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I.  

 
 

Bevezetı 
 
 

A civil társadalomban egyre erıteljesebben jelentkezik az igény egy olyan cél-
program kimunkálására, amely stabil alapot teremthet a rendırség és az állam-
polgárok együttmőködéséhez, illetve teret biztosít egy kiteljesedettebb rendıri 
szakmai tevékenységnek. 
A társadalom jogos igényét tükrözı politikai akarat az - 1990. évi LXV.tv.- ön-
kormányzati törvényben fogalmazódott meg, mely a közbiztonság fogalmát ki-
terjesztıen értelmezve feladatokat és kötelezettségeket is ró a helyi önkormány-
zatokra.  
 
Értékelve az eddigi filozófiák pozitívumait és hiányosságait, megoldást jelent-
het az úgynevezett lakosságorientált rendırségi modell elméleti és gyakorlati 
kimunkálása.  
 

II.  
 

A lakosságorientált rendırségi modell megvalósulásának célja  
 
A törvénytisztelı, jogkövetı lakosság bevonásával, a helyi speciális viszonyok 
figyelembe vételével egy olyan rendırségi stratégia kimunkálása, amely - a la-
kossági megelégedettség mellett - biztosítja azt, hogy a rendırség rövid idın 
belül, hatékonyan felléphessen minden olyan jogsértı cselekménnyel szemben, 
amely sérti vagy veszélyezteti Érd megyei jogú város lakóinak személy- és va-
gyonbiztonságát.  
 
 

III. 
  

A modell általános jellemzıi 
 
A közbiztonság szoros értelembe vett értékelése során mindenképp figyelembe 
kell venni, hogy annak szubjektív elemei miatt a szakmai és a „civil” megítélés 
nem feltétlenül fedi egymást, ugyanis a lakosságot nem feltétlenül az un. ki-
emelt bőncselekmények elkövetése irritálja, hanem azok az enyhébb megítéléső 
ügyek melyek során az állampolgárok érdekei azáltal szenvedtek csorbát, hogy 
szankció nélkül maradtak a jogszabály alapján egyébként üldözhetı cselekmé-
nyek. 
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A lakosságorientált rendırség koncepciójának éppen ezért egyik fı jellemzıje 
az, hogy fellép minden a hatóság tudomására jutott, vagy saját hatáskörben 
észlelt jogsértı cselekményekkel szemben. Annak súlyától függetlenül, az el-
járás során a törvényben biztosított differenciálás lehetıségével élve, követke-
zetesen alkalmazza a számára biztosított eszközöket, intézkedési módokat. A 
gyakorlat bebizonyította, hogy a lakosság érdekeinek leginkább ez a hozzá-
állás felel meg, így lehet elejét venni a jogsértı cselekmények elszaporodásá-
nak.  
 
Ennek megfelelıen a bőnügyi fertızöttség, a bőncselekményi struktúra, a tele-
pülésszerkezet, valamint a lakossági elvárások figyelembe vételével kell kiala-
kítani a rendırség egyes szerveinek szolgálat vezénylését, így biztosítva a terü-
let optimális lefedettségét, az állandó közterületi jelenlétét.  
 
- Egy település közrendjének, közbiztonságának fenntartása kizárólag 
rendıri erıkkel, eszközökkel nem biztosítható. Az adott közösséggel együtt 
élı, választott testület egy helyi rendıri egység fı stratégiájának kialakításában 
meghatározó tényezı. Ezért az önkormányzatokkal való együttmőködés ele-
mi érdeke a rendıri szerveknek.  
 
Ezt nem csupán a Rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. tv. III. fejezet rendel-
kezéseibıl eredı kötelezettségünknek tekintjük, hanem a lakosság biztonságér-
zetét megteremtı, azt fokozó cselekvéssorozat kiinduló pontjaként is. Egy meg-
határozott rendıri szerv illetékességi területén mőködı képviselı testület egyet-
len jelzése sem hagyható figyelmen kívül, azt a munkavégzésünk során valami-
lyen formában figyelembe kell venni.  
  
