
Noha a statisztikai adatok, 
amelyek az ismertté vált 
bûncselekmények csak
nem a felére csökkenésérõl 
adnak számot, kétségkívül 
a közbiztonság javulásá
ra utalnak, a rendõrségi 
munka megítélésében 
elsõsorban az emberek 
biztonságérzete számít. 
Kozma Károly alezredes 
lakosságorientált rend
õrséget ígért, amikor más
fél évvel ezelõtt átvette 
az Érdi Rendõrkapitányság 
irányítását. 

Sikerült-e megvalósítani az 
elképzeléseket, és beváltotta-e 
az akkor megfogalmazott kon-
cepció a hozzá fűzött reménye-
ket? – egyebek között erről is 
kérdeztük Kozma Károly rend-
őrkapitányt. 

– A több mint egy éve meg-
fogalmazott, az önkormányzat 
által is elfogadott koncepció 
valójában három-öt évre szól, 
így talán korai lenne még egy-
értelműen megítélni, hogy min-
den tekintetben beváltotta-e a 
hozzá fűzött reményeket. Azt 
viszont kijelenthetem, hogy 
a rendőrség mindent megtett 
annak érdekében, hogy a vállalt 
kötelezettségeit teljesítse. 

– Ez konkrétan miben nyilvá
nult meg?

– Például abban, hogy rend-
szeresen végeztünk a közleke-
dési morált, a közlekedés biz-
tonságát javító ellenőrzéseket 
és sebességméréseket, amelyek 
eredményeiről minden esetben 
tájékoztattuk a lakosságot, az 
önkormányzatot. Körzeti meg-
bízottaink rendszeresen részt 
vettek a részönkormányzati és 
testületi üléseken, és amikor 
időm engedte, magam is elláto-
gattam néhányra. Itt közvetle-
nül a lakosságtól kaptunk fon-
tos információkat a munkánk-
kal kapcsolatban. Feladataink 
teljesítésében kiválóan együtt-

működünk a polgárőrséggel, 
valamint a közterület-felügye-
lőkkel, közös járőrszolgálatokat 
szervezve. Az elmúlt időszak-
ban folyamatosan felügyeltük 
az oktatási és nevelési intéz-
mények környékét, és amelyik 
iskolába meghívtak bennünket, 
ott bűnmegelőzési oktatást tar-
tottunk. A lakosság széles körű 
tájékoztatása érdekében pedig 
közbiztonsági fórumot is szer-
veztük, bár hozzáteszem, nem 
túl nagy érdeklődés övezte, 
pedig a megfelelő védelemről 
próbáltuk tájékoztatni az embe-
reket, hiszen az óvintézkedé-
sek, zárak, riasztórendszerek 
a bűnmegelőzést szolgálják. A 
megfelelő betörésvédelemről 
való öngondoskodás a lakosság 
feladata, és nem kis szerepe van 
a bűnmegelőzésben.

– Ez igaz, de az érdiek a rend
őri jelenlétet is megkövetelnék. 
A decemberi közmeghallgatá
son például szóvá tették, hogy 
egyes településrészeken egész 
évben nem találkoztak rendőr
rel. Lehetséges ez?

– Elképzelhetetlen! A felszóla-
ló, mint kiderült, Parkvárosban 
hiányolta a rendőri jelenlétet. 
Ahogyan akkor is elmondtam, 
járőreink ebben a körzetben is 
rendszeresen teljesítenek szol-
gálatot, ám Érden összesen 96 
kilométeres járőrútvonalat kell 
bejárni, így egy időben, egy-
szerre nem lehet mindenütt 
jelen a rendőrség.

– Az elmúlt esztendőben igen
csak felkorbácsolták az érdi 
emberek indulatait az új alul
járóban előfordult bűncselek
mények. Rablások, zaklatások 
helyszíne lett a vasúti gyalogát
kelő. Egy állandó, vagy legalább
is gyakoribb rendőri szolgálat
tal talán meg lehetne előzni 
az ilyen eseteket. Az emberek 
egyébként is hiányolják a gyalo
gos rendőröket, úgy vélik, már a 
jelenlétük önmagában is vissza
tartó erő.

