
BEKÖSZÖNTŐ

                                                                                     
                                                                                       „Egy adott időpontban született dolog 

                                                                                         magán viseli a pillanat valamennyi 
                                                                                         sajátosságát.”

                                                                                                                         (C. G. Jung) 

A  múlt  században  lezajlott  információrobbanás  látható  módon  napjainkban  is  tovább 

folytatódik,  illetve  a  gazdasági-társadalmi-kommunikációs  változások  nyomán  keletkező 

információk egyre gyorsabb és minél szélesebb körű közzététele ma már szinte természetes 

igénye szakembereknek és laikusoknak egyaránt. 

A változásokat  viszont  csak  változva  és  változtatva  lehet  kezelni.  Ez  igaz  a  szakmai 

kultúra  felgyorsult  változásainak  követésére,  bemutatására  is.  Ezért  határozott  úgy  a 

Belügyminisztérium  Oktatási,  Képzési  és  Tudományszervezési  Főigazgatósága,  hogy 

létrehozza a RENDVÉDELEM internetes portált. 

A  RENDVÉDELEM  on-line  tudományos  folyóirat  publikációs  felületet  teremt  a 

rendvédelmi szakterület  hazai  kutatóinak,  elméleti  és gyakorlati  művelőinek,  oktatóinak,  a 

rendvédelmi felsőoktatás hallgatóinak a rendvédelemhez kapcsolódó legújabb eredményeik 

minél szélesebb körben történő megismertetésére. 

A  RENDVÉDELEM  internetes  portál  egyrészt  egy  időszaki,  lektorált,  on-line 

tudományos  szakfolyóirat,  másrészt  lehetőséget  teremt  a  megjelentetett  publikációkhoz 

történő  hozzászólásokra,  információ-  és  tapasztalatcserére  is.  A  regisztrált  tagok  részére 

tudományos  megszólalási  lehetőséget  biztosító  internetes  folyóirat  publikálási  feltételei  a 

továbbiakban bárki számára hozzáférhetők a Főigazgatóság honlapján.  

Ahhoz, hogy a kezdeményezés valóban elérje a célját, az internetes portálra olyan cikkek 

illetve anyagok kell,  hogy felkerüljenek, amelyek egyéni látásmódot, autentikus véleményt 

tükröznek, illetve valamilyen újszerű információt hoznak nyilvánosságra. 



Szeretnénk remélni, hogy a rendvédelmi tudományos élet képviselői pontosan tudják, a 

szakmai  problémák,  kihívások előrevivő megoldása  érdekében nem felülről  kell  várnia  az 

inspirációt - a rendvédelem hierarchikus felépítettsége ellenére sem -, hiszen a legtöbb ismeret 

helyben s egyben a probléma közelében van. 

A kitekintés biztosítása, az új információk elérésének végtelen lehetősége természetesen 

nem elegendő,  ha nem társul  hozzá az alkotó,  a változásokra érzékeny gondolkodás.  Egy 

keleti bölcsesség szerint „a csatát meg lehet nyerni egy nap alatt, az országot elfoglalni egy  

hét alatt,  a házat felépíteni  egy hónap alatt,  a termést betakarítani  egy éven belül,  de az  

emberi  gondolkodás  megváltoztatásához  sokszor  egy  generációnyi  idő  sem  elég”. 

Szándékaink szerint az internetes tudományos folyóirat létrehozásával a magunk részéről ezt 

az időt szeretnénk minél jobban lerövidíteni. 

                                                                                  Dr. Dános Valér CSc/PhD nyá. r. ddtbk. 
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