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Prof. Dr. Ruzsonyi Péter tudományos méltatása 

kiváló tudományos munkáért járó 

Szabó András-érem odaítélése alkalmából 

 

Prof. Dr. Ruzsonyi Péter 1959. szeptember 30-án született Balassagyarmaton. 

Középiskolai tanulmányait a dunaújvárosi Münnich Ferenc Gimnáziumban 

kezdte meg, ahol 1978-ban szerzett jeles minősítésű érettségi bizonyítványt. 

Népművelés-testnevelés szakos kitűnő minősítésű tanári diplomáját a 

Szombathelyi Tanárképző Főiskolán kapta kézhez 1983-ban. Még ugyanezen év 

őszén csatlakozott a Büntetés-végrehajtási Szervezethez és a Budapesti Fegyház 

és Börtön állományában, mint nevelő kezdte meg rendvédelmi pályafutását. 

Kutatói munkakörbe 1984-ben került az Országos Parancsnokság 

szakfőosztályára, ahol egy életre elkötelezte magát a tudomány, azon belül a 

neveléstudomány, kriminálpedagógia művelése mellett. 

Professzor Úr fejlődés iránti igényét mutatja, hogy 1988-ban az ELTE BTK. 

pedagógiai szakán szerzett felsőfokú végzettséget. Kifejezett vezetői kérésre 

1992-ben az Országos Parancsnokság nemzetközi referensi munkakörét vállalta 

el, amelyet főelőadói beosztás követett újra a Nevelési Osztályon, majd 

pályafutása újabb állomásaként sajtófőnökként látta el feladatát.  Ugyancsak az 

ELTE-én szerzett 1999-ben summa cum laude rendű PhD. fokozatot, amely 

valóban felgyorsította a tudományos kutatásainak ütemét, amelyet az országos 

vezetés azzal ismert el, hogy még abban az évben főiskolai docensként kinevezést 

nyert a Rendőrtiszti Főiskola Bv. Tanszékére tanszékvezetőnek. 
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Ruzsonyi tábornok úr az elődök szellemiségét és agilitását követve tovább 

dinamizálta a Tanszéken folyó munkát, megfontolt személyzeti politikával fiatal 

oktatókat vont be a munkába, akik rövid időn belül PhD. fokozatot szereztek. 

Mindez azt eredményezte, hogy a Bv. Tanszék munkatársi közössége mind 

emberi, mind szakmai szempontból a Főiskola legjobbjai között szerepelt. 

Tudományos munkássága elismeréseként 2003-ban főiskolai tanárrá avanzsált, 

majd 2006-ban sikeresen, summa cum laude minősítéssel habilitált. Szakmai 

pályafutásának egyik fontos állomása volt, hogy 2009-ben a Köztársasági Elnök 

egyetemi tanárrá nevezte ki, amely megtiszteltetés első ízben ért büntetés-

végrehajtási tisztet. 

Szervezőképességét és diplomatikus képességeit elismerve 2012-ben a NKE. 

Rendészettudományi Kar dékánjává nevezték ki, ahol egy nehéz időszakban állt 

helyt és aktív közreműködésével született meg a Rendészettudományi Doktori 

Iskola. Szakmai (katonai) karrierje csúcsaként 2012-ben dandártábornokká 

nevezték ki, így tagjává vált a Bv. szervezet tábornoki karának. 

Professzor úr tudományos kutatásai középpontjában a személyiségformálás 

lehetősége áll a fogvatartottak körében (kiemelten Fk) és a börtönrendszerek 

nemzetközi összehasonlítása is kiemelt helyet élvez. Kiterjedt és nemzetközileg 

is elismert tevékenységét több mint 60 tudományos közlemény és ezekre 158 

független hivatkozás jelzi, amelyeket 9-es Hirsch indexet jelentenek.  Oktatói 

tevékenységének külföldön is jelentős eredményei vannak, mert Ruzsonyi 

tábornok úr visszatérő vendége a máltai és az észt tallinni egyetemnek, ahol 

vendégprofesszorként jelentős számú hallgatót aktivizáló kurzusokat vezet, akik 

közül többen doktori tanulmányokat is folytatnak. Nemzetközi szakmai 

szervezetekben is példaértékűen képviseli a magyar tudományos gondolkodást, 

mert 10 évig tagja volt az EPEA (Európai Börtönnevelési Társaság) 

vezetőségének és jelenleg is a magyar csoportot vezeti 
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Összefoglalva Ruzsonyi professzor úr eddigi munkásságát feltétlenül ki kell 

emelni a tudomány iránti alázatát, az emberekkel való empatikus bánásmódját, 

amely mindenekelőtt a feltétel nélküli támogatásban jelenik meg és töretlen 

igényét a fejlődésre, amelyet jó reprezentál, hogy jelenleg a legmagasabb 

megtiszteltetés az MTA doktori cím elnyerése érdekében munkálkodik. 

 


