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                                                                                                                                      Tárgy: Kiadvány megjelenés 

 
KÖRLEVÉL 
(2017-234) 

 
Tisztelt Tagtársaim, Kedves Szimpatizánsok! 
Ezúton tájékoztatlak Benneteket arról, hogy tudományos társaságunk kiadásával 
megjelenő  
 

Rendvédelem-történeti Hírlevél (Nuntiotones Historiae Praesidii Ordinis) 
XXVI.évf. (2016) 51-52. összevont száma 

felkerült honlapunkra: 
http://users.atw.hu/szbmrtt/RTH/RTH_XXVIevf_51-52sz.pdf  

 

Az A/5 méretű összevont szám 321 oldalnyi terjedelemmel készült el. 12 ro-
vatban tájékoztatja az olvasóközönséget nemzeti rendvédelem-történetünk 2016. 
évi eseményeiről. Javaslom mindannyiótok figyelmébe, mivel — a témakört ked-
velők számára — érdekes olvasmányt nyújt. 

I. A „Társasági élet” rovatban szerepelnek a tisztségviselők és tudományos 
társaságunk „Szervezeti és működési szabályzat”-a 2016. évi mellékleteivel. 

II. A „Figyelő” rovat sajnálatos módon üres maradt. E rovat vezetőjének fela-
datára munkatársat keresünk. Mint minden tevékenységet, ezt is társadalmi mun-
kában látjuk el tudományos társaságunkban. A rovat célja, hogy tájékoztatást 
nyújtson a külföldi rendvédelem-történeti tartalmú friss kiadványokról. 

III. A „Szemle” rovatban a magyar rendvédelem-történet témakörébe tartozó 
tartalmú önálló kiadványok recenziói és a folyóiratfigyelés keretében ugyanezen 
témakörben összesen 22 folyóiratban megjelent tanulmány bibliográfiai adatait kö-
zöljük. 

IV. A „Rendezvények” rovatban a rendvédelem-történeti tartalmú tudományos 
konferenciák, szimpozionok, könyvbemutatók és hasonló jellegű rendezvények is-
mertetői jelennek meg.  

V. A „Személyi hírek” rovatban az elhunyt társasági tagok nekrológjait, az új 
tagok és a kitüntetettek bemutatását, illetve tudományos társaságunknál megszűn-
tetett tagsági viszonyok jegyzékét közöljük. 

VI. A „Műhely” rovatban kisebb tanulmányokat, úgynevezett parergákat köz-
lünk. 

VII. Az „Edukáció” rovatban a rendvédelem-történethez kapcsolódó oktatási 
témák kerülnek terítékre. 
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VIII. A „Scientia” rovatban a szakterület művelésével kapcsolatos tudomá-
nyos hírek látnak napvilágot. 2016-ban például a Magyar Tudományos Akadémia 
új tudományági nómenklatúráját ismertettük. 

IX. A „Dokumentumok és munkásságok” rovatban a magyar rendvédelem-
történet egy-egy sarkalatos dokumentuma kerül bemutatásra, döntően ahhoz a 
témakörhöz kapcsolódóan, amelyet tudományos társaságunk az adott évben — ál-
talában valamilyen évfordulóhoz kapcsolódóan — a figyelem középpontjába állít. 
A munkásság tekintetében pedig többnyire azon személyek tevékenysége kerül 
méltatásra, akik a rendvédelem-történet témaköréhez kapcsolódó témával védték 
meg doktorátusukat, és jelentős rendvédelem-történeti munkássággal rendelkeznek, 
valamint személyük körül szellemi alkotóműhely is kibontakozott. Mivel ezen 
szempontok megegyeznek azzal, ami a 65. életévük betöltéséhez kapcsolódó rend-
védelem-történeti kutatók részére készített „Salutem” tisztelgő könyvsorozat kö-
tetei megjelentetésének az előfeltételei, ezért általában az ő munkásságuk előtti 
tisztelgést is tartalmazza e rovat.  

X. Az Emlékhelyek és tárgyak” rovatban a magyar rendvédelem-történethez 
kapcsolódó emlékhelyekről számolunk be, illetve a rendvédelmi testületek néhai 
felszerelési tárgyait mutatjuk be. 

XI. Az „Űrlapok” rovat praktikus igényt elégít ki. Nevezetesen itt egy helyen 
megtalálhatók mindazon formanyomtatványok legfrissebb változatai, amelyeket 
tudományos társaságunknál használunk. 

XII. Az „Információs oldalak” rovat tudományos társaságunk kiadásával, 
illetve tagjaink szerzőségével a magyar rendvédelem-történet témakörében pub-
likált és önálló kiadvány formájában a tudományos közlés igényeivel szemben tá-
masztott követelményeknek megfelelő alkotások bibliográfiai adatait tartalmazza. 

A periodika — annak ellenére, hogy a digitalizált számok bármikor, bárki 
által, letölthető módon elérhetőek — kapacitáshiányból fakadóan papír alapon 
utoljára 2013-ban került kiadásra. Az idén az első félévben a papír alapú kiadá-
sokat fel kívánjuk zárkóztatni a digitalizált publikáláshoz. Mivel azonban e perio-
dika a kereskedelmi forgalomban nem jelenik meg és a papír alapú kiadás példány-
száma limitált, ezért arra kérek mindenkit, hogy aki hozzá szeretne jutni papír ala-
pú példányhoz szíveskedjék az idei év első 1/4 évében igényét tudományos társa-
ságunk e-mail címén jelezni. A szerzőknek nem kell az igényüket bejelenteni, mi-
vel ők automatikusan felkerülnek a tiszteletpéldányok expediálási listájára.  

 
Nemzeti Rendvédelem-történetünk művelése érdekében kifejtett tevékenységetek-
hez további eredményeket kívánok! 
 

Budapest, 2017. III. 14. 
     Dr. PARÁDI József 
     a társaság elnöke 


