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EMLÉKEZTETŐ 

I. Bevezető 

A Magyar Helsinki Bizottság a civil-rendőr fórumokat koordináló munkatársa köszöntötte a 
megjelenteket, bemutatta a szervezőket és a résztvevőket. 

A fórumon: 
� az sárospataki rendőrkapitány és a kapitányság 

hivatalvezetője 
� tíz civil szervezet 
� két oktatási intézmény 
� a város alpolgármestere 
� a Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselője  
� és a helyi sajtó képviselői 
jelentek meg. 

Összesen 25 résztvevő. 

A Magyar Helsinki Bizottság projektkoordinátora, Ivány Borbála elmondta, hogy a fórum 
legfontosabb résztvevői a helyi szervezetek képviselői. A szervező Helsinki Bizottság a 
konzultációra helyi és környéki szervezeteket hívott el, olyanokat, amelyeknek jelentősebb 
tagságuk, célcsoportjuk van, és megfelelően tudják képviselni a csoport által megjelenített 
érdekeket, a fórumot követően pedig az elhangzottakról hitelesen be tudnak számolni nekik, 
továbbá alkalmasak arra, hogy a megkezdett munkát folytassák. Mindezek alapján valós 
képviselet, aktív fellépés, visszacsatolás joggal várható a megjelentektől. A jövőben a 
fórum megszervezése alapvetően a rendőrség, az önkormányzat és a helyi szervezetek 
feladata lesz.  

 

II. A Magyar Helsinki Bizottság 

Fazekas Tamás a Magyar Helsinki Bizottság ügyvédje röviden bemutatta a jogvédő 
szervezetet. Elmondta, hogy a Helsinki Bizottság figyelemmel kíséri, hogy Magyarország 
betartja-e a nemzetközi emberi jogi dokumentumokban vállalt kötelezettségeit. Ingyenes 
jogsegélyt nyújt azoknak, akiket a Bizottság működési területére tartozó jogsérelem ért. Az 
emberi jogi szervezet egyik fő tevékenysége a rendvédelmi szervek és az igazságszolgáltatás 
működésének nyomon követése, amelynek keretében megkülönböztetett figyelmet fordít a 
fogvatartottak helyzetére, a védelemhez való jog és a törvény előtti egyenlőség elvének 
tényleges érvényesülésére, a diszkriminációmentes, egyenlő bánásmódhoz való jogra.  

Fazekas elmondta, hogy ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy a kiszolgáltatott, a legnehezebb 
helyzetben lévőknek, jogi eszközökkel nem rendelkezőknek nyújt segítséget a Magyar 
Helsinki Bizottság. Ez egyáltalán nem a hatóságok elleni harc, hanem a partneri 
együttműködés a hatékony szolgáltatások biztosítása, az átlátható működés kialakítása (pl. a 
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságával, az Országos Rendőr-főkapitánysággal, a 
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatallal). 

A Helsinki Bizottság – többek között: 
� évente nagyságrendileg 1000 – leginkább menekültügyi és büntetőeljárással kapcsolatos 

– ügyben nyújt jogi tanácsot, azoknak, akiknek emberi jogait sérelem érte; egy konkrét 
ügyben egy szenegáli férfinek segített a Bizottság ügyvédje, azért, hogy magyar 
feleségével és gyerekeivel maradhasson hazánkban, ne kelljen életveszélyes származási 
országába visszatérnie; 
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� a munkáltató által diszkriminációt szenvedőknek nyújt jogi támogatást (pl. olyan 
személynek, akit elbocsátották, mert kiderült, hogy meleg); 

� egy konkrét ügyben sikeresen biztosított jogi képviselet annak a vak fiatalembernek, akit 
nem engedtek be a szupermarketbe a vakvezető kutyájával; 

� jogérvényesítésük elősegítésére segítséget nyújtott az indokolás nélkül elbocsátott 
kormánytisztviselőknek; 

� feltárta a jogérvényesítési lehetőségeket azoknak a rendvédelmi 
dolgozóknak a támogatására, akiknek megszerzett 
nyugdíjjogosultsága került veszélybe; 

� számos kutatást folytat, jelentést ír. 

Egy kutatási program alapozta meg azt a felismerést is, hogy az 
emberek jelentős többsége csupán akkor kerül valamilyen kapcsolatba 
a rendőrséggel, ha igazoltatják vagy bűncselekmény áldozatává válik, 
ezért rendkívül fontos lenne a rendőrség és a lakosság közötti valós 
kommunikáció, az érintkezés más formáinak megteremtése, 
amelynek egy eszköze a konzultatív fórum. 

