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

Tárgy: Tájékoztató dékáni átadás-átvételi rendezvényről 
 

KÖRLEVÉL 

(2018-298) 

Tisztelt Tagtársaim, Kedves Szimpatizánsok! 

Ezúton tájékoztatlak Benneteket arról, hogy dr. BODA József nyá. nb.vörgy., habili-

tált docens, a hadtudomány egyetemi és Ph.D. doktora, a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem Rendészettudományi Karának dékánja 2018. VII. 12-én csütörtökön dél-

után adta át tisztségét dr. RUZSONYI Péter bv.ddtbk. tanszékvezető, habilitált egye-

temi tanárnak, akitől három évvel korábban a tisztséget átvette.  

Dr. BODA Józsefnek életkorából fakadóan nem nyílt lehetősége a dékáni tiszt-

ség újra pályázására. Az új dékánt az egyetem szenátusa tisztségének három éves 

betöltésére kérte fel. Az új dékán 2018. VII. 15-vel kezdődően lépett hivatalába. 

Az ünnepélyes keretek között megvalósuló tisztség átadásra-átvételre a Nem-

zeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusán, a Ludovika történelmi főépületé-

nek SZÉCHENYI dísztermében került sor.  

A mintegy 150 fő befogadására alkalmas impozáns termet teljes egészében 

betöltötték a rendezvény résztvevői. A kar tanszékeinek és a társ karoknak a képvi-

selői mellett megjelentek az intézmény vezetői élükön dr. PATYI András prof. rek-

torral. Képviseltették magukat a karral kapcsolatban álló közigazgatási, illetve tár-

sadalmi szervezetek, szellemi alkotóműhelyek. 

A kari zászló díszkísérettel való bevonulása nyomán kezdődött el a rendez-

vény. A kari zászlóra szalagot kötött dr. SORS László a Nemzeti Adó- és Vámhiva-

tal vezetője. Dr. PATYI András habil. prof. a leköszönő rektor és a megszűntetés 

alatt álló fenntartói testület képviseletében dr. med.vet. JANZAFrigyes r.vörgy. szí-

vélyes hangvételű beszéddel búcsúztatták a dékáni tisztségből távozó dr. BODA Jó-

zsefet. A rektor átadta a dékáni láncot az új dékánnak.  

A leköszönő dékán számos intézménytől kapott elismerést, nem maradt el a 

65. életévét élő dr. BODA József személye előtt tisztelgő tanulmánykötet átadása 

sem, mely könyvet a rektor nyújtotta át. A leköszönő dékán javaslatára azok a kivá-

lóságok részesültek valamilyen elismerésben, akik a kar érdekében kimagaslóan si-

keres tevékenységet fejtettek ki. 

A leköszönő dékán beszédében megköszönte munkatársai tevékenységét mél-

tatva a kar eredményeit. Ezt követően az új dékán vázolta a működésére vonatkozó 

elképzelései lényegét. A távozó és a tisztséget ismét betöltő dékán átadta, illetve át-

vette a kari zászlót, melynek kivonulásával ért véget az ünnepség. 
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A rendezvény jól érzékeltette azt a szeretet és megbecsülést, amely dr. BODA 

Józsefet körülvette dékáni tevékenysége során.  

Dr. BODA József eredetileg honvédtiszt volt, szolgálati tevékenységét a mély-

ségi felderítés területén fejtette ki. A rendszerváltás után került a belügyi tárcához, 

ahol kezdetben a Rendőrségi Különleges Szolgálat parancsnokhelyettesi beosztását 

töltötte be. Majd tizenhárom évig volt a belügyi tárca Nemzetközi Oktatási Köz-

pontjának a vezetője. Közben békefenntartói kontingensek vezetőjeként szolgálatot 

teljesített Kambodzsában, Mozambikban, a délszláv térségben, valamint a Kauká-

zusban. Később egy kormányzati ciklus időszakáig a Nemzetbiztonsági Szakszol-

gálatot vezette, onnan került át a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre. 

