MAGYAR RENDÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSASÁG

AZ MRTT LÉTREHOZÁSÁNAK
ELŐZMÉNYEI ÉS MEGALAPÍTÁSA
2004 – az alapítás éve
Prof. Dr. Sallai János r. ezredes
az MRTT elnökségi tagja
Tisztelt Olvasó!
2019-ben ünnepeltük Társaságunk, a Magyar Rendészettudományi Társaság (a továbbiakban
MRTT, vagy Társaság) megalapításának 15. évfordulóját. Az eltelt időszak jó alkalom a
visszatekintésre, hogy áttekintsük a Társaság létrehozásának előzményeit, körülményeit és
céljainak teljesülését.
Egy rendészeti tudományos civil szervezetre való igény már a XIX. század végén, az 1878-ban
megjelent Rendészeti Közlöny hasábjain 1 megfogalmazódott. A cikk szerint elérkezett az idő,
hogy a jogászokhoz hasonlóan összehívjanak évente egy országos „Rendészgyűlést”, amelynek
fő feladata lehetne a rendészeti területen mutatkozó hiányok feltárása, javaslatokat tehetne,
továbbá sort keríthetne minden olyan kérdés megtárgyalására, amely a közrendészeti ügyek
előmozdítását szolgálná. „Egy ilyen országos gyűlésnek a practikus rendészeti téren
működőkön kívül bizonyára teoretikusok, mint például a jogtanárok is szívesen tagjaivá
lennének, miért is elérnénk azt, hogy minden egyes felvetett kérdés, úgy a gyakorlat, mint a
tudomány által felállított elmélet szempontjából is alaposan megvilágítható lenne.”2 Ebben a
szellemben a Rendészgyűlés országos egyesületet szervezne, az oktatás és a tudomány terén
mutatkozó rendészeti hiányosságok pótlására „a közrendészeti egyesület lenne hívatva ezen
bajon is és pedig akképpen segíteni, hogy Budapesten egy rendőrképző iskolát állítana fel.”3 A
fenti gondolatok azonban csak elképzelések síkján maradtak, és hosszú ideig nem váltak valóra.
Ezzel párhuzamosan egy nagyon gyakorlati és valóságos probléma foglalkoztatta akkoriban a
rendőrség tiszti, vezetői állományát, mégpedig a rendőrség, majd később a vidéki rendőrség
államosítása, amelynek megvalósítása érdekében a rendőrkapitányok 1871-től4
kongresszusokat hívtak össze. Ebbe a folyamatba illeszkedik be a Magyarországi
Rendőrtisztviselők Országos Egyesülete (MROE) létrehozása, amelyet 1907. február 17-én
alapítottak meg. A MROE kezdettől fogva célul tűzte ki a rendészet művelésének támogatását,
folyóiratok (Közbiztonság, Rendőri Lapok), könyvek kiadását, könyvtár létrehozását. A két
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világháború között több rendőr civil szervezet jött létre, ám ezek szociális és nyugellátás,
valamint sport céljából szerveződtek.
A második világháború után a szovjet típusú rendészet térhódításával a rendészeti, rendőrségi
jellegű civil szervezetek egyrészt elhaltak, másrészt újak alapítását nem nézte jó szemmel a
rendszer. A rendészettudomány művelése is tabuvá, elhallgatottá vált.
A rendszerváltás után először indultak el a Szemere Bertalan Rendvédelem-történeti
Tudományos Társaság alapításával a Rendőrség, a Határőrség, a Vámőrség történetének
kutatásai, a rendvédelem történetének publikálásai.
A ’90-es években Európa több államában felmerült az igény egy magasabb színvonalú,
tudományos igényű rendészet művelésére. Ezt felerősítette az EU bel- és igazságügyi
együttműködése, az EUROPOL majd a CEPOL létrehozása, működése. Ehhez a folyamathoz
kapcsolódott a Rendőrtiszti Főiskola vezetése, amikor 2003-ban5 falai között nemzetközi
konferenciát szervezett. Ezen a rendezvényen a rendészettudomány akkori, európai és hazai
helyzetét vitatták meg, és a résztvevők itt fogalmazták meg az igényt a rendészettudomány
tudományágként való elismertetésére a hazai tudományos közéletben. A rendészettudomány
elismerésének első nagy állomása az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztály 2003.
szeptember 17-én megtartott osztályülése, ahol Szabó András indítványozta6, hogy az osztály
fogadja be a rendőrtudományok doktori pályázatait.7 Az ezt követő időszakban a rendészetért,
rendészettudományért felelősséget érző rendészeti szakértelmiség jelentős csoportja egy új
lépésre szánta el magát, mégpedig arra, hogy létrehozza a rendészettudomány műveléséért,
