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Tisztelt Olvasók! Rákospalotai Polgárok!
A XV. kerületi Önkormányzat polgármestereként
jó szívvel ajánlom figyelmükbe a Palotai Polgár
őrséggel közösen elkészített településbiztonsági
stratégiánk összefoglaló bemutató anyagát.
A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács pályázatán
nyert támogatással az elmúlt hónapokban szám
talan bűnmegelőzéssel kapcsolatos rendezvényt
és programot szerveztünk, amelyek középpont
jában Önök, Rákospalota, Pestújhely és Újpalota
lakói álltak, korosztálytól függetlenül. Jó érzés
volt olvasni a program keretében készített köz
biztonsági kutatásban, hogy Önök többségében
biztonságban érzik magukat a kerületben s bűn
ügyi fertőzöttségünket sem tartják rossznak, sok
kal inkább átlagosnak.
Számunkra azonban ez is jelentős figyelmeztetés:
még többet és jobban kell cselekednünk! Az elmúlt
hónapban nyertük el a „Fővárosi Polgárőr Kerület”
megtisztelő címet, mely kijelöli számunkra a köve
tendő utat.
Tisztelt Kerületi Lakosok!
Kérem, hogy álljanak kezdeményezéseink mellé
támogassák szűkebb és tágabb környezetük biz
tonságosabbá tételét!

Mondd el! – kutatás

Városi

A program a
Nemzeti
Bűnmegelőzési
Tanács
támogatásával
valósul meg

A program partnere:
Palotai
Polgárőrség
Önkéntes Tűzoltó
Egyesület

Budapest. 2017. augusztus hó.
Hajdu László
polgármester

www.palotaipolgarorseg.hu
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Mire jó a stratégia?
Budapest, XV. kerületi Önkormányzat a Belügy
minisztérium, Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács
támogatásával, a bűnmegelőzést magas szintű
helyi társadalmi közüggyé emelő feladat végre
hajtója volt az elmúlt időszakban.
Noha a stratégia eredeti, görög jelentése szerint
hadművészet, itt korántsem hadakozásról, ha
nem felelős, valamennyi szereplőt érintő közös
áldozatvállalásról van szó, ahogy a közvéle
mény kutatás szerint sem kiemelt bűnözési fer
tőzöttségű Rákospalotát még biztonságosabb és
élhetőbb várossá tegye.
A településbiztonságot célzó stratégia több
elemből áll, logikus, jól követhető felépítése

mindenki számára élvezetes és könnyen értel
mezhető és alkalmazható munkaanyaggá emeli.
Nem azért készült, hogy egy fiók mélyén poro
sodjon, hanem hogy számonkérhető, jövőre fó
kuszáló és minden szereplőt tettre sarkalló ele
meivel igazi közüggyé, fontos közüggyé emelje
a bűnmegelőzés sokszereplős feladatát.
Az új stratégia érthető formában olyan tudo
mányos, de helyi értékre alkalmazott megálla
pításokat tartalmaz, amelyek a kriminológia és
kriminálprevenciós kutatások legjavát jelentik
– alkalmazható módon. A készítésében helyi
szakemberek is fontos szerepet játszottak.
Tartalmaz állandó megállapításokat, elemzé
seket, bűnügyi adatokat és a kerület saját, a
program keretében felvett kérdőíves kutatása
inak megállapításait, ezek magyarázatát. Szere
pelnek benne a legfontosabb dokumentumok,
amelyek a jelenkori bűnmegelőzés mérföldkö
veit jelenítik meg.
A mellékletekben pedig mindenki számára elér
hető és gyakorlatban használható bűnmegelő
zési támogatást kapnak a helyi polgárok.

