Tisztelt Címzettek!
A közbiztonság és azon belül a helyi biztonság ügye egyike azon témáknak, amelyek folyamatosan a
közvélemény és a lakosság figyelmének középpontjában állnak, uralják a közbeszédet.
A közbiztonság megvalósításához szorosan kapcsolódik a lakosság objektív és szubjektív biztonságérzete,
amely biztonságérzetre a települési önkormányzatoknak komoly ráhatása lehet az önkormányzati rendészet
révén.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen működő Rendészetelméleti Kutatóműhely különösen fontos
feladatának tekinti a hazai önkormányzati rendészet gyakorlati működésének vizsgálatát, működésbeli
problémáinak, anomáliáinak feltárását és a felmerülő problémákra megoldási javaslatok kidolgozását. Az
előbbiek megalapozott feltárása két lépcsős kutatásban valósul meg az elkövetkező egy évben.
Az első kutatási fázisban -2015 őszén- önkormányzati rendészeti szakértőket kérdezünk meg egy kérdőív
alapján, annak érdekében, hogy a téma alapvető kérdéseire választ kapjunk. Az eredmények figyelembe
vételével a második fázisban -2016-ban- valamennyi önkormányzati rendészeti szerv megkeresésével a
szervezeti, működési, szabályozásbeli szempontokat vizsgáljuk.
A Kutatóműhely célja, hogy az önkormányzati rendészet területén átfogó, széleskörű alapozó kutatást
folytasson le, amely kutatás lebonyolításához az önkormányzati rendészethez értő, illetve abban érintett
szakemberként tisztelettel kérném a személyes közreműködését.
Jelen levelem mellékletét képezi egy kérdőív, amely kérdőív egy önkormányzati rendészettel kapcsolatos
mélyinterjú készítését alapozná meg.
Kérem, hogy szakítson időt a kérdőívben szereplő kérdések írásban történő megválaszolására és email útján történő visszajuttatására 2015. október 31-ig, ezzel segítve a Rendészetelméleti Kutatóműhely
kutatását. A kutatás első, alapozó részének lezárására és a kutatási jelentés elkészítésére 2015. november
végéig kerül sor.
Egyúttal jelen kutatáshoz kapcsolódóan a Rendészetelméleti Kutatóműhelyben önkormányzati rendészeti
kutatócsoportot alapítunk az önkormányzati rendészetben érintett szakemberek bevonásával.
Az alakuló ülés helyszíne és időpontja:
Cím: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar (1121 Budapest, Farkasvölgyi u. 12.
Főépület 126. terem.
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Időpont: 2015. november 3. (kedd) 14 óra.
Kérem, hogy személyes jelenlétével tisztelje meg az Önkormányzati Rendészeti Kutatócsoport alakuló
ülését.
Kérem, hogy a kérdőívre adott válaszait és az alakuló ülésen való megjelenéséről szóló visszaigazolást a
christian.laszlo@uni-nke.hu és a jozsef.bacsardi@gmail.com e-mail címekre küldje meg.
Segítségét megköszönve, a mielőbbi találkozás reményében, tisztelettel:
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