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A modern rendőrség kialakulása és a rendőrség fejlődése
 Sir Robert Peel és a Scotland Yard
Rendőrségi korszakok az USA-ban
 politikai korszak
 professzionális/reform korszak
 közösségi rendészet korszaka
Modern rendészeti stratégiák
 A közösségi rendőrségi stratégia: COP
 A probléma-orientált rendőrségi stratégia: POP
 Betört ablakok elmélet és a Zéró-tolerancia
 A CompStat és a New York-i modell
 A bűnügyi hírszerzésre alapuló rendőrség stratégia: ILP
A közösségi rendészet jelenlegi fogalma és elemei:
 Együttműködés a helyi közösséggel
 Problémamegoldás
 Szervezeti reformok
A közösségi rendészet hazai értelmezése
Definíció
 Definíció: a közösségi rendészet a közösségek biztonságának megteremtése érdekében
végzett rendőri tevékenység. Része annak a nem csupán rendőrség által végzett
rendészeti munkának, amelynek fő célja a közbiztonság megteremtése és fenntartása.
A közösségi rendészeti tevékenység az adott település rendőrségének olyan működése,
amely egy új filozófia alapján törekszik a helyi közösség legszélesebb bevonásával a
biztonságérzet megteremetésére, a rendőrség és a lakosság közötti bizalom
kialakítására és a közbiztonság megteremtésére, és ezáltal az életminőség javítására.
Célok
 A helyi közösség tagjai biztonságérzetének megteremetése.
 A kölcsönös bizalom kialakítása a helyi közösség tagjaival.
 A helyi közbiztonság megteremtése.
Alapelvek:
 Elérhetőség és kapcsolattartás
 Proaktív szemlélet







Kezdeményezés
Partnerség és együttműködés
Átláthatóság és nyilvánosság
Decentralizált döntéshozatal
Felelősség és számon kérhetőség

A közösségi rendészet hazai modelljének főbb elemei
 Megfelelés a közösség igényeinek: ügyfélközpontúság – szolgáltató rendőrség
 Aktív kapcsolat a helyi közösséggel
 Probléma-orientált gondolkodásmód
 Bűnmegelőzés
 Azonosíthatóság, elérhetőség, területi felelősség – a közösségi rendőr
Rendőrségi válaszok típusai a közbiztonsági problémákra
 Preventív válasz – a bűnmegelőzési tevékenység:
 Proaktív válasz – a problémamegoldó tevékenység:
 Reaktív válasz – beavatkozó tevékenység:
 Represszív válasz – a jogalkalmazó tevékenység:
Új szereplők és szerepeik a hazai modellben
 a közösségi rendőr
o zóna kialakítás
o kiválasztás
o feladatrendszer/tevékenység
 problémamenedzser
 problémaelemző
Modellel érintett további szakterületek
 vezetés-irányítás
 elemzés-értékelés
 bűnmegelőzési tevékenység
 bűnügyi tevékenység
 közrendvédelmi tevékenység
 igazgatásrendészeti tevékenység
A közösségi rendészet kapcsán leggyakrabban felmerülő vitaindító kérdések:
-

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?

