KÖSZÖNTŐ
Tisztelt Jubileumi Konferencia!
Örömömre szolgál, hogy immár ötödik alkalommal köszönthetem a pécsi rendészeti
nemzetközi konferenciasorozatot.
A biztonság – ezen belül a közbiztonság – megteremtése, fenntartása a közjó
kiteljesítésének feltétele, amelyért elsősorban az állam felelős. Számunkra a felelősség azt
jelenti, hogy feladatainkat jogállami keretek között, szakmailag felkészülten, hatékonyan
hajtsuk végre. Céljaink elérése érdekében megkülönböztetett figyelmet fordítunk a
tudományos tevékenységre és a széleskörű együttműködésre.
A belügyi tudományos munka olyan kutató, alkotó, tudományszervező tevékenység, amely
a rendészettudomány valamennyi területére kiterjed. Célja az ágazatban létrehozott
tudományos értékek feltárásának elősegítése, a tudományos eredmények gyakorlatban
történő alkalmazásának előmozdítása, továbbá a rendészettudomány tudomány-rendszertani
helyének, szerepének erősítése, valamint tárcaszintű koncentrációja. Törekvéseinket
érdemben segítik a tudományos tevékenységet önkéntesen szervező civil egyesületek,
köztestületek.
A Belügyi Tudományos Tanács megkülönböztetett figyelemmel kíséri, és partnerei között
tartja számon a Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály Pécsi szakcsoportját,
amely a Szent László tiszteletének jegyében indított konferencia sorozattal példaértékű
tudományszervezési gyakorlatot valósított meg. A 15 évvel ezelőtt indított
konferenciasorozatot a rendvédelem, a rendészet szervezetei és a tudományos élet iránt
elkötelezett személyek szándéka, együttműködése hozta létre, amelynek eredményeként 16
kötetben, közel 600 szerző, több mint 5000 oldalon írt tanulmánya jelenhetett meg.
A sikerhez, a lehetőségek és szükségletek felismerésén alapuló kezdeményezésen túl,
szükség volt a rendészeti szervek tudományos tanácsainak, a Pécsi Tudományegyetem, a
Baranya Megyei Önkormányzat, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint
számos állami és civil szervezet támogatására. Külön színfoltja a pécsi tudományos műhely
rendezvényeinek, hogy lehetőséget teremt, tudományos fórumot biztosít kezdő kutatók
számára is.
A rendészetet nagyfokú összetettség, új kihívások és hirtelen változások jellemzik,
amelyeknek folyamatos elemzését és a hatékony reagálási javaslatok megfogalmazását, a
hazai és nemzetközi „jó gyakorlatok” megismerését várjuk el a rendészet kutatóitól.
A jubileumi konferencia programjában meghirdetett témák a polgárok mindennapjait, a
közbiztonsági érzetet befolyásoló kérdéseket érintenek és alkalmat adnak a résztvevők
értékteremtő gondolkodására, valamint a magyar rendvédelem és rendészet fejlesztéséhez és
népszerűsítéséhez.

Gratulálok a konferenciasorozat elért eredményeihez, sikeres tanácskozást és a tapasztalatok
eredményes gyakorlati hasznosítását kívánom a konferencián előadó neves rendészeti
szakembereknek és a megjelent résztvevőknek.
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