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BELÜGYMINISZTÉRIUMI PÁLYÁZAT
A Belügyminisztérium a „Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
települések, valamint e megyék területén kívül a kiemelten veszélyeztetett települések
közbiztonságának javítását célzó együttműködéshez kapcsolódó támogatások elnyerésére”
címmel pályázatot írt ki
A pályázat célja a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei és Szabolcs-Szatmár–Bereg megyei
települések, valamint e megyék területén kívül a kiemelten veszélyeztetett települések
közbiztonságának javítása, ennek érdekében a közbiztonság fenntartásában közreműködő
hatóságok, helyi önkormányzatok, társadalmi szervezetek együttműködéséhez szükséges
feltételek biztosítása, javítása, a koordináció és az együttműködés fejlesztése, új módszerek
kimunkálása. Az élet-és vagyonvédelem megóvásában alkalmazandó eszközök, módszerek
kialakításának támogatása, a helyi biztonságérzet erősítését célzó intézkedések megvalósítása.
A pályázat célja továbbá, hogy az érintett települések közbiztonságának javítása érdekében
folytatott együttműködés tapasztalatait az állami és helyi önkormányzati, valamint civil
szervezetek partneri együttműködés keretében felhasználják, hangsúlyozva azt, hogy a
közbiztonság javításában, különösen a kis értékre elkövetett jogellenes cselekmények
megelőzésében az állam mellett a lakosságnak és a civil kezdeményezésnek is teret kell
kapniuk.
A célok elérése érdekében a főkapitányságon megalakult a pályázat megvalósítását támogató
szervezet, illetve a projekt menedzsment bizottságok.A közös munka eredményeképpen
szeptember hónapban minden rendőrkapitányságon elkészülnek a pályázatok, melyek
elbírálása folyamatosan történik.
A fő pályázatára a rendőrkapitányságaink az alábbi projektelemek megvalósítását irányozták
elő:
1. EDELÉNYI RENDŐRKAPITÁNYSÁG:
1.

Alapvető feladat a rendőrkapitányságon újonnan kialakított KMB szolgálat
hatékonyságának növelése, valamint a lakosság körében eddig nem ismert szolgálati
forma megismertetése, elfogadtatása érdekében új együttműködések kialakítása, ehhez
szükséges technikai eszközök beszerzése, irodák létesítése:
- együttműködési megállapodások megkötése a közreműködő szervezetekkel,
- technikai eszközök, berendezési tárgyak beszerzése, rendszerbe állítása, a
működtetéshez szükséges oktatás,
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-

a KMB propagandatevékenysége; szórólapok, plakát készítése, sokszorosítása,
terjesztése, helyi televízióban megjelenítés,
- lakossági kérdőív készítése, terjesztése, értékelése a program elején és végén.
Célcsoport: a kistérség lakossága, szűkebb értelemben a veszélyeztetett csoportok.
Cél: a lakossághoz lehető legközelebb vinni a rendőri szolgálatot, állandó elérhetőséget
biztosítani az együttműködők és az állampolgárok között.
2. A bűnmegelőzési program az edelényi és a szendrői alapfokú oktatási intézmények tanulói
és szülőik részére. A végrehajtáshoz:
- együttműködési megállapodás az intézmények vezetőivel, a közreműködő
gyermekjóléti szolgálatokkal,
- bűnmegelőzési előadások tematikájának összeállítása, egyeztetése a pedagógusokkal,
meghívott előadókkal,
- a havonta tervezett előadások konkrét időpontjának, módszerének egyeztetése,
- szülői fórumok szervezése, igazodva az iskolai előadásokhoz,
- a program végén az előadások hatásainak szakmai megbeszélése,
- a lakosság részére bűnmegelőzési tartalmú szórólapok terjesztése, közösségi tereken
plakátok kihelyezése,
- veszélyeztetett korúak nyilvántartásának létrehozása önkéntes visszajelzésük alapján.
Célcsoport: a 7-8. osztályos tanulók csoportja, valamint a veszélyeztetett korú lakosság.
Cél: a diákok elkövetővé és sértetté válásának megelőzése, az időskorúak védelme.
3. „Ifjúsági Őrjárat”: Edelény és Szendrő városok jegyzőivel, a szociális szolgáltató-,
valamint
az
oktatási
intézmények
munkatársaival
előzetesen
egyeztetett
szolgálatszervezéssel a tankötelezettséget elmulasztó, dohányzó, alkoholt fogyasztó,
kolduló diákok kiszűrése, elszámoltatása. Ennek során:
- kimutatás kérése az oktatási intézmények részéről az igazolatlan hiányzások számáról
2009/2010 tanévről és a megkezdett tanév 1. hónapjáról, majd a 2010/2011 tanévről.
