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Milyen lehetőségei vannak közösségi rendészetnek a centrális rendőrségen belül?
A rendőrség funkciója: rendfenntartás vagy szolgáltatás?
Mérhető-e és hogyan a rendőrség működésének hatékonysága?
Átfedések a körzeti megbízottak és közösségi rendőrök feladatai között;
Hova érdemes helyezni a hangsúlyt a rendészetben: megelőzés vagy reagálás?
Az új Btk.

 Büntethetőségi korhatár csökkentése 12 évre a legsúlyosabb bűncselekmények esetén
(emberölés; erős felindulásban elkövetett emberölés; életveszélyt vagy halált okozó testi
sértés; rablás; kifosztás);
 Jogos védelem szabályainak kiszélesítése (védelmi berendezések, élet elleni támadás
vélelmezése, nincs arányossági követelmény, nincs kitérési kötelezettség;)
 Három csapás.
A jogos védelem
 Nem büntetendő annak a cselekménye, aki a saját, illetve a mások személye vagy
javai elleni jogtalan támadás megelőzése céljából telepített, az élet kioltására nem
alkalmas védelmi eszközzel a jogtalan támadónak sérelmet okoz, feltéve, hogy a
védekező mindent megtett, ami az adott helyzetben elvárható annak érdekében, hogy
az általa telepített védelmi eszköz ne okozzon sérelmet;
 Nem büntetendő az a cselekmény, amely a saját, illetve más vagy mások személye,
javai vagy a közérdek ellen intézett, illetve ezeket közvetlenül fenyegető jogtalan
támadás elhárításához szükséges;
 A jogtalan támadást a Btk-ban meghatározott esetekben úgy kell tekinteni, mintha az a
védekező életének kioltására is irányult volna;
 Nem büntethető, aki az elhárítás szükséges mértékét ijedtségből vagy menthető
felindulásból lépi túl;
 A megtámadott nem köteles kitérni a jogtalan támadás elől.
A pécsi kezdeményezés
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 PAB BTM hatodik ülése „Hogyan tehetők biztonságossá a nagyvárosok” címmel
2013. június 10-én;
 Szomorú apropóját az adta, hogy az elmúlt években több esetben rázták meg a Pécs
városában elkövetett súlyos bűncselekményekről szóló hírek a helyi és az országos
közvéleményt;
 A tudományos ülés résztvevői arra keresték a választ, hogy hogyan lehetne
biztonságosabbá tenni a nagyvárosok – különösen Pécs – életét, és egyúttal növelni a
lakosok szubjektív biztonságérzetét.
Az ülésen tett bejelentések
 a lakossággal közeli kapcsolatot tartó rendőrjárőrök alkalmazására vonatkozó javaslat
(„megnyugtató rendészet”);
 magasabb anyagi támogatás a rendőrségnek a jövőben;
 bővülő közterületi kamerarendszer;
 külön önkormányzati testület felállítása;
 megújuló és gyorsabb reagálást lehetővé tévő segélyhívó-rendszer.
Javaslatok







Bv-intézetekkel, pártfogó felügyelői szolgálatokkal való kapcsolattartás;
Gócpontok, problémás helyek gyakori felkeresése;
Közösségi oldalak, internet használata;
Prekriminális (pszeudokriminális) szituációkra való fokozottabb odafigyelés;
Udvarias kommunikáció;
Szolgáltató szemlélet.

