BEKÖSZÖNTİ
Ismét elmúlt egy év, s újra elérkeztünk oda, hogy színvonalas, jól szerkesztett
formában, a júniusban megtartott konferencia összefoglalójaként elkészüljön, és kiadásra
kerüljön a „Pécsi Határır Tudományos Közlemények IX.” kiadvány, mely úgy gondolom,
méltó öregbítıje lesz az évek óta győlı, tudományos igénnyel összeállított sorozatnak. Akár
azt is mondhatnánk, „üdvözlünk olvasó, örülünk az újbóli találkozásnak.”
Az ismételt visszatéréseknek egyértelmő velejárója a számvetés az elmúlt évrıl, a
történésekrıl, a társadalmi és szakmai igényt megtestesítı kérdésekrıl, s természetesen a
személyes eszmecserékrıl, vagyis az ez évi konferenciáról. A mindig újat hozó nemzetközi
konferencia idei fı témaköre a rendészet és a rendvédelem területét érintı nemzetközi és
hazai kihívásokhoz kapcsolódó alapvetı kérdések megvitatása volt, s nem véletlenül kapta a
„Rendészet és rendvédelem – kihívások a XXI. században” címet.
A 2008-as év mind a rendvédelem, mind a rendészet területén nagyon jelentıs
változásokat hozott. Természetesen az ehhez vezetı folyamatok már 2007-ben, bizonyos
kérdésekben pedig még korábban megindultak, de végcéljukat igazából csak 2008. január 1jétıl érték el.
A 2007-es év vége két szempontból is mérföldkı volt a hazai rendészeti igazgatás
átalakításában: szinte egyszerre hajtottuk végre a Schengeni Egyezményhez történı
csatlakozást, valamint a Rendırség és a Határırség integrációját. 2007. december 21-e óta
Magyarországra esik a schengeni térség szárazföldi határainak mintegy 15 %-a, ezzel mi is
felelıssé váltunk az EU határain belül élı közel 500 millió polgár biztonságáért. Mindez
felelısségteljes, minden egyes rendır számára erıt próbáló, jelentıs szakmai feladat. A
következmények, a gyakorlatban megnyilvánuló valóság, a „mőködtethetıség” azonban
csak most kezd kirajzolódni, láthatóvá válni. A schengeni csatlakozás komoly változásokat
hozott a szervezetben, az eljárási rendben, a megjelenésben. Ezek a változások
szükségszerőek, bizonyos értelemben még pozitívak is, de óriási kihívásokat jelentenek,
aminek való tényleges megfelelés és megfelelhetıség még a jövı titka, kérdése.
Remélem, hogy a Rendırség és a Határırség legértékesebb hagyományait
egyesítve képesek vagyunk megfelelni a XXI. századi európai rendészeti szervekkel
szemben támasztott követelményrendszernek. Ehhez elsı lépésként egy új típusú, modern
szolgáltató rendırség létrehozásán munkálkodunk, mely egyszerre nyújt biztonságot az
ország lakosságának, és garantálja a külsı, hazánkra esı határszakasz hatékony védelmét.
Az integráció végrehajtása állította fel ennek az új típusú rendırségnek az igényét, s egyben
a jogszabályi környezet rendezésének szükségességét is magával hozta.
Ennek az integrált szervezető rendırségnek alapvetı stratégiai célja és feladata
olyan stabil, mőködési zavaroktól mentes, mindenki számára elérhetı, szervezett,
következetes, szakmai alapokon nyugvó rendırség megteremtése, amely fenntartások nélkül
eleget tesz alkotmányos és más jogszabályi kötelezettségeinek és kiteljesíti a rendırségi
törvényben rögzített új típusú feladatait.
A jövı kihívásai közé tartozik a szervezeti mőködés finomhangolása, integrált
határ- és mélységi ellenırzés teljes megvalósítása, integrált gazdasági ellátórendszer
kiépítése, új típusú kommunikációs stratégia gyakorlása, s a köztudatban való rögzítése,

meghirdetett központi alapprogramjaink – a „Védıbástya”, a „Biztonság, Bizalom,
Becsület” és a „Tiszta fejjel” programok – kiteljesítése, továbbfolytatása.
Nemzetközi színtéren is elıremutató kezdeményezéseket tettünk. Részt vállalunk a
Délkelet-Európai Együttmőködési Kezdeményezés (SECI) keretében létrejött, az
országhatárokat átlépı bőnözés megelızésében és leküzdésében való együttmőködésben. A
következı idıszakban létre kell jönnie továbbá olyan együttmőködési rendszereknek (Prümi
Szerzıdés értelmében), amelyek révén a hazai rendészeti szervek érvényt szerezhetnek a
felderítési információkat is tartalmazó adatok cseréjérıl szóló, az Európai Tanács által
kiadott kerethatározatnak. Erısítjük még a rendszeres tapasztalatcserét az INTERPOL-lal is,
sıt kezdeményeztük a szomszédos országok rendıri vezetıivel és rendıreivel való
szorosabb együttmőködést. Nem utolsó sorban kiemelt figyelemmel kell fordulnunk és
fordulunk a bőnözés tekintetében kiszolgáltatott gyermek-, fiatal- és idıskorúak felé, ezzel
is emelve annak fontosságát, hogy 2008 a családvédelem éve.
Kihívásainkat és megoldásra váró feladatainkat hosszan lehetne még sorolni,
ugyanakkor bízom benne, hogy a szakmai munkánk eredményesebbé tételével és a
meghirdetett programjaink következetes véghezvitelével a felénk megnyilvánuló bizalom
tovább erısíthetı, és az integrált szervezet valamennyi tagjának közös áldozatvállalásával
egy, a XXI. század elvárásainak maradéktalanul megfelelı szervezetet sikerül
kialakítanunk.
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