- a célirányos ellenőrzésekhez az érintett önkormányzat közreműködésével kimutatás
kérése az aktuálisan hiányzó tanulókról az őrjárat szervezésének idejére,
- közös őrjárat végrehajtása a közreműködőkkel havi 2 alkalommal 4-4 óra
időtartamban oktatási időben.
- A szociális munkás intézkedéséhez rendszeresített HELYSZÍNI ESEMÉNYLAP
kitöltése, szükséges intézkedések megtétele végett.
Az őrjárat célcsoportja az oktatási intézményeken kívül tartózkodó diákok, valamint a
kötelezettségeiket elmulasztó szülők.
Cél: az igazolatlan hiányzások, iskolakerülések, évismétlések csökkentése, a fiatalok
életvitelének helyes irányba terelése, szülői kontroll, felelősség erősítése, tudatosítása.
2. ENCSI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
1. A Szikszói kistérségben szolgálatot teljesítő körzeti megbízottak részére laptopok
beszerzésével elérni, hogy az idős, mozgásukban korlátozott emberek lakhelyükön és a
települési fogadóóráján tehessenek panaszt, bejelentést. A település rendőrének
bemutatására és a szolgáltató rendőrség népszerűsítésére szórólapokat juttatnak el az
állampolgárokhoz. Szikszó város internetes honlapján elhelyezett linkkel a rendőrségi
honlap rendőrkapitánysági alrendszerére irányítják a látogatót. A web oldalon minden
szakterület, társszerv elérhetőségét megadják, aktuális információkat szolgáltatnak. Céljuk
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a kölcsönös megbecsülésen alapuló bizalmi kapcsolat kialakítása, a szubjektív
biztonságérzet erősítése.
2. A baleseti veszélyhelyzetek megelőzésére Szikszó városban Aszaló, Alsóvadász, Homrogd
és Felsővadász településeken az iskolákat övező forgalmas útszakaszokra időszakos
jelzőőri szolgálatokat szerveznek. A 3-as számú főútvonal szikszói és aszalói, oktatási
intézmények közelében haladó szakaszain gyorshajtásra figyelmeztető eszközt telepítnek.
Az érintett lakosság mindennapi gondjai oldódnak meg egy-egy forgalmasabb időszakban,
előtérbe helyezve a kiskorú tanulók balesetmentes közlekedését, az állandóan jelenlévő
veszélyhelyzet csökkentését.
3. A bűnmegelőzési háló kiszélesítése érdekében a települések biztonság megteremtésében
érintett szakemberei részére öt alkalmas oktatást szerveznek. Céljuk a szociális,
gyermekvédelmi szférában dolgozó szakemberek ismeretbázisának erősítése és
intézkedéseikben, munkavégzésükben a lakosság biztonságának erősítése, erre történő
felkészítése.
4. A 4 községben 1-1 napos, Szikszó városban 3 napos tartamban bűnmegelőzési kampányt
szerveznek, az idősek, és a gyermek-, fiatalkorú célcsoportoknak. A kampány napokon
bűnmegelőzési oktatásokat tartanak 64 órában 1-8, és 9-12. évfolyamok részére. Az
időseknek oktatófilmek vetítésével, szórólapok átadásával, személyes beszélgetésekkel
igyekeznek a védekezési lehetőségeit megismertetni. A teljes lakosság
védekezőképességét telepített TV, DVD segítségével a Szikszó Kórház Rendelőintézete
szakrendelőinek várótermében kisfilmek vetítésével, a tipikus elkövetői módszerek
megismertetésével erősítik. A „távolléti kártya” intézményét kiegészítik telepíthető
riasztókkal, amelyek az egészségügyi okok miatt lakásukat üresen hagyó sértettek
vagyonát a távollét idejére óvja meg. Céljuk az idősek és kiskorúak és a lakosság
egészének biztonságérzetét általános tájékoztatással és speciális vagyonvédelmi
szolgáltatással erősíteni.
