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Tisztelt Konferencia!
Idén ünnepeljük legendás királyunk, Szent László trónra lépésének 940., és szentté
avatásának 825. évfordulóját. Ebb l az alkalomból a Magyar Hadtudományi Társaság
Határ r Szakosztály és a Magyar Rendészettudományi Társaság Határrendész Tagozat Pécsi
Szakcsoportja jubileumi rendészettudományi konferenciát szervezett. A szakcsoport
tevékenységében mérföldk volt 2001-ben, a Határ rség ünnepnapja (június 27., Szent
László napja) alkalmából, hagyományteremt szándékkal megrendezett els tudományos
fórum kedvez fogadtatása. A szimpóziumot azóta évente követik a széleskör érdekl dést
kiváltó nemzetközi tudományos konferenciák, amelyek tudományos értékeit a szakcsoport
gondozásában 2002 óta megjelen Pécsi Határ r Tudományos Közlemények cím
tanulmánykötet soros kiadványai örökítenek meg.
Egyedülálló tudományszervez i munka eredménye, hogy a szakcsoport másfél
évtizede minden év június hónapjában nemzetközi tudományos konferenciát rendez azzal a
céllal, hogy a rendvédelmi szervekhez köt d alapvet kérdéseket a résztvev k színvonalas
körülmények között, tudományos igénnyel, de szakmailag adaptálható módon vitathassák
meg. Ezt követi a novemberi tudománynapi rendezvény, amelynek rendszerint több
funkciója van: egyfel l a Szent László napi konferencia tudományos értékeit megörökít
periodika, a Pécsi Határ r Tudományos Közlemények soros kötetének nyilvános
bemutatása és méltatása, másfel l további aktuális, a rendvédelmi szervek tevékenységét
érint szakmai kérdések sz kebb, de tudományos keretek közötti megvitatása.
A konferenciasorozat deklarált célja, hogy kezdetben a hadtudományon belül,
kés bb önálló tudományos társaság keretében, külön diszciplínaként foglalkozzon a
rendészettudománnyal és a rendészettel kapcsolatos specifikus ismeretekkel. Tudományos
fórumot, el adói és publikációs lehet séget kínáljon mindazok számára, akik a szakmai,
gyakorlati kérdések mellett, vagy azokon túl, elméleti igényességgel fordulnak a rendészet
elmélete, az egyes szakrendészetek hasznosíthatósága felé.
A konferenciasorozat eredményeként megállapítható, hogy a változásokhoz
alkalmazkodva azokat befolyásolni is tudta, hozzájárult a rendészet tudományos értékeinek
gyarapításához, és a mindennapok rendészeti gyakorlatának fejlesztéséhez.
Szent László király szellemisége el tt tisztelegve, a régi gondolkodási rendszerek
eredényeinek meg rzése mellett, lehet séget biztosít az újnak: a rendészettudomány
fejl désének.
A konferenciának eredményes munkát kívánok!
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