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Alsómocsolád Község Önkormányzata és az Alsómocsoládi Polgárőr Egyesület 

2014.09.19–én Megbízási szerződést kötött a „Szegregáció helyett integráció 

Alsómocsoládon” című, DDOP-4.1.2/B-13-2014-0001 azonosító számú projekt 

keretében SZEM Mozgalom népszerűsítése, bevezetése feladat ellátására. A 

Megbízott részéről a kapcsolattartásra kijelölt személy: Csillik László. 

 

Beszámolóhoz kapcsolódó számla: NQ9SB 5492354 

Teljesítési időszak: 2014.09.01. – 2014.12.31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SZEM Mozgalom népszerűsítése, bevezetése 
 
 
 

Beszámoló a DDOP-4.1.2/B-13 azonosító számú Lakhatási integrációt modellező 
szociális célú településrehabilitációs kísérleti projekt „Szegregáció helyett 
integráció Alsómocsoládon” című pályázat keretében első alkalommal 
megvalósult SZEM Mozgalom népszerűsítése, bevezetése programról. 
 

 
Megvalósító: 
Alsómocsoládi Polgárőr Egyesület 
7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21. 
Adószám: 18327269-1-02 
 
Helyszín: Alsómocsolád, Rákóczi u. 21. 
 
Időpont: 2014. október 27. 
  
 
„Ha valakinek élő hite van, az kihat a családjára, a környezetére, s végső soron a 
társadalomra is. A közösségnek jellemformáló, hitet erősítő ereje van.” 

Cseri Kálmán 
 
 
A SZEM mozgalomnak nagyon fontos küldetése van a lakóközösségek számára, 
így az alsómocsoládi lakosok, a szegregáción belül élők számára is! A mozgalom 
célkitűzése a lakóközösségben előforduló bűncselekmények megelőzése, illetve 
korlátozása. A program során meg kell ismerkedni lakótársainkkal, fel kell mérni 
a jószomszédi együttműködési lehetőségeket. A bűncselekményekkel szemben 
éberséget kell kifejleszteni, és egymás érdekében összehangoltan kell 
tevékenykedni.  
 
Első alkalommal (2014.10.27.) magának a mozgalomnak, mint 
kezdeményezésnek a bemutatása történt meg a résztvevők számára. Az első 
előadás vázlatokba szedte, hogy milyen együttműködő lépésekre van szükség, 
hogy megakadályozzuk az áldozattá válást, amelynek nem szabad 
privilégiumként csak a tehetősek számára elérhetőnek lennie. Az önszerveződő 
körök arra épülnek szerte a világon, hogy a biztonsági szükségletet – amelyet 
köztudottan a hierarchiai rendeződés alapján minden ember igényel – 
kielégítsék. A résztvevők is elismerték, hogy ismerni és jó kapcsolatban lenni 
egymással és szomszédjainkkal már egy nagy lépést jelent a megelőzés 
irányába. A mozgalomban résztvevők vállalják egymás ingatlanának, értékeinek 
megfigyelését és szokatlan vagy gyanús esetben értesítik egymást és/vagy az 
illetékes hatóságokat. Mindenkor fontos, hogy minél részletesebben jegyezzük fel 
a gyanús esemény mozzanatait. Az első foglalkozáson az egyes praktikák 
hasznossága is nyilvánvalóvá vált. Ha elutazik, nyaralni megy a szomszéd, 
ürítsük ki postaládáját, hogy ne keltsen feltűnést az illető távolléte. De fontos 
részlet lehet egy-egy idegen, főleg lassan haladó jármű rendszámának felírása, 
vagy legalábbis megjegyzése is, hogy szükség esetén ezek bemenő adatokként 
segítsék az információgyűjtést. 



 

 

SZEM Mozgalom népszerűsítése, bevezetése 
 
 
 

Beszámoló a DDOP-4.1.2/B-13 azonosító számú Lakhatási integrációt modellező 
szociális célú településrehabilitációs kísérleti projekt „Szegregáció helyett 
integráció Alsómocsoládon” című pályázat keretében második alkalommal 
megvalósult SZEM Mozgalom népszerűsítése, bevezetése programról. 
 

 
Megvalósító: 
Alsómocsoládi Polgárőr Egyesület 
7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21. 
Adószám: 18327269-1-02 
 
Helyszín: Alsómocsolád, 108/1 Hrsz. 
 
Időpont: 2014. november 12. 
  
