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A helyi rendőrség 2011. évi mun
kájáról és eredményeiről Öveges 
Kristóf  alezredessel  beszélget
tünk,  aki  épp  egy  évvel  ezelőtt 
vette  át  a  kapitányság  vezeté
sét.

– Milyennek minősíti a mögöt
tünk álló esztendőt? 
–  Rengeteg  munkánk  volt, 

hiszen  évi  3000–3500  közötti  a 
bûncselekmények  száma,  és  ez 
sajnos  tavaly  sem változott,  bár 
egyes kategóriákon belül sikerült 
jó eredményeket elérnünk, annak 
ellenére,  hogy  a  jelenlegi  társa
dalmi  és  gazdasági  helyzetben 
ez  korántsem  számított  egysze
rû  feladatnak.  Megállapítható, 
hogy 2011ben  is  a  vagyon  elle
ni  bûncselekményekkel  volt  a 
legtöbb  gondunk,  bár  tavaly  és 
a  korábbi  években már  csökke
nést  mutat  a  számuk.  A másik 
ilyen kiemelt kategória a rablás, 
amiből  szintén  valamivel  keve
sebb  fordult  elő,  mint  az  előző 
években. 

– A helyzet tehát valamelyest 
javult: ön szerint ez minek 
köszönhető?
– Nem lehet csupán egyetlen 

tényezőre alapozni azt a kérdést, 
hogy mitől  sikeres  egy  rendőr
kapitányság  mûködése,  vagy 
azt,  mitől  csökken  egy  adott 
körzetben  a  bûncselekmények 
száma, hiszen ez számos ténye
ző  együttes  hatásától  függ. 
Eszközök,  módszerek,  állo
mány,  technika,  létszám, tárgyi 
feltételek,  és  még  sorolhatnám 
azokat  a  feltételeket,  amelyek 
hatással  vannak  a  bûnüldözői 
munkára  és  egy  közeg  közbiz
tonságára. 

– Nyilvánvalóan mind az elő
nyök, mind a hátrányok megha
tározók lehetnek. Érdre melyek 
jellemzők?

–  Az  Érdi  Rendőrkapitány
ságnak  például  óriási  előnye  a 
fiatal és igen lelkes rendőri állo
mány,  amely  teljes  odaadással 
végezte 2011ben a munkáját. Ez 
egészen  biztosan  meghatároz
ta  a  színvonalas  teljesítményt. 
A másik  igen  fontos  tényező, 
hogy  tavaly  nyáron  30  új  járőr 
kolléga  kezdte  meg  pályafu
tását  a  mi  kapitányságunkon, 
ami  esetünkben  csaknem  20 
százalékos  létszámemelésnek 
számít,  és  ennek  köszönhető
en  valóban  növelni  tudtuk  az 
egyenruhás  rendőri  jelenlé
tet  a  városban.  Így  a  lakosság 
részéről támasztott elvárás, ami 
a  látható  és  cselekvő  rendőr
re  vonatkozott,  már  nemcsak 
kívánság  volt,  hanem  valóság 
lett. A mi munkánkat meghatá
rozó  harmadik  pozitív  tényező 
az  eredményes  együttmûködés 
nemcsak  az  önkormányzattal, 
hanem a helyi polgárőrökkel is. 
Az említetteken kívül itt, Érden 
nagyban segítette a munkánkat 
a  kiépített  térfigyelő  rendszer, 
amely  immár  két  éve  eredmé
nyesen mûködik, és kiváló esz
köze  mind  a  bûnüldözésnek, 
mind pedig a bûncselekmények 
megelőzésének.  Úgy  tapasztal
juk,  hogy  a  kamerák  jelenlété
ben  szinte  egyáltalán  nem  for
dulnak  elő  bûncselekmények, 
ezért  igen  szerencsés,  hogy  a 
város több pontján vannak már 
ilyen  berendezések.  Másrészt 
a  rendszer  segítségével  reme
kül ellenőrizhető az érkezési és 
távozási  útvonal,  így  a  lebukás 
veszélye sokkal jobban fenyege
ti az elkövetőket, ami visszatartó 
erőként  is hat rájuk. A felsorolt 
tényezők  mindenképpen  hoz
zájárultak  a  kapitányság  tavaly 
elért  eredményeihez,  ame

lyek  véleményem  szerint  jók, 
és  mindenképpen  vállalhatók. 
Pest megyében a 13 kapitányság 
közül a felderítési sikerekben az 
ötödik helyen állunk a magunk 
30 százalékos felderítési arányá
val, ami kiemelkedő eredmény
nek számít. 

