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Tárgy: Tájékoztatás konferenciánkról 
 

KÖRLEVÉL 

(2018-318) 

 

Tisztelt Tagtársaim, Kedves Szimpatizánsok! 

Ezúton tájékoztatlak Benneteket arról, hogy 2018. XI. 8-án (csütörtökön) a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem épületcsoportjában (a volt Ludovika Akadémia területén) a 

Felderítők Társasága Egyesülettel, a Magyar Hadtudományi Társasággal, a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karával és a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézetének Polgári Nemzetbiztonsági 

Tanszékével közös szervezéssel valósult meg a XXXIII. magyar rendvédelem-törté-

neti tudományos konferencia „1968 ötven év távlatából, határőrök, hírszerzők, hon-

védek, rendőrök.” címmel. A konferencia plenáris ülésből, továbbá honvédségi, fel-

derítői és rendvédelmi szekciókból állt.  

A rendezvény megnyitóját követően — melyet a Nemzeti Közszolgálati Egye-

tem Rendészettudományi Kartának dékánja prof. dr. RUZSONYI Péter r.ddtbk. tartott 

— került sor tudományos társaságunk hagyományainak megfelelően a 2019. évi el-

ismeréseink átadására, illetve a „Salutem” könyvsorozat soron lévő köteteinek az 

átadására. Elismerésben részesültek : 

- ANDROVICZ Gábor Rendvédelem-történetért Érdemérem 

(+36/06-30) 580-4597                                                    androviczgabor@gmail.com 

- dr. KISS Dávid Ph.D. Rendvédelem-történetért Érdemérem 

(+36/06-70) 702-4535                                                    kiss.david@veritas.gov.hu 

- MEZEI József Rendvédelem-történetért Érdemérem 

(+36/06-30) 422-9120                                                    jozsefmezei1975@gmail.com 

- SZIGETVÁRI Oszkár Rendvédelem-történetért Érdemkereszt támogató 

(+36/06-70) 340-3055                                                    szigetvarioszkar@gmail.com 

- dr.jur. ZÉTÉNYI Zsolt Rendvédelem-történetért Érdemrend támogató 

(+36/06-20) 445-2370                                                    zezso@t-online.hu 

Átadásra kerültek továbbá az érintettnek, illetve képviselőinek a „Salutem” 

könyvsorozat 4., 5. és 6. kötetei: 

- Ünnepi parergák dr. BODA József 65. születésnapja tiszteletére. 

- Ünnepi parergák dr. MEZEI Barna 65. születésnapja tiszteletére. 

- Emlékkönyv ŐRY Károly születésének 85. évfordulója tiszteletére. 

címekkel. 

Az ünnepeltek laudatio-ját SIMON F. Nándor ismertette. 
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Az elismertek számára gratulációt a fenti elérhetőségeken lehet küldeni. 

Átadásra került tudományos társaságunk legidősebb aktív tagja számára a gon-

dolatait versben és prózában megörökítő kötet is.  

Az elismerések és a kötetek átadása ŐRY Károly emléke előtti egyperces néma 

tisztelgéssel zárult. 

A konferencia előadásai a meghívóban szereplő programnak megfelelően va-

lósultak meg.  

Összességében megállapítható, hogy az egyes szekciók stílusa eltért egymás-

tól, mivel a honvédségi és a felderítő szekció előadóinak a többsége — mint a vizs-

gált téma időszakának kortársa, illetve a cselekménysorozat résztvevője — vissza-

emlékezés jellegű előadásokat valósított meg. Ezzel szemben a rendvédelmi szekció 

előadásainak többsége történelmi feldolgozás jellegűnek bizonyult.  

A konferencia egyik tanulsága volt, hogy — az 1968-as csehszlovákiai bevo-

nulás cselekményének a gerincét ugyan a Magyar Néphadsereg valósította meg, 

azonban — a korabeli magyar állam társ fegyveres erői és testületei sem maradtak 

ki ebből a cselekményből. Igaz szerepük nem volt meghatározó, de nélkülözhetetlen 

teendőket valósítottak meg a bevonulás kapcsán. 

A konferencia előadásainak a befogadására több tudományos folyóirat jelen-

lévő képviselői is ígéretet tettek. Tudományos társaságunk a Rendvédelem-történeti 

Füzetekben megjelenteti a rendezvény azon rendvédelem-történeti témájú előadá-

sait, amelyeknek a szerzői alkotásukat a periodika közlési feltételeiben foglaltakkal 

összhangba fogják hozni. 

Tagtársaim és szimpatizánsaink figyelmébe ajánlom a rendvédelem-történeti 

szekcióban előadást tartók szellemi munkásságát, hiszen az előadások keretében csu-

pán ezen tevékenység eredményeinek egy része került bemutatásra. Ezen munkás-

ságok publikációinak bibliográfiai adatai megtalálhatóak a Magyar Tudományos 

Művek Tárában. 

A körlevelet olvasók figyelmébe ajánlom a rendezvényről szóló tájékoztató 18. 

oldalán található ismertetőt, amely a 2019. évi tervezett rendezvényeinkről nyújt 

hasznos előzetes információkat.  

Amennyiben az érintett szerzők eljuttatják periodikánkhoz a folyóirat közlési 

feltételeiben foglaltaknak megfelelően elkészített alkotásaikat a Rendvédelem-törté-

neti Füzetek olvasói számos olyan információkkal találkozhatnak, amelyek eddig is-

meretlenek voltak a nagyközönség és a kutatók körében is. Ilyennek tekintem pél-

dául a határőr felderítés ismertetését, a Magyar Népköztársaság fegyveres konfliktus 

időszakára tervezett kitűntetéseknek a bemutatását stb. 

 

Nemzeti rendvédelem-történetünk feltárása és közkinccsé tételének elősegítése ér-

dekében kifejtett tevékenységetekhez további eredményeket kívánok! 

 

Budapest, 2018. XI. 9. 

              Dr. PARÁDI József 

             a társaság elnöke 


