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Tudományos emlékülés a Rendőrtiszti Főiskolán

Hazánk felszabadulásának 40. évfordulója tiszteletére a Rendőrtiszti Főis
kolán tudományos emlékülésre került sor, amelyen áttekintették a belügyi szer
vek és a fegyveres testületek 1945-től napjainkig terjedő tevékenységét.

Az emlékülés 1985. május 6-án plenáris üléssel kezdődött, amelyen megje
lentek a rendőri szervek, a BM Határőrség, a BM Tűzoltóság és a Bv. Országos 
Parancsnokság vezetői. A mintegy 300 résztvevőt az ülés elnöke, dr. Belovai Illés 
határőr ezredes, kandidátus, a BM Tudományszervezeti Osztályának vezetője 
üdvözölte, az ülést pedig dr. Péter János vezérőrnagy elvtárs nyitotta meg.

Hazánk felszabadulásának 40. évfordulója jó alkalom arra — mutatott rá a 
belügyminiszter-helyettes —, hogy áttekintsük és a magyar szocialista társada
lom szerves részeként értékeljük a Belügyminisztérium és a belügyi szervek fejlő
dését. Az ülés fő referátumokkal folytatódott, melyek sorát dr. Győrök Ferenc 
vezérőrnagynak, a főiskola parancsnokának A Belügyminisztérium és szervei törté
nete négy évtizedének vázlatos áttekintése című előadása nyitotta meg. Őt követte 
dr. Ábel László határőr vezérőrnagy, a BM Határőrség országos parancsnokának 
helyettese, majd Varga Károly tűzoltó vezérőrnagy, országos parancsnok kapott 
szót. A plenáris ülés Nagy Tibor bv. vezérőrnagy, országos parancsnok A magyar 
szocialista büntetésvégrehajtás fejlődésének főbb szakaszai a felszabadulástól nap
jainkig című referátumával zárult. Az elhangzottakat nagy figyelemmel kísérte a 
hallgatóság.

Május 7-én öt szekcióban politikai-jogi, a rendőrség története, a határőrség 
története, a tűzoltóság története és az IM büntetésvégrehajtás története témaköré
ről folytatták az emlékülés résztvevői tanácskozásukat. A bv. szekció elnöki tiszt
jét dr. Kiszely Pál ezredes, a bv. országos parancsnok általános helyettese látta 
el, az ülésen pedig mintegy 50-en vettek részt. A szekcióüléseken nyugállományú 
volt vezetők, mai parancsnokok és alparancsnokok, főiskolai hallgatók mondták 
el visszaemlékezéseiket, gondolataikat.

A szimpózium záróüléssel fejeződött be, melynek elnöki tisztét dr. Tóth Ti
hamér ezredes, a főiskola parancsnokának általános helyettese látta el. A szek
cióelnökök jelentéseinek elhangzása után Kiss Lajos vezérőrnagy főcsoportfő
nök-helyettes méltatta az emlékülés jelentőségét, hasznosnak minősítve a kezde
ményezést, hiszen a történelmi múlt megismerése hozzásegít bennünket a jelen 
problémáinak alaposabb megértéséhez, erőt ad a gondok megoldásához, támo
gatja a hivatásszeretetet, elmélyíti a hivatástudatot és segíti a szocialista hazafi- 
ság kiteljesedését.

A szekciók tudományos igényességgel tekintették át az egyes szakterületek 
fejlődését, a hallgatók pedig úgy érezték, hogy a belügyi szervek és a fegyveres 
testületek jól látják a továbbképzés irányát, s így a XIII. kongresszus határozatá
ból rájuk háruló feladatokat eredményesen fogják végrehajtani.
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