• Húszmilliót kifizettek a zsaruk az izsáki per ítélete előtt
• Interjú Simicskó István sportért felelős államtitkárral
• Kanadai koncertje alatt meglopták Török Ádámot
• Izomkolosszusok: két rendőr, egy szenvedély

Lapunk készült az IBSSA Nemzetközi Testőr és Biztonsági Szolgálatok Szövetsége együttműködésével | Megjelenik havonta | 2014. 03–04. | 325 Ft

Hatala József: Csak egy hajszálon múlik, hogy

Képünk illusztráció

Bûnmegelõzés

áldozat vagy
elkövető lesz a fiatal
Interjút adott lapunknak a nemzeti bűnmegelőzési tanács
(nbt) elnöke (4–5. oldal)
9 771416 311004

14004

Hajszálon múlik, hogy
a fiatalból áldozat
vagy elkövető lesz
Interjút adott a Hekusnak dr. Hatala József, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke
Dr. Hatala Józsefet tavaly
február elsején nevezte
ki Orbán Viktor miniszterelnök a Nemzeti
Bűnmegelőzési Tanács
elnökének. A volt
országos rendőrfőkapitány a Hekusnak adott
interjújában számot
vetett az elmúlt egy
évben elvégzett munkáról, a jelenleg futó
projektekről és az előttük
álló feladatokról.
XX Az elmúlt egy évben,
amióta a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsot vezeti, mit sikerült megvalósítani?
– Tavaly február első napjaiban – miután eljöttem szolgálati nyugdíjba – nevezett ki
a miniszterelnök úr a tanács
elnökének. Az első fő feladat
az volt, hogy a bűnmegelőzési tanács szervezeti és tárgyi
működésének
feltételeit
megteremtsük. Ezt megelőzően 3-4 évig a tanácsnak
gyakorlatilag nem volt elnöke, mondhatnám Csipkerózsika-álmát aludta. A működési
feltételeket úgy gondolom
2,5-3 hónap alatt sikerült
megvalósítani. Az volt a kérés
felénk, hogy tekintsük át a
2000-es évek elején elfogadott, tavaly még hatályos
bűnmegelőzési programot.
Ennek mi eleget tettünk és
arra a következtetésre jutottunk, hogy elismerve az előző
bűnmegelőzési stratégiát, a
program erényeit, az elmúlt
kilenc év – amíg hatályban
volt – túllépte. Egy újat kell
alkotni, több szempontból is.
Ezt a feladatot elvégeztük.
Miként az értékelést és a bűnmegelőzési stratégia terveze-
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tét is elkészítettük, és a kormány elé terjesztettük. Májusban kezdtük el a stratégia
újragondolását, augusztus
elején a bűnmegelőzési tanács megtárgyalta és szep

váljon, illetve azt, hogy kerülje el, hogy elkövető legyen.
Mert fiatal korban néha csak
egy hajszálon múlik az, hogy
sértett vagy áldozat, illetve
elkövető lesz belőlük. A má-

Dr Hatala József: a bűnmegelőzési stratégia négy fő területre koncentrál

tember 18-án el is fogadta a
bűnmegelőzési stratégiát. Ez
számunkra nagyon fontos
eredmény, mert szabályozott
keretek között tudunk dolgozni, különösen úgy, hogy a
stratégiával együtt elfogadta
az első két év cselekvési tervét is. A stratégia négy fő területre koncentrál.
XX Melyek lennének ezek?
– Az első és legfontosabb
szempont a felnövekvő ifjúsággal kapcsolatos bűnmegelőzési tevékenység. Nagyon
fontos, hogy úgy nőjön fel egy
fiatal generáció, hogy olyan
ismeretek birtokában legyen,
amellyel el tudja kerülni, hogy
bűncselekmény áldozatává

sodik fő beavatkozási területe
a stratégiának, az a közterületek biztonságának a kérdésköre. Azt tudjuk, a magyar
kriminálstatisztikából, hogy
jelentős számú bűncselekményt követnek el közterületen, ez meglehetősen irritálja
a lakosságot. Nagyon fontos
dolog, hogy ebben megfelelő
közös együttműködést, egy
közösségi rendészetet kialakítsunk, hogy előre tudjunk
lépni. A harmadik fő terület
az idősekkel kapcsolatos
probléma. Itt elsősorban azt
szeretnénk elérni, hogy az
átadott információk és tudás
birtokában minél kevesebb
idős váljon sértetté, bűncselekmény áldozatává. Végül a