5. Az érintett települések polgárőr egyesületeivel történő hatékony együttműködés érdekében
a polgárőr-egyesületeket EDR rádiókkal látják el, heti rendszerességgel együttes
megbeszélési és a biztosított rádiók segítségével napi beszámoltatási rendszert alakítanak
ki. Céljuk a polgárőrök együttműködésének erősítése az információátadás
korszerűsítésével, a lakosság részére gyorsabb szakszerű rendőri jelenlét biztosítása az
önkéntes segítők helyszíni közreműködésével.
3. KAZINCBARCIKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
1. Technikai fejlesztéssel a hatékonyabb kommunikációért a lakossággal
A lakossági szolgáltatótevékenység színvonalának emelése, a folyamatos közterületi
jelenlét és a közbiztonság fenntartásában szerepet vállaló szervezetekkel történő
együttműködésen túl fontos a feladatok végrehajtását segítő technikai elemek alkalmazása
is. Szükséges az 5 érintett településen a KMB irodák védett vezetékes internet
szolgáltatással történő ellátása, amely lehetővé teszi, hogy a KMB helyben minden
műveletet elvégezzen. Így lehetővé válik az internet szolgáltatást használó
célcsoportokkal ez úton történő kapcsolattartás is, hatékonyabban lehetséges a lakossági
tájékoztató tevékenység végzése. Megvalósul a lakosság igénye, a gyors és helyben
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történő ügyfeldolgozás. Laptop használatával az állampolgár a lakókörnyezetében is
igénybe veheti a KMB- s munkáját.
Cél: a kommunikáció és az információáramlás gyorsítása, a reagáló képesség növelése.
Célcsoport: az önkormányzatok, polgárőrségek és közvetve a lakosság.
2. Speciális szakmai képzés az eredményes együttműködésért
A kívánt fellépés egyik fontos feltétele a polgárőrök és a településőrök szakmai
felkészítése.
Fontos a jogszabályi környezet ismerete, amely alap a magabiztos fellépésre. Indokolt,
hogy a képzés nyújtson intézkedés-lélektani felkészítést is.
Cél: képessé kell tenni őket, hogy felismerjék a cselekmény jogi mivoltát, az intézkedés
szintjét és taktikailag alkalmassá váljanak a rendőrség megérkezéséig a rend fenntartására.
Az oktatás megtartására tematikailag tervezetten, a projekt keretében beszerzett
segédeszközök felhasználásával, külső és belső előadókkal kerül sor.
3. A hatóság és a vele együttműködő szervezetek közösen a biztonságért
A kisebb súlyú cselekmények nagy száma, az állampolgárok azon igénye, hogy ezek
felderítésében a rendőrség gyorsan cselekedjen szükségessé teszi a rendőrség és az
együttműködők közötti együttműködés új formáinak kialakítását. Az 5 polgárőr csoport
részére 1-1 EDR rádiókészüléket vásárolnak, amivel megvalósul a gyors kapcsolatfelvétel.
A polgárőrségekkel heti rendszerességgel közös taktikai megbeszélés,
a rádiók
segítségével napi szolgálatbeli beszámoltatás történik.
A programban résztvevő KMB havi egy alkalommal közös szolgálatot teljesít az
együttműködőkkel, mely a programban foglalt képzés gyakorlati részét is tartalmazza.
Együtt keresik fel a célcsoportok tagjait és részükre adnak bűnmegelőzési tanácsokat.
Az iskolásoknak havonta osztályfőnöki órát, az időseknek és a halmozottan hátrányos
helyzetűeknek egy alkalommal /2 órában alkalmanként/ bűnmegelőzési előadást tart a
KMB. Elérésüket az önkormányzatok, iskolák és a családsegítő szolgálatok segítségével
végzik.
Az együttműködők szolgálatuk során önállóan is felkeresik a célcsoportokat az oktatás
során szerzett ismereteiket felhasználva.
Célcsoport: időskorúak, általános iskolai tanulók, valamint a halmozottan hátrányos
helyzetűek.
Célkitűzés: vagyonbiztonság megőrzése, áldozattá és elkövetővé válás elkerülése.
4. MEZŐKÖVESDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
1/A. Szülők Iskolája
Ismert szakemberek felkérésével célirányos, tematikus előadássorozat megrendezése a
fiatalkori devianciák megelőzésére és kezelésére, gyakorlati nevelési, életmód tanácsok
közvetítése szülők részére havonta 1 alkalommal két óra időtartamban.
Célcsoport: alap és középfokú iskolák tanulóinak szülei, közvetve a kiskorúak.