 

III. A közösségi rendészet 

Sokszor halljuk – akár a politikusoktól, akár a „civil” állampolgároktól – hogy emelni kellene 
a rendőrök számát, erősíteni kellene a közterületi jelenlétet. Ez természetesen megoldást 
jelenthet a közbiztonsági kérdésekre, de csak bizonyos mértékig, hiszen újabb és újabb 
rendőrök szolgálatba állítása rendkívül drága, és nincs a kívánalmaknak megfelelő számú 
képzett szakember. Kutatások kimutatták azt is, hogy az egyszerű járőrözés – ha az nem 
komoly tapasztalati megfigyeléseken, statisztikákon, terveken alapul és irányul a veszélyes 
gócpontokra – hatástalan maradhat. 

Hajlamosak vagyunk azt gondolni, mi tudjuk, hogy az állampolgároknak – úgy általában – 
mire van szükségük, ahhoz, hogy biztonságban érezzék magukat. Pedig ez nem feltétlenül 
van így. Például Dániában, a Biztonságos Sziget programban készítettek egy részletes, 
reprezentatív felmérést, amelyben arról kérdezték az embereket, hogy milyen körülmények 
között, feltételek megvalósulása esetén éreznék magukat biztonságban. Meglepő válaszok is 
születtek: 
� ha lenne adósságkezelési szolgáltatás; 
� ha a gyereket minden reggel elkísérné valaki az iskolába; 
� ha a kórházba kerülőknek lenne lelki támasza, amíg betegek. 

E felmérésből is látszik, hogy szükséges és érdemes megkérdezni az állampolgárokat, hogy a 
közbiztonság érdekében valóban olyan intézkedéseket tehessünk, amelyek számukra 
megfelelőek, így hatékonyak. Nem lehet kérdés tehát az, hogy kutatásokon, felméréseken 
alapuló intézkedéseket kell megvalósítani. 

A Helsinki Bizottság ügyvédje – a fentieket megerősítve – elmondta, hogy a civil-rendőr 
konzultáció célja, hogy a rendőri tevékenység közelebb kerüljön a lakossághoz annak 
érdekében, hogy a felek valós információval rendelkezzenek egymásról, bízzanak 
egymásban, illetve szervezett keretek között folytassanak rendszeres párbeszédet. Fontos, 
hogy a fórum nem egyéni panasznapként szolgál, a konzultáció információ-, ismeret- és 
tapasztalatcserét jelent. 
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Az ügyvéd kiemelte, hogy a közösségi rendészet egyik legfontosabb üzenete, hogy a 
közbiztonság megteremtése és fenntartása nemcsak a rendőrség, hanem az állami és 
társadalmi szerveztek, valamint az állampolgárok közös feladata és felelőssége.  

A civil-rendőr konzultáció a közösségi rendőrségi modell egyre gyakrabban alkalmazott 
eszköze. A nyugat-európai államokban a konzultációknak hagyománya van, azokat 
rendszeresen megszervezik a helyi rendőrség és a helyi közösség, lakosok, szervezetek. Ez a 
kommunikáció javítására szolgáló eszköz, amely segítséget jelent a helyieknek és a helyben 
szolgáló rendőröknek ahhoz, hogy megerősödjön a közbiztonság. A közösségi rendészeti 
modellek alkalmazásában az Egyesült Királyság jár az élen. London a világ „legszínesebb” 
városa, itt 80 különböző etnikai csoport él együtt. Itt – a magyar rendőri vezetők által is 
ismert gyakorlatként – havonta tartanak tematikus megbeszéléseket, ahol például az 
igazoltatások egyes lakossági csoportokkal, kisebbségekkel kapcsolatos statisztikáit és 
gyakorlatát tárgyalják meg. Több brit projektben nemcsak a hagyományos rendőrségi 
eszközöket, mint a rendszeres járőrözés vagy igazoltatás, hanem társadalmi 
bűnmegelőzési eszközöket is alkalmaznak. Így például a közvilágítás javítása mellett 
tanácsadó szolgálatot szerveznek az antiszociális magatartású állampolgároknak, hogy 
segítsék őket a jogkövető magatartás kialakításában.  

