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Helyi rendőrök a jobb közérzetért
Fontos feladatuk a közbiztonság, a rend erősítése Székelyföldön
• A közbiztonság 
javítása, a rend, a 
szabályok betartá-
sának ellenőrzése, a 
határozott, hatékony 
fellépés a közhan-
gulatot is kedvezően 
befolyásolja – az ál-
talunk megkérdezett 
illetékesek szerint 
ezért is szükség van 
a helyi rendőrségekre 
Székelyföldön. Ma-
rosvásárhely példáját 
Székelyudvarhely és 
Gyergyószentmiklós 
követte, most Csík-
szereda is igyekszik 
felzárkózni.

KOVÁCS ATTILA

A székelyföldi nagyobb váro-
sok közül Csíkszereda kivé-
telével mindenütt van helyi 

rendőrség, amelynek fontos szerepe 
van a rendfenntartás, illetve elle-
nőrzések területén. A helyi rendőr-
ségre vonatkozó jogszabály értelmé-
ben helyi rendőr nem állapíthat meg 
bármilyen kihágást, csupán azokat, 
amelyek besorolhatók a 2010-ből 
származó 155-ös törvény előírásai 
közé. A törvény a közbiztonsággal, 
vagyonőrzéssel, építkezésekkel, 
plakátolással, környezetvédelem-
mel, kereskedelemmel és lakos-
ság-nyilvántartással kapcsolatos 
hatáskörökkel ruházza fel a helyi 
önkormányzatok által fenntartott 
testületeket. Közlekedésrendészeti 
fellépésük csak gyalogosokra és ke-
rékpárosokra korlátozódik, ugyan-
akkor nem indíthatnak bűnügyi 
vizsgálatot sem. A közbiztonságot 
és ezzel együtt a közhangulatot 
viszont kedvező irányba tudják be-
folyásolni – ez a véleménye Ember 
Attilának, a Székelyudvarhelyi Pol-
gármesteri Hivatal referensének. 
Mint kérdésünkre kifejtette, a helyi 
rendőrség megalakulása előtt a vá-
rosban számos utcai verekedés, au-
tós üldözés, közismert és köztiszte-
letben álló személyeket ért támadás 
történt a nyílt utcán, napközben is. 
,,Ez egyértelműen jelezte, hogy bi-
zonyos személyek és csoportok úgy 
érezték, bármit megtehetnek kö-
vetkezmények nélkül, ez rányomta 
a bélyegét a közhangulatra is. Ezt 
követően jött létre a helyi rendőr-
ség, és viszonylag rövid időn belül 
jelentős javulás következett a köz-
biztonság és közérzet szempontjá-
ból is” – ismertette. 

Bizalom a lakók részéről
Úgy tapasztalják, a város lakói biza-
lommal viseltetnek a helyi rendőrség 
iránt, ennek egyik oka, hogy magya-
rul beszélnek, másik, hogy szükség 
esetén azonnal elérhetők. ,,Be kell 
ismernünk ugyanakkor azt is, hogy 
érik kritikák is a munkájukat, hisz 
még a mai napig is sok városlakó 
nehezményezi, ha a közlekedésben, 
parkolásban és más kérdésekben is 
rendet próbálnak teremteni, és ennek 
érdekében bírságokat alkalmaznak” 
– tette hozzá. A helyi rendőrök jelen 
vannak a közterületeken, fi gyelik a 
szabálytalanul parkoló autókat, a 
szemétgyűjtő pontokat, a kamera-
rendszer segítségével felügyelik a vá-
ros különböző részeit, jelen vannak 
reggelente az iskolák előtt, és a város 
forgalmasabb pontjain segítik a biz-
tonságos közlekedést. Aktív szerepet 
vállalnak a környezetvédelem terü-
letén, és átvettek különböző, eddig 
biztonsági cégek által végzett szolgál-
tatásokat, ezzel segítve a polgármes-
teri hivatal munkáját és biztosítva a 
város rendezvényeinek akadálytalan 
lebonyolítását. Ugyanakkor számos 
esetben akadályoztak meg, illetve 
derítettek fel lopásokat, betöréseket, 
azonosítottak be garázdálkodókat – 
tudtuk meg. Az illetékes úgy értékel-
te, jobban fel kell lépni a törvénytelen 
építkezések megakadályozása érde-
kében, együttműködve a városháza 
urbanisztikai igazgatóságával, és 
további lépéseket kell tenni a közle-
kedés biztonsága terén is. ,,El kell ér-
nünk azt is, hogy az állami rendőrség 
még inkább partnerként tekintsen 
a helyi rendőrségre, ne átengedje a 
munkát, hanem közös erővel old-

juk meg a feladatokat, hisz nem az 
állami rendőrség helyett, hanem az 
ő munkájuk kiegészítésére hoztuk 
létre ezt az intézményt” – magya-
rázta az illetékes.