Célkitűzés: a szülői szerepvállalás erősítése a gyermekkori bűnelkövetés és kockázati
tényezőinek csökkentése a bűnelkövetés visszaszorítása érdekében. Cél a szülői felelősség, a
céltudatos nevelésre ösztönzés erősítése, a felelős gondolkodásra serkentés. Az előadásokon
résztvevők felvilágosítást, információkat és segítséget kapnak a nevelés során felmerülő
kérdéseikre, a fiatalkori devianciák megelőzésének lehetőségeire.
1/B. Szülők Fóruma

5

A Szülők Iskolája sorozatra épülve interaktív beszélgetés a felmerülő kérdések,
problémák, gyakorlati megbeszélése gyakorló szakemberek - pszichológus, nevelési
tanácsadó, családsegítő, rendőr - bevonásával, személyes konzultációs lehetőség
biztosítása. (havonta 1 alkalommal 4 órában)
Célcsoport: az oktatási intézményekben tanulók szülei.
Célkitűzés: a Szülők Iskolájában, illetve a gyermeknevelés során felmerülő kérdések,
problémák megválaszolása, feloldása, lehetőség biztosítása konzultációra, tapasztalatcserére,
tanácsadásra.
2/A. A Gytv. 17. § alapján meghatározott jelzőrendszeri tagok részére speciális
bűnmegelőzési szakmai képzés
Bűnmegelőzési célú oktatás a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai számára
gyakorlatorientáltan, specifikusan, a NE TEDD! program felhasználásával.
Célcsoport: a Gyermekvédelmi törvényben meghatározott jelzőrendszer tagjai.
Célkitűzés: az ifjúsággal foglalkozó szakemberek speciális ismeretekkel történő felvértezése,
segítségnyújtás a munkájuk során jelentkező gondok megoldására, a jelzőrendszer
működésének hatékonyabbá tétele érdekében.
2/B. Polgárőrök, településőrök továbbképzése
A Mezőkövesd Rendőrkapitányság illetékességi területén működő polgárőr egyesületek
tagjainak, illetve a településőrök munkájához szükséges jogi és szakmai ismeretek
oktatása
Célcsoport: a kistérségben működő polgárőrség tagjai, illetve a településőrök
Célkitűzés: a változó jogszabályok naprakész ismeretének megszerzése, a tettenérés erősítése
és a jogsértő cselekmények felismerése.
Kommunikációs eszközök beszerzése polgárőrséggel történő kommunikáció
hatékonyságának növelésére
Eszközök: 6 db EDR rádió
Célcsoport: Mezőkövesd, Szentistván Polgárőr Egyesületek, közvetve Mezőkövesd,
Szentistván lakossága, ingatlan tulajdonosok, idelátogatók.
Célkitűzés: a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság két veszélyeztetett besorolású településén a
társadalmi bűnmegelőzési tevékenységet folytatók számára a rendőrséggel történő közvetlen,
gyors, hatékony kommunikáció biztosítása, az együttműködések fejlesztése, a hatékony
megelőzés, tettenérés, elfogás érdekében.
3.

5. MISKOLCI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
1. Ifjúságvédelmi őrjárat.
A családsegítő szolgálat és a rendőrség szolgálati ágai bevonásával korszerűbb,
komplexebb formában újra indítják a korábban már sikeres ifjúságvédelmi őrjáratot
Miskolc város területén.
A városok közterületein jelentősen megnövekedett azon csavargó és bandázó fiatalok
száma, akik magatartásukkal testi, lelki, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésüket
veszélyeztetik.
A csavargás, áruházakban, közterületeken történő bandázás olyan viselkedési formák,
amelyek magukban hordozzák a kriminalizálódás veszélyét.

6

„VÉDJÜK MEG ŐKET!” címmel fotó és számítógépes grafikai pályázat. A digitális
technika segítségével olyan plakátokat, képeket, fotómontázsokat készíttetnek a
pályázókkal, amelyek rávilágítanak fiatalokat fenyegető veszélyekre.
Célcsoport a város közterületein közösségi helyein megjelenő fiatalok.
Célkitűzés: az iskolakerülésnek, egészségkárosító szerek fogyasztásának, koldulásnak,
kéregetésnek, bűncselekmények elkövetésének, áldozattá válásnak a megelőzése,
megakadályozása.
2. Belvárosi közparkok felügyelete
A közterület felügyelők, valamint a rendőrök közös szolgálatszervezés keretében látnak el
járőrszolgálatot a közparkokban, hogy az ott megjelenők kultúráltan pihenhessenek. A
kommunikáció hatékonyságának növelése érdekében a közterület felügyelet diszpécser
központjába telepítenek egy EDR állomást.