Magyarországon is van jó példa. A budapesti VIII. kerületi Magdolna-negyedben 
megvalósított komplex bűnmegelőzési program mellett Veszprémben is többelemű projekttel 
erősítették a helyi közbiztonságot. Tucatnyi szervezet együttműködésével, mindennapi 
tevékenységük összehangolásával próbáltak meg javulást elérni. 

Sok olyan terület is van, ahol a rendőrök próbálnak meg eredményeket elérni, holott ezt 
szakértő civil szervezetek nagyobb eredménnyel tehetnék. Például az iskolai 
drogprevenciós előadásokat, a helyi lakosok vagy diákok közötti kisebb konfliktusok 
kezelését, a hajléktalan emberekkel kapcsolatos kérdéseket a felkészült, rugalmas keretek 
között működő civilek hatékonyabban szervezhetnék meg, mint a más típusú szakértelemmel 
rendelkező rendőrök.  

 

IV. A sárospataki konzultatív fórum lehetséges eredményei 

Természetesen nem várhatjuk azt az első Sárospatakon szervezett civil-rendőr fórumtól, 
hogy azonnal közvetlen hatással legyen a helyiek biztonságára. Ahhoz, hogy a 
megbeszéléseknek látható eredménye legyen, rendszeres találkozókra van szükség. Legalább 
két évig kell folytatni a konzultációk gyakorlatát – tehát 4-5 alkalomra szükség van – ahhoz, 
hogy érzékelhetőek legyenek annak eredményei.  

Mégis, az első alkalommal mire számíthatunk? 
� részletes információra a városi rendőrségről, hatásköréről 
� néhány, többeket érintő helyi probléma felvetésére 
� kisebb, egyszerűbb ügyekre való megoldási javaslat felvázolására 
� összetettebb, több csoportot is érintő nehézségek összegyűjtésére, problémalista 

készítésére, amelyekben érdemes továbblépni 
� a rendőrséggel való érdemi és közvetlen párbeszéd lehetőségének megteremtődésére 
� annak bizonyítására, hogy a rendőrség kész leülni a helyi csoportok képviselőivel és 

megbeszéléseket folytatni, felmérni az igényeket, ezekre reagálni 

Mi lehet a folytatás? 
� rendszeres és/vagy tematikus fórumok a helyi csoportok és a rendőrség részvételével 
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• példa a gyakorlati megvalósulásra: rendszeres megbeszélés a gyermek- és fiatalkorúak 
elkövetővé vagy áldozattá válásának megelőzésére 

� a rendőrség munkája jobban reagál a helyi igényekre, hatékonyabb lesz a 
munkaszervezés 
• példa a gyakorlati megvalósulásra: a rendőrök ott járőrőznek, ahol erre a legnagyobb szükség 

van – figyelembe véve a lakosok véleményét is; a rendőrök nagyobb figyelmet fordítanak a 
bűncselekmény, szabálysértés elszenvedőjének tájékoztatására az ügy menetéről 

� helyi szervezetek fokozott feladatvállalása, aktivitása 
• példa a gyakorlati megvalósulásra: egy-egy terület „örökbe fogadása”, gondozása, felügyelete, 

így a közösségi figyelem növelése, a jogsértő cselekmények visszaszorulása 
• példa a gyakorlati megvalósulásra: a jogsértő cselekmények rendszeres, meghatározott 

csatornán való jelentése a rendőrségnek 
• példa a gyakorlati megvalósulásra: az oktatási intézményekben történő kisebb 

bűncselekmények vagy jogsértések (diákcsíny, lopás, verekedés) szakértelemmel rendelkező 
civil szervezetekhez történő becsatornázása, feladatmegosztás a rendőrség és a társszervek 
között, békés, hosszú távra szóló megoldások alkalmazása 

� megerősödött biztonság, közös munka 

A felvázolt kimenetek csak abban az esetben reálisak, ha a helyi szervezetek 
megvalósításukban aktívan részt vesznek, az eredmények eléréséhez szükséges munkában 
felelősséget, feladatot vállalnak.  

 

V. Sárospatak és a kistérség bűnügyi helyzete 

Téglás István kapitányságvezető elmondta, hogy a 
sárospataki székhelyű kapitányság a városon kívül 15 
településen lát el rendészeti feladatokat, melyek közül a 
legtávolabbi Sárospataktól kb. 25 kilométerre 
helyezkedik el. A rendőrség feladatai a térségben igen 
összetettek, mert a 16 helység – köztük több 
zsáktelepülés – más-más problémákkal küzd, amelyhez 
hozzáadódik, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
határán közlekedő komp átutazó forgalmának ellenőrzési 
feladatait is a sárospataki kapitányság látja el. A 
Sárospataki Rendőrkapitányság illetékességi területén – mely megegyezik a Sárospataki 
Kistérségi Társulás illetékességével – 28.000-en élnek, ebből 14.000-en Sárospatakon 
laknak.  