- A lakosságorientáltság integráns része az ügyfélközpontúság. Ez megkí-
vánja a rendıri szervektıl, azok vezetıitıl, hogy az ügyintézésnek olyan rend-
szerét alakítsák ki, ami leginkább megfelel az ügyfélként jelentkezı lakosság 
igényeinek, akár az ügyintézés gyorsaságát, akár annak minıségét tekintve. 
 
- Kiemelkedı ismérve a lakosságorientált rendıri modellnek a szakmai 
profizmus, amely az eredményes munkavégzés egyik alapvetı feltétele.  
 
- A rendırök intézkedési kultúrája nagymértékben befolyásolja a lakosságnak a 
rendırségrıl kialakított összképét. Ezért a lakosságorientált rendırségi modell 
tagjának legjellemzıbb vonásai közé tartozik a kulturált, magabiztos, szak-
szerő, ugyanakkor udvarias fellépés.  
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IV. 
  

A lakosságorientált rendırség megvalósításában részt vevı állomány  
 

- A gyakorlati élet általános tapasztalata, hogy a lakosság túlnyomó hányada a 
bőnügyi és az igazgatásrendészeti szolgálati ág tagjaival csak ritkán kerül kapcso-
latba. Az új típusú rendıri modell megvalósításában, ezzel párhuzamosan a lakos-
ságnak a rendırségrıl alkotott véleményének, megítélésének pozitív formálá-
sában ezért elsısorban a közterületi szolgálatot ellátó állománynak van ki-
emelkedı szerepe. Ez az a szolgálati ág, amely az állampolgárok jelentıs részé-
nek szemében a rendırséget jelenti.  

 
- A lakosságorientáltság egyik fı elvárásaként került megfogalmazásra a foko-
zottabb közterületi jelenlét, amely azt jelenti, hogy a rendır egy felıl preventív 
hatást fejt ki a jogsértı cselekmények elkövetésével összefüggésben, másfelıl 
pedig személyes kapcsolatot alakíthat ki a településen, településrészen élı lakos-
sággal, illetve választott képviselıivel. Ez a késıbbiek során a rendıri felderítı 
tevékenységet segítı tényezı lehet 

  
- A lakosságorientált rendfenntartás egyik meghatározó eleme ebben a modellben 
a körzeti megbízotti szolgálat. A körzeti megbízott gyakorlatilag a körzete lakos-
ságának saját rendıreként funkcionál. A mozgóır, a gyalogos és a gépkocsizó 
közrendvédelmi, közlekedésrendészeti járırök is az állandó jellegő megelızı 
tevékenység képviselıi, akik szintén kapcsolatban állnak a lakossággal, azonban a 
hozzájuk való kötıdés már közel sem olyan személyes, mint a körzeti megbízottak 
esetében.  

 
 
V. 
  

Az állománnyal szembeni elvárások, az állomány jellemzı tulajdonságai  
 

A lakosságorientált rendırségi modell megvalósulásának alapfeltétele a különbö-
zı, de legfıképpen az egyenruhás állományba tartozók egyfajta szemlélet és 
kultúra váltása, amelynek eredményeként az intézkedı, ügyintézı rendırt az 
alábbi tulajdonságok dominanciája kell, hogy jellemezze: 
 

- törvényesség,  
      - becsületesség és megvesztegethetetlenség,  
      - korrektség, igazságosság,  
      - magas szintő hivatástudat,  
      - szakmai profizmus,  
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      - megfelelı színvonalú intézkedési kultúra,  
      - lakosság centrikus gondolkodás, 
      - segítıkészség,  
      - reagáló készség a közösségi szükségletekre,  
      - diszkrimináció mentesség, a törvényesség semleges számon kérése, 
      - különféle kultúrák és életstílusok tiszteletben tartása,  
      - kultúrált külsı megjelenés,  
      - empatikus készség,  
      - kommunikációs képesség.  
 

