„TISZTELETET AZ ÉVEKNEK,

BIZTONSÁGOT AZ
IDŐSEKNEK”

AZ ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG ÉS A MAGYAR VÖRÖSKERESZT
„BŰNMEGELŐZÉSI ÉS SZOCIÁLIS VÉDŐHÁLÓ ” PROGRAMJA
AZ IDŐSEK ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK ÉS BIZTONSÁGÉRZETÉNEK
JAVÍTÁSÁRA
A Belügyminiszter, az Országos Rendőrfőkapitány és az OPSZ Elnöke 2011. július
18-án közösen értékelte a közrend és közbiztonság megszilárdítása, és az
állampolgárok
biztonságérzetének
javítása
érdekében
tervezett,
szoros
együttműködésben kialakított és végrehajtott intézkedések eredményeit.
Megállapították, hogy az intézkedési tervek megvalósítása időarányos, és
összességében eredményes.
A Kormányprogramban meghirdetett változtatások következetes végrehajtása, azok
hatásainak eltérő időbeni érvényesülése, valamint az érintettek reagálása illetve a
nemzetközi és hazai gazdasági folyamatok kedvezőtlen alakulása miatt erősíteni kell
a helyi közösségek tagjainak összefogását, és a közös célok érdekében való
cselekvést.
A társadalom értékrendjének pozitív irányú változtatása érdekében a Belügyminiszter
kezdeményezte, hogy az OPSZ –a 2010. május 28-i ELN/20/2010. sz. határozatával
jóváhagyott intézkedési tervvel összhangban- a Magyar Vöröskereszttel közösen, a
Rendőrség támogatásával helyezze új alapokra az idős emberek védelmét.
I.
AZ IDŐS EMBEREK HELYZETE
A társadalmak többsége nem megfelelő módon bánik idős tagjaival. Gyakori a velük
való durva bánásmód, a pszichés és fizikai bántalmazás, sokukat elhanyagolják,
vagy anyagi kárt okoznak nekik, és (nőknél) előfordul a szexuális erőszak is. A
kiszolgáltatott időseket otthonukban, családjuk körében éppúgy érhetik atrocitások,
mint a szociális vagy egészségügyi intézményekben. Egy uniós felmérés szerint az
idősekkel való durva, türelmetlen, sértő bánásmód általában nem szándékos, az
ilyen magatartást tanúsítók többsége csak türelmetlen, stresszes, és nem tudja,
valójában hogyan kellene kezelni az időskorúak problémáit. Az emberhez méltatlan
bánásmód elszenvedői általában magatehetetlen, testi vagy pszichés betegségben
szenvedő idős személyek.
Magyarországon az időskorúak sérelmére elkövetett cselekmények legnagyobb
része vagyon elleni bűncselekmény.1 Ezek közül is elsősorban lopás (alkalmi lopás,
zseblopás, betöréses lopás, besurranásos lopás, trükkös lopás, pénzváltásos lopás,
kórházi lopás) csalás, sikkasztás és rablás áldozatává válnak e korosztály tagjai. Az
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elkövetők a bűncselekmények során azt használják ki, hogy az áldozatok jószívűek,
hiszékenyek, egyedül élnek, hatékony védekezésre képtelenek.
Az óvatlanság, túlzott bizalom még mindig gyakori áldozati magatartás. Az idős
emberek korukból, egészségi állapotukból, életmódjukból, szokásaikból,
hiszékenységükből adódóan könnyebben megtéveszthetőek. Külön kiemelendő az a
tény, hogy a tanyavilágban élő idősek érzékenyebben reagálnak a bűnügyi helyzet
változásaira, így sajátos helyzetük miatt jobban igénylik a szolgáltató gondoskodását.
Az idős emberek biztonsága nagyon sok esetben nem pénz, sokkal inkább
óvatosság, odafigyelés, közösségi törődés kérdése.
