A korrupció látszata is megingatja a bizalmat

-

A rendészeti korrupcióellenes küzdelem témája széles körű érdeklődésre tart számot,
része a mindennapok kommunikációjának- ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg Prof.
Dr. Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, dékán a Rendészettudományi Karon a
Bűnüldözési és Gazdaságvédelmi, a Rendészetelméleti Kutatóműhely és a Szent
György Szakkollégium által megrendezett konferenciát.

Dr. Christián László tanszékvezető egyetemi docens elmondta, hogy ez a rendezvény a
Rendészetelméleti Kutatóműhely 13. konferenciája, majd bejelentette, hogy a Kutatóműhely a
Rendőrség Tudományos Tanácsával közösen Rendészeti Korrupciós Kutatócsoportot hoz
létre. A Műhelyvezető bemutatta a friisen megjelent Magyar Rendészet 2014/5 lapszámát,
amely a Rendészetelméleti Kutatóműhely tematikus különszáma.
-

-

A Nemzeti Védelmi Szolgálat átfogóan vizsgálja a rendészeti korrupciós
cselekményeket, megelőzi a bűnt, hiszen erőteljes kormányzati szándék a korrupció, a
szervezett bűnözés felszámolása- hangsúlyozta Szabó Jenő r. vezérőrnagy, a Nemzeti
Védelmi Szolgálat főigazgató- helyettese. Majd hozzátette: a szervezet mind szélesebb
körű elfogadottságának pillérei között tartjuk számon az átláthatóságot és az
együttműködést. Egyik legjelentősebb tevékenységük a védett állomány ellenőrzése,
melynek létszáma megközelítőleg 130.000 fő. A sikeres felderítő tevékenység
zálogának a titkos információgyűjtő munka támadóbbá tételében, a hírszerző
tevékenység irányának megfordításában, az összetett, szervezett, kreatív felderítő
munkában és a gyors reagálásban látják. – Komoly bűnszervezet rendészeti
támogatottság nélkül nem működhet. Fontos momentum, hogy közterületi korrupció
jelentősen visszaszorult- fejezte be gondolatait Szabó Jenő.
A rendőri hivatás értéket képvisel, aminek sajátos értékrendje van, az sajnos áruba is
bocsátható. Zéró tolerancia, megelőzés, folyamatos ellenőrzés, tisztesség, becsület
lehetnek a kulcsgondolatok a témában. A korrupció elleni harc folyamatos, a
jogszabályok alkalmasak is arra, hogy felvehessük a harcot a jelenséggel szembenhangoztatta Dr. Somssich Gabriella r. dandártábornok, az ORFK Ellenőrzési Szolgálat
vezetője.

Dr. Ligeti Miklós, a Transparency International projektigazgatója elmondta, hogy a korrupt
rendőrök aláássák a rendőrség iránti bizalmat és lerombolják a becsületes rendőrök
megbecsülését. A rendészeti korrupciót a nem megfelelő fizetések, az alacsony szintű etikai
normák és a megkérdőjelezhető egyéni és testületi integritás idézik elő. – Ha a magas szintű
korrupció büntetlenül marad, a kisrendőrök korrupciója elfogadottá válik. Gyenge a felderítési
hatékonyság, óriási a látencia- fejezte be gondolatait dr. Ligeti Miklós.
-

A társadalmi bizalom megszerzése és megtartása a kulcs, ugyanis a korrupciónak a
látszata is megingatja a bizalmat a büntetőeljárásban résztvevő hatóságokbanhangsúlyozta Dr. Borbás Virág Bernadett, az Országos Bírósági Hivatal munkatársa.

Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, a Fenntartói Testület ügyvivője, a konferencia levezető
elnöke egy fontos gondolattal zárta a rendezvényt: - Nem elég tisztességesnek lenni, annak is
kell látszani.
A részt vevők egyetértettek, hogy a most megkezdett szakmai párbeszédet folytatni kell,
amelynek kiváló terepe lehet a már említett rendészeti korrupciós kutatócsoport.
A konferencia iránt fokozott érdeklődés mutatkozott, a szép számú közönség részvételén túl
az eseményről beszámolt az M1 esti híradója is.
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