Dr. BODA József 1976-ban végzett a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán, majd 

1987-ben a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián. 1996-ban a Rendőrtiszti Főiskolán 

szerzett felsőfokú bűnügyi képesítést. 2000-ben elvégezte az Amerikai Egyesült 

Államok Szövetségi Nyomozó Irodájának (FBI) nemzeti akadémiáját. Felsőfokú 

szakmai tanulmányai mellett több hazai és külföldi szakirányú tanfolyamot is 

eredményesen elvégzett. 

Az Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen 1995-ben szerzett a hadtudo-

mány körében egyetemi doktorátust, majd 2007-ben Ph.D. doktorátust. 2014-ben 

habilitált a docensi oktatói fokozatra. Oktatói munkáját a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem Nemzetbiztonsági Intézete Polgári Nemzetbiztonsági Tanszékén, illetve a 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Doktori Iskoláján fogja foly-

tatni.  

Tudományos közéleti tevékenységét a Magyar Tudományos Akadémia köz-

testületi tagjaként fejti ki, ahol az MTA hadtudományi Bizottságának az alelnöke. 

Tagja a Magyar Hadtudományi Társaságnak. 2004-től 2010-ig a Szemere Bertalan 

Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság által alapított Szemere Ber-

talan Magyar Rendvédelem-történeti Alapítvány elnöke volt. 2001-ben lépett be a 

Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság sorába. 

2016-tól a társaság elnökségi tagja. 
 

Dr. BODA József kitűntetései 

 

- 1978 A „Haza Szolgálatáért Érdemérem” bronz fokozat a honvédel-

mi minisztertől. 

- 1984 A „Haza Szolgálatáért Érdemérem” ezüst fokozat a 

honvédelmi minisztertől. 

- 1987 A „Haza Szolgálatáért Érdemérem” arany fokozata a 

honvédelmi minisztertől. 

- 1988 „Aranykoszorús I. Osztályú Ejtőernyős Tiszt” kitüntető cím. a 

honvédelmi minisztertől.  

- 1989 „A Haza Fegyveres Szolgálatáért Emlékérem 1000 ejtőernyős 

ugrás után” a honvédelmi minisztertől.  

- 1992. „UNTAC Emlékérem” az ENSZ kambodzsai missziójában való 

részvételért. 
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- 1993. a „Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztje” a 

köztár-sasági elnöktől, az ENSZ kambodzsai missziójában való rész-

vételért. 

- 1994. „ONUMOZ Emlékérem” az ENSZ mozambiki missziójában 

való részvételért. 

- 1994. „Bátorságért Érdemjel” a belügyminisztertől, az ENSZ mo-

zambiki missziójában való helytállásért. 

- 1994. „Magyar Köztársasági Emlékérem” a belügyminisztertől. 

- 1996. „UNMIBH Emlékérem” az ENSZ bosznia-hercegovinai misszi-

ójában való részvételért. 

- 1996. „Köztársasági Elnöki Emlékérem” a köztársasági elnöktől az 

ENSZ bosznia-hercegovinai missziójában való részvételért.  

- 1997. „Dísztőr” emléktárgy a belügyminisztertől az ENSZ bosznia-

hercegovinai missziójában való részvételért.  

- 1999. rendőrségi „Szolgálati Jel” 10 éves szolgálat után. 

- 2001. A „Vám- és Pénzügyőrségért Érem” arany fokozata. 

- 2002. „Rendőrségi Főtanácsosi” cím a belügyminisztertől. 

- 2002. „Honvédelemért Emlékérem” a honvédelmi minisztertől. 

- 2002. „Rendvédelem-történetért Érdemérem” a Szemere Bertalan 

Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság elnökétől. 

- 2003. „Dísztőr” emléktárgy a belügyminisztertől. 

- 2003. „Rendvédelem-történetért Érdemkereszt” a rendvédelem-törté-

net önzetlen támogatója számára, a Szemere Bertalan Magyar Rendvéde-

lem-történeti Tudományos Társaság elnökétől. 

- 2003. XI. 3. „Tudományos Munkáért Emlékérem” a Belügyi Tudo-

mányos Tanács elnökétől. 