Természetesen az állomány egyetlen tagjától sem várható el, hogy egyik percrıl a 
másikra mindezen feltételeknek kivétel nélkül eleget tegyen. Nagy szerepük van 
azonban a parancsnokoknak, hiszen nekik kell az állományban tudatosítani az 
elvárások új rendszerét. Az ı feladatuk ezt elfogadtatni, és számon kérni, illetve a 
beosztotti állományt oktatni és nevelni.  

 
 

VI. 
 

   A lakosság orientált rendırségi modell megvalósításának fıbb feladatai 
 
1./ A bíróság elé állítással realizálódó ügyek számának további növelése. Ennek 
elengedhetetlen feltétele a bőnügyi centrikus közrendvédelmi állomány tovább 
formálása, a bőnügyi szemlélet további erısítése a közrendvédelmi állomány-
nál.  
 
A bíróság elé állítás jogintézményének jelentıs szerepe van a prevencióban is, 
hiszen ilyenkor az elkövetı a bőncselekmény elkövetésétıl számítva viszonylag 
rövid idın belül megkapja büntetését. Az eredményes bíróság elé állításnak 
azonban elengedhetetlen követelménye a közterületi jelenlét fokozását is, hi-
szen a bíróság elé állítás egyik kritériuma a tettenérés.  
 
2./ Az Érdi Rendırkapitányságon a körzeti megbízottak végeznek bőnügyi te-
vékenységet is, azonban az eredményességüket fokozni kell azáltal, hogy a la-
kossággal kialakított kapcsolat rendszerben rejlı lehetıségeket még jobban, ha-
tékonyabban használják fel.  
 
3./ Az elvárásoknak megfelelıen a járırvezetıi állomány szakmai színvonalá-
nak a körzeti megbízotti állomány felé történı közelítése (elsısorban a nyomo-
zati munkához kapcsolódó feladatokban), a rendırség megítélésének pozitív 
irányú elmozdulását eredményezheti. A járırállománynak kell végrehajtani a 
kisebb súlyú bőncselekményeknél az elsıdleges intézkedéseket.  
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4./ A körözési munka megfelelı eszköz akár a bőncselekmények elkövetıinek 
kézrekerítése, akár a sértettek kármegtérülése szempontjából. E tevékenység 
jelentıségét az állampolgárokban tudatosítani kell. A vonzáskörzet, illetve az 
Érdi  médiák  adta lehetıségeket ki kell használni ezen a téren is. A körözési 
munka hatékonysága nagymértékben függ a közrendvédelmi állomány hozzáál-
lásától is. 
 
5./ A rendıröknek szakértelmükkel, intézkedési kultúrájukkal, hozzáállásukkal, 
viselkedésükkel, megjelenésükkel meg kell nyerni az állampolgárok bizalmát 
annak érdekében, hogy egyes feladataink ellátásához tılük hathatós segítségre 
számíthassunk.  
 
A rendırök alapvetı feladata, hogy a különbözı szintő jogszabályokban 
meghatározott módon dolgozzanak annak érdekében, hogy védjék, erısít-
sék az élet- és vagyonbiztonságot, minden jogsértı cselekmény ellen diffe-
renciált eszközökkel és hatékonyan lépjenek fel. 

 
6./ Közúti közlekedés biztonságának pozitív irányú változtatása érdekében az 
alábbi intézkedéseket kell tenni: 
 
a./ a sebességmérı készüléket rendszeresen - a baleseti helyzetnek  megfelelı-

en - a város területére kell vezényelni, az Önkormányzat és a lakosság javas-
latainak figyelembevételével. 

b./ a közterületi jelenlét hatásosabbá tétele érdekében motoros rendırök 
mozgatása a belterületen,  

c./ a baleseti helyzet folyamatos értékelésével, elemzésével célirányos baleset- 
megelızési tevékenység,  

d./ a helyi  sajtóban indítani kell egy közlekedésbiztonsági sorozatot a statisz-
tikák, rendıri tapasztalatok, illetve a leírtak figyelembe vételével. 

e./ az iskolai és óvodai baleset megelızési, felvilágosító munka volumenének 
növelése, illetve lakossági bőnmegelızési napok szervezése. 

f./ a megyei és a városi Balesetmegelızési Bizottság lehetıségeinek  maximális 
kihasználása (pályázatok, propaganda, szóróanyagok). 