Célcsoport: a közterület felügyelők és közvetve a lakosság.
Célkitűzés: a közparkok biztonságának fenntartása, rongálások megakadályozása, a lakosság
pihenésének biztosítása az elkövetők tettenérése.
3. Külterületek mindennapi biztonsága.
A bűnügyileg fertőzött külterületek folyamatos rendészeti ellenőrzése csak a rendőrség, és
mezőőri szolgálat, valamint a településőrök együttműködésével érhető el. A közös
szolgálat támogatására beszereznek több olyan helymeghatározó eszközt és szoftvert,
amely azonnali helyrajzi számos információt nyújt az intézkedők számára.
Célcsoport: településőrök, mezőőrök, közvetve a lakosság.
Célkitűzés: az e területeken elkövetett szabálysértések, bűncselekmények megelőzése,
megakadályozása.
4. A közbiztonság fenntartásában résztvevő állami és civil szervezet tagjainak oktatása.
A pályázat részét képezi egy 30 órás (20 óra elmélet, 10 óra gyakorlat) az együttműködő
szervek tagjai részére ingyenes tanfolyam a közterületeket érintő jogsértések
visszaszorítására tett intézkedésekről, jogi lehetőségekről.
Célcsoport: a társszervek szakemberei, így közterület-felügyelők, mezőőrök, településőrök.
Célkitűzés: A közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítása.
5. Tanácsadó szolgálat.
Az MRFK földszintjén ingyenes bűnmegelőzési, áldozatvédelmi tanácsadó iroda
működtetése.
Nagy tapasztalattal rendelkező nyugállományú kolléga heti rendszerességgel tart fogadó
napot a bűncselekmények áldozati részére.
Célcsoport: Miskolc és a kistérség lakossága.
Célkitűzés: az ismételt áldozattá válás elkerülése, megelőzési tanácsadás.
6. ÓZDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
Ózd város – közbiztonsági szempontból – kiemelten veszélyeztetett település. 2010. tavaszán
a „Nemzeti Konzultáció” első helyszínéül is városuk szolgált. Ózd helyi közbiztonsági
programjának bővítése azonban szükséges az eredmények javítása érdekében.
A projekten keresztül megvalósítani kívánt feladatok:
1. Folyamatos, hétköznapokon 16 órás, függetlenített, térfigyelő szolgálathoz kapcsolódó
(Ózdi RK elérhetőségeivel: telefon, mobiltelefon, e-mail, zöld szám) felcímkézett
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szolgálati személygépkocsi kiállítása 3 fővel (1-1-1 fő rendőr, közterület felügyelő,
városőr);
2. Folyamatos, hétköznapokon 16 órás gyalogos járőrszolgálat kiállítása szintén 3 fővel;
3. Folyamatos, 24 órás térfigyelő ügyeleti szolgálat;
4. Ózd városban meglévő 10 db térfigyelő kamerához 10 db, Ózdi RK ügyeletére
bekötött hangszóró kiépítése;
5. A kamerákhoz az Ózdi RK ügyeletével közvetlen eléréssel, ingyenes segélyhívó
oszlop kiépítése;
6. Ózdi RK-n „zöld szám” létrehozása.
7. A programról szórólapok + kérdőívek lakossághoz eljuttatása
A.)
Az 1., 2. és 3. pont alatt felsoroltak felállításával:
- az ózdi közösségi terek biztonságát szolgáló közterületi jelenlét fokozódik,
- a jogsértésekre történő közvetlen reagálás miatt a tettenérések száma növekszik, majd
csökken,
- a társzervekkel közös szolgálatszervezés gyors és hatékony információcserét eredményez,
- a felmatricázott rendőrautó folyamatos jelenléte preventív hatású és állandó
információhordozó.
B.)
Ózd városban több éve, eredményesen működik az RK ügyeletére bekötött térfigyelőrendszer, melyeknek a 4. és 5. pontban leírt bővítése az ügyletes és a felállítási hely között
azonnali kapcsolat alakul ki:
- állampolgárokkal,
- rendőrjárőrökkel,
- társszervek járőrszolgálatával.
Emellett a hangszórókkal már az „előkészület” szakában meghiúsíthatók a jogsértések egy
határozott felszólítással.
