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A bűnözők és a rendőrség
Lépten-nyomon találkozunk erő-

szakkal, durvasággal, az együttélés
elemi normáinak megsértésével. Vala-
mikor, ha a buszon a lábára léptek
valakinek, a figyelmetlen elnézést kért.
Most durván kitör, sérteget, támad. A
nőkkel, idősekkel szemben tanúsított
udvariasságot rég elfeledtette a közön-
ségesség, a trágár beszéd és viselkedés.
Aki valamikor titokban, az éjszaka lep-
le alatt lopott, most fényes nappal is
képes fosztogatni gyanútlan és védte-
len járókelőket. A betörők lelkivilága
labilisabb lett, reagálásaik agresszíveb-
bek, tetteikben drasztikusabbak, ha
úgy adódik, gondolkodás nélkül ölnek
is. Egy orvos-házaspárt esti séta köz-
ben rabolt ki három fiatalember. Nem
tudtak pontos leírást adni. A tettesek
felderítése ilyen esetben szinte lehetet-
len. A férj megkereste a vajdát. Elpa-
naszolta, milyen kár érte, és hogy ő
hány emberen segített már életében.
Másnap visszakapta a táskáját. Mi lesz,
ha törvények helyett személyek osztják
majd az igazságot? Meddig nőhet még
a gyengék kiszolgáltatottsága? A ren-
dőrség mit tesz, mit tud tenni a bűnözés
ellen? A közrend, közbiztonság romlá-
sát meg lehet-e állítani? Ezekről a kér-
désekről és még sok egyébről beszél-
getünk Kálmán Jenő úrral, a megyei
főkapitány bűnügyi helyettesével.

- A bűnözés mennyiben árulkodik a
társadalom egészségi állapotáról?

- A bűnözés majdnem mindig hű
tükörképe az adott társadalom állapo-
tának. Másként alakul a jóléti társadal-
makban, ahol nincsenek megélhetési
gondok vagy problémák. Termé-
szetesen ott is jelen van a maga formá-
tumával, jellemzőivel. Szervezettségé-
ben, színvonalában, technikai felké-
szültségében messze megelőzi a kö-
zép-európai mércét. A gazdaságban, az
adózásban kvalifikáltabb elkövetési
módokkal találkozunk. Kifinomultab-
ban történik a pénzek tisztára mosása,
az üzleti vállalkozások kihasználása.
Tehát, másfajta a bűnözés, mint ezen a
vidéken. Itt egyszerűbb viszonyok kö-

zött és kisebb lehetőségekkel dolgoz-
hatnak a bűnözők. Nálunk inkább meg-
élhetési bűnözéssel találkozunk -
szoktuk mondani. Az emberek növek-
vő hányada a létalapot sem tudja magá-
nak biztosítani, bizonytalan helyzetbe
került, illetve kerül folyamatosan. A
bűnözés ezekben az esetekben a meg-
élhetést szolgálja. Fontosnak tartom,
hogy igen magas a nyugdíjasok aránya
a társadalomban, közülük egyre többen
kerülnek a létminimum alá, mégsem
jellemző a bűnözés erre a társadalmi
rétegre. Az biztos, hogy egyre több
azoknak a bűnözőknek a száma, akik a
közelmúltban még tehetségüknek, ké-
pességeiknek megfelelően valahol dol-
goztak, és törvényesen eltartották ma-
gukat. A minimális műveltséggel is
alig rendelkezők, a kvalifikálatlan
munkaerők folyamatosan válnak mun-
kanélkülivé, vesztik el kereseti lehető-
ségeiket. Ők szolgáltatják napjainkban
a bűnözés utánpótlását. Az ingázók, a
munkásszállások volt lakói. Nincs
szakmájuk, nem találnak munkalehető-
séget, megoldásként a bűnözést vá-
lasztják. A család eltartására sokan
nem találnak más lehetőséget. Kell a
tűzrevaló, a kenyér, a világítás. Mind-
ezeket bűnözés útján próbálják biztosí-
tani.