 
Második alkalommal (2014.11.12.) már az egyes elkövetési formák kerültek 
tárgyalásra, amiket minden résztvevő érdeklődéssel követett, hiszen ha nem is 
személyes tapasztalat adta a párbeszéd tárgyát, de közvetve mindenki 
találkozott már besurranó tolvajok által megkárosított szomszéddal, ismerőssel, 
rokonnal, baráttal. A résztvevők tájékozódtak az épületen belüli és épületen 
kívüli elkövetési formák egyes eseteiről. A lakosság figyelemfelkeltése és 
folyamatos tájékoztatása, valamint a szomszédok egymásra figyelése 
csökkentheti az áldozattá válás elméleti valószínűségét, de ez a szociális 
szemléletmód mindenkiben ki kell, hogy alakuljon ahhoz, hogy az egymás iránti 
bizalom megmaradjon, újjászülethessen, ellehetetlenítve a tolvajok munkáját. A 
második alkalommal elhangzott információk így hasznosnak és iránymutatónak 
bizonyultak a résztvevők számára. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SZEM Mozgalom népszerűsítése, bevezetése 
 
 
 

Beszámoló a DDOP-4.1.2/B-13 azonosító számú Lakhatási integrációt modellező 
szociális célú településrehabilitációs kísérleti projekt „Szegregáció helyett 
integráció Alsómocsoládon” című pályázat keretében harmadik alkalommal 
megvalósult SZEM Mozgalom népszerűsítése, bevezetése programról. 
 

 
Megvalósító: 
Alsómocsoládi Polgárőr Egyesület 
7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21. 
Adószám: 18327269-1-02 
 
Helyszín: Alsómocsolád, Rákóczi u. 21. 
 
Időpont: 2014. december 12. 
 
 
Harmadik alkalommal (2014.12.12.) a résztvevőkkel a megelőzés 
módszertanáról beszélgettünk. Szóba jöttek és részletesen megbeszélésre 
kerültek az egyes lehetőségek. A trükkös lopást elkövetők a jóhiszeműséget, 
közvetlenséget használják ki. Elejét vehetjük az ilyen sérelmeknek, ha nem 
engedünk idegen „pénzbeszedőt” vagy „pénzvisszafizetőt” a lakásunkba, mert 
megfigyelhetik pénzünk helyét és később rossz szándékkal „visszatérhetnek”. 
Ajánlott a megtakarított pénz bankban tartása, és a kártyával történő vásárlás. 
De ezzel kapcsolatban is megfogalmazódnak a biztonsági előírások, hiszen a 
feltűnő helyen tartott PIN kódhoz a mögöttünk vagy mellettünk állók könnyedén 
ráláthatnak. Az alkalmi lopás elkövetői az éjszaka leple alatt vagy a tulajdonos 
távollétében munkálkodnak, ezért a megelőzés módjai is eltérőek. Ez az 
elkövetési forma a megélhetési bűnözéshez kapcsolható, alkalomszerűsége ebből 
adódik. Az előadás felhívta figyelmüket a kutyatartásra, vagy amennyiben 
lehetséges, biztonsági berendezések felállítására. Érdemes az elvégzendő 
munkáinkhoz rokoni, baráti segítséget kérni, mintsem idegenekkel dolgoztatni, 
akik kihasználhatják beléjük vetett bizalmunkat. 
 
Az egyes biztonsági intézkedések közül már egynek a használata/alkalmazása is 
csökkenti a kockázatot, de a „több szem többet lát” elvet követve az együttes 
alkalmazásuk minimalizálja vagy akár meg is szüntetheti azt a rést, amire a 
tolvajok a tevékenységüket optimalizálják. 
 
A SZEM mozgalom egy szükségszerű kezdeményezés, amelyet a bűnesetek nagy 
száma és elterjedése hívott életre. Azt is mondhatjuk, hogy az a jó közösség, 
ahol a „szem mozgalom” a lakók automatikus társadalmi berendezkedése, mert 
így jelent csak igazi kihívást a tolvajok, betörők számára.  
 
 
 
 
 



 

 

 
Pozitív változás: 
 

• Egymás iránti felelősségérzet erősödése 
• Képesség a rendőrség munkájának segítése érdekében 
• Fokozottabb figyelem kialakulása értékeink védelme érdekében 
• Bizalom kialakulása a rendőrség munkájával kapcsolatban 
• Közösségi kapcsolatok erősödése 

 
 
 

 
Alsómocsolád, 2015.01.12.   

 
 
 

 
 
 
                                                                                  Csillik László 
 elnök 
                                              Alsómocsoládi Polgárőr Egyesület  