Magyarországon minden ötödik ember betöltötte már a hatvanadik életévét, vagyis a
lakosság egészét tekintve az idősek aránya már ma is eléri a húsz százalékot. /Pest
megyében száz gyermekkorúra 145 időskorú jut. Az országos átlag 108–110 fő./
Magyarország demográfiai mutatóinak jellemzői: az öregedő és fogyó népesség, a
nők arányának előretörése, a növekvő férfihalandóság, a nők körében gyarapodó
krónikus betegségek, az erősödő rászorultság, a regionális különbségek, az
egészség és az életminőség szempontjából a lakosság egyes rétegei közötti éles
különbségek. A felsoroltak következményeiként a ma idős korba lépőkre jellemzően
kevesebb gyermek/unoka jut, mint elődeikre, kisebb a rokonságuk, és ennek egyenes következménye, hogy a későbbi életéveikben várhatóan bekövetkező
fizikai/szellemi állapotromlásuk miatti kényszerhelyzetben ápolásuk is csupán egy,
esetleg két személyre hárul majd. A hatvan éven felülieknek számolniuk kell a
különféle betegségek jelentkezésének a kockázatával, így egyre gyakrabban szorulnak ápolásra.
A megfelelő színvonalú időskori életminőség megtartásához mindenképpen
figyelembe kell venni, hogy az öregedés folyamatának sebessége egyénenként
változó, amely többek között függ a genetikai adottságoktól, a szociális/társadalmi
helyzettől, a lakókörnyezet minőségétől és számtalan egyéb szemponttól egyaránt.
Olyan következményekkel kell számolni, melyek miatt az idősödők és idősek
egészségügyi és szociális ellátásnak költségei soha nem látott mértékben,
rohamosan nőnek.
A segítő programokban résztvevőknek figyelemmel kell lenniük arra, hogy az általuk
alkalmazott módszerek, technológiák a gyakorlatban hasznosíthatók legyenek, és az
idős emberek szükségleteihez, otthoni környezetükhöz alkalmazkodjanak. Stratégiai
cél, hogy az idősek minél tovább tudjanak aktívak és függetlenek maradni, minden
idős ember megfelelő szolgáltatáshoz juthasson, és biztonságban érezhesse magát.
Az állami védőháló mellett álljon rendelkezésre az öngondoskodás minél többfajta
lehetősége. Olyan individuális és társadalmi részvételi aktivitás szükséges, amely
széles lehetőségeket kínál a munkából, a cselekvésekből, a kreativitás, az örömmel
végzett bármiféle tevékenységből, biztosítva a társadalmi részvételt, és ennek
nyomán az idősekről alkotott szemlélet pozitív változását idézi elő.
A polgárőr és a vöröskereszt szervezetek erényeinek, lehetőségeinek koordinált
alkalmazásával, a Belügyminisztérium, valamint a Rendőrség támogatásával indított
programnak jelentős szerepe lehet az egyre nagyobb tömegű idős és védelemre
szoruló lakosság életminőségének és biztonságérzetének javításában. Nemcsak a
felügyelet megszervezésével, tanácsadással, szakszerű gondoskodással segítik a
rászorulók életét, hanem példát mutatnak a fiatalok számára is a közösségi
felelősség értékeiből, és örömeiből.
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II.
A PROGRAM ALAPELVEI
1) Az áldozattá válás megelőzése: tervszerűen kell foglalkozni az idős, főleg
egyedül élő emberek védelmével, napi életvitelük figyelemmel-kisérésével, és
segítésével, valamint a hajléktalanok problémáival.
2) Emberiesség: az emberi szenvedés megelőzésének, enyhítésének
lehetőségeit feltárva, a személyiség érzelmeinek és jogainak tiszteletben
tartása mellett az idős, kiszolgáltatott emberek életének, egészségének,
anyagi javainak önzetlen védelme.
3) Pártatlanság: a támogatás mértékét, tartalmát, sorrendjét a rászorultság foka
és a veszélyeztetettség megszüntetésének sürgősége határozza meg.
4) Semlegesség: a program az általános emberi értékek megerősítése
érdekében a kölcsönös bizalmon alapul, a résztvevők nem folytatnak
(párt)politikai tevékenységet, faji-, vallási-, ideológiai természetű vitákat.
5) Függetlenség: a programban résztvevő szervezetek önállóságukat
megtartva, segítik a Kormány és az önkormányzatok idősügyi feladatainak
végrehajtását, betartják a jogszabályok előírásait és az együttműködési
megállapodásokban, intézkedési tervekben meghatározottak.
6) Önkéntesség: a védelemre, támogatásra rászorulok és
résztvevők feladataikat önként, térítésmentesen hajtják végre.

programban

7) Aktivitás: a szükséges feltételek biztosítása mellett, elvárható hogy a
segítségre szoruló képességeinek megfelelően együttműködő legyen a
programok megvalósításában, részt vegyen a döntésekben.