A kapitány elmondta, hogy 2010-re Sárospatakon csökkent az ismertté vált 
bűncselekmények száma (2006: 785; 2007: 1052; 2008: 838; 2009: 774 2010: 652). Az 
elkövetett cselekmények túlnyomó részben kisebb súlyú, vagyon elleni bűncselekmények. 
Téglás feltételezése szerint a bűncselekmények száma az emberek elszegényedése miatt 
emelkedni fog, ezt 2011 első félévének statisztikái is jelzik, amelyek 18%-os emelkedést 
mutatnak. A rendőrség a sárospataki közbiztonsági helyzetről több alkalommal készített 
eddig is beszámolót a képviselőtestületnek, ezt bármely település felkérésére megteszik.  

A kapitányság személyi állománya 2007-re lecsökkent és ezzel egy időben a bűnelkövetések 
száma megugrott. Később a határőrségtől érkező állománynak köszönhetően a létszám 
emelkedett, ám 2011-re újból visszaesett. A sárospataki rendőrkapitányság állománya 
jelenleg 62 fő, ez magában foglalja a bűnügyi, közlekedésrendészeti, és közrendvédelmi 
osztály munkatársait és a körzeti megbízottakat is. Járőr mindössze 12 van, rajtuk kívül 10 
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körzeti megbízott dolgozik a térségben. Egy időben általában két járőrautó, azaz négy 
rendőr teljesít közterületi szolgálatot, továbbá a közlekedésrendészeti osztály 5 fős 
helyszínelői állománya végez közterületi szolgálatot. A járőrök a riasztásokhoz minden 
esetben Sárospatakról indulnak, kiküldésük esetén egyidejűleg a városban nyilvánvalóan 
nem tudnak intézkedni a rendőrök. Bizonyos esetekben, például különböző rendezvények 
alatt, a városi rendőrök munkáját a megyei és készenléti rendőrség munkatársai segítik.  

A kapitány hangsúlyozta a civilekkel való együttműködés fontosságát, sorolta, hogy a 
jelenlevő civil szervezetekkel milyen közös rendezvényeken, programokban vettek részt. 
Elmondta, hogy kilenc polgárőr egyesület működik a környéken, tagjait a rendőrség 
készítette fel a munkára. Két további egyesület megalakulóban van. Az együttműködés 
mind a rendőrség mind a polgárőrök számára elengedhetetlen munkájuk sikeresebb 
elvégzése érdekében. Vegyes rendőr-polgárőr járőrpárok teljesítenek szolgálatot. Fontos 
tudni, hogy a polgárőröknek az „átlagpolgárokhoz”, civilekhez képest nincsenek 
többletjogosítványaik, ők is csak tettenérés esetén foghatják meg, tarthatják vissza az 
elkövetőt.  

A rendőrség kapcsolatban van a Hegyközséggel is, amely által „lefedett” területről „mindent 
ellopnak”. A lopásokat főként a területen kívülről érkezők követik el (utazó/átutazó bűnözés), 
illetve ezek leginkább a szőlőtermesztéshez kapcsolódó cselekmények (pl. fém-, 
alumíniumlopás, a vashulladék eltulajdonítása, stb.). Laczkó Sándor, hegybíró egyetértett a 
kapitánnyal abban, hogy Sárospatakon jó a közbiztonság, szemben a környező települések 
nehézségeivel. Elmondta, hogy a rosszindulatú feltételezésekkel szemben a 
bűncselekmények elkövetőinek etnikai hovatartozása nem releváns.  

A rendőrség a helyi cigány kisebbségi önkormányzattal és a családsegítő szolgálattal 
együttműködésben igyekszik segíteni néhány roma fiatal rendőrré válását. A rendőrök több 
alkalommal tartottak bűnmegelőzési osztályfőnöki órákat az iskolákban.  

1.  Hajléktalan emberek 

Tamás Edit, a Bodrogközi Művelődési Egyesület képviselője jelezte, hogy meglátása szerint 
rendkívül zavaró, hogy több hajléktalan ember az eladatlan, lakatlan ingatlanokba költözik 
be.  