A segélyhívó oszlopok azonnali, ingyenes és közvetlen segítséget jelentenek a
kommunikációs eszközök híján lévőknek. A technikai eszközök alkalmazása a közterületi
állomány egy részének felszabadulását jelenti.
C.)
A 6. pontban leírt helyi zöld szám létrehozását a kapitányság közvetlen elérése indokolja,
ezáltal:
- gyors reagálás és a
- bejelentések közvetlen fogadása válik lehetővé.
D.)
A 7. pont fő célja a program megismertetése a lakossággal, illetve részükről a kérdőív
kitöltetésével lesz visszacsatolás.
Az összes tervezett program célcsoportja Ózd város lakossága, valamint a városban
ideiglenesen tartózkodó személyek.
Célkitűzésük, hogy a rendszer működése közvetlenül is hozzájáruljon a kormány
közbiztonság megszilárdításával kapcsolatos programjának végrehajtásához, főként a
lakosságot irritáló, közterületeken elkövetett jogsértésekre történő azonnali és gyors reagálás
révén. Hosszú-távú elképzelésük Ózd és környéke közbiztonságának megszilárdítása, a
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lakosság szubjektív biztonságérzetének javítása, illetve programjuk rendőrségi modellbe
történő beépítése.
A program erőssége, hogy a komponensek a pályázat minden egyes elemében egymásra
épülnek.
7. SÁROSPATAKI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
1. A közbiztonság kedvező alakítása érdekében új programot vezetnek be olyan civil
szervezettel történő együttműködés kialakítására, amely tevékenysége nem a közbiztonság
területéhez kapcsolódik.
A sárospataki székhelyű Zempléni Lovas Egyesület tagjai tereplovaglásaik alkalmával
illetékességi területük olyan részeit is érintik, amelyek kívül esnek a járőrszolgálati
útvonalakon. Az egyesület céljával, működésével nem összeegyeztethetetlen, ha az adott
térségben bekövetkezett jogellenes állapotok észlelése esetén jelzéssel élnek
kapitányságuk felé (falopások, környezetkárosítás, stb.) Állományuk egy tagja heti
rendszerességgel részt vesz a közös lovaglásokon, és ekkor a szükséges rendészeti
ismereteket oktatja, bemutatja a jelenlévőknek.
2. Az oktatási napokon a reggeli órákban a fokozott balesetveszély miatt (kiemelt kockázat)
időszakos jelzőőri szolgálatot terveznek Sárospatak belvárosában. A jelzőőri szolgálatba
bevonni kívánják a polgárőröket, a közterület felügyelőket, illetve az iskola szülői
munkaközösségét.
3. A sárospataki alsó tagozatos általános iskolás gyerekek részére a fokozott balesetveszély
miatt iskolai felvilágosító előadásokat szerveznek.
Legfontosabb célként a balesetmentességet, illetve a gyermekek szabályos közlekedésre
nevelését kívánják elérni.
4. A kapitányság erőforrásai korlátozottak, ezért szükségesnek látják „a rendőrség kinyújtott
karjaként” civil szervezeteket is bevonni munkájuk segítésére. Az elmúlt évek
tapasztalatai azt mutatták, hogy legeredményesebben a polgárőr szervezetek tudnak
kedvező hatást gyakorolni a közbiztonság alakulására. Kiemelt figyelmet fordítanak
támogatásukra, ezért a program ideje alatt részükre átfogó mentoroktatás megtartását
tervezik. A képzési programban résztvevő, egyesületenként 3-3 fő feladata lesz a program
befejezését követően, a megszerzett ismeretek továbbadása a küldő szervezete tagjainak.
A polgárőrök a képzéssel felkészültebbé válnak, így hatékonyabban tudják segíteni
térségük közbiztonságát.
8. SÁTORALJAÚJHELYI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
A Sátoraljaújhely Rendőrkapitányság a www.police.hu-n belül egy saját alportált hoz létre,
melyet úgy alakítanak ki, hogy felülete a lakosság részéről is könnyen kezelhető, áttekinthető
legyen.
1. Az állampolgárok információt kapnak a rendőrkapitányság szervezeti felépítéséről,
működési területéről, feladatáról. A teljes lakosság bevonása érdekében az illetékességi
területükön lévő 36 településsel közösen, minden egyes önkormányzatnál egy irodát
hoznak létre, ahol hetente egy alkalommal a település körzeti megbízottja fogadóórát tart,
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tanácsadást végez. Ehhez a tevékenységhez egy számítógépet vásárolnak minden egyes
irodába. A lakosság megismerheti a települések körzeti megbízottjait, részükre
közvetlenül szöveges üzenetet küldhet. Az állampolgár közvetlenebbül oszthatja majd
meg a véleményét, fejlesztő hatású ötletét, vagy információit a hatósággal.
