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mellékelt regisztrációs lap alapján

A Magyar Tudományos Akadémia IX. Osztály Állam- és Jogtudományi Bizottság Rendészeti
Albizottság alakuló ülése 2012. május 16-án 11. 00 órakor kezdte meg munkáját. A
megjelenteket Prof. Dr. Korinek László, az MTA levelező tagja, a IX. Gazdaság- és
Jogtudományok Osztály osztályelnök-helyettese, az ülés levezető elnöke köszöntötte.
Megnyitójában emlékeztetett rá, hogy nemrégiben alakult meg a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem, ezen belül pedig a Rendészettudományi Kar. Utalt rá, hogy napjainkban a
tudományos életen belül szinergikus hatás érzékelhető, aminek következtében egymást erősítő
folyamatok indulhatnak be.
Az Állam- és Jogtudományi Bizottság nevében Prof. Dr. Kukorelli István, az MTA doktora, a
Bizottság elnöke üdvözölte a résztvevőket. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az eredeti
elképzelések szerint a Bizottságon belül 4 albizottság jött volna létre – amelyből 3, a
Közigazgatás-tudományi, a Civilisztikai és a Jogtörténeti már meg is alakult –, de a március
8-i ülésen a Bizottság jóváhagyta a Rendészeti Albizottság létrehozására irányuló törekvést.
Az Alapszabályzat értelmében ő jogosult az Albizottság alakuló ülését összehívni, amelyet a
mai napra meg is tett. Az ülés alapfeladata a tiszti kar megválasztása.
Korinek úr a technikai részletek ismertetése előtt utalt rá, hogy szeretnék kibővíteni az
Akadémia szűkebb mozgásterét és – tekintettel a rendészet fiatal korára – nem csak a
minősítettek tagok részvételére fog számítani az albizottság. A tudományos fokozattal
rendelkezők természetesen minden esetben szavazati joggal vehetnek részt a munkában, míg
tanácskozási joggal bárki segítheti a tevékenységet. Mindenkit – aki még eddig nem tette
meg – az MTA köztestületébe történő belépésre sarkallt.

2
Nyílt szavazás eredményeként felkérte jegyzőkönyvvezetésre Görbe Attiláné Dr. Zán
Krisztinát, jegyzőkönyv hitelesítésre Dr. Kukorelli Istvánt, szavazatszámlálásra Dr. Pap
András Lászlót és Kisteleki Károlyt.
Kukorelli úr az ÁJB elnökségének felhatalmazása alapján az albizottság személyi
összetételére az alábbi javaslatot tette:
-

elnök: Prof. Dr. Finszter Géza
elnökhelyettesek: Prof. Dr. Bukovics István
Dr. Tóh Judit
titkár: Görbe Attiláné Dr. Zán Krisztina

A jelöltek egyenként nyilatkoztak arról, hogy a jelölést elfogadják.
Prof. Dr. Finszter Géza, a korábbi Rendészettudományi Bizottság volt elnöke és a jelenlegi
elnökjelölt nem programot kívánt ismertetni, csak néhány gondolatban összefoglalta az
elképzeléseit. Hangsúlyozta az albizottság erősen interdiszciplináris jellegét, hiszen a
közigazgatás-tudományt, a műszaki tudományokat és a biztonságtudományt is akadémiai
szinten szeretné művelni. Az albizottság vezetésének összetétele is ezt a komplex
megközelítést kell, hogy tükrözze. A korábbi bizottsági tevékenységet színvonalban
mindenképpen túl kell szárnyalni. Kritikaként fogalmazta meg, hogy a korábbi bizottság nem
tudott igazán jó szervezőmunkát végezni a rendészeti közéletben. A jövőben hatékonyabban
kívánja segíteni a rendészeti igazgatást, amire megfelelő alapot nyújt a rendészeti kutatás
bázisaként működő Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság, az ismételten
működő Belügyi Tudományos Tanács és az új Nemzeti Közszolgálati Egyetem.
Három célkitűzést kíván megjeleníteni a munkában:
- a megismerés a rendvédelemben is a tudományos tevékenység része kell, hogy legyen,
hiszen ha valamit nem ismerhetünk meg, arról nem tudunk véleményt formálni;
- ne várják el a tudománytól, hogy elvtelenül helyeseljen, mert ha csak bólogatunk,
annak nincs értelme;
- a reformokon, a korszerűsítésen legyen a lényeg, hiszen akik az állandóságra
rendezkednek be, azok nem igénylik a tudományos munkát.
Az elnökhelyettesek közül Bukovics professzor a műszaki terület és a tudomány igazgatás
vonatkozásában ajánlotta fel segítségét, Tóth Judit pedig az interdiszciplinaritásra és a kritikai
attitűdre hívta fel a figyelmet.
Hozzászólások során Dr. Dános Valér, a BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési
Főigazgatóság főigazgatója az albizottság számára infrastrukturális lehetőséget (1 db.
felszerelt iroda) ajánlott fel a Főigazgatóságon illetve a Tudományszervezési Osztályon belül.
Dr. Sándor Vilmos örömét fejezte ki, amiért a legmagasabb szinten nyert teret a komplexitás a
tudományban. Utalt rá, hogy 1994-ben a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen
megkezdett folyamat – bár 18 év elteltével, de – révbeért.
Miután további hozzászólás nem volt, elnök úr szavazást rendelt el. A szavazatok összesítése
alapján érvénytelen szavazat nem volt, 24 érvényes szavazat érkezett. Prof. Dr. Finszter Géza
24 igen és 0 nem szavazattal (100%) elnöki, Prof. Dr. Bukovics István 23 igen és 1 nem
szavazattal (96%) elnökhelyettesi, Dr. Tóth Judit 22 igen és 2 nem szavazattal (92%)
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elnökhelyettesi és Görbe Attiláné Dr. Zán Krisztina 24 igen és 0 nem szavazattal (100%)
titkári feladat ellátására kapott megbízást.
Kukorelli úr megállapította, hogy az MTA IX. Osztály Állam- és Jogtudományi Bizottság
Rendészeti Albizottság megalakulása legitim volt, hiszen minden szabályosan zajlott le. Az
Állam- és Jogtudományi Bizottság nevében gratulált a tiszti kar tagjainak, akiknek a
megbízatása három évre szól.
Az alakuló ülés levezető elnöke jó munkát kívánt a Rendészeti Albizottságnak és az alakuló
ülést 11.50 perckor bezárta.
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