- A büntető eljárás során ez a lehe-
tetlen társadalmi helyzet mentségül
szolgál?

- Hivatalosan nem szolgálhat ment-
ségül. A bíróságok minden egyes ügyet
egyéniesítenek. Nem általában lopásért
adnák három évet. A konkrét cselek-
ményt nézik, a konkrét elkövetőt. Ter-
mészetesen vizsgálják azt is, volt-e
már büntetve, vagy első esetben ütkö-
zött a törvénnyel. Ez a büntetés kisza-
básánál kerülhet latba, de nem menti
fel a bűnöst.

Minden időszakban volt egy szűk
réteg, mely a bűnözésből élt. Meg sem
próbáltak soha tisztességesen élni. Ez a
réteg az utóbbi néhány évben felduz-
zadt. Azt is mondhatjuk, robbanássze-
rű változások történtek. Az elmúlt idő-

szakban évente elértük a 30-40%-os
növekedést. Most kb. a 25%-os gyara-
podásnál tartunk, ami még mindig na-
gyon sok, de a robbanásos időszakhoz
képest mindenképpen törést jelent. Ön-
magában már az is biztató, hogy a
növekedés üteme csökken.

- Számszerűleg milyen mennyiség-
benjelentkeztek a bűnügyek?

- Az ismertté vált bűncselekmé-
nyek száma 1990-ben 10 139 volt a
megyében, 1991-ben 12 669. A növe-
kedés tehát 25%-os volt Előzőleg a
növekedés évente meghaladta a 30%-
ot, sőt volt, amikor 50%-ot is elért. A
csökkenés még egyáltalán nem meg-
nyugtató. A nyomozások száma az e-
lőbbi adatokat követi. Az ismeretlen
tettes ellen induló ügyeknek a száma
70%. Rendkívül sok időt és energiát
igényel az elkövetők megtalálása. Az
elmúlt évben az esetek egyharmadát
tudtuk felderíteni (3213 elkövető). Va-
lamikor, nem is olyan régen, az összes
bűnügy száma volt annyi, mint most az
ismeretlen tettesek száma. A felderítés
eredményessége a bűnözés dinamikus
növekedése ellenére mindössze 2%-ot
romlott.

Mivel a bűnözők jelentős része egy
primitív, lumpen rétegből verbuváló-
dik, egyre több a durva, erőszakos
bűncselekmény. Rablás a korábbi idő-
szakban 30-40 volt évente a megyében,
ez a szám 1991-ben már 125-re emel-
kedett. Ami igazán sajnálatos, hogy
brutálisabbak, agresszívebbek lettek a
bűnözők.

- A társadalmi helyzet, a bűnözők
karaktere, vagy mindkettő változott?

- A drasztikusság, az erőszakosság
nemcsak a bűnözőkre jellemző válto-
zás. Az emberek tűrőképessége, tole-
ranciája jelentős mértékben csökkent.
Mindenkit idegesít valami, sok a türel-
metlen ember. Régen, ha az autóbu-
szon lábára léptek valakinek, elnézést
kértek, és ezzel el volt intézve az ügy...
Most egy ilyen eset könnyen vereke-
déssé fajul. Az idegi feszültségnek a
már eddig említetteken kívül is ezer
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oka lehet. Tehát a társadalom maga is
agresszívebb lett. Lelkileg érdesebbek,
durvábbak lettünk. Nemre, korra, testi
épségre sincsenek tekintettel az embe-
rek. Hasonlóképpen a bűnözők is. A
bűnöző mihamarabb szeretne túllenni a
bűneseten, nincs sem módja, sem türel-
me a kiváráshoz. Ha felfedezik, nem
szelei el, hanem durván támad, bántal-
maz, megfélemlít. Esetleg gyilkol is.
Siet, tehát erőszakosabb. Elszánt, tehát
kegyetlenebb.

