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Tudományos tanácskozás témája volt a magánbiztonság
2010. június 24.-én nemzetközi tudományos konferencia volt Pécsett, a Tudományegyetem Szántó
Kovács János úti objektumában. Az eszmecsere témája a rendvédelem: „Quo Vadis Rendvédelem?”
címmel.
E téma keretén belül önálló szekcióként a magánbiztonság egyes kérdései is feldolgozásra kerültek.
(Korábbi számainkban erről részletes tájékoztatást adtunk).
A 10 éves múlttal bíró rendezvénysorozat 11. évében a magánbiztonság is megjelent a tudományos
konferencia palettáján.
Valamennyi tanácskozást követően az ott elhangzottak könyv formában is megjelentek Tudományos
Közlemények címmel. A könyvbemutatót minden évben hagyományosan a Tudomány Napja
alkalmával rendezik.
E jeles esemény idén november 12-én Pécsett a Tudás Központban került megszervezésre.
A rendezvényen közel 40 fő, köztük a rendészettudomány több neves személyisége vett részt.
A résztvevők fele – kamaránk Baranya, Somogy, Tolna és Pest megyei szervezeteinek képviselőivel
közösen – a magánbiztonság egyes szakterületeit reprezentálta.




Prof. Dr. Korinek László akadémikus, a Magyar Rendészettudományi Társaság Elnöke
ünnepi köszöntőjében hangsúlyozta a rendezvénysorozat és a kiadvány jelentőségét.
Dr. Finszter Géza a Kriminológiai Intézet igazgató helyettese, a rendészet-tudomány
nemzetközi hírű szaktekintélye szintén meleg szavakkal méltatta a rendezvényt, és annak
folytatására bíztatta a szervezőket.
Mandrik István, a Magyar Rendészettudományi Társaság Polgári Biztonság-védelmi
Tagozat Elnöke hozzászólásában kiemelte, hogy a rendezvény és a kiadvány áttörést jelent
abban az értelemben, hogy tudományos konferencia önálló témájaként jelenik meg a
magánbiztonság. Ez azt igazolja, hogy a magánbiztonság mára már a rendészet
megkerülhetetlen elemévé vált és körvonalazódik tudományos – elméleti alapja is.

A rendezvényen megjelentek egybehangzó véleménye, hogy színvonalas és a magánbiztonság
helyét-szerepét is erősítő programon vehettek részt, mely folytatásra érdemes kezdeményezés.
A Tudományos Közlemények XI. kiadása négy fejezetben tárgyalja a rendvédelem kérdéseit:
1. A rendvédelem aktuális kérdései.
2. A határ- és idegenrendészet dimenziói.
3. A magánbiztonság aspektusai.
4. Rendvédelem a múltban.
A kiadvány a Kamara Baranya és Tolna megyei szervezetének szakkönyvtárában hozzáférhető,
továbbá megtalálható a rendészeti oktatási intézmények könyvtáraiban is.
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