
2011. május 6. 
TERÉZVÁROSI civil-rendőr konzultáció 

 

   

 

1 

EMLÉKEZTETŐ 

I. Bevezető 

A Magyar Helsinki Bizottság munkatársa köszöntötte a megjelenteket, bemutatta a 
szervezőket.   

A fórumon: 
� a VI. kerületi rendőrkapitányság vezetője, a Bűnügyi és a Közrendvédelmi Osztály 

vezetője és egy munkatársa,  
� tizenkét civil szervezet,  
� négy oktatási intézmény,  
� az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztályának 

vezetője,  
� a jogi, közbiztonsági és tájékoztatási ügyekért felelős kerületi alpolgármester,  
� egy helyi önkormányzati képviselő,  
� az önkormányzati kisebbségi referens és a polgármesteri hivatalban dolgozó 

munkatársak, 
� a Cigány és Örmény Kisebbségi Önkormányzat képviselője,  
� a Fővárosi Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatának pártfogói és egy mediátora, 
� és a helyi sajtó képviselői jelentek meg. 

Összesen 45 résztvevő. 

 

II. A Magyar Helsinki Bizottság 

Ivány Borbála a Magyar Helsinki Bizottság rendészeti programjának koordinátora röviden 
bemutatta a jogvédő szervezetet. Elmondta, hogy a Helsinki Bizottság figyelemmel kíséri a 
nemzetközi emberi jogi dokumentumokban biztosított jogok magyarországi érvényesülését, 
és a közvélemény tájékoztatása mellett jogi segítséget nyújt mindazoknak, akik a 
tevékenységi körbe tartozó jogsérelemmel fordulnak a Bizottsághoz. 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 programkoordinátor néhány példával illusztrálta a Helsinki Bizottság 
munkáját.  

 

III. A közösségi rendészet 

Ivány a résztvevőkkel kezdeményezett beszélgetés keretében 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 panasznapként szolgál, a konzultáció információ-, ismeret- és 
tapasztalatcserét jelent. 

A projektkoordinátor 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 
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rendszeresen megszervezik a helyi rendőrség és a helyi közösség, lakosok, szervezetek. Ez a 
helyi kommunikáció javítására szolgáló eszköz, amely segítséget jelent a helyieknek és a 
helyben szolgáló rendőröknek.  

A közösségi rendészeti modellek alkalmazásában az Egyesült Királyság jár az élen. Itt – a 
magyar rendőri vezetők által is ismert gyakorlatként – havonta tartanak tematikus 
megbeszéléseket, ahol például az igazoltatások egyes lakossági csoportokkal kapcsolatos 
statisztikáit és gyakorlatát tárgyalják meg.  

A londoni Camden Town-i projektben civil auditorok látogatnak meg rendszeresen 
városrészeket, rögzítik tapasztalataikat és osztják meg a rendőrökkel az információt. Így a 
rendőri munka is reflexívebbé válik. 

Több brit projektben nemcsak a hagyományos rendőrségi eszközöket, mint a rendszeres 
járőrözés vagy igazoltatás, hanem szituációs és 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 Magdolna-negyedben 
megvalósított komplex bűnmegelőzési program mellett 
Veszprémben is többelemű projekttel erősítették a helyi 
közbiztonságot. Tucatnyi szervezet együttműködésével, 
mindennapi tevékenységük összehangolásával például a 
baleseti gócpontokban alkalmazott kamerás megfigyelés 
mellett gyerekeknek szervezett szabadidős programokat. 
A komplex beavatkozást jól szemlélteti, hogy a 
szórakozóhelyeket nemcsak ellenőrizték a rendőrök, 
hanem „Biztonságos Szórakozóhely” díjat alapítottak és 
ítéletek meg annak a helynek, amely betartotta az előírásokat, odafigyelt a szórakozó 
ifjúságra. Ugyanezt a pozitív kettőséget szemlélteti, hogy nemcsak szankcionálták a 
hajléktalan emberek esetleges antiszociális viselkedését, hanem a célcsoport számára 
előadást tartottak az elkövetővé és áldozattá válás megelőzésének lehetőségeiről.  

 

IV. Terézváros bűnügyi helyzete 

Bartus Zoltán alezredes, a VI. kerületi rendőrkapitányság vezetője elmondta, hogy 
Terézváros mindössze 2,38 km2 területű, melynek egyötödét a Nyugati pályaudvar és 
környezete ”foglalja el”. A kerületben 40.000-en laknak.  

A kapitányságvezető hozzátette, hogy ugyan a kerület nem nagy, azonban az intézkedési 
mutatók igen magasak, a nagyságrendileg jelentősen nagyobb területű peremkerületek 
rendőri intézkedéseinek számával egyeznek meg. Ám a súlyos bűncselekmények száma a 
többi kerülethez képest alacsony, inkább a kisebb súlyú, vagyoni elleni bűncselekmények 
gyakoriak. 

