Az önkormányzati rendészet itthon és külföldön –
nemzetközi workshop
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszéke 2016.
december 12-én nemzetközi workshopot rendezett a Ludovikán. A workshop a hazai önkormányzati
rendészet aktuális helyzetét, problémáit, valamint a külföldi önkormányzati rendészet egyes modelljeit
mutatatta be, egyúttal szakmai konzultációs lehetőséget biztosítva a helyi rendészetben érintett
önkormányzati rendészetek vezetői számára. A programra több, mint 60 szakember regisztrált és vett
részt az ország számos településéről.
A rendezvényen nagy számban jelentek meg rendőri, önkormányzati és önkormányzati rendészeti,
vezetők, és a téma iránt érdeklődő szakemberek, akik érintettek.
A workshopot Dr. Habil Boda József nb. vezérőrnagy (nyá), a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Rendészettudományi Karának dékánja nyitotta meg. Dékán úr kiemelte a szakterület jelentőségét és az
önkormányzati rendészet, segítségét, támogatását kérte a Magánbiztonsági és Önkormányzati
Rendészeti Tanszék munkájához és a megkezdett kutatásokhoz.
Dr Christián László tanszékvezető, a workshop házigazdája és moderátora nyitotta meg az előadások
sorát, az önkormányzati rendészet múltja, jelene és jövője címmel. Előadásában a történelmi gyökerek
mellett bemutatta a rendszerváltás rendészeti aspektusait és rávilágított az önkormányzati rendészet
elmúlt szűk 3 évtizedének jelentős momentumaira. A tanszékvezető ismertette a jelenleg folyó
önkormányzati rendészeti kutatást és az eddigi eredményekből levonható következtetéseket is.
Budapest kétszintű önkormányzati rendszerével összefüggésben, a jelenlegi szabályozásból fakadó
jogalkalmazási nehézségekről beszélt Hermann Gábor, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti
Igazgatóság igazgatóhelyettese. Egy fővárosi problématérképet vázolt a hallgatóság elé, megoldási
javaslatokat is bemutatva.
Lelesz György, Debrecen Közterület Felügyelet intézmény vezetője bemutatta előadásában Debrecen
rendészeti múltját, példákkal illusztrálva, hogy milyen rendészeti tárgyú szabályokat, rendeleteket
hoztak Debrecen városában a XVII-XIX. században. Ezt követően a hatályos hazai önkormányzati
rendészeti jogszabályokból fakadó problémákra mutatott rá.
dr. Bacsárdi József, PhD hallgató, Bábolna aljegyzője ismertetett különböző külföldi rendészeti
modelleket, illetve felvázolta Ausztria, Kanada és Spanyolország helyi és önkormányzati rendészetét.
Külföldi önkormányzati rendészeti szerv képviseletében vett részt a workshopon Tóth Sándor, az ÉszakKomáromi (Komárno) Önkormányzati Rendőrség parancsnoka, aki Szlovákia és Észak-Komárom
önkormányzati rendészetéről tartott előadást.
A rendezvény hozzászólásokkal és konzultációkkal zárult. A fórumon hozzászólt Kovács László Csaba,
a Miskolci Önkormányzati Rendészet vezetője, Danielisz Béla, a fővárosi önkormányzat
városrendészeti bizottságának volt elnöke, Kardos Pál, a Zuglói Önkormányzati rendészet vezetője, Dr.
Fekete Csaba, c. rendőr dandártábornok, a Pest Megyei rendőrfőkapitány rendészeti –helyettese is.
A szakmai fórum sikeres és hasznos volt, hiszen az önkormányzati rendészet egy kevésbé ismert és
kutatott terület, ezért Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszéken alakuló kutatócsoport
igyekszik egy alapkutatás révén ezt a hiányt pótolni, mondta el a rendezvényt szervező Christián László
r. alezredes.