8) Komplexitás: az öregedés kérdései a társadalom egésze számára jelentenek
kihívást, megoldásukhoz a helyi szükségletek és lehetőségek teljes körű
feltárása, és képességek szerinti széleskörű együttműködés megvalósítása
szükséges.
9) Folyamatosság: az öregedést egész életen áttartó folyamatként kezeljük,
ösztönözzük az időskorú önkéntesek közreműködését a gyermekekkel,
fiatalokkal kapcsolatos tevékenységekben és a gyermekeket, fiatalokat
bevonjuk az idős emberekről való gondoskodásba.
10) Nyilvánosság: a program nyitott, cél az alapelveket elfogadó szervezeten
kívüliek nagy számban történő bevonása és a tevékenységi lehetőségek,
tervek valamint az eredmények széleskörű bemutatása, rendszeres nyilvános
értékelése, közlemények valamint tájékoztatók kiadása.
11) Közvetlen partneri kapcsolat: személyes találkozások, rendszeres /a
rászorultság függvényében napi, heti, kétheti, havi/ tervezett vagy
alkalomszerű kapcsolattartás.
12) Reagáló képesség: állandó /24 órás megyei/ és folyamatos készenléti
/egyesületi/ ügyeletek biztosítása, a gyors /azonnali/, helyi beavatkozás
feltételeinek megszervezése.
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III.
ÁLTALÁNOS ELŐKÉSZÍTŐ FELADATOK:
1) A program előkészítése, egyeztetés végrehajtása a Magyar Vöröskereszt
képviselőjével.
Határidő: 2011. 08. 19.
Felelős: OPSZ Karitatív-, és Sport Munkabizottság elnöke
2) A program értelmezése, a megyei szövetségek elnökeinek felkészítése,
határozathozatal.
Határidő: 2011. 08. 26.
Felelős: OPSZ elnöke
3) A polgárőr egyesületek vezetői kezdeményezzék a program tagság részéről
történő elfogadását, a helyi szükségleteknek és a teljesítési lehetőségeknek
értékelése alapján az egyesületi munkatervet egészítsék ki, szervezzék meg a
feladatokat vállaló, alkalmas személyek speciális felkészítését.
Határidő: 2011. 09. 30.
Felelős: egyesületi elnökök
4) A polgárőr egyesületek vezetői pontosítsák az önkormányzattal kötött
megállapodásukat, az érintettek előzetes hozzájáruló nyilatkozata alapján
kérjék meg a segítségre szorulók legszükségesebb adatait, és
kezdeményezzenek helyzetértékelő, feladat pontosító megbeszéléseket a már
működő ellátó-segítő rendszer tagjaival.
Határidő: 2011. 09. 30., majd folyamatos
Felelős: egyesületi elnökök
5) A megyei szövetségek vezetői pontosítsák együttműködési megállapodásaikat
a Magyar Vöröskereszt megyei és területi vezetőivel, közösen tájékoztassák a
Kormányhivatalok és a megyei önkormányzatok illetékes vezetőit, kérjenek
konkrét támogatást a feladatok végrehajtásban résztvevő személyek
felkészítéséhez, felvilágosító és módszertani anyagok biztosításához.
Kezdeményezzenek helyzetértékelő és feladatpontosító „Kerekasztal”
megbeszéléseket a megyei szintű ellátó-segítő rendszer állami-,
önkormányzati-, magán- és civil szervezetek /intézmények/, valamint az
egyházak vezetőinek részvételével.
Határidő: 2011. 09. 23.
Felelős: vöröskereszt megyei szervezeteinek vezetői, és a polgárőr megyei
/budapesti/ elnökök
6) A programban résztvevőket a bűnmegelőzési és karitatív szakfeladatok mellett
fel kell készíteni a személyes és különleges személyes adatok 2 kezelési
szabályainak betartására.
Határidő: folyamatos
Felelős: egyesületi vezetők és a polgárőr
2

különleges személyes adat:
a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre
vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti
szervezeti tagságra,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat,
valamint a bűnügyi személyes adat
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IV.