- 2004. II. 14. a „Magyar Királyi Csendőrség Aranykoszorúval Éke-

sített Csendőr Érdemkereszt” a Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség 

központi vezetőjétől, a Magyar Királyi Csendőrség történetének a gondo-

zását, illetve a művelési eredmények közkinccsé tételét jelentős és mara-

dandó módon történő elősegítéséért. 

- 2004. VI. 30. „Dísztőr” a Büntetés-végrehajtás országos parancsno-

kától, a büntetés-végrehajtási képzés segítéséért. 

- 2005. „Dísztőr” a belügyminisztertől. 

- 2005. „UNOMIG Emlékérem” az ENSZ grúziai missziójában való 

részvételért. 

- 2005. XII. 10. „Elismerő Oklevél” a Magyar ENSZ Társaság elnöké-

től hazánk ENSZ tagságának 50. évfordulóján az ENSZ céljai megvalósítá-

sáért végzett kiemelkedő munkáért. 

- 2006. III. 1. „Díszpolgári cím” grúzia, Zugdidi várostól. 

- 2006. „Rendvédelem-történetért Érdemkereszt” a rendvédelem-törté-

net kimagasló művelője számára, a Szemere Bertalan Magyar Rendvé-

delem-történeti Tudományos Társaság elnökétől. 
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- 2007. „Rendvédelem-történetért Érdemrend” a rendvédelem-történet 

önzetlen támogatójának, a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-törté-

neti Tudományos Társaság elnökétől. 

- 2007. X. 31. „Dísztőr” a Határőrség országos parancsnokától. 

- 2008. VIII. 20. „Szolgálati Érdemjel Arany fokozat” a honvédelmi 

minisztertől.  

- 2008. XI. 11. „Jubileumi Emlékérme” Magyar Köztársaság Katonai 

Felderítő Hivatal főigazgatójától. 

- 2008. XI. 29. „Dr. Kertész Imre emlékérme” a Magyar Rendészettu-

dományi Társaság elnökétől. 

- 2010. VIII. 10. „köszönőlevél” az USA Külügyminisztériumának 

rendészeti és kábítószerügyi helyettes államtitkárától (Assistant Secretary 

of State for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, David T. 

JOHNSON) a Nemzetközi Rendészeti Akadémia magyar igazgatójaként vég-

zett több mint 12 éves munkáért. 

- 2010. VIII. 19. „köszönőlevél” a Szövetségi Nyomozó Hivatal (FBI) 

Igazgatójától (FBI Director Robert S. MUELLER, III) az ILEA érdekében 

végzett több mint 12 éves munkáért. 

- 2010. XII. 6. „Szemere Bertalan Díj” a Szemere Bertalan Magyar 

Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság elnökétől a magyar rendvé-

delem-történet gondozásának elősegítéséért. 

- 2011. XI. 25. a „Magyar Köztársaság Felderítő Hivatal Emlékérem” 

arany fokozata a Katonai Felderítő Hivatal főigazgatójától, a szervezett ér-

dekében végzett kiemelkedő munkáért. 

- 2012. V. 29. a „Díszkard” a belügyminisztertől a békefenntartók 

napja alkalmából. 

- 2012. X. 25. „Békefenntartásért Emlékérem” a belügyminisztertől. 

- 2012. XI. 30. a „Szabó András Érem” Belügyi Tudományos Tanács 

elnökétől. 

- 2013. IX. 16. „Díszkard” az országos rendőr-főkapitánytól. 

- 2013. XII. 10. „Emléktárgy elismerés” elismerés a Katonai Nemzet-

biztonsági Szolgálat főigazgatójától, a tudományos munka, az oktatás, kép-

zés területén nyújtott kiemelkedő teljesítményért. 

- 2014. III. 6. „Rendvédelemért Emlékérem” a Magyar Rendvédelmi 

Kar Közgyűlésétől. 

- 2014. III. 8. „Emlékérme” Pákozd polgármesterétől és a Honvédség 

és Társadalom Baráti Kör elnökétől a Katonai Emlékpark Pákozd - Nemzeti 

Emlékhely kialakításában és magas színvonalú működtetésében végzett sok 

éves munkáért. 

- 2014. IV. 22. „Arany fokozatú Díszjelvény” a Magyar Ejtőernyősök 

Bajtársi Szövetsége elnökétől. 

