
1 

 

MAGYAR RENDÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSASÁG 

MIGRÁCIÓS TAGOZAT 

 

 

 

 

BESZÁMOLÓ AZ MRTT MIGRÁCIÓS TAGOZAT 

2018. évi tevékenységéről 

 

 

A Migrációs Tagozat a tavalyi évben is elvégezte munkatervben meghatározott feladatait, 

hazai és nemzetközi konferenciák, egyéb rendezvények és tudományos tevékenységek által 

járult hozzá a migrációhoz kapcsolódó egyes témák tudományos megismertetéséhez, 

megvitatásához. 

A Tagozat munkája hátterének megteremtésében a korábbi évekhez hasonlóan kiemelt 

szerepe volt a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal anyagi és szervezeti támogatásának, 

továbbá a Hanns-Seidel Alapítvány projektfinanszírozásának.  

 

 

I. A szervezeti élet területe 

 

A Migrációs Tagozat évi rendes tagozatgyűlését 2018. március 8-án tartotta meg a BMH-ban, 

melyen 21 fő volt jelen. A jelen lévő tagság elfogadta a Tagozat 2017. évi beszámolóját és 

2018. évi munkatervét. 

Elnökségi ülést a tavalyi évben hat alkalommal tartottunk: január 19-én, február 23-án, június 

21-én, augusztus 28-án, október 5-én, és november 9-én. Az elnökségi ülések alkalmával 

megvitattuk az előttünk álló feladatokat, rendezvényekkel kapcsolatos teendőket, illetve az 

őszi elnökségi ülések alkalmával került sor a tudományos pályázatok értékelésére. 

Ezen túl, 2018. október 17-én kihelyezett elnökségi ülést tartottunk Györkönyben, a 

Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal felső vezetésének részvételével, ahol sor került a 

Tagozat 2019. évi programjainak előzetes tervezésére. 

A Tagozat Elnökségének összetételét érintő változás, hogy dr. Windt Szandra elnökségi tag 

visszatért a munkába és tavaly ősztől részt vesz az Elnökség tevékenységében. 

Megtisztelte rendezvényeinket, elnökségi üléseinket alkalmanként a BMH felső vezetése, 

illetve az MRTT Főtitkára, Prof. Dr. Janza Frigyes úr rendszeres jelenlévő volt. Továbbá 

rendszeres meghívott volt a BMH Tudományos Tanácsának elnöke, Dr. Parragi Mária, 

valamint az aktuális feladatokhoz kapcsolódóan további meghívottak is voltak. Az Elnökség 

aktív együttműködést folytatott az MRTT Határrendészeti Tagozatával, a BMH Tudományos 

Tanácsával, a Rendőrség Tudományos Tanácsával, és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Bevándorlási és Állampolgársági Tanszékével is. 

Mindazonáltal megállapítható, hogy a formális együttműködéseken túl-, és az elnökség aktív 

munkáján kívül a tagság mozgósítása egyre nehezebb, az aktívnak mondható egyesületi tagok 
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száma folyamatosan csökken. Szükséges lenne a folyamatos megújulás, illetve az új emberek 

bevonása, bár ezt a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal helyzete jelenleg nem kifejezetten 

erősíti. 

 

 

II. A tervezett rendezvények megvalósulása 

 

2018. április 11-én „A migráció kezelésének legfrissebb tapasztalatai 

Magyarországon” címmel szakmai és tudományos konferenciát rendeztünk, a 

Határrendészeti Tagozattal együttműködésben (helyszín: Győr, Zsinagóga). A konferencia 

célja szokás szerint az illetékes hatóságok (Rendőrség, BMH, Ügyészség, Bíróság), illetve az 

egyházi és karitatív szervek feladatainak áttekintése, az újonnan felmerülő kihívások 

megvitatása, és a gyakorlati együttműködés erősítése volt. A rendezvényen az ORFK, a 

BMH, a Küm., az ügyészség, valamint civil szervezetek (Menedék Migránsokat Segítő 

Egyesület, Magyar Ökumenikus Segélyszervezet) munkatársai tartottak előadásokat a fenti 

témában, szakterületük vonatkozásában.  

A mintegy 100 fős szakmai hallgatóság így tájékoztatást kapott az illegális migráció 

tényadatairól, a migráció kezelését segítő jogi, élőerős és technikai, műszaki feltételei 

változásairól, és azok hatásáról. A karitatív szervek pozitív és negatív tapasztalataikat tárták 

fel. 

 

2018. szeptember 19-én „Európa határokkal – Határok nélkül? Mobilitás, legalitás, 

illegalitás” címmel megrendezett egy napos nemzetközi konferencia, melynek helyszíne az 

Andrássy Egyetem volt. A konferenciát a Hanns-Seidel Alapítvány magyarországi 

képviseletének vezetője, illetve a Belügyminisztérium európai uniós és nemzetközi 

együttműködésért felelős helyettes államtitkára nyitotta meg. A konferencia célja volt 

elemezni, értékelni a migrációs helyzet változásait 2017-2018. év vonatkozásában az Európai 

Unióban, a vele szomszédos 3. országokban, illetve Magyarországon. Továbbá a migráció 

területén bemutatni a mobilitás – legalitás – illegalitás csatornáit. 