– Tavaly év elején, amikor 
átvette az érdi kaptányság irá
nyítását, a lapunknak adott 
interjúban a vagyon elleni bûn
cselekmények jelentős vissza
szorítását tûzte ki célul. Sikerült 
a betörések és a lopások számát 
csökkenteni?
–  Sajnos,  még  mindig  ez  az 

a  terület,  amelyen  csekélyebb 
sikerekről  tudunk  beszámolni. 
Tény,  hogy  az  utóbbi  években, 
így tavaly is, csökkenést mutat a 
vagyon elleni bûncselekmények 
száma, de e téren még bőven akad 
tennivalónk, hogy jelentős ered
ményről  tudjunk  beszámolni. 
Ugyanakkor  sikerként  könyvel
hetjük el azokat a felderítéseket, 
amelyekben  sorozatbetörőket, 
5060  rendbeli  bûncselekményt 
elkövetett  csoportokat  fogtunk 
el.  A nyomozati  cselekmény 
során  sok  esetben  az  eltulaj
donított  tárgyakat  is  sikerült 
lefoglalni  és  visszaszolgáltatni 
a  jogos  tulajdonosoknak.  Úgy 
gondolom, van annak hatása, ha 
határozott,  támadó  jellegû,  de 
ugyanakkor  törvényes  munkát 
végzünk az utcán, és kiszûrjük, 
kiemeljük azokat a személyeket, 
akik  a  betörésekben  és  egyéb 
bûncselekményekben érintettek. 
Ha ugyanis mi sikeresek vagyunk 
és  elfogjuk  az  elkövetőket,  a 
bíróság pedig elrendeli az előze
tes  letartóztatásukat,  és  hosszú 
börtönéveket  szab  ki  rájuk, 
akkor  egyrészt  elérjük,  hogy  a 
bûncselekmények  nem  marad
nak büntetlenül, másrészt pedig 
a  sikeres  felderítések  és  elfogá
sok elriasztják a  többi potenciá
lis elkövetőt attól, hogy hasonló 
bûncselekményeket kövessen el, 
mert  félnek  a  lebukástól.  A mi 
eredményes  munkánk  tehát 
mindenképpen  visszatartó  erő
ként hat a bûnözőkre. 

– Sajnálatos, hogy Érden mint
ha nem múlna el év rendőrök 
bántalmazása nélkül. Tavaly 
két ilyen súlyos bûncselekmény 
is volt a városban. Az ősszel tör
tént bántalmazás igencsak fel
korbácsolta a kedélyeket, hiszen 
súlyos sérülések érték a szol
gálatukat teljesítő rendőröket. 
Vajon meg lehet előzni az ilyen 
támadásokat?
–  Mindkét  hivatalos  személy 

elleni  erőszakot  csoportosan 
követték el. Az egyik az év ele
jén,  a  rendőrkapitányság  előtti 
területen  történt,  a  másikban 
az utcán, a Velencei úton intéz
kedő  rendőrökre  támadtak. 
A kérdés  az,  hogy  mit  lehet 
mindebből  leszûrni.  Ami  azt 
illeti, minket nem ért váratlanul 
ez  a  fajta  agresszivitás,  hiszen 
ahogy  nő  a  rendőrkapitányság 
létszáma, úgy az intézkedés alá 
vont  állampolgárok  száma  is 
természetesen  egyre  nagyobb 
lesz. Mivel gyakoribb a rendőri 
jelenlét a városban, nő a megál
lított jármûvek száma a közuta
kon,  több  embert  igazoltatnak, 
vizsgálnak  át,  így  például  az 
ittas  vezetés  is  jóval  gyakrab
ban  kerül  ellenőrzésre,  mint 
korábban, amikor erre nem volt 
a  kapitányságnak  megfelelő 
kapacitása.  Érthető  tehát,  hogy 
a  rendőri  létszám  növekedése 
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Elõbb lebuknak a bûnözõk, 
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Tömören, címszavakban így jellemezhetnénk az Érdi 
Rendõrkapitányság tavalyi mûködését. 