negyedik fő terület a már
megbotlott, elkövetővé vált
és elítélt emberekkel való foglalkozás, az ő rehabilitációjuk.
Minél zökkenőmentesebben
vissza lehessen vezetni őket a
normális társadalmi létbe.
Fontos megemlítenem, hogy
a stratégiára a kormány költségvetési forrást is rendel,
700 millió forint az éves költségvetési keret, ha teljesül, ez
nagy mozgásteret ad.
XX A csapatépítés befejeződött?
– Tulajdonképpen a csapatépítés 90-95 százalékban
befejeződött, inkább a minőségre való hangolás zajlik. Azt
tudni kell, hogy a bűnmegelőzéssel foglalkozni az egy speciális ismeretet és tudást igényel. Amellett, hogy a szervezetet ki kellett alakítani, a vele
való kommunikációs tevékenységet is át kellett gondolni és be kellett indítani. A tanácsnak az egyik feladata az
is, hogy a megelőzési programok és gyakorlatok ismertetésre és elterjesztésre kerüljenek. Szoros együttműködést alakítottunk ki az ifjúsági
és sport által vezetett államtitkársággal. Pedagógusokkal,
a testnevelőtanárok egyesületével, számtalan szervezettel. Nagy lehetőséget látunk
a tömegsport és a diáksport
népszerűsítésében. Elindítottuk a Legyen a sport a szenvedélyed programot, amely
most is zajlik. Több kezdeményezés van. Egyik legsikeresebb rendezvényünk, a Police
Coffee rendezvénysorozat.
Ennek az a célja, hogy megtudjuk, a lakosok a saját lakókörnyezetükben, hogy ítélik
meg a közrendet, közbiztonságot. Egy személyes beszél-

getés keretében pontos kép
alakul ki bennünk, hogy az ott
élő embereknek valójában
milyen is a biztonságérzetük.
XX Ezek állandó bázisok
vagy kampányszerűen
működnek?
– Nem, nem. Úgy állandó
a bázis, hogy a CBA kereskedelmi vállalat, a kereskedelmi
egységeiben biztosít erre helyet. Megyünk, és szinte lefedjük az egész országot. Minden pénteken. Voltunk a főváros VIII. kerületében, Kecskeméten, Győrben, Százhalombattán, Bátonyterenyén,
Ürömön. Átlagban mondhatom, 80-100 fő között ülnek
le, beszélgetnek a kollégákkal
az emberek.
XX Az ott szerzett információk feldolgozásra kerülnek?
– Hogyne, ez nagyon fontos. Örömmel konstatáljuk,
hogy a helyi rendőrök munkáját az ott lakók mindenütt
nagy elismeréssel fogadják. E
mellett elmondanak olyan
információkat, ami megkön�nyíti a kollégáknak a munkáját, sőt, nemcsak a rendőrségre tartozó biztonsági faktort,
hanem adott esetben felhívják a figyelmet a fiatalokkal
kapcsolatos problémákra,
egy-egy közvilágítással kapcsolatos problémára, jelzőtáblák hiányára. Sőt, egyik
helyen kiderült, hogy egy lakótelepi garázssoron nincsen
tűzcsap. Akkor vennék észre,
ha már lángol minden. Ha-

sonló információk tömkelegét kapjuk. Nagyon fontos az,
hogy valós képet kapjunk,
mert amikor az emberek beszélgetnek a rendőrökkel, az
nem ugyan az, mint amikor
egy kérdőívet ki kell tölteni.
Sokkal jobb. Eddig már majdnem ezer emberrel beszélgettünk. Ez egy közvélemény-kutatásnál is jelentős létszámot
jelent. Mondhatnánk reprezentatívnak. De ha azt veszem, hogy ezek egy-egy kis
területről jönnek be, mindenféleképpen reprezentatív.
Ezekből a beszélgetésekből az
jön ki, az jön vissza, amit az
egyéb statisztikák is mutatnak, a rendőrség társadalmi
megítélése jelentősen emelkedett. Egész pontosan a második helyre került, ami úgy

