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Helyben szolgálnak és védenek
KÖZBIZTONSÁG Sok körzeti megbízott egyben iskolarendőrként is dolgozik
A körzeti megbízottakat el-
ismerik a települések, de a 
munka a rendőrök között is 
nagy megbecsülésnek ör-
vend. Pedig a feladat össze-
tettebb, mint gondolnánk.

Pócsik Attila

Majálisozás helyett kábeltol
vajlásra adta fejét egy verpeléti 
férfi, akit a körzeti megbízott 
csípett nyakon dicstelen ügy
ködése közben. A volt laktanya 
területén az elkövető mintegy 
félszáz ezer forint értékű elekt
romos kábelt már „összekészí
tett”, ám elvinni nem tudta, mi
vel a körzeti megbízott rendőr 
megzavarta. Némiképp meg is 
kergette, hiszen a tolvaj futás
nak eredt, ám rövid üldözés 
után az egyenruhás elkapta. 
Az erdőteleki köztemetőben 
áprilisban egy síremlék körbe
kerített kovácsoltvas kiskapu
ját két helyi férfi leemelte és 
megpróbálta ellopni, ám a hely
színre érkező körzeti megbízott 
ebben megakadályozta az el
követőket. Néhány hete Mak
láron egy lakatlan ingatlanból 
egyebek mellett csaptelepekkel 
akart távozni egy illetéktelen, 
akit a helyszínen nyakon csí
pett a körzeti megbízott.

e pár eset a közelmúltból 
jól példázza: rendkívül fontos, 
hogy „saját” rendőrrel rendel
kezzen egyegy település. 
egyegy ilyen állás pedig meg
becsülésnek örvend az egyen
ruhások között is.

soltész Bálint r. százados, a 
heves Megyei rendőrfőkapi
tányság szóvivője elmondta: 
jelenleg 104 körzeti megbízott 
teljesít szolgálatot megyénk
ben, s ez a szám a lehetőségek 
szerint nőhet. tavaly december 
elsején az egri Felsővárosban 
Bóka László r. őrmestert bízták 
meg a körzeti megbízotti fel
adatok ellátásával, így az észa
ki városrész sok év után ismét 
önálló kmbsel rendelkezik. 
idén április 1jén tovább bővült 
a szolgálat hajdú Viktor r. zász
lós megbízásával. e munkához 
a főiskola vagy szakközépiskola 
elvégzése után legalább 2 éves 
tapasztalat – járőrszolgálat és 
bűnügyi nyomozói munka – 
is szükséges, hiszen a feladat 
rendkívül összetett.

– A körzeti megbízottnak is

mernie kell a működési terüle
tét, a településen élőket, az ot
tani hagyományokat. A hely és 
személyismeretük rendkívül 
fontos a kiemelt bűncselekmé
nyek felderítésében, a bűnügyi 
osztály munkatársai gyakran 
együttműködnek velük a for
rónyomos üldözés, az elkövető 
elfogása, felderítése, a külön
böző nyomozati cselekmények 
végrehajtása során. 

elemző és értékelő tevékeny
séget is kell folytatni, egy városi 
vagy megyei kapitányságon ezt 
a feladatot külön osztály látja el. 
e területek alapvetők, és sokan 
talán nem is gondolnák, meny
nyi mindennel kell még foglal

koznia annak, akiből kmbs 
lesz. rendezvények biztosítása, 
önvédelmi és vadászlőfegyve
rek tárolására vonatkozó körül
mények figyelemmel kísérése 
is a munkához tartozik, de a 
felsorolást még hosszan lehet
ne folytatni, hiszen neki kell 
együttműködnie például a fer
tőző állatmegbetegedések ese
tén az illetékes hatóságokkal is.

A körzeti megbízottak mun
kájához tartozik a megelőző 
propagandatevékenység is, 
szá mos alkalommal tartanak  
vagy segítenek megszervezni 
bűn és balesetmegelőzési té
mában előadást. Kiemelten 
foglalkoznak az idős, egyedül 

élő lakosokkal és a gyerme
kekkel is. Nem véletlen: többen 
a körzeti megbízottak közül 
Ovizsaruk és iskolarendőrök 
is. e szerepkör egyfajta kap
csot jelent az állampolgárok és 
a  rendőrség között, tevékeny
ségük nagyban meghatározza 
a szervről kialakuló képet. 

A tapasztalat szerint a kap
csolattartás az iskolarendőrök 
és az intézmények között folya
matos és jól működő, tavaly az 
év megyei iskolarendőre is egy 
kmbs, a szihalmon szolgálatot 
teljesítő hajdú Attila főtörzsőr
mester lett. 

