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Az idősek védelme közös felelősség
Az év első napjaiban Ózdon a késő esti órákban egy időskorú testvérpár brutális támadás
áldozata lett. Kapucnit és maszkot viselő két férfi rájuk törte családi házuk ajtaját és
mindkettőjüket súlyosan bántalmazták. Az idősebb fivér a helyszínen életét vesztette, testvére
súlyos sérüléseket szenvedett. A támadók 19 és 24 éves korú fiatalemberek néhány használati
tárgyat magukhoz véve távoztak és sietve elhagyták a várost. Egy nappal később Budapesten
kattant a bilincs az elkövetők csuklóján, ahol a rendőrség rájuk talált.
Ez a tragikus bűneset is arra figyelmeztet, hogy az idős emberek sajnos ki vannak téve a támadás
lehetőségének, ami megkívánja védelmük fokozását.
A rendőrség a maga eszközeivel próbálja elősegíteni az idős korosztály biztonságát, a hasonló
súlyos cselekmények megelőzését. A tapasztalat azt mutatja, hogy sok esetben lakásukban támadják
meg őket olyan, helyben lakó személyek, akik valamilyen kapcsolatban álltak velük, és ezért
ismeretekkel bírnak életkörülményeikre, vagyoni viszonyaikra vonatkozóan. Nem egyedül álló az
ózdi eset, más településen is történt hasonló, súlyos következményekkel járó támadás.
Új eszköz lehet a cél elérésében:
A településeken alkalmazott közösségi védelmi berendezések (kamerák), egyénileg közvetlenül
használt vagyonvédelmi eszközök a bűncselekmények megelőzésére, megszakítására hasznosak és
részben eredményesek lehetnek, de semmiképpen nem helyettesíthetik a humán védelmet, a
célcsoporttal való személyes kapcsolattartást. A közrend és közbiztonság megszilárdítása
elsősorban helyben érhető el, a helyi viszonyok ismeretének birtokában, és lehetőség szerint széles
társadalmi szintű együttműködés keretében.
Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről szóló 2012. évi CXX törvény,
mint új jogszabály, ennek a célnak az eléréséhez nyújt segítséget. A közrend, közbiztonság helyi
védelmének megerősítése érdekében rendelkezik többek között az önkormányzati rendészeti szerv
megalakításáról.
A 2013. január 01-jén hatályba lépett törvény céljai között hangsúlyt kapott a közrend és
közbiztonság, mint alapérték, melynek fenntartásához elengedhetetlen a rendészeti feladatokat
ellátó személyekkel való együttműködés és e terülten az egységes rendszerben történő szabályozás.
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Kimondja továbbá, hogy önkormányzatok létrehozhatnak önkormányzati rendészeti szervet, mely
működtethető társulásos formában is.
(Ez belső szervezeti egységként funkcionálhat, önálló költségvetési szervként. Alapja lehet egy
ilyen összetett feladatokkal és intézkedési lehetőségekkel rendelkező önkormányzati rendfenntartó
szervezetnek a már működő közterület-felügyelet vagy mezőőri szolgálat.)
A szervezet tagjaként foglalkoztatható önkormányzati természetvédelmi őr, közterület-felügyelő,
mezőőr, hegyőr, halászati őr, erdészeti szakszemélyzet, illetve az önkormányzat alkalmazásában
álló segédfelügyelő, akik egységes jogi környezetben, összehangoltan végezhetik tevékenységüket.
Mire van jogosítványa a rendészeti feladatokat ellátó személyeknek?
A rendészeti feladatokat ellátó személy, a törvényben meghatározott feladataival összefüggő
jogellenes cselekmény, szabálysértés és bűncselekmény észlelése esetén jogosult:
• a cselekmény folytatásában az elkövetőt megakadályozni, ellenszegülés megtörése
érdekében testi kényszert, vagy vegyi eszközt alkalmazni,
• jogellenes cselekmény elkövetésével gyanúsítható személyt személyazonosságának
megállapítása érdekében igazoltatni,
• a tetten ért elkövetőt –ha nem igazolja magát, vagy ellenszegül– a rendőrség kiérkezéséig
visszatartani,
• köteles intézkedni, ha illetékességi területén olyan jogszabálysértő tényt, tevékenységet,
mulasztást észlel, vagy hoznak a tudomására, ami beavatkozást tesz szükségessé,
• azt a dolgot, amely a hatályos jogszabályok –így szabálysértési és büntetőeljárási törvény–
alapján lefoglalható, bizonyítékként felhasználható, átvételi elismervény ellenében,
ideiglenesen elveheti,
• a jogellenes cselekmény elkövetésével gyanúsítható személy ruházatát, csomagját,
elkövetéshez használt járművét –az érintett beleegyezésével– átvizsgálhatja.
A rendőrség ellenőrizheti a megtett intézkedések dokumentáltságát és jogszerűségét, mely
biztosíthatja a törvényességet. A jogszabály rendelkezik arról is, hogy a személyek munkáltatója a
helyi rendőri szervnél kezdeményezheti megállapodás megkötését, mely szabályozza az
együttműködés területeit és a kapcsolattartás módját.
A törvényi jogosítványok lehetőséget adnak a szervezet tagjainak, hogy a területükön megjelenő
gyanús személyeket ellenőrzésük alá vonják, és ezáltal időben megelőzzék a jogsértést, vagy a már
megkezdett cselekményt megszakítsák, illetve az elkövetők kézre kerítését elősegítsék.
A rendőrséggel közösen végzett járőrözés és közrendvédelmi akciókban történő részvételük tovább
erősítheti a települések rendjét, az állampolgárok élet és vagyonbiztonságát.
A jogszabály által biztosított jogkörökkel akkor élhetnek, ha a bűnös cselekményeket felismerik,
kiszűrik. Még jobb és hatékonyabb, ha ezeket a jogsértéseket megelőzik, megszakítják.
Hírlevelünk mellékletében közreadunk egy felhívást, mely ajánlásokat fogalmaz meg mind az
érintett idősek, mind az önkormányzat alkalmazásában lévő biztonsági szakemberek, vagy a
polgárőrségek részére a korosztályt veszélyeztető cselekmények megelőzése érdekében !
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