A terézvárosi rendőrkapitányság egyenruhás, azaz közterületi és közrendvédelmi 
állományának létszáma 2011-ben az előző évi körülbelül fele: 47 fő, ebből 37-en látnak el, 
utcai szolgálatot. Az állomány tagjai közül egyidőben legfeljebb két autó, azaz négy rendőr 
teljesít szolgálatot, kerületi gyalogos járőr csak a Nyugati pályaudvarnál posztolt ez év május 
elsejéig, amikor is a terület átkerült Terézvárostól a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) 
hatáskörébe. 2011 júliusától a helyzet várhatóan javulni fog, hiszen Magyarország európai 
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uniós elnökségének befejeztével és a frissen végzettek szolgálatba állításával várhatóan több 
járőr áll majd rendelkezésre. 

A kapitány elismerte, hogy az állomány alacsony létszáma 
igen feszített munkamenetet eredményez, illetve kiemelte, 
hogy a fiatal rendőrök számára igen fontos lenne a 
tapasztalt, nagy szakmai múlttal rendelkező idősebb 
rendőrök szakmai iránymutatása. Egy résztvevői felvetésre 
Juhász János alezredes, a Bűnügyi Osztály vezetője 
elmondta, hogy Terézváros, a környező kerületekkel 
ellentétben, nem kiemelt státuszú, így alacsonyabb az 
állomány létszáma. A rendőrök hozzátették, hogy a kiemelt 
státusz a lakosságszámtól függ, a meghatározott létszámot 
azonban a VI. kerület nem éri el. 

1. A jogsértések bejelentése 

Gyakran felmerülő indok, hogy az állampolgárok azért nem jelentik be, ha bűncselekményt 
vagy szabálysértést észlelnek, mert „a rendőrök úgysem jönnek ki”. A jelenlévők 
megállapították, hogy a 107-es és a 112-es segélyhívók nem működnek összehangoltan és 
hatékonyan. Duleczky Enikő főhadnagy elmondta, hogy a rendőrségen több formában – 
telefonon [461 8141], levélben [1063 Szinyei Merse Pál u. 4.], e-mailben 
[06rk@budapest.police.hu] – is van lehetőség a panasztételre. A bejelentéseket szigorúan, 
minden esetben dokumentálják és kivizsgálják. Duleczky a megjelenteket – és rajtuk 
keresztül a szervezetek tagságát, célcsoportját – hogy a bűncselekmények vagy 
szabálysértések észlelése esetén tegyenek bejelentést. Adott esetben, az éppen 
szolgálatot teljesítők leterheltsége miatt, előfordulhat, hogy nem intézkednek azonnal, ám a 
rendőrök kivétel nélkül, minden esetben reagálnak a panaszra.  

Csatári Károly őrnagy, a Közrendvédelmi Osztály vezetője hangsúlyozta, hogy előállítás 
esetén a rendőrségi eljárás kezdetekor minden esetben közölni kell az előállítás okát. Igaz 
ez mind a szabálysértési, mind a büntetőeljárás estén. Mindkét eljárásban az előállított 
személlyel írásban közlik az előállítás okát, majd letelte után annak idejét. Ha az eljárással 
kapcsolatban kifogás merül fel, akkor ezt jelezni kell a rendőrségen, amely minden esetben 
kivizsgálja a panaszt. 

Bartus Zoltán kapitányságvezető tájékoztatta a résztvevőket, hogy előzetes telefonos 
bejelentkezést követően öt munkanapon belül személyesen is rendelkezésre áll, szükség 
esetén hivatalos fogadóidején kívüli időpontban is.  

2. Térfigyelő kamerák 

A kerületi kapitányság összesen 82 kamerát helyezett el a Terézvárosban, így a rendszer a 
terület 85%-os lefedettségét biztosítja. Az olykor felvetett kritikákkal szemben a rendőrség 
képviselői biztosították a helyieket, hogy a kamerák által közvetített képet folyamatosan 
figyeli három, négy rendőr. A rögzített cselekményeket vissza is tudják nézni a felvételeken.  

3. Körzeti megbízott 

A kapitányságvezető elmondta, hogy a körzeti megbízotti (kmb) szolgálatot nem tudják a 
vidéki kistelepülésekkel megegyező formában működtetni, többek között a létszámproblémák 
miatt. Ugyanakkor törekedne arra a kapitányság, hogy a gyalogos és kerékpáros 
szolgálatot erősítse, ám itt is humánerőforrás gondok merülnek fel. A polgárőr 
szervezetekkel való közös munka kapcsán a rendőrök elmondták, hogy jelenleg nincsen 
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olyan aktív csoport, amellyel együttműködne a kapitányság, amely hatékonyan segítené a 
rendőrség munkáját, pedig nagy szükség lenne a polgárőrök önkéntes munkájára. 