- 2014. V. 23. „Szent György plakett” Magyar Rendészettudományi 

Társaság elnökétől. 
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- 2014. VII. 17. „Festmény” a belügyminisztertől, az Nemzet-biz-

tonsági Szakszolgálat vezetőjeként teljesített  négy éves szolgálat elismeré-

seként. 

- 2015. II. 14. „Csendőr Emlékérem” a Magyar Királyi Csendőr 

Bajtársi Közösség központi vezetőjétől a Magyar Királyi Csendőrség 1945. 

évi méltánytalan megszűntetése és üldöztetése kezdetének — 2015-ben 70 

éves — évfordulója alkalmából, a Magyar Királyi Csendőrség történetének 

művelése, feltárt eredmények közkinccsé tétele, illetve népszerűsítése érde-

kében kifejtett társadalmi munkája elismeréseként.  

- 2015 „25 év a magyar rendvédelem-történet szolgálatában emlékér-

me” a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Tár-

saság elnökétől, a magyar nemzeti rendvédelem-történet művelése negyed 

évszázados segítésének elismeréseként. 

- 2016. VI. 26. „UNMIBH IPTF EMLÉKLAP” a belügyminisztertől az 

ENSZ boszniai rendőri missziójának 20. évfordulója és az ENSZ Nemzetközi 

Békefenntartók Napja alkalmából. 

- 2016. VII. 31. „A Köz Szolgálatáért Érdemjel” arany fokozata a belügy-

minisztertől hivatásos szolgálati jogviszony megszűnésekor. 

- 2016. X. 14. „Kopácsi Sándor Polgárőr Érdemrend” az Országos Pol-

gárőr Szövetség elnökétől, a polgárőr mozgalom támogatásáért.  

- 2018. VI. 21. „Pénzügyőr Díszszablya” a Nemzeti Adó- és Vámhiva-

tal vezetőjétől, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem együttműködésének erősítésében végzett munkáért. 

- 2018. VII. 12. „Hadik Pisztoly” az országos rendőrfőkapitánytól, 

nyugdíjba vonulás alkalmából. 

- 2018. VII. 12. „Katasztrófavédelmi Rózsatőr” a Belügyminisztérium 

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatójától, nyugdíjba vo-

nulás alkalmából. 

- 2018. VII. 12. „Pisztoly” a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal fő-

igazgatójától, nyugdíjba vonulás alkalmából 

- 2018. VII. 12. „SEIKO óra” a belügyminisztertől, nyugdíjba vonulás 

alkalmából. 

- 2018. VII. 13. „A tanév embere” elismerő oklevél, az Nemzeti Köz-

szolgálati Egyetem rektorától és az Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nem-

zetbiztonsági Intézete igazgatójától. 
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 Dr. BODA József habil.doc            Dr. BODA József                     Dr. BODA József 

                   dékán                       a kari zászló átvételekor   dékáni tisztségének átadásakor 

               2015-2018                              2015-ben                               2018-ban 
 
Dr. BODA József dékáni munkájának eredményeihez a magam és tudományos 

társaságunk nevében ezúton gratulálok! 
 
A Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság 

tagsága és elnöksége bízik abban, hogy feladatai mérséklődésével több időt fog 
tudni szentelni tudományos társaságunk munkájában való részvételre. Dr. BODA 

József eddig is sokat tett nemzeti rendvédelem-történetünk művelése, a feltárt 
eredmények közkinccsé tétele érdekében. Tevékenységét jól sikerült akciók jelzik. 
Reméljük, hogy a jövőt illetően tudományos társaságunk sikerei között gyarapodni 
fognak dr. BODA József tagtársunk nevéhez fűződő eredmények. Az állam által az 
aktív szolgálat teljesítése számára megszabott életkor limitet ugyan elérted, tudo-
mányos társaságunk azonban a továbbiakban is számít Rád. 
 

 
 

Nemzeti rendvédelem-történetünk érdekében kifejtett tevékenységetekhez további 

eredményeket kívánok! 
 

 

 

 

Budapest, 2018. VII.  

 

     Dr.PARÁDI József 

     a társaság elnöke 