– Bár a súlyos sérüléseket is 
elszenvedett, rablótámadást 
átélt idős hölgynek semmikép-
pen sem jelenthet vigaszt, a saj-
nálatos eseteket követően két 
elkövetőt sikerült elkapnunk, 
ám a néni támadóját azóta is 
keressük. Egyébként a gyalo-
gos rendőri szolgálat működik. 
Igaz, nincsenek úgynevezett 
„posztos” rendőrök, viszont 
rendőreink időről-időre gyalo-
gos szolgálatot teljesítenek a 
városközpontban, ahol nagyobb 
tömegekben fordulnak meg az 
emberek, például a Stop Shop, 
a MÁV- és a Volánbusz-pálya-
udvar környékén, valamint 
Parkvárosban a Bem téren. Az 
aluljáróban történő bűncselek-
mények a térfigyelő rendszer 

kiépítésével előzhetők meg a 
leghatásosabban. Érd önkor-
mányzata a múlt évben döntött 
a megfelelő kamerák felszerel-
tetéséről és a rendszer működ-
tetéséről, ami mindenképpen 
segíteni fogja a munkánkat. A 
kamera mindent rögzít, így azo-
nosíthatóvá válik az elkövető. 
Ez pedig óriási visszatartó erőt 
jelent.

– Erre azt mondják a szkep
tikusok, hogy a tettesek majd 
alkalmazkodnak, és maszkot 
viselnek, így megint csak kibúj
hatnak majd az igazságszolgál
tatás alól.

– A térfigyelő rendszerben 
ötven kamera lesz kihelyezve, 
valamelyiken biztosan felbuk-
kan az elkövető, és ha netán 
maszkot viselne is, valami 
árulkodó jelet csak lehet majd 
észlelni rajta, például az öltö-
zékét vagy a táskáját, esetleg a 
mozgását vagy bármi mást, ami 
nyomra vezető lehet. Valójában 
a térfigyelő rendszer „kiváltja” 
a szemtanút. Sajnos napjainkra 
igen jellemző, hogy rendkívül 
alacsony a tanúskodási haj-
lam. Pedig a rendőrségi munka 
tanúk nélkül elképzelhetetlen. 
Ha valaki tanúskodik az elkö-
vető ellen, perdöntő lehet, és 
csak utána következhetnek a 
tárgyi bizonyítékok. Nem egy 
esetben a tárgyi bizonyítéko-
kat nem tartja elegendőnek az 
ügyészség ahhoz, hogy vádat 
emeljen a gyanúsított ellen. A 
kamera felvétele viszont vitat-
hatatlan bizonyíték. Nem csoda, 
hogy Százhalombattán egyetlen 
bűncselekmény sem fordult 
elő azokon a területeken, ahol 
tavaly kiépítették a térfigyelő 
rendszert. Ezzel pedig az egész 
városban több mint 20 száza-
lékkal csökkent a bűnesetek 
száma. A kamerák felszerelése 
Érden is hasonló eredményeket 
hozhat.

– Mivel Érd hatalmas terüle
ten fekszik, kamerákkal sem 
lehet mindenütt felszerelni, így 
továbbra is szükség van a rend
őrökre, méghozzá minél többre. 
E téren azonban főként csak 
ígérgetések hangoznak el, de 
továbbra is aránytalanul kevés 
rendőr teljesít feladatot váro
sunkban. Vajon e téren várha
tóe javulás?

– El kell ismernem, rendkí-
vül nehéz év áll mögöttünk, 
ami az állomány meglévő lét-
számának megtartását is ille-
ti, ugyanis kapitányságunkon 
tavaly egyrészt igen sokan éltek 
a korkedvezményes nyugdíjba 
vonulás lehetőségével, másrészt 
pedig a lakhatás biztosításá-
nak hiányában sokan áthelye-
zésüket kérték, így nem volt 
könnyű a kollégák utánpótlása. 

Szerencsére komoly toborzó-
munkával sikerült feltölteni a 
rendőrállományt, így gyakorla-
tilag a létszám nem változott, 
de legalább, ha már nem nőtt, 
sikerült elérni, hogy ne is csök-
kenjen! Százhalombattán és 
Pusztazámoron szolgálati lakást 
ajánlottak fel az önkormányza-
tok a vidéki kollégák számára, 
és igyekeztünk a fiatal, család-
alapítás előtt álló, vagy éppen 
letelepedni kívánó rendőröket 
is megnyerni. Folyamatos a 
toborzás, jelenleg is tíznél több 
új kollégát várunk. A frissítés 
véleményem szerint jót tesz 
az állománynak, mert felold-
ja a monotómiát, frissességet, 
lendületet hoz a munkába. 
Jómagam továbbra is magasra 
állítom a mércét, megkövetelem 
a kemény munkát, de ragaszko-
dom a lakosságorientált rend-
őrségi munkához. Amikor csak 
alkalmam volt a lakossággal 
találkozni, mindig arra kértem 
őket, ne habozzanak feljelentést 
tenni, ha bűncselekményt ész-
lelnek, és a legkisebb rendelle-
nességet se hagyják szó nélkül. 
Az információk a mi munkánkat 
segítik, olykor jelentéktelennek 
tűnő adatok is fontosak lehet-
nek ahhoz, hogy megoldjunk 
egy-egy ügyet. 