- Erről tanúskodott annak idején a
kisújszállási orvosgyilkosság is!

- A példa kedvéért valóban érdemes
feleleveníteni. A dr. Petkovits István
sérelmére elkövetett emberölés sem
gyilkosságnak indult. Igazi lakásbetö-
rők voltak a tettesek. Tippet kaptak,
hogy az idős orvosházaspárnál jelentős
értékek halmozódtak fel. Szándékuk az
volt, hogy a lakást simán „kipakolják".
Úgy tudták, a két idős ember nem
tartózkodik a lakásban.Bemásztak az
ablakon, miközben a gázparapet teteje
leesett. A háziak erre figyeltek fel.
Korábban, hasonló esetben ezek a be-
törők valószínű, elmenekültek volna az
ablakon keresztül. Most összekötözték
a tulajdonosokat, szájukat betömték.
Nem törődtek idős korukkal és a beteg-
séggel. Minden áron végre akarták haj-
tani a bűncselekményt. Sajnos, hasonló
szituációban egyre több bűnöző vá-
lasztja a durvább, erőszakosabb megol-
dást, még halál árán is. A közelben, a
Pest megyei településeken történt betö-
rések közben az egyik lakót leszúrták,
a másikat agyonlőtték. Korábban ez a
magatartás nem volt jellemző. A lopni
szándékozó inkább abbahagyta a bűn-
cselekményt, ha felfedezték. Tanyai
rablásoknál, ahol egyedül élő emberek
vannak elhagyatott helyen, egyre
gyakrabban fordul elő a gyilkosság.
Különösen megvadulnak az emberek,
ha ellenállást tapasztalnak.

Megemlíteném még a Tiszabőn tör-
tént esetet. Ott 1991. augusztus 3-án
Házi Pálnét gyilkolták meg. Az asz-
szony arra figyelt fel az esti órákban,
hogy házának udvari ablakából a szú-
nyoghálót valaki leszedte, kiszakította.
Odament, és észrevette, hogy a rádióját

ellopták. Kijött a házból, az udvaron,
az utcán körülnézett, majd indult az
udvar végébe. Ott támadták meg hátul-
ról és leszúrták. A tettesnek volt ideje,
tehát elmenekülhetett volna. Mégsem
azt tette, hanem mikor felfedezték,
gyilkolt. Az elmúlt évben sajnos ezt az
egy gyilkossági esetet nem tudtuk fel-
deríteni. A helyi önkormányzat 50 000
Ft díjat tűzött ki a nyomravezetőnek.
Mi is teszünk mellé másik 50 000
Ft-ot. Nagy reményünk nincs, mégis
szeretnénk ezzel is előmozdítani a nyo-
mozás sikerét.

- A Kisújszálláson történt eset azt is
mutatja, hogy a bűnözés bizonyos terü-
letein már szervezettséggel is találko-
zunk. Vannak-e jólszervezett csoportok
a megyében?

- A kriminológia pontosan körbeír-
ja, mikor beszélhetünk szervezett bű-
nözésről. Akkor, ha van egy társaság,
ahol felderítők, végrehajtók vannak; a
csoport vagy csoportok vezetővel ren-
delkeznek; hamisítói, orgazdahálóza-
tuk van. Mindezek esetében beszélhe-
tünk bűnözőszervezetről. A megyében
ezeknek a kritériumoknak megfelelő
csoporttal még nem találkoztunk. Ala-
csonyabb fokú szervezettséggel már
igen. Különösen a színesfémlopások-
ban működtek szervezetten bűnözők.
Jelentős károkat okoztak különböző
gazdálkodó szervezeteknek. Alumíniu-
mot, sárga- és vörösrezet, öntvényeket
tulajdonítottak el. Ebből rövid idő alatt
sok pénzt lehetett csinálni. Nem csoda
tehát, hogy még a vasút biztonsági
berendezéseit is szétvagdosták, leéget-
ték a kábelről a szigetelést, majd a
rezet kilóra eladták. Elvitték az alumí-
nium útjelzőtáblákat. Nem mérlegel-
tek, ami eladható volt, azt vitték. Nem
számoltak azzal, hogy felelőtlen tet-
tükkel több ezer ember utazását és testi
épségét veszélyeztették. A bűncselek-
ményekre főleg családi alapon szerve-
ződtek. A lopott anyagot szinte azon-
nal más megyébe vitték, és ott értékesí-
tették.Mire felfedezték a lopást, az el-
vitt tárgyak már beolvasztásra kerül-
tek. Hasonló szervezettséget mutattak
a „szeszes" ügyek. Bárki 300 forintért
vállalkozási engedélyt kapott. Egy bi-
zonyos összeg elhelyezésével bank-
számlaszámot szerzett. Majd bizomá-