ben, az ő javaslataikat
belefogalmaztuk. De
nemcsak az övéket, a
polgárőrségét is, miként sok más szervezetét is. Ez egy közös
munka, de ezt mi fogtuk össze. Visszatérve
a rendőrségre, a feladatuk törvényben
egyértelműen szabályozott. Az egyik legjobban szervezett megelőzési erővel rendelkezik a rendőrség. A
bűnmegelőzési tanács
meg egy kormány által Hatala tavaly február óta a tanács elnöke
létrehozott, szervező,
bűnmegelőzést összevonkoordináló szervezet. Nem
akarom felsorolni, de tizenöt
ják?
pontban a bűnmegelőzési ta– Én azt nem tudom megnács működéséről szól a kor- mondani, hogy messze vagy
mányhatározat. A koordinálás, közel. Egy biztos, vannak ilyen
nézetek. Nagyon sok módszerbeli hasonlóság van a hátDr. Garamvölgyi László dandártábornok a Nemzeti
térben. Olyan ismereteket
kell közvetíteni és átadni az
Bűnmegelőzési Tanács Kommunikációs Igazgatója:
állampolgároknak, ami az ő
A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiában szerepel, hogy a
biztonságukat szolgálja. Nem
Tanács maga is szervez bűnmegelőzési programokat, de a
dolgozunk mi egymás mellett
már működőket is támogatja.
el, mert számtalan olyan bűn2014. márciusában az Ágota Alapítvány négycsillagos
megelőzési rendezvényünk és
rendezvénysorozatát támogatta az NBT, de minden
programunk van, a bűnmegprevenciós kezdeményezést felkarolunk, hiszen a bűnmegelőzési ismeretek mellett terelőzés valóban nemzeti ügy. Tudjuk, hogy megalakult a
mészetesen a közlekedésbizMagyar megelőzési, bűn nélküli Élet Alapítvány is, melyet
tonsági kérdés is oktatásra
lehetőségeinkhez mérten szintén fogunk támogatni.
kerül.

gondolom, 2010-hez képest
egy fantasztikus teljesítmény.
XX A rendőrségen vetélytársat látnak a tanácsban?
– A rendőrség nagyon
hasznosan és keményen dolgozott a stratégia elkészítésé-

a szervezés, a nemzetközi kapcsolatok, a tudományos kutatások, sok-sok feladata van a
tanácsnak. Míg a rendőrségnek az ő szervezeti keretein
belül kell dolgoznia. A bűnmegelőzési stratégia kimondottan a rendőrségre is szabott ki feladatot.
Értelemszerűen a
stratégia végrehajtásáért meg a bűnmegelőzési tanács
a felelős.
XX Önnek szíve
csücske volt a baleset-megelőzés is.
– Jól tudja. Az
Országos Balesetmegelőzési Bizottság húsz évéből, tíz
évig elnök voltam.

A Police Coffee célja, hogy megtudják a lakosok miként ítélik meg saját
lakókörnyezetükben a közbiztonságot

XX Messze vagyunk még attól,
hogy a baleset- és a

XX Mi lesz a szerepük a
Bűnmegelőzési Centrumoknak?
– A bűnmegelőzési stratégia feladatul határozta
meg, hogy az első két évben,
2014–15-ben egy stabil és
három mobil megelőzési
centrumot kell létrehozni és
működtetni. Keressük a helyét és értelemszerűen jó
lenne, ha az első a fővárosban létesülne. Ebben a Bűnmegelőzési Centrumban az
idegenforgalommal kapcsolatos megelőzési kérdéseket
is lehetne kezelni. Itt a turisták kaphatnának olyan információkat, ha valami őket
érte, hogy hova menjenek.
Az időseknek, a fiataloknak
oktatótermeket alakítanánk
ki. Esetleg vagyonvédelemmel kapcsolatos kiállításokat,
hogy milyen technikai eszközök és megoldások vannak.
Kovács Vince

HEKUS

5