Téglás István tudomása szerint a református egyház vállalja, hogy szállásukhoz támogatást 
biztosít a rászorulóknak. Annak ellenére, hogy viszonylag kis létszámú csoportról beszélünk, 
mégis közbiztonsági kérdést jelenthetnek a hajléktalansággal együtt járó jelenségek, ugyanis 
a kiszolgáltatott helyzetben lévőket könnyebben vonzzák be a bűncselekményeket elkövető 
csoportok. Ugyanakkor a rendőrség elsősorban nem ilyen súlyú és típusú ügyek, hanem 
leginkább köztisztasági szabálysértések (pl. szemetelés) miatt kerül kapcsolatba a fedél 
nélkül élőkkel. A kapitány leszögezte, hogy a hajléktalanság nem rendészeti kérdés így 
nem is oldható meg ilyen eszközökkel.  

Sikora Attila alpolgármester ezt azzal egészítette ki, hogy a hajléktalan emberek helyzete 
csak az érintett állami, önkormányzati és karitatív szervezetek összefogásával kezelhető 
hatékonyan. Meglátása szerint jó a szervezetek közötti együttműködés. Feró István, az 
Esélyegyenlőségért Alapítvány munkatársa úgy látta, hogy segítségnyújtás valóban sok 
helyről érkezik, azonban az erőfeszítések nem kellően összehangoltak, nincs valódi 
összefogás. Szerinte szükség lenne egy olyan szervezetre, amely a kezdeményezéseket 
összefogná, koordinálná, és lehetővé tenné az érintett hajléktalan emberek tényleges 
bevonását a támogatási folyamatba. Álláspontja szerint ez a családsegítő és pedagógiai 
szakszolgálat feladata lenne. Székely József, a Mozgáskorlátozottak Sárospataki és Zemplén 
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Térségi Egyesületének tagja felvetette, hogy az évi egyszeri szociális kerekasztalnál 
gyakoribb megbeszélésre lenne szükség, hogy a helyzetet megfelelően kezelni lehessen.  

2. SZÓRAKOZÓHELYEK 

Galyas Jenő a Sárospataki Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökhelyettese elismerte a 
rendőrség munkáját. Ugyanakkor kifogásolta, hogy a biztonsági őrök a szórakozóhelyekre, 
főleg diszkókba, a cigány embereket nem engedik be, sok esetben durván bánnak velük. 
Horváth Aladár a CKÖ képviselője elmondta, hogy ő többször jelentkezett a diszkóba, hogy 
segíti a biztonsági őrök munkáját azzal, hogy segít kiszűrni a szórakozók biztonságára 
veszélyt jelentő személyeket, azonban felajánlását soha nem fogadták el.  

A rendőrkapitány elmondta, hogy nem kaptak hivatalos jelzést arról, hogy etnikai 
hovatartozás alapján zárnának ki embereket a szórakozóhelyekről. Hozzátette, hogy a 
rendőrség magánrendezvényeket nem biztosíthat, illetve akkor intézkedhet, ha a 
szabálysértés vagy bűncselekmény (pl. lopás, garázdaság) történik, vagy ezek gyanúja merül 
fel. 

Galyas kérdésére, mely szerint a diszkriminatív 
gyakorlattal szemben hogy léphet fel, a jelenlévők az 
Egyenlő Bánásmód Hatósághoz, majd a bírósághoz 
(személyiségi jogi per), illetve a szórakozóhelyek 
működési engedélyét kiadó jegyzőhöz való fordulást 
javasolták. Galyas Jenő elmondta, hogy a város jegyzőjét 
két héttel a civil-rendőr konzultációt megelőzően arra 
kérte, hogy együttműködésükkel szervezzenek egy 
fórumot, ahol jelen van mindkét fél, tehát a roma 
lakosok és a szórakozóhely-tulajdonosok valamint a 

rendőrség képviselői. A megbeszélés célja a konfliktus békés rendezése. A fórum 
időpontjáig felvetésére nem kapott választ. Az alpolgármester biztosította a CKÖ képviselőit, 
hogy a jegyzőnél támogatni fogja a kezdeményezést, mert egyetért azzal, hogy a helyi 
lakosok közötti problémák kezeléséhez elengedhetetlen a párbeszéd.  

Galyas és képviselőtársa, Horváth Aladár örömmel vennék a megbeszélés megvalósulását, 
annál is inkább, mert úgy érzik a cigányszervezetekkel nem olyan erős a rendőrség 
kapcsolata, mint más helyi szervezetekkel: őket sokszor nem hívják meg a különböző 
konzultációkra. 