egyik  ok,  amiért  határozottan 
óvnám  az  ilyen  tettek  elköve
tésétől  a  bûnözőket.  A másik, 
hogy  a  rendőrség  ereje  abban 
van,  hogy  –  ha,  mint  az  adott 
esetben,  csak  két  rendőr  van 
is  a  helyszínen  –  igen  rövid 
idő  alatt  megsokszorozódhat  a 
számuk, mert azonnali riasztás
ra kerülnek a szolgálatban lévő 
tisztek  (ha  erre  szükség  van, 
akár  a  közeli  kapitányságok 
településeiről is), ami súlyosbít
ja  és  ellehetetleníti  a  támadók 
helyzetét,  semmiképpen  nem 
marad  esélyük  a  menekülésre. 
Egy biztos tehát: a rendőri intéz
kedés mindenképpen befejezés
re kerül. Ráadásul az ügyészség 
is  egyre  szigorúbb  a  hivatalos 
személyek  ellen  elkövetett 
erőszakos  bûncselekmények 
elkövetőivel,  így  előzetes  letar
tóztatásba  kerülnek,  és  mint 
mondtam,  többévnyi  elzárásra 
számíthatnak.  Ilyesmiből  tehát 
„jól” kijönni semmiképpen sem 
lehet. 

– A tavaly elért eredmények 
mellett vannake konkrét céljaik 
erre az évre?
–  Egyrészt  reméljük,  hogy 

meg tudjuk őrizni az elért ered
ményeinket, másrészt pedig ter

mészetesen  szeretnénk,  ha  a 
vagyon elleni bûncselekmények 
kategóriájában  sikerülne  még 
alacsonyabbra  szorítani  az 
elkövetések  számát,  de  ezzel 
együtt  arra  törekszünk,  hogy 
növeljük  a  sikeresen  felderített 
esetek  arányát.  Az  is  célunk, 
hogy  minél  magasabb  legyen 
a  kármegtérülések  száma,  túl 
azon,  hogy  megfogjuk  a  tol
vajokat. A kapitányság számára 
ismét  kedvező  fejlemény  lesz, 
hogy  tavaszra  újabb  tíz  rend
őrrel  bővül  az  állomány,  ami 
természetesen  tovább  erősíti 
és  segíti  a  munkánkat.  Ezzel 
együtt  abban  is  nagyon  bízom 
–  bár  ebben  elődeim  is mindig 
reménykedtek  –,  hogy  az  elhe
lyezési  körülményeinket  illető
en is történik végre némi előre
lépés.  Igaz,  egyelőre  nemcsak 
az  új  rendőrségi  létesítmény 
építésének  kezdete,  de  még  a 
helyszíne is kérdéses. A korábbi 
tervek  idejüket  múlták,  mégis 
bízunk abban, hogy nemsokára 
végleges  döntés  születik,  és  a 
közeljövőben  méltó  körülmé
nyek  között  dolgozhat  az  Érdi 
Rendőrkapitányság  jelentősen 
gyarapodott állománya. 
   Bálint Edit

igen  kellemetlenül  érintette  a 
bûnözőket,  hiszen  így  jóval 
nagyobb  az  esély  arra,  hogy 
egy  ellenőrzésbe  futnak  bele. 
A harminc  új  kolléga  gyakorla
tilag  megsokszorozta  az  ellen
őrzések  számát  és  helyszínét. 
A járőrök  pedig  természetesen 
éppen  azért  vannak  kint,  hogy 
ellehetetlenítsék  a  bûnözőket. 
A törvényt nem tisztelő, bûnöző 
életmódot  folytató  emberek 
számára  nyilván  a  legrosszabb 
hírnek  számított,  amikor  meg
tudták, hogy harminc rendőrrel 
nőtt  a  kapitányság  állománya, 
mert  ezzel  együtt  arányosan 
nőtt a  lebukásuk valószínûsége 
is. Az ilyen emberek két lehető
ség  közül  választhatnak:  vagy 
felhagynak  a  bûnözői  életmód
dal,  és  legális megélhetés  után 
néznek (mint tudjuk, nem ez a 
jellemző),  vagy vállalják a koc
kázatot,  és  lebukásuk  esetén 
akár erőszak árán is megpróbál
nak a hatóság elől elmenekülni. 
Az említett esetben is ez utóbbi 
történt: lebuktak, és ezért meg
támadták az intézkedő rendőrö
ket.  Súlyosbította  a  helyzetet, 
hogy  csoportosan  követték  el 
az  erőszakos  cselekményt,  ami 
nem  tartott  tovább 12 percnél, 
ám  az  elkövetők  emiatt  akár 
78  év  börtönbüntetésre  is  szá
míthatnak,  mert  a  hivatalos 
személy  elleni  támadás  súlyos 
büntetést von maga után. Ez az 

Noha az Érdi Rendõrkapitányság épülete már régen „kinõtte” a tavalyi húsz
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Öveges Kristóf: A fiatal és lelkes állomány teljes odaadással látta el feladatát 
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