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A Belügyi Tudományos a kiváló tudományszervezői munkáért járó Szabó 

András-érmet adományoz dr. Janza Frigyes nyugállományú vezérőrnagynak, a 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes egyetemi tanárának. 

Janza Frigyes 1971-ben az Állatorvos-tudományi Egyetemen szerzett doktori 

oklevelet. Pályakezdőként került a Belügyminisztérium hivatásos állományába. 

Kiváló szakmai felkészültségének és szervezői tehetségének köszönhetően 

Dunakeszin létrehozta a kor egyik legszínvonalasabb állatkórházát, majd 1983-

tól vezette az itt létesült kutyavezető kiképző központot. Munkássága nemzetközi 

figyelmet kapott. Az Interpoltól érkezett a felkérés egy teljes képzési modell 

kidolgozására. Kutatási és szervezői tapasztalatait foglalta össze az Etológia című 

monografikus jegyzete, amely napjainkig őrzi újító eredetiségét. Szakmai 

teljesítményei sorában fontos helyet érdemel a hazai lótenyésztés 

hagyományainak felélesztése, valamint az is, hogy 2000-ben megbízatást 

teljesített, amikor létrehozta a Köztársasági Nemzeti Lovas Díszegységet. 

A Belügyminisztérium Oktatási Főosztálya és az Oktatási Főigazgatóság 

vezetőjeként elévülhetetlen érdemeket szerzett a rendvédelmi szakképzés és 

felsőoktatás stratégiai és szervezeti megújításában. Ezen a területen meghatározó 

irányítója lett a rendészeti alap- és szakvizsgarendszer kialakításának, amely 

nélkül a 2015-től bontakozó életpálya modell sem jöhetett volna létre.  

A Magyar Rendészettudományi Társaság főtitkáraként a belügyminisztertől 

kapott megbízást, hogy működjön közre a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

létrehozásában. A feladatot 2010-2014 között hivatali apparátus nélkül látta el. 

Az egyetem létrejöttével a Fenntartói Testület Belügyminisztérium által delegált 

tagja lett. Többször töltötte be a Testület ügyvivői tisztét. Később a 

Belügyminisztérium oktatási főszemlélőjeként miniszteri megbízott 

tevékenykedett.  

Iskolaigazgatóként, oktatás szerevezőként, majd pedig a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem címzetes egyetemi tanáraként mindvégig részese volt a tantermi 
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oktatásnak és a diploma elnyeréséhez nélkülözhetetlen számonkérésnek. Az 

egyetem életében meghatározó hazai és nemzetközi konferenciák moderátora, aki 

kivételes tudományos jártasságával és általános műveltségével jelentősen 

hozzájárult e tudományos fórumok eredményességéhez. Külön is említést 

érdemel a két évtizedes hagyományokkal büszkélkedő pécsi Szent László napi 

konferenciasorozat, amelynek arculatához és hagyományteremtő sikeréhez 

jelentősen hozzájárult. 

Janza Frigyes tudományszervezői képességeinek legteljesebb mozgósításával 

töltötte be a Magyar Rendészettudományi Társaság főtitkári posztját. Ebben a 

minőségében részt vállalt a rendészettudomány akadémiai elismertetésében, a 

Rendészettudományi Karon mesterszak megszervezésében és azoknak a 

feltételeknek a kialakításában, amelyek nélkülözhetetlenek voltak a 

Rendészettudományi Doktori Iskola sikeres akkreditálásához.   

Személye összeköti a Belügyminisztériumot, a rendvédelmi szerveket, a 

rendészeti szakgimnáziumokat, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet, a belügyi 

szervek tudományos tanácsait, a magánbiztonság, a Polgárőrség résztvevőit a 

pályaorientációs képzést folytató középiskolákat és a civil szervezeteket.  

Közreműködésével létrejött a rendészeti képzés egymásra épülő egész vertikuma. 

Janza Frigyes munkásságának is része van abban, hogy a Rendészettudományi 

Kar elindulhatott a kiváló egyetemmé válás felé vezető úton, amit – egyebek 

mellett – a tanári karban tudományos fokozatot szerzettek növekvő aránya is jelez. 

A Belügyi Tudományos Tanács a tudományszervezői munkáért járó Szabó 

András-érem adományozásával dr. Janza Frigyes nyugállományú vezérőrnagy, 

címzetes egyetemi tanár iskolateremtő, tudományos szervező, és a Magyar 

Rendészettudományi Társaság megalapításában szerzett elévülhetetlen érdemeit 

ismeri el.   

Budapest, 2019. november 29. 

A Belügyi Tudományos Tanács nevében:  
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