3. A kisközösségi konfliktusok és más jogsértések bejelentése 

A fórumot megelőzően a szervezőkhöz több kérdés és észrevétel érkezett azzal kapcsolatban, 
hogy a rendőrök a családi konfliktusokhoz nem „mennek ki”, ezeket nem kezelik 
megfelelően komolyan. A kapitányságvezető elmondta, hogy a családon belüli, 
szomszédsági konfliktusok egy része az érintettek ittassága miatt alakul ki vagy a 
„konfliktusmegoldás” bevett módszere a kisebb erőszak alkalmazása. Többször jelentéktelen 
súlyú, „pitiáner” ügyekben is rendőrért kiáltanak az emberek, pedig nem lenne rá szükség. 
Az indokolatlan riasztások jelentős felesleges munkaterhet okoznak a rendőrségnek, más 
ténylegesen veszélyt jelentő ügyektől vonják el a humánerőforrást. Mindezek ellenére a 
rendőrség valamennyi bejelentést nyilvántartásba vesz, azokra kötelezően reagál. Az 
éppen szolgálatot teljesítők leterheltsége miatt előfordulhat, hogy a rendőrök nem 
intézkednek azonnal, ám az nem fordulhat elő, hogy eltussolják az ügyet vagy semmilyen 
intézkedés nem történik, a rendőrök – ha még aktuális a konfliktus – minden alkalommal a 
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helyszínre mennek. Ha a bejelentő azt tapasztalja, hogy nem érkeznek meg a rendőrök, 
akkor tegyen panaszt. Panaszt a rendőrségen vagy a Független Rendészeti 
Panasztestületnél lehet tenni.1  

Fazekas Tamás megjegyezte, hogy a sok komolytalan bejelentés esetén a rendőrség igénybe 
vehetné a polgárőrség segítségét: a területen dolgozó polgárőrök a helyszínre mehetnének 
és felmérhetnék, hogy szükség van-e rendőri beavatkozásra, tapasztalataikról informálhatnák 
a rendőröket.  

4. Térfigyelő kamerák 

A fórumon résztvevő civilek felvetették, hogy előremutató lenne a térfigyelő rendszer 
kiépítése Sárospatakon, hiszen ez a városban élők biztonságérzetének növekedését 
eredményezné. A Helsinki Bizottság munkatársai, azonban – a korábban szervezett civil-
rendőr fórumokon hallott kifogások és kutatási eredmények alapján – felhívták a figyelmet 
arra, hogy a kamerarendszer sem „csodaszer”, a közbiztonság javulásához egy ilyen típusú 
megfigyelőrendszer kiépítésén kívül számos más lépés szükséges. Téglás ehhez hozzátette, 
hogy Sárospatakon nincs is olyan terület ahová érdemes lenne a kamerákat kihelyezni. 

 

VI. Konklúzió 

Fontos eredmény, hogy a fórumra számos helyi szervezet jött el, tett fel előzetesen és a 
fórum során kérdéseket a sárospataki rendőröknek, a rendőrök pedig hasznos információkat 
nyújtottak. Úgy tűnik, hogy azok a civil szervezetek, amelyek részt vettek a konzultáción 
közeli, napi kapcsolatban vannak a rendőrséggel és a helyi önkormányzattal. Kérdés, hogy a 
további több mint húsz civil szervezet miért nem vett részt a fórumon (pl. azért mert nincs 
gyakorlati tevékenységük, megszűntek, nem érezték magukat érintettnek, nincs lehetőségük, 
kapacitásuk aktívan részt venni a város, környék életében).  

A fórumon három olyan jelentősebb téma körvonalazódott, amelyek továbbgondolásra, 
további megbeszélésre érdemesek: 

1. a hajléktalan emberek helyzetének rendezése, a velük kapcsolatos szakmai munka 
koordinációja; 

2. a rendőrségre történő bejelentések tudatosabbá tétele, a rendőrségi reakciók 
átláthatóbbá tétele; 

3. a romákkal szembeni diszkriminatív gyakorlatok elleni fellépés lehetőségei.  

E témakörök azonosítása tematikus fórumok megszervezésére sarkallnak. 