Marosvásárhely a minta

Székelyudvarhelyen a már nyolc 
éve működő marosvásárhelyi helyi 
rendőrség tapasztalatait is haszno-
sították. Utóbbi testület létrehozá-
sát a közrend fenntartása mellett 
a helyi érdekű intézmények, ob-
jektumok őrzése és a helyi önkor-

mányzat határozatai betartásának 
követése, ellenőrzése indokolta – 
vázolta érdeklődésünkre Ioan Da-
maschin. A marosvásárhelyi helyi 
rendőrség igazgatója szerint ez a lé-
pés elősegítette a rendfenntartók és 
a helyi közösség közti közeledést, 
és kedvező irányba befolyásolta a 
lakosság és a helyi rendőrség által 
képviselt helyi közigazgatás kap-
csolatát, külön hangsúlyt fektetve 

a megelőzésre és a tájékoztatásra. 
,,A helyi rendőrség legfőbb felada-
ta Marosvásárhelyen a különböző 
nemzetiségű, vallású és kultúrájú 
közösség problémáinak azonosí-
tása és megoldása” – ismertette 
Damaschin, aki szerint hasonlóan 
fontos a polgárok biztonsága ér-
dekében végzett bűnmegelőzési 
tevékenység, a különböző rendez-
vények biztosítása, a lakossági ész-
revételekre, bejelentésekre történő 
gyors reagálás. Az igazgató úgy 
értékelte, az elmúlt 8 év alatt a he-
lyi rendőrség szervezeti felépítése 

megerősödött, és a polgárok érde-
kében létrehozott intézményként a 
decentralizáció jó példáját jelenti. 
,,A polgárok jogait és érdekeit véd-
jük, akik megbízható, felelős sze-
mélyekhez fordulhatnak felelőtlen 
közhivatalnokok helyett. Célunk 
a partnerség a közbiztonságra, 
rendre vigyázó helyi rendőrség és 
a lakosság között, amely haszonél-
vezője tevékenységünknek. Ennek 

eredménye a több ezer lakossági 
bejelentés, amely jóval meghaladja 
az első években regisztrált néhány 
százat” – fejtette ki. A marosvásár-
helyi helyi rendőrség Damaschin 
szerint mintaintézménynek, eta-
lonnak számít az országban, a szé-
kelyudvarhelyin kívül több helyi 
önkormányzat – Gyergyószentmik-
lós, Dicsőszentmárton, Nagyernye, 
Marosludas, Szászváros, de példá-
ul Újbuda Önkormányzata is – a 
vásárhelyi tapasztalatok alapján 
hozott létre saját helyi rendőrséget, 
és alkalmazottaikat is oda küldték 
gyakorlatra. Ezek mind azt bizo-
nyítják, hogy a lakosság bízik a 
helyi rend őrökben – érvelt az in-
tézményvezető. Hozzátette, a vi-
szonylag szerény létszámuk és fel-
szereltségük miatt néha a polgárok 
egy része úgy érzi, nem biztosítják 
számukra az elvárt védelmet, ezért 
kifogásokkal is szembesülnek. A 
jobb együttműködés érdekében 
Damaschin a társadalmi együtt-
élési normákat hatékonyan szabá-
lyozó törvényes keret létrehozását, 
ugyanakkor az általa vezetett szer-
vezet kielégítő felszereltségének 
biztosítását és a helyi rendőrök fo-
lyamatos szakmai képzését tartaná 
hasznosnak.

Folytatás az  5 .  o ldalon т

Néhol már működik, máshol most 
döntöttek ennek fontosságáról. 
,,Ha valamilyen módon rendet 
akarunk tenni, erre szükség van”

▴   F O T Ó :  B A R A B Á S  Á K O S

„ Célunk a partnerség a 
közbiztonságra, rendre 
vigyázó helyi rendőr-
ség és a lakosság között, 
amely haszonélvezője 
tevékenységünknek.




