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"Cum historia pro securitate!" 

 SZEMERE BERTALAN  
 MAGYAR RENDVÉDELEM-TÖRTÉNETI 
 TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG   
  : H-1037 Budapest, Haránt utca 12. 
  : (+36/06-1) 250-6199   ;   @ : paradi.jozsef@gmail.com 
 Web: http://www.szbmrtt.atw.hu 

     A körlevelek megtalálhatók a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság honlapján 
 

                                                                                            Tárgy: 2018. évi tervezett tudományos rendezvényeink 
 

KÖRLEVÉL 
(2018-266) 

 

Tisztelt Tagtársaim, Kedves Szimpatizánsok! 
 
Ezúton tájékoztatlak Benneteket arról, hogy 2017 decemberében — az együttműködő szer-
vezetekkel való egyeztetés nyomán — véglegesült a szokásos tavaszi szimpozionunk és az 
őszi konferenciánk témája, valamint helyszíne.  

 
„100 éve alakult át a magyar rendvédelmi modell?” 

címmel 
2018. II. 16-án (pénteken) 

az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. 

az ELTE-ÁJK-MÁJT közös szervezésével,  
továbbá 

 
„1968, 50 év távlatából (határőrök, hírszerzők, honvédek, rendőrök).” 

munkacímmel 
2018. november 8-án (csütörtökön) 

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán  
1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. 
- a Felderítők Társasága Egyesület, 

- a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, 
- a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, 

- a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézet, Polgári Nemzetbiztonsági Tanszék, 
közös szervezésével. 

A februári rendezvényünk — hagyományinknak megfelelően — előreláthatóan ben-
sőséges hangulatú szimpozion lesz, amelynek valamennyi előadása a plenáris ülésen fog 
elhangzani, mivel szekciókat nem tervezünk. 

A novemberi konferenciánk nagyobb létszámú rendezvénynek ígérkezik, amelyen a 
délelőtti plenáris ülést követően, délután három szekcióban folytatódnak az előadások, ne-
vezetesen a vizsgált időszak Magyar Néphadseregének, valamint a magyar felderítésnek, 
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továbbá a korabeli magyar rendvédelmi modellnek a témához kapcsolódó tartalmú feldol-
gozásai terén keletkezett kutatási eredményeiket fogják megosztani az előadók a hallgató-
sággal.  

Tudományos társaságunk vonzásköréből elsősorban a rendvédelmi szekcióban el-
hangzó előadásokra várunk jelentkezőket, azonban a másik két szekcióba is lehet jelent-
kezni. A februári szimpozionon az előadások időtartama 20 perc, az őszi konferencián pedig 
25 perc és powerpoint szemléltetési lehetőség biztosított mindkét rendezvényen. 

A tudományos eszmecserére az utolsó előadások elhangzása után nyílik lehetőség, 
ezért az előadókkal szembeni elvárás a rendezvény teljes időtartama alatti megjelenés. 

A rendezvények nyitottak, azokon az érdeklődők térítésmentesen résztvehetnek, azon-
ban — a meghívóban rögzítetteknek megfelelően — a hallgatóknak regisztrálniuk kell ma-
gukat. 

Az előadásokra levelemhez csatolt szerzői űrlap értelemszerű kitöltésével, az e-mail 
címünkre való visszaküldése által lehet jelentkezni.  

Az előadások tanulmánnyá fejlesztett változatát — amennyiben a Rendvédelem-törté-
neti Füzetek (Acta Historiae Praesidii Ordinis), HU-ISSN 1216-6774 periodika közlési fel-
tételeiben foglaltakkal harmonizál — a társaságunk gondozásában megjelenő periodikában 
publikáljuk. Az őszi konferenciának a Magyar Néphadsereg és a magyar felderítés 1968. évi 
Felvidék-i bevonulással kapcsolatos tevékenységére fokuszáló szekciókban elhangzott elő-
adásokat pedig a releváns szakfolyóiratok fogják befogadni. A tanulmányok tartalma túlter-
jeszkedhet az előadás során elhangzottakon. Írásban lehetőség nyílik a választott téma bő-
vebb, alaposabb és szerteágazóbb bemutatására. Az előadások tanulmánnyá fejlesztett vál-
tozatait e-mail címünkre 2018 február végéig, illetve 2018 november végéig kérjük eljut-
tatni.  

Tudományos társaságunk konkrét e-mail meghívókat a rendezvények tárgyhónapját 
megelőző hónap végéig fog küldeni. 
 

Nemzeti rendvédelem-történetünk művelése érdekében kifejtett tevékenységetekhez to-
vábbi eredményeket kívánok! 
 
Budapest, 2018. I. 12. 
 
              Dr. PARÁDI József 
              a társaság elnöke 
 