1. Az első témakörben több fórumrésztvevő, így a Sárospataki Görög Katolikus 
Egyházközösség, az önkormányzat a családsegítő szolgálat vonatkozásában aktivitást 
jelzett, a Mozgáskorlátozottak Egyesületének is voltak javaslatai, a rendőrség jelezte 
érintettségét. Tehát látszik, hogy a hajléktalan emberekkel kapcsolatos nehézségek több 
szervezet munkájához is kapcsolódnak. A megoldás és fenntartható működés, a 
munkamódszerek kialakítása, a feladatelosztás és felelősség meghatározása, a jól 
működő együttműködés érdekében érdemesnek látszik a szervezetek közötti alapos 
vagy gyakori konzultáció. Erre – a fórumon tapasztaltak alapján – jelentékenyebb esély 

                                                
1
 A rendőrségi bejelentésekről és más hasznos tudnivalókról a fórumot követően a Magyar Helsinki Bizottság 
tájékoztató füzetet készített, amely nyomtatott formában igényelhető a Bizottságtól vagy elérhető itt: 
http://helsinki.hu/dokumentum/Helsinki_Bizottsag_brosura_rendorseg.pdf 
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mutatkozik, megszervezésében a családsegítő vagy a Görög Katolikus Egyházközösség 
vállalhatna vezető szerepet.  

2. A bejelentések kérdéskörében indokolt lehet a rendőrség hivatkozása, hogy sokszor 
jelentéktelen, alaptalan okokból keresik fel őket, ugyanakkor érthető lehet az 
állampolgárok elégedetlensége, amennyiben az általuk jelentősnek érzékelt probléma 
megoldására az általuk kompetensnek tartott rendőrség nem ad számukra megfelelő 
választ, reakciót. Ezért érdemes lenne tematikus egyeztetést összehívni az érintett 
állampolgárok vagy képviselőik és a rendőrök között, ahol a felek megbeszélhetik, 
hogy a rendőrség milyen kapacitással, kompetenciával rendelkezik, milyen esetekben 
tudnak segíteni, mikor érdemes a hatóságot a helyszínre hívni, valamint kiket, mely 
szervezeteket lehetne aktivizálni, bekapcsolni a hálóba annak érdekében, hogy a 
bejelentések útja, ez a fajta jelzőrendszer hatékonyan működhessen. A fórumot 
kezdeményezhetné a rendőrség, a szervezésbe és munkába bevonhatná a polgárőr 
szervezeteket, a kisebbségi önkormányzati képviselőket és a rendszeresen bejelentést 
tevő polgárokat. A megbeszélést facilitálhatná a családsegítő szolgálat szakértelemmel 
rendelkező munkatársa vagy egy külső szakértő, mediátor. A megbeszélések szerves 
folytatása lehetne az állampolgárok felkészítése arra, hogy kisebb közösségi 
konfliktusaikat milyen formában rendezhetnék békésen. Ebbe a folyamatba a környéken, 
a megyében dolgozó civil szervezeteket vagy akár az Igazságügyi Szolgálat mediátorait 
lehetne bevonni.  

3. A romákkal szembeni diszkrimináció csökkentése, illetve a cigány emberek a helyi 
szórakozóhelyekre történő beengedése érdekében a cigány kisebbségi önkormányzat 
elnökhelyettese már a civil-rendőr fórumot megelőzően tett kísérletet. Az 
önkormányzat a kezdeményezést pozitívan fogadta. Fontos, hogy a megbeszélésbe a 
szórakozóhelyek tulajdonosait, üzemeltetőit is bevonják. A megoldás érdekében 
nyilvánvalóan érdemes ilyen típusú egyeztetéseket szervezni, olyan módszereket 
kipróbálni, gyakorlati kísérleteket tenni, amely valamennyi érintett számára 
megfelelő. Ezek kudarca esetén természetesen igénybe kell venni a rendelkezésre álló 
hatósági eszközöket. A megbeszélések megszervezését, aktivizálását a jövőben is 
vállalhatná a CKÖ.  

A fentiek alapján jól látható, hogy a fórumon 
körvonalazódtak további tárgyalásokat igénylő témák. A 
rendőrség és az önkormányzat is nyitottságot jelzett a 
civil, oktatási, érdekképviseleti szervekkel való 
egyeztetésre. A jövőbeni megbeszélések megszervezése 
során érdemes figyelemmel lenni az első fórumtól 
távolmaradó civilek bevonására, mozgósítására. A 
Helsinki Bizottság kész segíteni a jövőbeni munkában, 
rendelkezésre áll a szervezésben, a kezdeményezést 
azonban a helyi viszonyokat leginkább ismerő, az egyes 
problémák által érintett szervezeteknek kell megtenniük. Ezek keretében természetesen 
lehetőség nyílik a megbeszélések spektrumának további témákra való kiterjesztésére.  