Ugyanakkor arc és személyazonosság nélkül, települése közbiztonságának érdekében
fontos információkat közölhet egy esetleges bűncselekmény elkövetőjével, vagy
elkövetésével kapcsolatban. Az állampolgár ténylegesen érzi, hogy a rendőrség
foglalkozik az ő problémájával. Ezáltal is javulhat a lakosság közbiztonság érzete. A
honlap tartalmazni fog egy bűnmegelőzési linket is, ahol tájékoztatókat tesznek közre az
áldozattá válás megelőzése érdekében, mely minden társadalmi rétegre kiterjed.
2. Az általános iskolákban körzeti megbízottjaik fakultatív program keretében bűnmegelőzési
előadásokat tartanak, valamint kiadványokat juttatnak el a tanulóknak. Az előadások során
a diákok felkészülnek azokra az élethelyzetekre, melyek a későbbi áldozattá válás
elkerülése érdekében segítségükre lehetnek. Példákat, konkrét szituációkat tár eléjük. Az
oktatás során teszt formájában egy beszámolót készítenek a hallgatók, mely a megszerzett
tudás reprezentációjaként szolgál.
3. A honlapon üzemeltetnének egy olyan alportált, melyen a legfontosabb jogszabályokat érik
el az emberek, civil szervezetek. Területükön, 17 településen polgárőrség működik, akik
megfelelő tudással a rendőrség meghosszabbított karjai lehetnek. Az oktatásokon
keresztül megtanulják az általuk ismerni szükséges jogszabályokat, azok változásairól
napra készen tájékoztatást adnak. Továbbá, a munkájuk során előforduló, hatáskörüket
érintő helyzetekre készítik fel őket. Erre azért van szükség, mert a polgárőrség tagjai jogi
ismeretekkel nem rendelkeznek. Ugyanilyen módon tartanak oktatásokat az
ÉSZAKERDŐ Zrt. vadőreinek és hivatásos vadászainak is, akik teljes illetékességi
területünkön látják el feladatukat.
9. SZERENCSI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
A projekt céljának megvalósítása érdekében kiválasztásra kerültek azon települések, ahol az
elmúlt egy évben nagy számban fordultak elő a tulajdon elleni szabálysértések - különösen a
lopások -, melyek az állampolgárokat leginkább felháborította. Ezen területek
önkormányzataival, az adott településen működő polgárőrökkel korábban is volt
együttműködése a rendőrkapitányságnak, így - a szakértelmet, a közös munkatapasztalatot is
figyelembe véve - ez képezi a közös munka alapját.
Az A/1 jelölésű komponens végrehajtása során a kapitányságot, a szerencsi, a megyaszói, a
prügyi és a taktaharkányi önkormányzatot, valamint a területen működő polgárőr
egyesületeket GPS technológiával rendelkező eszközökkel látják el. Az eszköz célja a
külterületi lopások helyszínének gyors és pontos beazonosítása, az adatok hatékony
továbbítása, mely adatok pontossága (helyrajzi szám, terület tulajdonosa) előfeltétele a
bíróság elé állításoknak.
Az A/2. jelölésű komponens szervesen kapcsolódik az előzőhöz, hiszen az együttműködés
érdekében a kommunikációs eszközökkel a négy település körzeti megbízottjait fogják ellátni,
továbbá ellátják őket a lakossággal történő kapcsolattartás lehetőségeinek szélesítése, a közös
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szolgálatellátás szervezése, dokumentálása, egyeztetések, információcsere elősegítése
érdekében internet szolgáltatással rendelkező notebook-kal is.
