
Tisztelt MRTT Tagtársak! 

A Magyar Rendészettudományi Társaság 2020-ban is sikeresen hajtotta végre az 

Alapszabályzatban rögzített feladatait. Köszönöm a szakosztályokban dolgozó tagtársak 

munkáját és kérem, hogy ebben az esztendőben is hasonló aktivitással működjenek közre a 

tennivalók megvalósításában. Köszönjük az eddigi munkájukat és támogatásukat, amelyre 

a jövőben is számítunk, kérjük tájékozódjanak az MRTT megújult honlapján a társasági élet 

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

Az MRTT 2020. novemberi elnökségi döntésének értelmében szükségessé vált a tagsági 

viszonyok megújítása – ha eddig nem tette volna meg – melynek módja a Tagsági 

nyilatkozat és a GDPR nyilatkozat kitöltése, aláírása és eljuttatása az MRTT székhelyre: 

1083 Budapest, Diószeghy Sámuel út 38-42. vagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Kar Rendészeti Vezetéstudományi Tanszék címére: 1083. Budapest, 

Üllői út 82. Oktatási Központ 344-es iroda. 

A nyomtatványok megtalálhatók az MRTT honlapján az alábbi linken: https://rendeszet.uni-

nke.hu/uj-tagoknak/uj-tagoknak  

Az éves tagdíj befizetésének határideje 2021. március 31. 

 

Az MRTT éves tagdíj mértéke a 2015. május 22-én tartott Közgyűlés döntése alapján (nem 

tervezzük a tagdíj emelését) az alábbiak: 

− rendes tagoknak 3000,- Ft/fő; 

− jogi személy tagdíja korlátozás nélkül, de minimum 50.000,- Ft; 

− nyugdíjasoknak 1500,- Ft/fő; 

− nappali tagozatos diákoknak díjmentes. 

 

Az MRTT tagsági díj befizetésének a lehetőségei:  

1. Banki átutalással (kérjük ezt a lehetőséget választani, egyszerű, átlátható, pontos), az 

MRTT bankszámlaszáma: Budapest Bank 10100792-53963900-01000004 a közlemény 

rovatba kérjük a befizető nevét és a tagozatot feltüntetni. 

2. Személyesen készpénzben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar 

Rendészeti Vezetéstudományi Tanszéken – előzetes egyeztetés alapján – Pintér 

Dorottyánál (Bp. VIII. Üllői út 82.; BM telefon: 19-145) NKE Oktatási Központ III. 

emelet 345. 

3. Személyesen készpénzben az Elnökségi, illetve Közgyűlésen – annak összehívása esetén. 

 

Kérjük, hogy már most gondoljanak arra, hogy az SZJA bevallási időszakban az MRTT-t 

támogassák a személyi jövedelemadójuk 1%-nak felajánlásával!  

 

Budapest, 2021. január 05. 
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