 

I. A fórum résztvevői értékélése 

A sárospataki civil-rendőr konzultáción a szervező Helsinki Bizottság és rendőrség 
munkatársain kívül 21-en vettek részt. A kiosztott értékelőlapot 12-en jutatták vissza kitöltve. 
A legtöbben anonim módon válaszoltak, sem szervezetüket sem nevüket nem tüntették fel. 
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1. Hasznosság 

A kérdőív első blokkjában a meghívottak a különböző állításokat értékeltek egy hatos skálán, 
ahol az 1-es a teljes egyetnemértést, míg a 6-os a felvetéssel való maximális azonosulást 
jelentette.  

A résztvevők által kitöltött kérdőívek alapján a megjelentek többsége úgy látta, szükség 
lenne hasonló konzultációra a jövőben is, illetve ajánlaná másnak is, hogy részt vegyen a 
beszélgetésen. Ez a két kérdés osztotta meg legkevésbé a megjelenteket. A válaszolók fele 
volt teljesen biztos abban, hogy másnak is érdemes ellátogatnia egy ilyen fórumra, míg a 
szükségességet firtató kérdésre a kitöltők több mint fele adott maximális 6-os pontszámot. 
Emellett egyik kérdés esetén sem igen volt példa 3-asnál rosszabb pontozásra. 

1 kitöltő erre a kérdésre nem adott választ. Az összes kitöltő válaszolt. 
 
A sárospataki rendőrség képviselői által elmondottakat igen hasznosnak ítélték a civilek, 
az 5-ös értékek voltak döntő többségben, a kitöltők pont fele jelölte ezt. A kérdésre adott 
válaszok közt egyáltalán nem volt 4-esnél rosszabb. Az előadásokat követő civil-rendőr 
párbeszéddel szintén elégedettek voltak a résztvevők, 11 válaszolóból 5-en értékelték a 
maximálisnál egy ponttal kevesebb 5-ösre, 3-asnál rosszabb pontérték egyáltalán nem volt. 
Mindkét esetben, illetve a Helsinki Bizottság előadásáról feltett hasonló kérdés kapcsán, a 
kérdezettek reakcióinak átlaga a középesnél jobb volt, vagyis a konzultációt a civilek 
általában, illetve átlagosan hasznosnak találták. 
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Az összes kitöltő válaszolt. 1 kitöltő erre a kérdésre nem adott választ. 
 

2. Gyakoriság 

A kitöltők kivétel nélkül úgy látták, hogy a témában további konzultációra lenne szükség, 
ám abban megoszlottak a vélemények, hogy milyen gyakorisággal kéne összeülni az 
érintetteknek. A válaszadók egyaránt kb. negyede látta úgy, hogy háromhavonta illetve 
évente kéne sort keríteni a fórumokra. A kérdezettek többsége azonban évente két 
összejövetel tartását látná ideálisnak. A megkérdezettek harmada azt is jelezte, hogy akár 
ennek szervezésében is szívesen részt venne, de minden válaszadó legalábbis megjelenne 
egy ilyen eseményen. 

3. Lebonyolítás 

A lebonyolítással kapcsolatban nemigen merült fel kifogás a megjelentek részéről. Mindössze 
azt emelték ki a válaszadók, hogy a hatékonyság érdekében előnyös lenne több szervezet 
részvétele a konzultáción. Ezt egymástól függetlenül 3 válaszoló is említette. Felmerült az 
is, hogy a meghívandókat célirányosan kéne megválogatni.  

4. Legérdekesebb 

A fórum leghasznosabb hozadékát a rendőrökkel való kommunikáció megvalósulásában 
látták a megjelentek, ezt a válaszadók közül többen is kiemelték. Volt olyan válaszadó, aki 
kiemelte a megvitatott témák fontosságát. Az egyik válaszadó számára az a felismerés volt a 
legemlékezetesebb, hogy a közbiztonság megteremtése nem pusztán rendőri feladat, 
hanem a civilek együttműködését igényli. 

5. További javaslatok 

További javaslatként felmerült, hogy a jövőbeli konzultációk során tisztázni kéne, hogy a 
rendőrség hatásköre mire terjed ki és mire nem. Egy kitöltő attól tartott, hogy nem biztos, 
hogy lesz olyan helyi szervezet mely a jövőbeli fórumok szervezését magára vállalná. 

 

2011. július 