 
7./ Meg kell találni azokat a megfelelı eszközöket, amelyek alkalmazásával a 
pályaelhagyások számának megfelelı módú és mértékő csökkenése érhetı el.  
 
 
 
 
 



 

 

7

 

8./ A közbiztonsági szolgálat munkája hatékonyságának fokozása érdekében 
még inkább ki kell használni az írott és az elektronikus sajtóban rejlı lehetısé-
geket a rendırség tevékenységének bemutatása, a bőnözést elısegítı okok pro-
pagálása, a bőnmegelızés, a bőncselekmények elkövetésével gyanúsítható sze-
mélyek felkutatása érdekében. 
 
A rendszeres tájékoztatás ne csak az ismertté vált bőncselekményekre terjedjen 
ki, hanem az elért rendırségi eredményekrıl is adjon ismertetést. Elengedhetet-
lenül fontos továbbá, hogy a lakosságorientált rendırségi modell kialakítására 
tett intézkedésekrıl a lakosságot tájékoztassuk és megnyerjük támogatásukat 
ehhez.    
 
A jelenlegi gyakorlaton túl – miszerint a KMB-k résztvesznek a települési rész-
önkormányzatok ülésein-célszerő évente lakossági fórumot tartani (az önkor-
mányzati képviselık bevonásával), ahol a kapitányság vezetése reagálni tud a 
lakossági kérdésekre, felvetésekre, illetve tájékoztatást tud adni a közbiztonság 
helyzetérıl.  
A kapitányságon mőködı Áldozatvédelmi Iroda tevékenységét szélesíteni, 
propagálni kell.  
 
9./ Szélesebb körővé kell tenni a város területén mőködı Polgárırséggel az 
együttmőködést. Célszerő bevonni ıket nemcsak a közrendvédelem, hanem a 
közlekedésrendészet területén is és bőnügyi szakterületen felhasználható infor-
mációk folyamatos beszerzése érdekében.   
 
A Polgárırséggel való együttmőködésrıl, eredményeikrıl szintén széles körben 
tájékoztatni kell a lakosságot. A megkötött együttmőködési megállapodás alap-
ján a munka hatékonyabbá és napra készebbé tétele érdekében a rendırkapi-
tányság Közrendvédelmi Osztály Vezetıjét bíztuk meg kapcsolattartással.  

 
 
 

VII.  
 

Közterületi jelenlét fokozása: 
 

1./ Mint az elızıekbıl is kitőnik a lakosságorientált rendırségi modell legfrek-
ventáltabb kérdése a közterületi jelenlét fokozása. Ennek érdekében – többek 
között - el kell érni, hogy az Érdi Rendırkapitányság illetékességi területén egy 
váltásban legalább 3 járırpáros mozogjon. Törekedni kell arra, hogy minden 
településen megvalósuljon az úgynevezett 24 órás járırtevékenység. 
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2./ Fentieken túlmenıen a lakosság és az önkormányzatok részérıl komoly 
igény merült fel az úgynevezett gyalogos járır jelenlétére a város frekventált 
területein. A kapitányság vállalja heti 3 alkalommal, nappali idıszakban - 08,00 
- 20,00 óráig terjedı idıszakban - minimálisan 3 óra idıtartamra legalább 1 fı 
kutyás járır vezénylését Érd központjába, illetve a lakótelepre, vagy a bőnügyi 
fertızöttségre tekintettel az Önkormányzat igénye alapján másik késıbbiek so-
rán kijelölésre kerülı területre.  
 
Az elızıekben leírtak teljesülésével a nap meghatározott idıszakaszaiban az 
állampolgárok fokozottabb rendıri jelenlétet tapasztalnának ezeken a területe-
ken. 
 
