazai és 

nemzetközi tudományos szervezetekkel összehangolt tudományos kutatások elvégzése. 

Az MRTT vezetése és a tagozatok aktív közreműködésével Éves munkaterv kerül összeállításra, 

– amelyben minden az MRTT és a tagozatok által szervezett, vagy MRTT közreműködéssel 

megvalósított, de más szervezet által szervezett rendezvény is szerepel – tartalmazva a 

rendezvénnyel kapcsolatos fontosabb információkat. 

4. Az MRTT szervezeti életének elősegítése 

Az MRTT történetében a szervezeti alapok lerakása megtörtént, azok biztos hátteréül 

szolgálnak a további fejlődésnek. Szükségessé vált a tényleges, aktív egyesületi tagsági viszony 

áttekintése. A szervezeti tagság megújítása jegyében – indokolt a tagdíjfizetési fegyelem 

erősítése – a szervezeti kultúra egyes elemeinek további fejlesztése, az MRTT kitűzők pótlása, 

a honlap megújítása és további fejlesztése, a digitális és nyomtatott megjelenés, Hírlevél 

elkészítése és folyamatos megjelentetése, kiadványok, publikációk az együttműködő 

szervezetekkel történő közös megjelentetése.  

Kiemelt feladat a fiatalok bevonása a társaság tudományos életébe – a kiváló kapcsolat 

erősítése, az együttműködés fejlesztése a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: 

NKE) és a Rendészettudományi Kar (a továbbiakban: RTK) felső vezetésével, oktatói- és 

hallgatói állományával. Tagozati szinten szükséges felkutatni és megnyerni a tehetséges 

fiatalokat az alapképzésben, a mesterképzésben és a PhD doktori képzésben arra, hogy az 

MRTT tagjaként aktív tudományos tevékenységbe kezdjenek. További cél az RTK 

Szakkollégiumok bevonása, a hallgatók megnyerése, az RTK-n a Tudományos Diákköri munka 

népszerűsítése és felkarolása, konzulensek, bírálók ajánlása az MRTT tagjai köréből.  

Az Elnökség MRTT Hallgatói tagozat megalapítását tervezi, tevékenységét kiemelt 

figyelemmel kíséri, cél a hatékony működtetés kialakítása. Kiemelt feladatként jelentkezik a 

Rendészettudományi Doktori Iskola hallgatóinak bevonása a rendészettel kapcsolatos 

nemzetközi szakirodalom feldolgozásába. 

Fontos feladat az aktív társasági élet megszervezése – az NKE és RTK partneri 

együttműködésével MRTT Klub működtetése, tudományos ismeretterjesztés – szakmai utak, 

kirándulások, előadások szervezése.  

Kiemelt feladat a társaság stabil anyagi háttérének megteremtése és biztosítása – az 

alapszabályban rögzítetteket betartva – a támogatások megszerzése, pályázati források 

felkutatása és megszerzése – de szem előtt tartva az Alapszabályzatban foglaltakat, azt, hogy a 

Társaság semmilyen módon nem köteleződhet el az adományozó szervezetnek. 

„Alapszabályzat 1. §. 5. A Társaság önkormányzattal rendelkező, állami szervektől, politikai 

pártoktól, mozgalmaktól és egyéb politikai csoportosulásoktól független társadalmi szervezet, 

amely pártoktól támogatást nem kap, azoknak anyagi támogatást nem nyújt”.  

Komoly és hatékony kampány lebonyolítása az SZJA 1% megszerzésére, a tagság és a Társaság 

támogatóinak körében.  

5. Az MRTT működési feltételeinek biztosítása 

A szabályos működés feltétele a szervezési és pénzügyi dokumentumok, szabályzók elkészítése 

és folyamatos aktualizálása, az azokban foglaltak érvényre juttatása, a fenntartható pénzügyi 

háttér megteremtése és folyamatos biztosítása. 
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6. Együttműködési lehetőségek, hazai és külföldi kapcsolatok 

Társasági felsővezetői szinten stratégiai partneri megállapodások megújításának 

kezdeményezése a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel, a rendvédelmi szervek vezetőivel – a 

rendvédelem szakmai munkáját segítő intézményi szintű kapcsolatok elmélyítése és 

továbbfejlesztése érdekében – valamint az együttműködési hálózatban részvevő szervezetek 

vezetőivel.  

Elnökségi szinten szoros kapcsolat fenntartása az ágazati tudományos tanácsokkal, az 

együttműködő tudományos és az MRTT tevékenységét segítő szervezetekkel.  

Elengedhetetlen a nemzetközi nyitás – generációváltás történik – szükséges az új nemzetközi 

viszonylatban tevékenykedő partnerintézmények felkutatása, az Elnökség és a tagság még 

hatékonyabb bevonásával, a fiatalabb kutatók által a külföldi konferenciákon való aktív 

részvétel támogatása, szereplés, bekapcsolódás a nemzetközi tudományos életbe. A határon túli 

magyar rendészeti szakemberek megnyerése. 

Európai Uniós, V-4, hazai kutatási-fejlesztési pályázatokon való eredményes szereplés 

érdekében nemzeti együttműködési hálózat kiépítésének kezdeményezése, a kölcsönös 

tudományos- és kutatási együttműködés keretinek kialakítása.  

7. Kiadványok publikációk egyesületi támogatása 

Kiemelt feladat a Rendőrség Tudományos Tanácsa által alapított Rendőrségi Tanulmányok 

szakmai tudományos kiadvány megjelentetésének támogatása, szakcikkek, tanulmányok 

leadása, a Belügyi Szemle kiadásához kapcsolódó szakmai feladatok ellátásában való 

közreműködés, a Rendészeti Szaklexikon, Határrendészeti Tanulmányok és más szakmai 

kiadványok – honlapon történő – elérésének lehetővé tétele.  

Fontos feladat tagjaink ösztönzése, célunk a belügyi ágazatban dolgozó valamennyi tagtársunk 

publikációs tevékenységének elősegítése. A Társaság a tagozatok közreműködésével szakmai 

és tudományos publikációk megjelentetését kezdeményezi.  

 

Az MRTT a céljai megvalósításához a jövőben is számít minden tagjának cselekvő 

támogatására.  

  

 

Budapest, 2020. július 02. 

 

  

 Magyar Rendészettudományi Társaság 

 Elnöksége nevében 

 

 

Dr. Kovács Gábor sk. 
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