oktatásáért és befogadásáért elkötelezettséget vállaló személyekből a Magyar
Rendészettudományi Társaság civil szervezetét. Létrehozták az Előkészítő Bizottságot,
amelynek vezetője Dr. Németh Zsolt r. ezredes, az RTF tudományos rektorhelyettese lett. Dr.
Németh Zsolt vezetésével előkészítették a Magyar Rendészettudományi Társaság (MRTT)
Alapszabályát és a Szervezeti és Működési Szabályzat-tervezetét, javaslatot tettek az MRTT
elnökének, főtitkárának személyére, a különböző bizottságok tagjaira. Előterjesztést
fogalmaztak meg az MRTT megalakulásának előkészítésével kapcsolatos PR feladatokra, és
javaslatot tettek az MRTT működéséhez szükséges humán erőforrások, elhelyezési
körülmények, technikai berendezések, kommunikációs és adatátviteli lehetőségek biztosítására.
Az alakuló ülésre 2004. május 24-én a BM Duna Palotában került sor. Az ünnepélyes megnyitó
után Dr. Janza Frigyes r. ddtbk levezető elnök a következő szavakkal köszöntötte a
résztvevőket: „Öröm számunkra az, hogy száz8 fölött regisztrálták magukat azok, akik alapító
tagként kívánnak a Társaság életében részt venni. Hosszú, évekig tartó folyamat előzte meg ezt
a mai napot. 2002-ben nemzetközi konferencián európai kollégákat tudtunk meghallgatni a
rendészettudomány problémáiról. Nemcsak a rendvédelmi szervek és a rendészetek tagjai,
hanem tágabb értelemben a kapcsolódó tudományágak képviselői is jelen vannak. Régóta
ismert az, hogy a rendészethez, amely egy multidiszciplináris tudománynak vagy praxisnak
fogható fel, számos szakma csatlakozik, és számos szakma járul hozzá a diszciplína
eredményeihez."9 Dr. Németh Zsolt r. ezredes, a Magyar Rendészettudományi Társaság
Előkészítő és Szervező Bizottságának Elnöke a következőket mondta el az előkészítő
2003. november 13-i RTF. Rendészet - Rendészettudomány című konferencia. Levezető elnök: Dr. Blaskó
Béla r. vezérőrnagy, RTF rektor
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munkáról: "Az Előkészítő Bizottság több ülést tartott, melyeken a praxis, a rendészeti gyakorlat
kiváló képviselői, sok neves tudós is részt vett. Számos kérdést vitattunk meg, tapasztaltuk, hogy
nagy az érdeklődés. A tavalyi konferencia anyagát, amely a rendészet - rendészettudomány
tárgykörében volt megrendezve, közreadtuk."10 Az alakuló ülés következő főszereplője az RTF
főigazgatója Dr. Blaskó Béla r. vezérőrnagy volt, aki köszöntötte a megalakult Társaságot, és
átadta a Rendőrtiszti Főiskola befogadó nyilatkozatát a Levezető Elnök úrnak. Ezt követően a
következőket mondta: "A Rendőrtiszti Főiskola 2003-ban egy jelentős lépést tett, megrendezte
a „Rendészet, rendészettudomány” c. konferenciát. Ezen a konferencián bejelentésre került,
hogy a Magyar Tudományos Akadémia 9. osztálya támogatja a rendészettudomány
létrehozására irányuló törekvéseket, támogatja azokat a tudományos igényű dolgozatokat,
amelyeket ilyen témakörökben az Akadémiához benyújtanak, gondozza ezeket. Ez egy jelentős
előrelépés, és bízunk benne, hogy megindul ebben a vonatkozásban is a tudományos
kutatómunka. Engedjék meg, hogy bemutassam azt, hogy intézményünk milyen fejlődés előtt áll.
A magyar felsőoktatás egészét áthatja az az átalakulási program, amelyet röviden Bolognaprogramnak neveznek. Ebből a mi főiskolánk sem maradhat ki. Ahhoz, hogy ezt a programot
végre tudjuk hajtani, messze nem mindegy, hogy milyen tudományos bázis, milyen tudományos
háttér áll a főiskola rendelkezésére. Azt gondoljuk, hogy ennek a Tudományos Társaságnak a
megalakulása igen jelentős szerepet játszhat ebben a folyamatban. A Rendőrtiszti Főiskola
ezért is örömmel és büszkeséggel vállalja a gesztorságot a Magyar Rendészettudományi
Társaság mögött."11 Az ülés hátralévő részében a levezető elnök megszavaztatta a
résztvevőkkel a kiegészítésekkel együtt beterjesztett Alapszabályt, majd Dr. Virányi Gergely
hőr. ezredes a társaság tisztviselőinek személyére tett javaslatot, amelyet követően titkos
szavazással az alapító tagok a következő döntést hozták:
1) MRTT Elnök:

Prof. Dr. Korinek László

2) MRTT Elnökhelyettesek:
Dr. Blaskó Béla
Dr. Felkai László
Dr. Finszter Géza
3) MRTT Főtitkár:
Dr. Janza Frigyes
4) MRTT Titkár:

Dr. Sallai János

5) MRTT Elnökségi Tagok:
Dr. Bukovics István
Dr. Deák Péter
Prof. Dr. Farkas Ákos
Prof. Dr. Halmy László
Dr. Lőrincz József
Dr. Salgó László
Dr. Teke András
Dr. Túrós András
Dr. Vörösmarti Mihály
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6) MRTT Felügyelő Bizottsága Elnök:
Dr. Nyíri Sándor
7) MRTT Felügyelő Bizottsága Tagok:
Dr. Gubicza József
Dr. Hangya Kálmán
Dr. Havasi Zoltán
Dr. Lontainé Dr. Santora Zsófia
Dr. Papp Antal
Dr. Szakács Gábor

A titkos szavazás után az MRTT megválasztott Elnöke a következőket mondta: „Köszönetet
kell mondanom annak a magas rangú tisztviselőnek, aki, amikor támogatásáról biztosított,
megjegyezte: jó lenne, ha a kormányokon átnyúló, kiegyensúlyozott szakmai munka folyna a
most megalakult Társaságban. Ez a megjegyzése döntően befolyásolt abban, hogy elfogadjam
a számomra megtisztelő Elnöki tisztséget. Sikerült olyan tisztségviselőket megválasztanunk,
akiknek személye erre garanciát nyújt. Nem köti semmiféle politikai megfontolás a Társaság
kezét, ezt máris kijelenthetem. Köszönetet kell mondanom az Országos Kriminológiai
Társaságnak, amely 21 éven keresztül felvállalta azokat a témákat, melyeket most a Magyar
Rendészettudományi Társaság vihet immár tovább, bár a jó kapcsolat a két Társaság között
már csak a személyi átfedések folytán is fennmarad. Köszönet illeti a Rendőrtiszti Főiskolát is,
amely megelégelve a hosszú előkészületeket, kijelölt egy Előkészítő és Szervező Bizottságot,
valamint egy Jelölőbizottságot, és ezután minden katonás rendben zajlott. Ami ezután jön,
remélem, csak rajtunk múlik, tőlünk függ, hogy milyen reputációt vívunk ki magunknak. Két
veszélyt kell elkerülnünk: az első, hogy a mindenkori politika ne tegye udvari költők
gyülekezetévé a Társaságot, a másik pedig, hogy a munka, amit végzünk, jó legyen, mert csak
a minőségi munka tudja kivívni a Társaság számára a megfelelő elismerést, amely folytatja
azoknak a nagytekintélyű kutatóegyéniségeknek munkáját, akik az elmúlt 100 év alatt
világítótoronyként álltak előttünk."12 Az alakuló ülés az Alapszabályzat elfogadása és a
tisztségviselők megválasztása után közgyűléssé alakult. Korinek Elnök úr az Elnökség
javaslatára Tiszteletbeli Elnöki Cím létrehozását javasolta, amelyre a tagság egyhangúan
megválasztotta Prof. Dr. Katona Géza tábornokot. Ezzel befejeződött az MRTT alakuló ülése
és közgyűlése, megszületett a rendészeti civil szervezet, amely a következőket tűzte ki célul
zászlójára:
1) a rendészettudomány és a rendészettel kapcsolatos tudományos ismeretek fejlesztése,
az egyes rendészeti problémák tudományos vizsgálata;
2) a rendészettel összefüggő és más kapcsolódó szakterületek iránt érdeklődő, azokkal
tudományos igénnyel foglalkozó vagy foglalkozni kívánó állampolgárok összefogása,
a rendészettudomány fejlődésének szolgálata, a tudományos eredmények gyakorlati
alkalmazásának segítése;
3) megfelelő fórum biztosítása a Társaság tagjai részére ismereteik bővítésére, kutatásaik
segítésére, szakmai eredményeik terjesztésére, publikálására, szakmai színvonaluk
emelésére, továbbá érdekeik védelmére;
4) a magyar rendészettudományi élet hagyományainak felkutatása, ápolása, a szakmai
egység és az együvé tartozás érzésének, gyakorlatának erősítése.
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A Társaság a célja elérése érdekében az elfogadott Alapszabály szerint a következő
tevékenységeket végzi:
a)