3./ Jelenlegi állománytábla szerint négy körzeti megbízotti státusz van rendsze-
resítve. A városvezetés igényeihez igazodva 6 fı körzeti megbízott teljesít 
szolgálatot. A körzetek kialakításánál figyelembe vettük a települési részön-
kormányzatok területeit. A teljes lefedettség biztosítása érdekében a körzeti 
megbízottak számát – állománytábla módosítás függvényében – 8 fıre kell fel-
emelni. Valamennyi körzeti megbízott esetében elérendı cél, hogy feladatai, 
illetve a lakossággal való kapcsolattartás kulturált és magasabb színvonalú 
ellátása érdekében önálló az elıírásoknak megfelelı körzeti megbízotti iro-
dával rendelkezzenek területükön.  
 
4./ Alapvetıen a saját erık bevonásával havi egy alkalommal átfogó bőn-
ügyi, közbiztonsági, közlekedési akciót kell szervezni a városban 10-12 fı 
rendır részvételével, melyhez a REBISZ egy bevetési csoportjának igénybevé-
telét kell igényelni, melyet az a szolgálati feladatainak függvényében fog teljesí-
teni.   
   
5./ A rendırkapitányság saját erıinek igénybevételével heti 1 alkalommal 3-4 
óra idıtartamban közlekedési akciót kell szervezni a város súlykorlátozás 
alá esı területein kihelyezett jelzıtáblák által meghatározott korlátozások 
érvényesítése érdekében, valamint a belterületen sebesség ellenırzéseket 
kell végezni a gyorshajtások megelızése és az elkövetık kiszőrése érdeké-
ben a közlekedés biztonságának javítására. 
A Rendırkapitányság minden hónap 5.-ig az akciók tervezett idıpontjáról és 
helyérıl tájékoztató jelentést küld a város polgármesterének, valamint a köz-
rendvédelmi bizottság elnökének. A jelentéssel egyidıben tájékoztatót ad az 
elızı hónapban – az akciók során- foganatosított intézkedésekrıl. 
 
6./ A rendıri jelenlét fokozásában részt vesznek a kapitányság motoros rendırei 
is, a baleseti szempontból frekventált idıszakban hajtanak végre járırözést  a 
város területén.  
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7./ A kapitányság vállalja, hogy az önkormányzattal megkötött együttmőködési 
megállapodás keretében együttmőködik Érd Megyei jogú Város Közterület 
Felügyeletével.  
 
Jelen rendırségi modell – mely tartalmazza az Érdi Rendırkapitányság Érd Me-
gyei jogú Város közbiztonságával kapcsolatos konkrét terveit és célkitőzéseit - 
a Pest Megyei Rendır-fıkapitányság Vezetıjének jóváhagyása után lép hatály-
ba. 
 
A koncepcióba beletartozik, hogy a rendıri jelenlét fokozása mellett lehetıség 
szerint javasoljuk a térfigyelı-rendszer kiépítését is.  
 
A lakosságorientált rendırségi modell megvalósításához nagymértékben hozzá-
járulhat – a hozzánk forduló állampolgárok problémáinak gyors, kulturált és 
európai színvonalú rendezése, valamint az állomány elhelyezési körülményei-
nek biztosítását szolgáló – új rendırkapitánysági épület megépítése az Érd Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata által felajánlott területen (Érd, Szabadság tér).   
 
A koncepció 2007. ……………………... -ig elfogadásra kerül és az Önkor-
mányzati vélemények, javaslatok függvényében – konkrétumokat megszabva – 
kerül véglegesítésre.    
 
Módosítására az Önkormányzat az év során is tehet javaslatot, melyet egyetértés 
esetén, kiegészítésként kell rögzíteni.    
 
 
Érd, 2007. …………………………. 
 
 
 
 
 
 
  T. Mészáros András                                              Kozma Károly  r. alezredes 
Érd Megyei jogú Város                                                rendırségi fıtanácsos 

Polgármester                                                            kapitányságvezetı 
                                                 