nyi értékesítésként az ország különbö-
ző részeiből több milliós értékű palac-
kozott árut felvett azzal, hogy 8 napon
belül fizet Az. árut általában 50 %-os
árkedvezménnyel adták tovább. Ezeket
az embereket különösen nehéz felku-
tatni, mert minden adatuk fiktív. Több
milliós haszonra tettek szert. Ezek is
szervezett akciók voltak, hiszen tippet
adtak, gondoskodtak a gyors szállí-
tásról, és voltak felvásárlók. Az ilyen
ügyekben szereplők felelőssége min-
dig a bíróságon derül ki.

Volt dolgunk olyan csoporttal is,
akik többmilliós értékű műszaki cikket
vásároltak hamisított befizetési csek-
kel. Budapesten, az egyik postahivatal-
ban vásároltak bélyegzőt, amin a dá-
tum állítható. Megvették a pénzbefize-
tési csekket, amiből csak a feladóve-
vényt használták fel. Szabályosan le-
bélyegezték, és a kereskedelmi cégek-
nél a feladószelvénnyel igazolták,
hogy az áru ellenértékét befizették.
Vállalkozói papírjuk természetesen
volt. Adószámmal, bankszámlaszám-
mal rendelkeztek. Ha kellett, szobabú-
tort is szállítottak 30-40%- os áron.
Számukra az is tiszta bevétel volt.

- Vannak-e veszélyeztetett települé-
sek a megyében?

- Nagy aránytalanságok nem ta-
pasztalhatók. Tiszafüred térségében
mostanában rosszabb a helyzet, mint
máshol. Korábban Törökszentmiklós
volt Szolnok mellett nagyon fertőzött
Tiszabő, Tiszaderzs, Kunmadaras az
átlagnál rosszabb képet mutat.

- A bűnözők között egyre gyakrab-
ban tűnnek fel gyermekarcú, ártatlan-
nak látszó fiatalok. Szaporodik a fiatal-
kori bűnözés?

- Az utóbbi években nincs jelentős
növekedés. Az 1990-es évben 596 fia-
talkorúval szemben folytattunk eljá-
rást, az elmúlt évben 504 ellen. Hat-hét
évvel ezelőtt alig volt 200 fiatalkorú
bűnelkövetés a megyében. A büntetlen
előéletűek aránya emelkedett, közel 12
%-kal, a visszaesőké 14,5 %-kal, a
többszörösen visszaesőké 5,5 %-kal. A
bírósági ítéletek, úgy tűnik, nem hoz-
nak eredményt. Az is igaz, hogy a
szabadulok helyzete szinte semmit
nem változott, és ez alapvető problé-
ma.
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- Az egyik legcsúnyább bűntelt az
erőszakos nemi közösülés. Mostaná-
banfordult-e elő ilyen eset?