A B/2. komponens végrehajtása során a tulajdon elleni szabálysértések elkövetőivel szembeni
fellépés lehetőségeiről gyakorlatorientált előadásokat tartanak, ahol a célcsoport a mezőőrök,
és a polgárőrök. A képzések célja a speciális szakmai ismeretek megszerzése, a szükséges
jogok és kötelezettségek készség szintű ismerete, a gyakorlati tudás megszerzése, annak
későbbi átadásának lehetősége. Az előadásokat terepgyakorlat, közös szolgálat
végrehajtásával fogják zárni. A terepgyakorlat és az elméleti képzés végeztével
számonkérésre, majd elismervények átadására kerül sor. Ennél a komponensnél másodlagos
célcsoport a települések gyermek- és fiatalkorúi és minden olyan állampolgár, aki a
polgárőrökkel, mezőőrökkel kapcsolatba kerül, illetve kerülhet. Közvetve részükre is átadásra
kerül a képzésen elhangzott információ. Ennek kapcsán az együttműködők, valamint a
családsegítő szolgálat és a gyámhivatal szakembereinek bevonásával az áldozattá válás
megelőzését célzó esetmegbeszélésekre is sor kerül a komponens végrehajtása során.
A C/2 komponens végrehajtása nem más, mint a kommunikációs eszközökkel felszerelt,
speciális szaktudással ellátott együttműködők és a rendőri egységek közös fellépése - közös
szolgálat ellátás - a fokozott kockázatot rejtő időszakokban. A program során megvalósított
akciók végrehajtásával kívánják elérni, hogy a Szerencsi Rendőrkapitányság programba
bevont településein a tulajdon elleni szabálysértések visszaszoruljanak, a tetten ért
szabálysértők 48 órán belül elfogásra kerüljenek és gyorsított eljárás keretében bíróság elé
álljanak.
10. TISZAÚJVÁROSI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
1. „A mi osztályunk” program tartalma: A kiválasztott iskolai osztály részére osztályfőnöki
órák megtartása, szabadidős (hétvégi) kirándulás szervezése, bűn- és baleset-megelőzési
témájú szóróanyagok eljuttatása (amely elérhető az iskola minden tanulója számára),
kérdőívek készítése az iskolás korosztály részére, majd közös értékelése, bűnügyi
technikai bemutató az iskolában.
A Tiszaújváros Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium kiválasztott
osztálya részvételével, bizonyos területeken az iskola valamennyi tanulója részére elérhető
lesz.
Közvetlen kapcsolat kiépítése a kiválasztott iskolás csoporttal, folyamatos kapcsolattartás
a tanulókkal, pedagógusaikkal. Támogatás a felnőtté válás folyamatában, hozzájárulás a
pozitív rendőrség-kép kialakításához.
2. Közelebb a szülőkhöz program: Az illetékességi területen működő középiskolai képző
intézményekben a települési körzeti megbízott az iskolai fogadóórákkal egy időben
fogadóórát tart az érdeklődő szülők és gyermekek részére. A fogadóórákon részt vehet a
KEF munkatársa, a helyi családsegítő, a DADA előadó. Az érintett korosztály áldozattá
vagy bűnelkövetővé-válásának megelőzése érdekében a szülők részére ismeretterjesztő
kiadvány átadása, egyéb szóróanyagok terjesztése, személyes tanácsadás.
A tiszaújvárosi és mezőcsáti középiskolákban tanuló fiatalokkal és szüleikkel kerülünk
kapcsolatba a program során.
A fiatalkorúak, valamint szüleik – személyes formában, valamint kiadványokon,
szórólapokon való – tájékoztatása fogadóóra keretében, az áldozattá vagy bűnelkövetővéválás megelőzése érdekében. Új kommunikációs lehetőség létrehozás. A közvetlen
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kapcsolattartás lehetőségének megteremtése, tanácsadás a körzeti megbízottak, illetve a
KEF tagjainak bevonásával.
3. Program az időskorúak védelme érdekében: A helyi önkormányzatokkal együttműködve a
településen működő nyugdíjasklubban, illetve egyéb rendezvényen az idős embereket
leggyakrabban fenyegető bűncselekmények bemutatása, bűnmegelőzési témájú előadással
egybekötve, személyes konzultáció lehetőségével. A körzeti megbízotti csoportok tagjai
személyesen, lakásukon felkeresik a veszélyeztetett korosztályt, a helyi önkormányzat
munkatársának segítségével, amelynek során lehetőség nyílik tájékoztató anyagok
átadására, illetve személyes tanácsadásra. A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság
illetékességi területén élő időskorú személyek védelme, az időskorúak áldozattá válásának
megelőzése érdekében komplex bűnmegelőzési program kidolgozása és végrehajtás
(előadások, tájékoztató kiadványok, szórólapok átadása, személyes tanácsadás.
A pályázatok elbírálása folyamatosan történik, eredmény október végére várható.
A nyertes pályázatok 2010. év végéig megvalósításra kerülnek.
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