Mire jó ez a stratégia?
A szükséges előkészületekkel és egyeztetések
kel elkészült dokumentum, a korábban készült
anyagokkal, három évre, 2020-ig ad segítséget
a bűnalkalmak csökkentéséhez, az áldozattá
válás elkerüléséhez: ahhoz, hogy Rákospalotán
minden nap, munka vagy pihenés biztonságo
sabb lehessen.

forrás: police.hu

A stratégia kész, de sikeres akkor lehet, ha a he
lyiek a működtetéséhez saját maguk is hozzá
teszik értékes és becses kincseiket: elkötelező
désüket, vállalásukat és tudatos törekvéseiket.
Ehhez mi kezünket nyújtottuk, hiszen a pályá
zat címe is ez: Add a kezed!
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Biztonságban Palotán. Mondd el! – kutatás
Ön szerint mennyire elterjedt a bűnözés
Budapest XV. kerületében?

ADD A K E Z E D !
követtek el sérelmére (egyébként nem részletezett)
bűncselekményt. Vélelmezzük, hogy ez feljelentés
sel társuló cselekményt jelent.
Mennyire elégedett Ön a kerület közbiztonságával?

A bűnözés, azaz annak elterjedésének megítélésben
az emberek közel 60%-a átlagos minősítést adott. Ez
zel szembe állítva a nagyon, vagyis a legerősebb kate
gória (azok, akik nagyon elterjedtnek érzik a bűnözést
a kerületben) lehetőségét 17%-uk jelölte meg. Az erre
a kérdésre választ adók 15%-a érezte úgy, hogy nem
rendelkezik ennek megítéléséhez kellő információval.
Ha mindezeket a szubjektív biztonságérzet oldaláról
közelítjük úgy tűnhet, nem jelentős a bűnözési féle
lem a kerület lakosai (válaszadói) között.
Igaz az is, hogy (egyébként helyesen) a mintafel
vételre közbiztonsági szempontból eseménymen
tes időszakban került sor.
Az elmúlt két évben követtek-e el valamilyen
bűncselekményt az Ön sérelmére?

Az egyik korábbi kérdés során a megkérdezettek
57%-a vélte átlagosnak a bűnözés elterjedését a
kerületben. Itt, az elégedettségre irányuló konkrét
kérdés kapcsán a válaszadók pontosan fele inkább
elégedett volt a közbiztonsággal s kevesebb, mint
egyharmaduk inkább elégedetlen. Nagyon elé
gedetlen mindössze 4%. A válaszadók 9%-a nem
tudta ezt megítélni, emlékeztetőül: a korábbi kér
dés során 15% vélte úgy, hogy nem tudja a bűnözés
mértékét megbecsülni.

A mintafelvételről
A kérdőívet előzetes
tapasztalatok birtokában
állítottuk össze, korábban,
hasonló települések mérései,
valamint az ott szerzett jelzések alapján. A
felmérés nem reprezentatív. Mintafelvétel: 2017.
április-május hónapban. Kitöltötték összesen:

409 alkalommal
(Kérdéskihagyás esetén a válaszok összege
eltérhet az egyéni kitöltők számától.)

A személyes érintettség vizsgálata során azt látjuk,
hogy az emberek majd egyötöde (19%) adott igenlő
választ arra a kérdésre, hogy az elmúlt két év során