- Nem jellemző bűncselekmény. Az
elmúlt évben 8 volt Sajnos, ezek
mindegyike igen drasztikus és kímélet-
len volt. Gyakran többen követik el.
Törökszentmiklóson volt az a négy
főből álló társaság, akik egy évre
visszamenőleg 7 vagy 8 nemi erősza-
kot követtek el. Azáltal, hogy többen
voltak, minősítetté vált a bűncselek-
mény. A minősített esetekben hivatal-
ból indulhat eljárás, az alapesetben
(egy férfi egy nővel áll szemben) a
sértettre van bízva, kíván-e feljelentést
tenni. A sértett gyakran szégyelli fel-
fedni, mi is történt tulajdonképpen,
nehezen vállalják a szembesítéseket.
Sok esetben igen nehéz a bizonyítás.

- A bűnüldözésben igazi szerepe a
rendőrségnek van. Mennyiben tudja
betölteni ezt a feladatát, támaszkodik-e
társadalmi segítségre?

- A bűnözés növekedésének ellené-
re létszámfejlesztés nem volt az elmúlt
években. A teljesítőképesség felső ha-
tárát is átléptük. Úgy érezzük, az ön-
kormányzatok jó partnereink. A köz-
rend, közbiztonság megteremtésében
közösen vagyunk érdekeltek. Erejük-
höz mérten anyagilag is segítenek ben-
nünket.

- Az önkormányzat nem tarthat sa-
ját rendőrséget?

- Nem. Erre törvényi lehetőség
nincs, de az ésszerűség is mást diktál.
Ez nem abból áll, hogy kifizetek egy
havi bért, és akkor van egy rendőröm.
A ruházat, a felszereltség, a kiképzés
rengeteg pénzbe kerül. Ezt nem tudná
felvállalni. Értelmetlen lenne kettős
hálózatot fenntartani és működtetni.
Polgári alkalmazottak biztosításával
viszonylag komoly segítséget adnak
munkánkhoz. A miniszter úr bejelen-
tette nemrég, hogy országos viszony-
latban 3000 fővel emelik a létszámot.
Ebben az évben nekünk is közel 100 fő
felvételére lesz lehetőségünk. Sajnos,
mindez érzékelhető, pozitív változást
még nem fog előidézni. Bűnügyi terü-
letre mindössze 10 fő jut De a köz-
rendvédelem gondjai sem oldódnak
meg. A folyamatos ügyelet biztosí-
tásához napi három váltásra lenne

szükség. Ennek ellenére a legtöbb falu-
ban, kistelepülésen mindössze egy
rendőr van.

- Milyen területekről hiányzik leg-
inkább az ember?

- Az egyenruhás járőrállomány a
leghiányosabb. Az ő számukat kellene
jelentős mértékben növelni, hogy a
szükségletnek megfelelően lehessenek
az utcán. Ez biztonságérzést adna a
lakosságnak, és bűnmegelőzést is szol-
gálna. A nyomozólétszám növelése
nyilván meggyorsítaná az ügyek felde-
rítését. Ebben az esetben pedig lehet,
hogy az ügyészi és a bírói szervezet
kerülne csődbe.

- Az öregek anekdotákat mesélnek a
csendőrök kalapjáról. Elég volt, hogy a
fogason lógjon, és rend volt a bálban.
A rendőrségnek közel sincs akkora te-
kintélye, mondják. így van ez?