4. SZÓRAKOZÓHELYEK 

A résztvevőket rendkívül érdeklő „szórakozóhely-kérdésben” Csatári Károly elmondta, hogy a 
Nagymező utcai szórakozóhelyek működési engedélyét, nem a rendőrség, hanem a 
kerületi jegyző jogosult kiadni illetve visszavonni. A működéshez – a jegyzői engedély 
mellett – szakhatósági engedélyek beszerzése szükséges.  

Csatári hozzátette, hogy meglátása szerint a kerületi 
lakosokat valójában nem a szórakozóhelyek működése, 
hanem a vendégek utcán tanúsított viselkedése zavarja. 
Ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy egy kerületi 
önkormányzati rendelet értelmében, Terézvárosban tilos a 
közterületi alkoholfogyasztás, ám a főútvonalak – mint 
például a Nagymező utca – a fővárosi kezelésben vannak, 
így nem tartoznak a rendelet, avagy a tilalom hatálya alá. A 
rendőrség célja a „szórakozóhely-kérdés” rendezése 
érdekében az, hogy a tulajdonosokat érdekeltté tegye a 

szórakozóhelyek körüli közterület rendezettségének megteremtésében és fenntartásában. A 
felmerült nehézségek kezelése prioritást jelent az önkormányzat számára is, így folyamatos 
tárgyalások folynak a két szervezet és a szórakozóhelyek üzemeltetői között. Az 
együttműködési formák végleges kidolgozásáig a rendőrkapitányság és a közterület-
felügyelet munkatársai éjjelente és elsősorban a hétvégéken igyekeznek folyamatos 
jelenlétet biztosítani az érintett területen. Neumann Eszter a Lehet Más a Politika párt VI. 
kerületi szervezete képviseletében úgy vélte, hogy a lakosság és a szórakozóhelyek közti 
kommunikáció, közvetítés minden érintett számára hasznos és eredményes lehetne.  

5. Kiskorúak 

A VI. kerületi kapitányság munkatársai elmondták, hogy óvodai és iskolai programokat 
működtetnek. Ezek célja, hogy a gyerekek közvetlenül, kötetlen formában ismerkedjenek 
meg a rendőri munkával. A programok hosszú távú célja, hogy gyerekkorban 
magalapozódjon a bizalom a rendőrök felé. Több esetben problémaként merült fel, hogy az 
oktatási intézmények nem feltétlenül nyitottak a kezdeményezésre, mert félnek, hogy a 
rendőrök megjelenését a szülők azzal azonosítják, hogy az iskolában problémák vannak, 
holott ez nem igaz.  

Rakó József a Vörösmarty Mihály Általános Iskola igazgatója felhívta a figyelmet, hogy az 
iskolarendőr program létezése, keretei nem egyértelműek. Rakó támogatásáról biztosította 
az iskolarendőr programot és javasolta annak újraélesztését, megerősítését. A rendőrök 
elmondták, hogy a program nem kerületi, hanem országos kezdeményezés, annak 
koordinációját az Országos Rendőr-főkapitányság látja el. Mindemellett megígérték, hogy a 
kerületi kapitányság fel fogja venni a kapcsolatot az iskolákkal, egyeztetnek az igényekről 
(pl. bűnmegelőzési vagy közlekedésbiztonsági jellegű kérdések tárgyalása), a konzultáció 
eredménye alapján pedig kialakítják a program újbóli beindítását, működtetési 
lehetőségeit. Juhász János, a Bűnügyi Osztály vezetője hozzáfűzte, hogy a rendőri 
tájékoztató fontos, hiszen az iskolások sokszor olyan lényeges információkról nem tudnak, 
mint a büntethetőségi korhatár vagy a diákcsínynek tekintett cselekmények büntetőjogi 
konzekvenciái.  
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7. Közlekedés 

A fórum résztvevői által előzetesen megküldött kérdésekre válaszolva a Közrendvédelmi 
Osztály vezetője elmondta, hogy a közúti jelzőtáblák kihelyezése illetve a felfestés nem 
rendőrségi hatáskörbe tartozik. Ezekben a kérdésekben a rendőrségnek legfeljebb 
véleménynyilvánítási lehetősége van. A közúti jelzésekért a fővárosi illetve kerületi 
önkormányzat közlekedési ügyosztálya felelős.  