konferenciákat, fórumokat, ankétokat, szemináriumokat, vitaüléseket rendez;

b) a rendészettudomány fejlődését elősegítő bemutatókat, kiállításokat szervez, szakmai
tájékoztatókat tart;
c)

szakmai tárgyú folyóiratokat és kiadványokat szerkeszt és ad ki;

d) folyamatosan részt vesz a rendészettudománnyal kapcsolatos kutatási, fejlesztési és
oktatási feladatok áttekintésében és értékelésében, azok megoldását javaslataival segíti;
e)

a tudományos munka elismerése érdekében emlékérmeket, és a kiemelkedő
tevékenységet elismerő díjakat alapít és ítél oda, pályázatokat hirdet és jutalmakat tűz
ki;

f)

kapcsolatokat épít ki és tart fenn, valamint együttműködik az állami és a társadalmi
szervekkel, a Magyar Tudományos Akadémiával, a rendészetet erősítő, valamint a
hasonló célú és szerepkörű intézményekkel, szervezetekkel és egyesületekkel;

g) kapcsolatot létesít külföldi társszervezetekkel, anyagi erőforrásaihoz mérten elősegíti,
illetve lehetővé teszi tagjai részvételét külföldi konferenciákon, valamint külföldi
szakemberek részvételét saját rendezvényein;
h) bel- és külföldi tanulmányutakat szervez;
i)

tagjai számára szakmai érdekképviseletet szervez, szakértőket fogad;

j)

saját szakterületén díjazás ellenében szerződéses (megbízásos) munkákat végez.”13

A későbbiekben az MRTT Elnöksége határozatokat hozott a Társaság tagdíjairól, tagozatokról,
azok vezetőiről, tagozatok SZMSZ-eiről. Az Elnökség az egyes Tagozatok szervezésével és
vezetésével az alábbi személyeket bízta meg:
1) Bűnügyi Tagozat
Dr. Sárkány István
2) Közbiztonsági Tagozat
Dr. Havasi Zoltán
3) Határrendészeti Tagozat
Dr. Virányi Gergely
4) Igazgatási Tagozat
Dr. Bencze József

13

a Magyar Rendészettudományi Társaság 2004. május 24-ei alakuló közgyűlésén elfogadott Alapszabálya

6
5) Igazságügyi Tagozat
Dr. Márki Zoltán
6) Katasztrófavédelmi Tagozat
Dr. Bukovics István
7) Önkormányzati Rendészeti Tagozat
Varsányi Péter
8) Vagyon- és Személyvédelmi Tagozat
Dr. Vörösmarti Mihály
9) Közgazdasági Tagozat
Jenei Zoltán
10) Humán Tagozat
Prof. Dr. Halmy László
11) Informatikai és Statisztikai Tagozat
Dr. Eiselt György
12) Polgárőr Tagozat
Tóth Tibor
13) Nemzetbiztonsági Tagozat
Kékesdi L. Gyula
14) Társadalomtudományi Tagozat
Dr. Krémer Ferenc
15) Kommunikációs Tagozat
Dr. Garamvölgyi László
16) Terror(munkanév) Szakosztály
Dr. Szövényi György
Az MRTT a Társaság gazdasági ügyeinek kezelését Czáder Imrénére bízta. Tevékenységét
székhelyén, a Rendőrtiszti Főiskola Budapest, Farkasvölgyi u. 12. sz. alatti objektumába
bejegyezve fejtette ki. Az MRTT fennállásának köszönhetően megünnepelhette az ötödik, a
tizedik és tizenötödik évi jubileumát. Számtalan konferenciát szervezett, több tudományos
pályázat szervezője volt, és jelentős számban támogatott tudományos könyveket, kiadványokat.
Lehetőséget biztosított rendészeti témával foglakozó fiatal kutatóknak, oktatóknak munkájuk
közzétételéhez. Legfőbb eredménye azonban, hogy jelentősen hozzájárult a magyar
rendészettudomány 2012. évi akkreditációjához, amellyel megteremtődött a feltétele az RTF
egyetemi karrá alakulásához és a Rendészettudományi Doktori Iskola létrehozásához.
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Életképek az Társaság életéből:

Dr. Korinek László akadémikus – MRTT Elnök

Dr. Janza Frigyes – MRTT Főtitkár, Dr. Felkai László – MRTT Elnökhelyettes,
Dr. Petrétei József miniszter
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Dr. Finszter Géza – MRTT alapító tag

Dr. Sallai János – MRTT Titkár
Budapest, 2020. 04. 29.