- Ha a körzeti megbízott felakaszta-
ná a sapkáját, hazamenne vacsorázni,
mire visszaérne, ellopnák. Itt tart az
állampolgári fegyelem. A mostani ren-
dőrök nem pipogyábbak, nem tehetet-
lenebbek. Csak nagyon komoly törvé-
nyességi előírások vannak, melyeket
be kell tartani. Valamikor az állampol-
gári fegyelem is nagyobb volt. Ma
szinte senki nem botránkozik meg az
adócsaláson. Sőt, mindenki keresi a
lehetőséget, hogyan játszhatja ki az
adórendeletet. Ezt szinte senki nem
tartja bűnnek. Mint ahogy azt sem, ha
valaki kisebb dolgot ellop a munkahe-
lyéről. Volt, aki aktatáskában hordta
haza a házához szükséges parkettát
vagy egyéb anyagot Az elmúlt évtize-
dekben mélypontra jutott erkölcsileg a
társadalom. A hagyományos értékek
jelentős része eltűnt. Megszűnt a rend
őrének a tisztelete is. Ráadásul nincse-
nek túlfizetve sem. A társadalom rang-
létráján jövedelmük alapján sem émek
el magas fokot. Most, amikor növek-
szik a munkanélküliség, talán a megél-
hetés biztonsága mégis vonzóbbá teszi
a pályát. Itt azért mégsem lesznek sza-
nálások, csődeljárások, hogy az utcára
kerüljenek az emberek. A társadalom
elismerését, megbecsülését csak szín-
vonalas munkával lehet megszerezni.
A hatékonyabb munkához jobb techni-
ka és több ember kell. A helyzet tehát
ellentmondásos, csak hosszú távon ala-

kítható kedvezően. A rossz állapotok
ellenére javult az állomány összetétele
napjainkig. Ma már járőrállományba
sem veszünk fel embereket érettségi
nélkül. Most öt helyre tíz jelentkező
van. Korábban bizony nem így volt
Hiányzott a minőség.

- Szabadabb a közlekedés az or-
szághatárokon. Jelent ez változást a
bűnözésben?

- A nyitottá váló határok a bűnözés-
ben is érezhető változást hoztak. A
szervezett nyugati bűnözés igyekszik a
valamikori fehér foltot kiszínezni. A
bűnözők is „piacot" akarnak az ország-
ban. A közelmúltban viszonylag sok
lopott autót hoztak be és értékesítettek.
Kihasználják a jogi háttér hiányossága-
it, biztosítási csalásokat követnek el. A
gépkocsik egy része nem marad az
országban, hanem továbbkerül keleti
szomszédainkhoz. Itt már valamivel
magasabb szervezettségben működnek
a bűnözők, hiszen valakinek el kell
lopni az autót, papírokat kell szerezni,
be kell hozni és értékesíteni. Míg ko-
rábban a kábítószer okozott gondot,
most inkább az autókereskedelem. Ter-
mészetesen kábítószerrel is foglalkoz-
nak a bűnözők. Ma már van egy réteg
az országban, amelyik meg tudja fizet-
ni a porok árát. A vevők legtöbbször a
vagyonos rétegből kerülnek ki. A kábí-
tószer kísérőjelensége, a gengszteriz-
mus okozza a problémák egyik jelen-
tős részét. Komoly zsarolások történ-
nek, előbb-utóbb leszámolásokra is sor
fog kerülni, élet elleni bűncselekmé-
nyekre is lehet számítani. Nem véletle-
nül, hiszen óriási pénzekről van szó.
Az eddig felderített kábítószeres ügye-
ink szerencsére még lokális jellegűek
voltak. A közelmúltban például Kun-
szentmártonban. Ezt az ügyet országos
szerveinkkel közösen derítettük fel. Ott
volt egy fiatalember, aki az indiai ken-
dert termelte. Szárítással, lepárlással
kábítószert állított elő, főként saját
használatra. Az úrról kiderült, hogy
valójában orvosi eset. Kábítószer-füg-
gősége kialakult Ma már szeretné, ha
ebből kigyógyítanák. Az ilyen esetek-
hez semmiféle egészségügyi intéz-
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ménnyel nem rendelkezik az ország.
Az eset azt példázza, hogy a bűnözés
előbbre jár, mint a vele szembeni fel-
készülés.

- Tudják-e azt, hányan élnek függő
viszonyban a kábítószerrel megyénk-
ben?

