
 

ELŐSZÓ A HATÁRŐRSÉGI TANULMÁNYOK 2001/3. KÜLÖNSZÁMÁHOZ 

 

 

A Határőrség Tudományos Bizottsága az éves tervekben meghatározottakon túl is támogatja 

azokat a törekvéseket, amelyek a Határőrség szervezetének népszerűsítését, 

feladatrendszerének tudományos igényű bemutatását, az állomány és a civilszféra között 

tartalmas, szemléletformáló találkozások megvalósítását kezdeményezik. A jelen kiadvány 

is azt példázza, hogy lehet olyan új formákat találni melyek célkitűzéseink széleskörű 

érvényesítését segítik. 

 

A Határőrség ünnepnapja alkalmából a MHTT Határőr Szakosztályának Pécsi szakcsoportja 

által kezdeményezett szimpózium meghirdetett célja volt: tudományos párbeszéd 

lehetőségének megteremtése a határellenőrzés múltjáról, jelenéről és jövőjéről, hazai és 

külföldi, civil és rendvédelmi kutatók között. A fő célkitűzésen túl, illetve annak 

megvalósításában pozitívan értékelhetjük, hogy a kezdeményezés – az által, hogy 

igazgatósági szakcsoporttól indult és a szimpózium formát választotta – demonstrálta a 

Határőrség tudományos tevékenységének kiteljesedését. Figyelemre méltó, hogy a 

résztvevők között vita alakulhatott ki, függetlenül a tudományos címtől, beosztástól, 

rendfokozattól. Jó érzés volt megtapasztalni, hogy egy asztalnál ültek partnerként 

kirendeltségvezetők és professzorok. A rendezvényről elismerően nyilatkoztak a résztvevők 

és a médiatudósítások. 

 

Dr. Tóth József a Pécsi Tudományegyetem rektora megnyitójában így fogalmazott: 

„Rendkívül örülök annak, hogy az egyetem professzorai egyre többször, nem kifejezetten 

tudományos feladattal megbízott, vagy arra létrehozott szervezetekkel együttműködhetnek, 

eszmét cserélhetnek.” A német határőrség nyugállományú tábornoka, Hubertus Grützner, az 

EPU alelnöke a városi televíziónak adott interjúban hasonló szellemben beszél: „Nagyra 

értékelem a szimpóziumot, ez olyan alkalom, lehetőség és fórum, amikor a szakterületen 

dolgozók beszélnek tapasztalataikról, meghallgatva a nemzetközi véleményeket is. A legjobb 

úton vagyunk ahhoz, hogy a jövőben minél több ilyet rendezzünk, mert egymással beszélve 

tudjuk előre vinni közös ügyeinket.” 

 

A szerkesztett kiadvány sajnos nem közvetítheti a rendezvény hangulatát, nem tartalmazza a 

vitában megfogalmazott kérdéseket, véleményeket, de reményeink szerint ismereteket bővít, 

gondolatokat ébreszt a tisztelt olvasóban. Számos tapasztalattal lettünk gazdagabbak a 

rendezés, a témák kiválasztása, a vitára biztosítandó időkeret, a tolmácsolás, a rendezvény 

időpontjának meghatározása, a támogatok megnyerése területén, amelyek segíteni fogják a 

jövő évi II. Szimpózium pécsi megrendezését. A rendezvénnyel kapcsolatban felmerült 

kérdéseket, a közölt anyagokkal kapcsolatos véleményeket, javaslatokat szívesen 

fogadjuk…  

 

Zámbó Péter határőr ezredes,  

határőrségi tanácsos 

 

 


