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                                                                                                                                         Tárgy: Hírlevél ismertetés 
KÖRLEVÉL 
(2018-291) 

 

Tisztelt Tagtársaim, Kedves Szimpatizánsok! 
Ezúton tájékoztatok Mindenkit arról, hogy megjelent a VERITAS Történetkutató 
Intézet soron következő hírlevele. A hírlevél e száma hét rovatból áll : Arcél, Veritas-
est, Főbb hírek, Könyvajánló, Cikkajánló, Hírek röviden, Adatvédelmi tájékoztató.  

A „VERITAS-est” rovatban foglaltak érintik tudományos társaságunkat, mivel 
dr. OLASZ Lajos Ph.D. szimpatizánsunk — aki a Rendvédelem-történeti Füzetek-ben 
rendszeresen publikál — volt a beszélgetőpartnere a VERITAS Történetkutató Inté-
zet tudományos főmunkatársának, ahol a „HORTHY – HITLER találkozók 1938-1944” 
címmel folyt a beszélgetés.  

A következő VERITAS-estre 2018. VI. 5-én, kedden 1800 órai kezdettel a Bu-
dapesti Gazdasági Egyetem aulájában fog sor kerülni (1055 Budapest, Markó utca 
20-31.) az 1945 és 2016 közötti kegyelmezés politikájának témájával. A témáról 
ZINNER Tibor és FÖLDVÁRYNÉ Kiss Réka fog beszélgetni, a moderátori teendőket 
pedig MARINOIVICH Endre fogja ellátni.  

A „Főbb hírek” rovatban arról tudósít a hírlevél, hogy dr. SZAKÁLY Sándor 
DSc-t, habil prof.-ot, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagját, tudomá-
nyos társaságunk elnökségi tagját választotta a Tudományos Ismeretterjesztő Társa-
ság (TIT) alelnökévé a közelmúltban elhunyt dr. TŐKÉCZKI László alelnök utódja-
ként. Dr. SZAKÁLY Sándornak tudományos társaságunk nevében gratulálok, új tiszt-
sége eredményes ellátáshoz jó munkát kívánok! Gratuláció küldhető a : san-
dor.szakaly@veritas.gov.hu e-mal címre.  

A rovat „Csendőrbecsület” című cikke is tudományos társaságunkhoz kapcsolódik, 
mivel a tudományos társaságunk gondozásával „Nyomozati utasítások a Magyar Királyi 
Csendőrség számára.” címmel megjelent kötet bemutatását is ismerteti a rovat.  

A VERITAS Történetkutató Intézet Hírlevelére a http://veritasintezet.hu/hu/ 
honlapcímen lehet feliratkozni. 
 

Nemzeti rendvédelem-történetünk érdekében kifejtett tevékenységetekhez további 
eredményeket kívánok!  

 

Budapest, 2018. VI. 4. 
              Dr. PARÁDI József 
             a társaság elnöke 
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