- Nem tudjuk. Még hozzávetőleg
sem. Ha kiderül valakiről, hogy kábí-
tós, eljárást kell folytatnunk ellene a
jogszabályok alapján. Ezért mindenki
titkolja, tagadja a betegséget. Hasonló-
an az alkoholistákhoz. Tulajdonképpen
a jogi szabályozás nem a kialakult
vagy a várható helyzetnek megfelelő.
A palástolás mellett szól az is, hogy
nálunk legálisan nem lehet kapni kábí-
tószert. Vannak országok, ahol eny-
hébb hatású szereket, cigarettákat lehet
vásárolni.

A törvény nem a fogyasztást bünte-
ti, hanem a kereskedést. Ha valaki
gyógyíttatni akarja magát, meg kell
mondania, milyen szert fogyasztott,
hogyan jutott hozzá, és ezután jönne a
kereskedők megbüntetés. Sajnos, nem
árulják el az eladókat. Félnek, hogy
nem kapnak tovább árut, és bosszútól
is tartanak.

Törvényeink egyéb vonatkozásban

is hézagosak. Emberrablásra például
nincs paragrafus. Amikor a Btk. ké-
szült, ez a bűnözési fajta még szóba
sem került. Frissítésre lenne szükség.
A várható helyzetet kellene figyelembe
venni.

- Technikailag mennyire felszerelt
a rendőrség?

- Az utóbbi 6-8 hónapban valósá-
gos technikai forradalom következett
be. Betört a számítógép, szerveződik a
számítógépes hálózat. Ebben az évben
az összes rendőri egységünket bekap-
csoljuk egy egységes rendszerbe rá-
diófrekvenciás adatátvitel segítségé-
vel. A mi megyénk lesz az első, ahol
ezt sikerül létrehozni. A többnapos ru-
tinfeladatokat így percek alatt el lehet
végezni. Nyilvántartási rendszerünk
feltöltését folyamatosan végezzük. Itt
megint joghézag van, kellene a rendőr-
ségi törvény. Tisztázni kell ugyanis,
milyen adatokat tárolhatunk, mennyi
ideig, milyen nyilvántartásokat vezet-
hetünk. A személyiségjogokat ugyanis
tiszteletben kell tartani. A gépjárműkö-
rözések, személyi körözések már napra
készen működnek a számítógépekben.
Gépkocsizó járőreink ilyen szempont-
ból egyre eredményesebben dolgoz-
nak, hiszen a lopott gépkocsik azonosí-
tása szinte pillanat műve. A beüzeme-
léskor 6-8 lopott gépkocsit tudtak azo-

nosítani. Korábban igazoltattak, felír-
tak, leveleztek hónapokig. Most mind-
ez percek kérdése.

- Két éve külön részleg alakult a
bűnmegelőzésre. Mi az őfeladatuk?

- A bűnmegelőzési szolgálat való-
ban nem régi kezdeményezés! Felada-
tuk sokrétű. El kell látniuk a szakszol-
gálatokat információkkal. Ezeket be
kell gyűjteniük, tárolni kell azokat,
hogy alkalomadtán használni lehessen.
Sajnos, ennek a munkának a magyar
rendőrségen belül nincsenek hagyomá-
nyai. Nehezen is veszik tudomásul. A
civil szférában talán könnyebb a dol-
guk, mert ott tudják, hogy a bűnözés
társadalmi jelenség, tehát a megelőzést
is társadalmi szinten kell végezni.
Konkrét feladatuk a kapitányságok
bűnmegelőzési munkájának koordiná-
lása. Mivel kevesen vannak, tevékeny-
ségük egyelőre néhány kiemelt terület-
re irányul. Ilyen a vagyonvédelem, a
család-, gyermek- és ifjúságvédelem, a
kábítószerrel összefüggő ügyek és a
szervezett bűnözés. Ók foglalkoznak a
bűnmegelőzéssel kapcsolatos sajtó-
munkával is. Tanácsadó szolgálatot
működtetnek, propaganda tevékenysé-
get folytatnak, kiállításokat szervez-
nek. Szerepük egyre jelentősebb a köz-
rend, közbiztonság megteremtésében.

Dzsurbán Ágnes ruhaterve