– Városunkban mondhat
ni évtizedes gond a megfelelő 
rendőri létszám. Korábban lovas 
rendőrök, valamint a készen
léti rendőrök is rendszeresen 
kisegítették az érdi rendőrséget. 
Mostanában nem érkezik külső 
segítség?

– A lovas rendőrök elsősorban 
a szállítási lehetőségek függvényé-
ben jöhetnek, meg amikor épp van 
szabad kapacitásuk. A készen-
létiek korábban valóban gyak-

rabban érkeztek, ám a kiemelt 
országos események miatt mos-
tanában oda vezénylik őket, ahol 
nagyobb szükség van rájuk, így 
Érdre ritkábban jutnak el ezek 
a megerősítőerők. Szerencsére 
ennek ellenére is úgy tűnik, 
eredményes évet zártunk tavaly. 
Az Érdi Rendőrkapitányság illeté-
kességi területén összességében 
több mint kétezerrel csökkent 
az ismertté vált bűncselekmé-
nyek száma. Mintegy négyszáz-
zal kevesebb volt a lopások, 
ugyanennyivel kevesebb a betö-
rések száma is, valamint felé-
re csökkent a gépkocsilopások 
aránya is a 2007. évhez képest. 
Hozzáteszem: Érden és Diósdon 
sajnos inkább stagnált, azaz 
körülbelül annyi bűncselek-
mény fordult elő 2008-ban is, 
mint 2007-ben. Ugyanakkor nőtt 
a zaklatás, valamint alaposan 

megugrott az úgynevezett „fehér 
galléros” bűncselekmények, a 
csalás, sikkasztás és hitelsértés 
aránya. 

– Másfél éves érdi munkássá
ga alatt volt olyan, amit kudarc
ként élt meg?

– Azt, hogy minden erőfeszí-
tésünk ellenére, továbbra sem 
történt előrelépés egy megyei 
jogú városhoz méltó rendőrségi 
épület létrehozásában. Ehhez 
másfél-kétmilliárd forint kelle-
ne, melyhez már Érd önkor-
mányzata ingyen telket aján-
lott fel. Bár a gazdasági helyzet 
továbbra sem biztató, mégis 
reménykedünk, hogy sort kerí-
tenek a létesítmény megépítésé-
re. Mindent egybevetve: tavaly 
kudarcaink és eredményeink 
egyaránt voltak. Bízunk benne, 
hogy az idei esztendő ennél is 
sikeresebb lesz. Bálint Edit

Érdi Újság 9XIX. évfolyam, 2009. január 15.

PÁLYÁZATI FELHIVÁS
A RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLÁKBAN 2009 SZEPTEMBERÉBEN 

INDULÓ RENDŐRSZAKKÉPZÉSRE

Jelentkezés feltételei:
–  magyar állampolgár
–  2009. évben betölti 18. életévét, de nem idősebb 33 évesnél,
–  cselekvőképes,
–  rendelkezik állandó belföldi lakóhellyel,
–  büntetlen előéletű, és életvitele kifogástalan,
–  sikeres közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgát tett, ill. a képzés megkezdéséig azt 

leteszi
–  vállalja, hogy a hivatásos szolgálatra való alkalmasságát  

a jogszabályban előírt vizsgálatokkal megállapítsák.

Jelentkezési határidő: 2009. február 2.
A jelentkezési egységcsomag az irm. honlapjáról letölthető /www.rendeszeti-
oktatas.hu/ vagy az Érdi Rendőrkapitányságon Gyulainé Csillag Ilona r. őrnagynál 
– hivatalvezetőnél – lehet hozzájutni munkanapokon 8.00–15.00 óra között.
A rendészeti szakközépiskolák várnak minden érdeklődő, a rendőri hivatáshoz kedvet, 
elhivatottságot érző fiatalt. 

Beszélgetés a közbiztonságról Kozma Károly rendõrkapitánnyal 

Megújult az állomány, de nem lett több rendõr
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Kozma Károly alezredes, az érdi 
kapitányság vezetõje

Az épület régebbi szárnya sürgõs tetõcserére szorul beázás miatt

helyi társadalom


