Beszámoló
Az önkormányzati rendészet lehetőségei és korlátai című konferenciáról
2014. április 10.

2014. április 10-én a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karon, a
Rendészetelméleti Kutatóműhely és Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék
közös szervezésében került megrendezésre a fenti címet viselő konferencia.
Prof. Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, a Rendészettudományi Kar dékánja elmondta,
hogy szükség van a kar keretében a külső partnerekkel folytatott párbeszédre. Ennek
megfelelő keretet biztosít a Rendészetelméleti Kutatóműhely. Kiemelte, hogy az
önkormányzati rendészet hazánkban olyan aktuális téma, melynek kutatás és elveinek
alkalmazása jelentősen javíthatja a rendőrség közrendvédelemmel kapcsolatos feladatainak
ellátását. Ennek megvalósulását jelentősen segíti a Kutatóműhely, mert lehetőséget biztosít
arra, hogy az egyetem keretei között folytatott oktatási tevékenységben közreműködő
személyek és a szakma párbeszéde megvalósulhasson.
Dr. Christián László, a Rendészetelméleti Kutatóműhely vezetője hangsúlyozta, hogy
hazánkban egyre nagyobb igény mutatkozik az önkormányzati rendészet fejlesztésére. Az
ilyen szakmai fórumok célja, hogy támogassák a Rendészettudományi Kar és a leendő doktori
iskola tudományos tevékenységét. A konferencia céljai között szerepel az intenzív jellegű
együttműködés lehetőségeinek feltárása, az egyetemen oktatók és a gyakorlati munkában
közreműködők között. Ennek keretében meg kell, történjen az önkormányzati rendészettel
kapcsolatos legfontosabb problémák meghatározása; valamint ezekkel összefüggésben a
hatékony válaszlépések megfogalmazása. A Kutatóműhely vezetője megemlítette, hogy jelen
tanulmányi félév vége előtt sor kerül egy Önkormányzati Rendészeti Kutatócsoport
létrehozására. A Kutatócsoport kiemelt feladata az említett problémák és válaszlépések
meghatározása. Az ilyen jellegű önszerveződések hatékonyan vonhatóak be a
Rendészettudományi Kar keretei között folytatott oktatási tevékenységbe és
tananyagfejlesztésbe.
Dr. Kacziba Antal ny. r. altábornagy az önkormányzati rendészet lehetőségeiről és
korlátairól tartott előadásában bemutatta az önkormányzati rendészet fejlődésének főbb
irányvonalait. Felszólalásában részletesen ismertette a hatályos szabályozásban rejlő
ellentmondásokat és jövőbe mutató javaslatokat mutatott be a jelenlévők szmára.
Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy elmondta, hogy nagy eredmény a Magánbiztonsági és
Önkormányzati Rendészeti Tanszék, valamint a Rendészetelméleti Kutatóműhely létrehozása,
hiszen a magánbiztonság és az önkormányzati rendészet felsőoktatási feltételei
megteremtődtek. A jog és rendészettudomány nem csupán absztrakt formában tud az
önkormányzatok vonatkozásában alternatívákat kínálni, hanem olyan gyakorlatorientált
megoldások kidolgozására is képes, melyek alkalmazása jelentősen javíthatja a hazai
önkormányzatok helyzetét.

Dr. Finszter Géza előadásában számot adott a Belügyi Tudományos Tanács kutatási tervében
szereplő legfontosabb aktuális feladatról, mely a következő elnevezéssel szerepel: „Rendőri
jelenlét a többszörösen hátrányos településeken”. A professzor úr által vezetett kutatócsoport
célja, hogy a hazánk bűnügyileg legfertőzöttebb térségei tekintetében felmérje a rendőri
feladatellátás akadályait és gyakorlati problémáit.
Az előadássorozat zárásaként Vincze Csaba, a Miskolci Önkormányzati Rendészet vezetője
bemutatta az általa irányított szervezet napi feladatellátását, szervezeti felépítését és az elmúlt
években lezajlott fejlesztéseket. Elmondta, hogy az állampolgárok szubjektív
biztonságérzetének a növelésében jelentős szerepet kap Miskolc városában az önkormányzati
rendészeti szerv, ami a helyi rendőrséggel és más alsó szintű közigazgatási szervekkel
együttműködve hatékonyan képes a közbiztonsági helyzet javítására. A szervezet aktivitását
jól jellemzi, hogy az elmúlt fél évben 37870 intézkedést foganatosítottak.
dr. Magyariné dr. Nagy Edit, a Belügyminisztérium, Szabályozási és Koordinációs
Helyettes Államtitkárságának a vezetője kiemelte, hogy a konferencián elhangzott
felvetéseket támogatja és szükségesnek tartja az önkormányzati rendészet terén további kutató
munka folytatását.
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