A rendezvényen előadást tartott Dr. Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági 

főtanácsadója; Dr. Orbán Balázs miniszterhelyettes; Dr. Végh Zsuzsanna, a BMH 

főigazgatója; Dr. Töttös Ágnes migrációs szakdiplomata; Dr. Szacsúri János, a Külgazdasági 

és Külügyminisztérium munkatársa; Dr. Konyhás Szilvia, a BMH idegenrendészeti 

igazgatója, valamint francia és bolgár szakértők. A konferencián az előadók tudományos és 

szakmai szempontok szerint tekintették át az elmúlt egy évben a kontinensen és hazánkban a 

migráció kezelése során foganatosított változtatásokat, felvázolva a lehetséges jövőbeni 

trendeket, együttműködési lehetőségeket.  

 

2018. október 17-én Györkönyben az MRTT Migrációs Tagozata kihelyezett elnökségi 

ülést és műhelykonferenciát tartott, melyen 17 fő vett részt. 

A műhelykonferencia fő célja a 2019-es rendezvények tervezése főbb vonalakban, mely 

alapján a HSA-nak projektfinanszírozási kérelmet tudunk benyújtani. A megbeszéltek alapján 
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a 2019. évben is két konferenciát szeretnénk rendezni: áprilisban Győrben hazai szakmai 

résztvevőkkel, a migrációkezelés aktuális problémáira koncentrálva, de a korábbi évekhez 

képest interaktívabbá téve a diskurzust. Továbbá egy nemzetközi rendezvényt az ősz 

folyamán, melyre vonatkozóan számos témajavaslat született (az EU ügynökségek szerepe, a 

visszautaztatás kérdése-nehézsége, illetve a személyazonosság megállapításának 

problematikáját, a biztonságos származási országok európai uniós listájának kérdése, 

munkavállalási célú vándorlás kérdése). 

A rendezvényen Dr. Teke András bemutatta a 2018.évi nemzetközi konferenciáról készült 

kiadvány tervezetét. 

 

 

III.  Migrációs Tagozat éves tudományos pályázata  

 

A 2018. évben is megjelent tudományos pályázati kiírásunk, melyet a korábbi évekhez 

hasonlóan széles körben tettünk közzé, ennek ellenére a korábbi évekhez képest jelentősen 

alacsonyabb számú, mindösszesen 5 darab pályamű érkezett be. Megállapítható, hogy a 

tavalyi évben hiányzott az a migrációs szakterülethez kötődő széles pályázói kör, mely a 

korábbi években a pályaművek nagy számát és általában magas szakmai színvonalát 

biztosította.  

Tekintettel a beérkezett dolgozatok alacsonyabb színvonalára és kis számára, a bíráló 

bizottság úgy döntött, hogy első és harmadik helyezést nem ad ki. (Második helyezést ért el 

Czinke István Dániel egyetemi hallgató: Az integráció sikerességének vizsgálata Németország 

tekintetében.)  

Az elnökség szintén döntést hozott arról, hogy a pályázat szövegét és a kiírás közzétételének 

további lehetőségeit a 2019. évi pályázat kihirdetéséig áttekinti.  

 

 

IV. Támogatás, finanszírozás  

 

Az MT munkájának legfőbb anyagi bázisa továbbra is a Hanns-Seidel Alapítvány támogatása, 

mely nagyobb rendezvényeinket finanszírozza. A tagozat további anyagi támogatását és 

szervezeti-működési hátterét a BMH biztosította. Ezen túl, a győri konferencia 

megvalósulásához a Rendőrség Tudományos Tanácsa járult hozzá. A konferencia-kiadvány 

megjelenését a Rail Cargo Hungária Zrt. támogatta. A támogatási összegek cél szerinti 

felhasználásra- és maradéktalanul elszámolásra kerültek. 

 

 

V. Egyebek 

 A Migrációs Tagozat elnöke részt vett az NKE RTK Bevándorlási és Állampolgársági 

Tanszékére beérkező szakdolgozatok bírálatában, valamint a szakdolgozati bizottság 

elnöke volt.  
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 A Migráció és Társadalom c. elektronikus folyóirat honlapja jelenleg felújítás alatt 

van, a honlap átalakítására/ új felület, korszerűbb felület létrehozására árajánlatot 

kértünk. A 2018. évben két lapszám készült el (május és december hónapban), melyet 

Crisán Andrea elnökségi tag szerkesztett, felelős szerkesztőként. Mindkét lapszám 3-3 

tanulmányt tartalmaz. Ezen fórum kihasználásával továbbra is célnak tartjuk a 

tudományos pályázatra beküldött értékesebb pályaművek közzétételét. 

 

Győr, 2019. január 21. 

 

Kovács Gyula 

nyá. r. dandártábornok 

                                                                                     MRTT Migrációs Tagozat 

                   Elnöke  