V. Konklúzió 

Örömteli, hogy a fórumon több helyi szervezett vett részt, tett fel előzetesen és a fórum 
során is kérdéseket a kerületi rendőröknek, a rendőrök pedig hasznos információkat 
nyújtottak. Összességében tehát a fórum hasznos és eredményes volt.  

A felvetett témák – a helyi szervezetek és a rendőrség aktivitása esetén – jó alapot 
nyújthatnak további, hasonló fórumok megszervezésére.  

 

VI. A fórum résztvevői értékélése 

A terézvárosi civil-rendőr konzultáción 45 meghívott vett részt, a fórumot követően az 
értékelőlapot tíz szervezet képviselője jutatta vissza a Helsinki Bizottságnak.  
 

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 igen 
hasznosnak találta a konzultációt, illetve úgy látta szükség lenne hasonló 
megbeszélésekre a jövőben is: a tíz válaszolóból öten adtak a szükségességet firtató 
kérdésre maximális hatos pontszámot, átlagosan pedig ötös értékkel minősítették a 
résztvevők a jövőbeni fórumok szükségességét.  
 

     
 
Az összes kitöltő válaszolt. Az összes kitöltő válaszolt. 
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A rendőrségi tájékoztatóval elégedettek voltak a megjelentek, átlagosan ötösre 
értékelték a kapott információk hasznosságát. Az előadásokat követő beszélgetés illetve a 
Helsinki Bizottság munkatársa által tartott bevezető megítélése kevésbé volt pozitív, bár ez 
utóbbiak esetében sem beszélhetünk negatív visszhangról, hiszen mindkét esetben 
négyeshez közeli pontszámmal értékeltek a visszajelzést adók. A meghívottak úgy ítélték 
meg, hogy a kérdéseik többségére választ kaptak, a 4-es válaszok voltak a 
leggyakoribbak. 

 

 
Az összes kitöltő válaszolt. 1 kitöltő erre a kérdésre nem adott választ. 
 

2. Gyakoriság 

A résztvevők szerint a témában gyakori konzultációra lenne szükség, a válaszadók 40%-a 
úgy látta minimum félévente, 30%-a szerint inkább háromhavonta kéne rá sort keríteni. Volt, 
aki jelezte, hogy akár ennek szervezésében is szívesen részt venne, de minden válaszadó 
legalábbis megjelenne egy ilyen eseményen. 

3. Lebonyolítás 

Többen kiemelték, hogy az időkeret szűkössége miatt kevés téma megvitatására került 
sor. Felmerült a kábítószer-használat, a fiatalkori bűnözés kérdéseinek és a hajléktalan 
emberek helyzetének részletesebb megtárgyalása, az érintett szervezetek bevonásával. Volt, 
aki a konzultációs lehetőség on-line eszközökkel (pl. blog) való bővítését tanácsolta a 
hatékonyság javítása érdekében. A rendőrség által ismertetett kerületi bűnügyi statisztikák 
képekkel illusztrált, pontos bemutatására is mutatkozott igény a megjelentek körében.  
 

4. Legérdekesebb 

A fórum leghasznosabb hozadékát a rendőrökkel való közvetlen kommunikáció 
megvalósulásában látták a válaszadók. A rendőri tájékoztatót és a különböző statisztikák 
ismertetését négyen találták különösen hasznosnak. A megjelent civilek reakcióit illetve a 
felek által tanúsított együttműködési hajlandóságot szintén pozitívan ítélték meg a 
visszajelzést adó résztvevők. Érdekes információnak tartották a válaszadó szervezetek 
képviselői a kerületben működő polgárőrség és rendőrség közti kapcsolat, a közös munka 
hiányát.  
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5. További javaslatok 

A helyi rendőrök és a Terézvárosban dolgozó szervezetek közti együttműködés javítását igen 
fontosnak ítélték a megkérdezettek. Ők a rendőrség, a civil szféra, és az önkormányzat 
részéről is nagyobb fokú aktivitást tartanának kívánatosnak. E kifogás, illetve javaslat –
különböző megfogalmazásban – szinte kivétel nélkül 
minden értékelőlapon szerepelt. Az észrevételek szerint 
hasznos lenne egy állandó rendőri kapcsolattartó 
kijelölése, aki a civil vagy társszervezetekkel való 
rendőrségi együttműködést koordinálná. A kérdezettek 
több javaslatot tettek a felek közös munkájának 
fokozására, például az iskolarendőr program akár 
önkéntesek segítségével történő felélesztésére. Volt 
olyan válaszadó, aki felvetette, hogy a peres út 
alternatívájaként is működő közvetítői eljárásról 
(mediáció) tartott tájékoztató lenne hasznos.  
 
 
 
Budapest, 2011. május 