Lapunk több településveze
tőt megkérdezett, s egybehang

zóan állították: az önkormány
zatok ragaszkodnak a körzeti 
megbízottakhoz, elismerik és 
megbecsülik őket, hiszen mun
kájukkal nem csak a statiszti
ka, de az úgynevezett szubjek
tív biztonságérzet is javul. ez 
pedig kiemelten fontos a min
dennapokban. 

A gyors intézkedés életet mentett Horton
TavalY auGuSZTuSBaN egy idős 
horti lakóhoz nem tudtak bejut-
ni a helyi szociális ellátó intézet 
munkatársai. A helyszínre érke-
zett a horti körzeti megbízott, 
aki az ablakon keresztül bemá-
szott az épületbe, és a szobában 
a földön fekve találta az idős 
hölgyet lesoványodva, kiszárad-

va és zavart állapotban. A férfi 
értesítette az Országos Mentő-
szolgálat munkatársait, akik 
a hatvani kórházba szállították 
a nénit. 
aZ OrvOS tájékoztatása alapján 
kiderült: a rendőr gyors és hatá-
rozott fellépésével megmentette 
az idős hölgy életét.

Tavaly nyár óta két kmb-s dolgozik Nagyfügeden
NaGYfüGedeN 2003 januárja 
óta teljesít szolgálatot körzeti 
megbízott. Juhász Jánosné, a 
település polgármestere elmond-
ta: tavaly augusztus óta – az 
önkormányzat kérésére – már 
két kmb-s dolgozik a faluban. 
– Kiváló az együttműködés a 
körzeti megbízottak és az ön-

kormányzat között, de munká-
juk, jelenlétük az itt élőknek is 
biztonságérzetet ad. Szinte 
nincs olyan hét, hogy ne talál-
koznánk velük, s tudom: a helyi 
polgárőrszervezettel is kiváló a 
kapcsolatuk. E közös munka 
rendkívül hasznos a település-
nek, a nagyfügedieknek.

Hajdú Attila r. főtörzsőrmester, szihalmi körzeti megbízott nem csak a bűnözők nyomában jár, de a gyerekekkel is sokat foglalkozik munkája során.
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A szocialisták  
szerint a megye 
veszélyben van
MSZP Veszélyben az egri vár
projekt megvalósítása, a me
gyei kórházak fejlesztése és 
a gyöngyösi Mátra Múzeum 
működtetése – mondta sajtótá
jékoztatóján sós tamás ország
gyűlési képviselő Botka László, 
az MsZP választmányának 
elnöke társaságában. A megyei 
politikus szerint nemcsak a 
Gyöngyösre tervezett nyugati 
elkerülő út megépítése, hanem 
a két számjegyű utak felújítása 
is kérdéses az infrastruktu
rális fejlesztések csúszása 
miatt. A szocialisták vleménye 
szerint a kialakult helyzetnek 
egyértelműen a kormány kap
kodása az oka. � n J. M.

A fenntartható 
fejlődésre  
alapozva lehet 
előrébb jutni
KONfereNCIa Az egri eszter
házy Károly Főiskolán (eKF) 
mintegy 50 – hazai és külföldi 
– szakember részvételével zaj
ló, a fenntarthatóság regionális 
apektusait vizsgáló három
napos konferencia keretében 
tegnap a megyeházán fogadta 
a kutatókat Oroján sándor, a 
megyei közgyűlés fejlesztési és 
nemzetközi ügyek bizottságá
nak elnöke.

Mint itt elhangzott, a konfe
rencia egy tíz éve zajló projekt 
része, melynek az eKF mellett 
a Florida institute of techno
logy és a karlsruhei egyetem 
a szervezője, de részt vesznek 
benne kínai, szingapúri, indiai 
és szlovák kutatók is. A bizott
sági elnök emlékeztetett, hogy 
a megye szerepe jelentősen 
megváltozott, feladatkörét át
szabták: területfejlesztési, fej
lesztési stratégiai kérdésekkel 
foglalkoznak, melyben számí
tanak az eKF szakembereinek 
segítségére is.

Prof. szlávik János, az eKF 
Gazdaságtudományi intézeté
nek dékánja szerint a fenntart
ható fejlődésre alapozva lehet 
olyan programot kidolgozni, 
amely előrevisz, és nem újabb 
gazdasági válsághoz vezet. 
A fenntarthatóság azt jelenti, 
hogy az emberek itt tudnak 
maradni a régióban, és nem 
szegényednek el. � n K. G.

GYorsszAvAzás
�n Szükség van-e körzeti meg-
bízottakra?

szavazzon hírportálunkon  
ma 16 óráig: 

HEoL.hu
a szavazás eredményét következő 
számunkban közöljük.
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