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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 feladat ellátására. A Megbízott 

részéről a kapcsolattartásra kijelölt személy: Csillik László. 

 

Beszámolóhoz kapcsolódó számla: NQ9SB 5492355 

Teljesítési időszak: 2015.01.01. – 2015.02.28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SZEM mozgalom népszerűsítése 

 
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 negyedik alkalommal megvalósult SZEM 

mozgalom népszerűsítése feladat ellátásáról. 
 
 

Megvalósító: 
Név: Alsómocsoládi Polgárőr Egyesület 

Székhely: 7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21. 
Adószám: 18327269-1-02 
 

Helyszín: 7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21. 
 

Időpont: 2015. január 19. 
  
 

„Apró csínyekből lesznek a nagyok,  
jobb lesz hát meg sem kezdened 

Hidd el a Nap reád szebben ragyog 
Kezed, ha be nem szennyezed.” 

Benedek Elek 
 
 

A januári Szem mozgalom a korábbi előadásokon elhangzott témáknak egyfajta 
összefoglalására, a különböző – főleg vidéken, falvakban előforduló – 

bűncselekmények okainak, következményeinek és megelőzésének 
újratárgyalására irányult. A résztvevők közül voltak olyanok, akik előző év 
decemberében költöztek új lakásba, ennél fogva fontos volt tudniuk, hogy a 

megelőzéshez ki kell alakítaniuk egy szoros, lehetőleg baráti kapcsolatot, 
viszonyt új szomszédjaikkal. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a kölcsönös 

segítségnyújtás, a szomszéd távollétében esedékes elővigyázatossági 
intézkedések megtétele, pl. újság összegyűjtése, egy-egy lábnyom, szemetes 
kihelyezése, visszatarthatja a tolvajt a szándékától. Az előadáson szóba kerültek 

az egyes biztonsági berendezések típusai, megbízhatósági fokuk, áraik. A 
beszélgetés során fórumhangulat alakult ki, szinte mindenkinek volt véleménye, 

tapasztalata, vagy másodlagos forrásból szerzett információi. 
 
A résztvevők valamennyien jó megoldásnak vélték, és a biztonságuk érdekében 

tett megfelelő lépésnek gondolták a mozgásérzékelő lámpa, vagy álkamera, 
álriasztó beszerzését. Ezek az eszközök bizonytalanságot ébreszthetnek az 

elkövetőben, amely kockázatos döntési helyzet elé állítja. Egy tolvajnak a legfőbb 
munkaeszköze az idő, amelynek szűkössége csökkenti az egyéni 
kockázatviselését. 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
Az előadás további részében az álláshirdetésekkel kapcsolatos bűncselekmények 

is átbeszélésre kerültek. A résztvevők mindannyian hallottak már olyan 
esetekről, amelyek csábító ajánlatnak látszó – akár belföldi, akár külföldi – 
munkalehetőségeket ajánlanak fel a mit sem sejtő polgárnak. Külföldi 

munkavállalás esetén feltűnő lehet a nyelvtudás teljes hiánya ellenére kínálkozó 
jó lehetőség. Már a szakmunkák és segédmunkák is igénylik az alapfokú 

nyelvismeretet, a megbízható, külföldi munkavállalásra toborzó munkaerő- 
kölcsönző vállalkozások szerint. Az információgyűjtés hiányából fakadó rossz 
döntés nyomán átverés áldozatai lehetünk és túl azon, hogy munkát sem 

kapunk, irataink és pénzünk is elvész. A résztvevők figyelemmel kísérték az 
előadás erre vonatkozó részét, pozícionálták magukat a külföldi 

munkalehetőségek piacán és megértették, hogy fokozott körültekintéssel kell 
eljárniuk, ha adódna számukra munkaajánlat. 

 
De nemcsak a külföldön dolgozni szándékozóknak, hanem a vidéki városokban 
dolgozni akaróknak is számolniuk kell a csalók fortélyaival. Az indokolatlanul 

magas fizetés, a fizetett szállás mindkét esetben gyanús körülmény lehet. 
Figyelni kell arra, hogy az álláshirdetés – főleg ha egy ismertebb, nagyobb 

vállalathoz szól – ne érkezzen ingyenesen hozzáférhető levelezőrendszerekről, 
személyes fiókokról (gmail, citromail stb). Egy nagyvállalat megteheti magának, 
hogy saját domain névvel rendelkezik és valószínűsíthető, hogy a hivatalos és 

közvetlen munkaajánlatok is erről érkeznek. 
 

A résztvevők egyetértettek abban is a téma kapcsán, hogy a munkakereséshez 
érdemes a piacvezető állásportálokat használni. 
 