A kérdőívet előzetesen 50 fős mintán teszteltük.
A kérdőív népszerűsítésére készítettünk egy QR
kódot, a kitöltés ideje alatt elérhető online felülettel, matricákat, szórólapokat terjesztettünk,
valamint az önkormányzati intézmények munkatársai is segítségünkre voltak az információgyűjtésben.
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A városi biztonság...
(biztonságos város) definíciója vagy közmegegyezésen
alapuló fogalmi meghatározása rendkívül fontos abban
a tekintetben, hogy megállapíthassuk, mit kívánunk el
érni. (...)
Város biztonság fogalma: olyan összetett komplex rend
szer, társadalom által létrehozott állapot, amelyet egy
időpontban fennálló városi biztonság elemeinek aktu
ális állapota határoz meg és a városi biztonságot érintő
fenyegetések, veszélyek elhárítása érdekében tett védel
mi intézkedések közötti egyensúlyi viszonnyal minősít
hető.
A városi biztonság fogalmából részben következtetetni
lehet, annak főbb jellemzőire.
A településbiztonság jellemzői:
Komplexitás:
A településbiztonság: olyan „komplex állapot”, melyen
belül az önkormányzatok szerepe lényeges, de az el
múlt időszakban a kormányzati szintű veszélyelhárítás
szerepe növekedett. A katasztrófavédelem feladatrend
szerének átalakítása a rendőrség szervezeti egységének
módosítása valamint a civil szervezetek fokozottabb be
vonása a rendészeti feladatellátásba jelentős strukturá
lis átalakulásokat eredményezett.
A biztonsággal kapcsolatos gondolkodás lényegi eleme
kell, hogy legyen a kölcsönhatások és összefüggések
elemzése értékelése. A biztonság olyan rendszert képez,
melyben a rendszer működése nem egyezik meg az
egyes elemek jellemzőinek összességével. (Pl. Budapest,
több mint 23 kerület összessége, egyes kerületeinek jel
lemzőivel nem írható le.)
A települési működést számtalan alrendszer adja. Ezek
összefüggései még a legkisebb településen is érzékelhető
ek, láthatóak. Minden elem kihat a másikra, tartós károso
dása esetén súlyos működési zavarok léphetnek fel. (Rész
let a most kidolgozott Településbiztonsági stratégiából.
További részletek addakezed.bpxv.hu)
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota
Önkormányzatának időszaki bűnmegelőzési kiadványa.
Felelős kiadó: Hajdu László polgármester
Budapest, XV. kerület, Bocskai u. 1-3.
A kiadványt szerkesztette: Doktor Szó Kft.
Készült: 10000 példányban a Pharma Press nyomdájában
Budapest, 2017. augusztus
A kiadvány, a bűnmegelőzési stratégia és a kutatás teljes terjedelmében
megtekinthető: addakez e d . bpx v. h u
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Tanácsok a biztonságért
– A feltűnően viselt ékszerek, műszaki termékek (mo
biltelefon, mp3-lejátszók, cd-lejátszók) felkelthetik az
elkövetők figyelmét, tehát rejtett viselésükre figyel
met kell fordítani.
– Amennyiben nagyobb összeg van nálunk, lehetőleg
ne egyedül közlekedjünk, és az összeget ruházatunk
ban ne egy helyen, hanem több helyen elrejtve hord
juk.
–
Tömegközlekedési eszközökön ügyeljünk értéke
inkre. Értékeinket ne tegyük a hátsó zsebekbe, há
tunkon lévő táskákba, igazolványt, pénzt lehetőleg
belső zsebekbe pakoljunk. Figyeljünk a körülöttünk
állókra, azon személyekre, akik sokszor tekingetnek
a csomagokra, akiknek folyamatosan zsebben van a
kezük. Sok elkövető a saját zsebének alján történő ki
vágáson keresztül dolgozik, megint mások lökdöső
déssel (egyik elkövető lökés közben kinyitja a táskát,
a másik elkövető lökdösődés közben elveszi a tárcán
kat). Egyes elkövetők kimetszik a szatyrok alját, és
úgy tesznek szert kisebb értékekre.
– A boltokban ne engedjük a kártyánk hosszabb időre
történő elvételét, és számunkra nem látható tranzakciót.

Polgárőrség Palotán
A Palotai Polgárőrség Egyesület 1990. decemberében
alakult 10 fővel és ezen a néven vált ismertté a lakos
ság körében.
Céljaik között első helyen áll: a közösségi és személyi
tulajdon fokozott védelme, az ezeket károsító jogsérté
sek megelőzése, a bűnalkalmak csökkentése és ennek
révén a lakosság biztonságérzetének növelése, nyugal
mának biztosítása és a közösség kapcsolatok szélesíté
se, melyek most is kiemelt feladataik közé tartoznak.
Mindezek mellett szívesen vállalnak részt minden, a
lakosság érdekét szolgáló kezdeményezésben. Erre
talán legjobb példa az a számos környezetvédelmi ak
ció, melynek résztvevői, vagy éppen szerzői is voltak
(lesznek).