Pozitív változás: 
 

 Egymás iránti felelősségérzet erősödése 
 Képesség a rendőrség munkájának segítése érdekében 
 Munkavállalással kapcsolatos biztonsági körülmények megértése 

 Bizalom kialakulása a rendőrség munkájával kapcsolatban 
 Közösségi kapcsolatok erősödése 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 

SZEM mozgalom népszerűsítése 

 
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 ötödik alkalommal megvalósult SZEM 

mozgalom népszerűsítése feladat ellátásáról. 
 
 

Megvalósító: 
Név: Alsómocsoládi Polgárőr Egyesület 

Székhely: 7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21. 
Adószám: 18327269-1-02 
 

Helyszín: Alsómocsolád, 108/1 Hrsz. 
 

Időpont: 2015. február 09. 
  
 

„A bűnösök mindig az árnyékban bújnak meg, mert a bűnnek lételeme a 
sötétség. A bűnösök fegyvere még a szótlanság, miután a bűn egy másik kelléke 

a csend.” 
Ezel, Bosszú mindhalálig c. film 

 
 
Az utolsó előadás alkalmával átbeszéltük a résztvevőkkel az eddig összegyűjtött 

információkat, a bűncselekmények típusait, kategóriáit, megelőzését, mivel a 
résztvevők valamennyien egy érdekközösséget alkottak.  

 
Az előadás interaktív, véleményközlő, tapasztalatátadó hangulatban telt, az 
elhangzott ismétlő fejezetek felidézése erősítette a résztvevőkben azt az 

elszántságot, amely már cselekvésre inspirál. Együtt és felülről látva a négy 
előadást elmondható, hogy a bűnözés formáinak más és más a valószínűség 

eloszlása. Kisebb településeken inkább a besurranó és trükkös tolvajok által 
okozott problémákkal és esetekkel találkozunk, ahogy pedig növekszik a 
lélekszám, településméret, úgy gyakoribbá válnak a betöréses lopások.  Egy-egy 

településre látogatva gyakran hívja fel figyelmünket a településnév tábla alatti 
üzenet, hogy „Szem mozgalom” működik a településen. Ez önmagában már 

kockázatot jelent a rossz szándékkal érkező "turistáknak".   
 
Újra szóba kerültek a negyedik előadáson elhangzottak, illetve kiegészültek a 

telefonos csalás jelensége ismertetőjeleinek magyarázatával. Egy résztvevővel a 
napokban történt, hogy egy afrikai országból érkezett hívása. A gyanútlan 

állampolgár mit sem sejtve felveheti, vagy később visszahívhatja ezeket a 
telefonszámokat, amelyek voltaképpen magát a problémát jelentik. Fontos azt 
tudni, hogy a rendőrség csak akkor tehet lépéseket, ha fennáll a csalás 

tényállása.  Fontos volt hangsúlyozni, hogy ne vegyük fel a telefont, ha olyan 
nem Magyarországról érkező hívószámról érkezik hívás, amely nem származhat 

külföldön tartózkodó ismerősi körből.  
 



 

 

 
 

 
Azonban nem árt tudni, hogy az utcai árusok sem minden esetben kereskedői 

szándékkal érkeznek. Mindamellett, hogy minőségileg kifogásolható árukat 
terjesztenek, amelyekre semmiféle garanciát nem vállalnak, megeshet, hogy 
ugyanazokkal a trükkökkel próbálkoznak, amelyekkel a trükkös tolvajok. A 

résztvevők is elismerték, hogy felelőtlenség beengedni, és akár egy pillanatra is 
magára hagyni az utcai árust.  

 
Az előadás végén a résztvevők megtudhatták, hogy ugyan léteznek hamis 
jelvények, ruházatok, amelyek beszerzésével a tolvajok látszólag igazolni 

igyekeznek magukat, de ez is lefülelhető. Az igazi rendőr jelvényén egy 
számsorozat van, egy ötjegyű azonosítószám, amely az álrendőr leegyszerűsített 

"Police" jelvényén nincs jelen. Az igazán elszánt bűnözők akár hamis házkutatási 
paranccsal is megjelenhetnek, amely során számos értéktárgyat "foglalnak" le. A 

jelvényről még tudni kell, hogy az esetlegesen, a betörők által belegravírozott 
kitalált azonosítószám tapintása érdes, mivel nem fedi egy olyan műanyag réteg, 
amely az eredeti jelvényen található számot, amely emiatt nem is érezhető, ha 

ujjunkat végighúzzuk rajta. 
 

Pozitív változás: 
 

 Egymás iránti felelősségérzet erősödése 

 Képesség a rendőrség munkájának segítése érdekében 
 Munkavállalással kapcsolatos biztonsági körülmények megértése 

 Bizalom kialakulása a rendőrség munkájával kapcsolatban 
 Közösségi kapcsolatok erősödése 
 Rendőri azonosítók megismerése 

 
 

 
 
 

 
Kelt: 2015.03.10. 

 
 
 

 
 

                                                                                   
                                               