BŰNMEGELŐZÉS, ÁLDOZATVÉDELEM:
1) A megyei szövetség elnöke tájékoztassa a programról a megyei rendőrfőkapitányság vezetőjét, pontosítsa az időskorúak sérelmére elkövetett
erőszakos bűncselekmények megelőzése érdekében foganatosított rendőri
intézkedések és megelőzési programok eredményeit, kérjen konkrét
segítséget a feladat végrehajtásban résztvevő polgárőrök felkészítéséhez és
támogatást a felvilágosító és módszertani anyagok biztosításához.
Határidő: 2011. 09. 15.
Felelős: megyei /budapesti/ elnökök
2) Az egyesületi vezetők a rendőri együttműködés keretében pontosítsák a
bűnmegelőzési közterületi polgárőr és közös járőrszolgálat terveit, szervezzék
meg a rászoruló időskorúakkal a járőrök személyes kapcsolatfelvételét,
tájékoztassák az érintetteket a segélykérés, riasztás lehetőségeiről.
Határidő: 2011. 09. 30., majd folyamatos
Felelős: egyesületi vezetők
3) Az OPSZ Bűnmegelőzési Munkabizottsága készítsen tájékoztató felhívást, az
időskorúakat leggyakrabban fenyegető bűnelkövetési szokásokról és az
ellenük való védekezés jó gyakorlatairól.
Határidő: 2011. 09. 15.
Felelős: OPSZ Bűnmegelőzési Munkabizottság elnöke
4) A bűncselekmény áldozatává válás megelőzéséhez szükséges információk
átadása, a személyes, közvetlen védelmi tevékenység járuljon hozzá az
érintettek saját biztonságuk iránti felelősség érzetének kialakításához,
megerősítéséhez és motiválja őket az aktív önvédelmi magatartási szabályok
megismerésére, alkalmazására.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgárőrök és az érintett időskorú személyek
5) A folyamatos védelem és a gyors segítségnyújtás érdekében a támogatásra
szoruló idősek lakókörnyezetében törekedni kell a jószomszédi viszony
kialakítására, erősítésére, el kell érni, hogy a SZEM 3 jó gyakorlatát
megismerjék, és ajánlásait elfogadva, felelősség tudatosan járuljanak hozzá
lakókörnyezetük biztonságához. Az OPSZ SZEM tagozata tekintse át a
korábban készített polgárőr és rendőrségi segédleteket, a helyzetértékelés
alapján tegyen javaslatot sokszorosításra, vagy új kiadvány elkészítésére.
Határidő: 2011. 09. 30., majd folyamatos
Felelős: OPSZ Bűnmegelőzési Munkabizottság elnöke
6) A mozgásukban korlátozott, de a saját és lakókörnyezetének biztonsága
érdekében tenni akaró idős személyeket fel kell készíteni, és be kell vonni a
SZEM tevékenységbe.
Határidő: folyamatos
Felelős: egyesületi elnökök
7) Az együttműködési megállapodások alapján a megyei és egyesületi elnökök
havonta igényeljék az illetékességi területükre vonatkozó, az időskorúak
sérelmére elkövetett erőszakos cselekmények rendőrségi értékelését és a
megelőzésre vonatkozó javaslatokat, igény szerint vegyenek részt a
3
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szükséges intézkedések végrehajtásában, egyeztessék a tájékoztatásban,
felkészítésben felhasználható adatokat.
Határidő: havonta
Felelős: megyei /budapesti/ és egyesületi elnökök
8) Az OPSZ elnöksége hozzon határozatot az „OPSZ lógóját” és a „VÉDETT
OTTHON” /POLGÁRŐRSÉG ÁLTAL VÉDETT OTTHON”/ feliratot tartalmazó,
20cm X 15cm méretű táblák rendszeresítésére, amelyek az érintettek
hozzájárulása esetén a házak falára /bejáratokra/ kihelyezhetők.
Határidő: 2011. 08. 26.
Felelős: OPSZ elnökség
9) A megyei elnökségekben, az egyesületeknél kerüljön megválasztásra
/megbízásra/ az időskorúak sérelmére elkövetett erőszakos bűncselekmények
megelőzésével kapcsolatos feladatok, és a SZEM feladatok felelőse.
Határidő: 2011. 09. 30.
Felelős: megyei /budapesti/ és egyesületi elnökök
10) Széleskörű együttműködéssel, megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a
külterületi járőrszolgálat megszervezésére azon településeken, amelyek
jelentős kiterjedésű tanyavilággal rendelkeznek. A feltételek függvényében
rendszeres / napi/ telefon kapcsolatot kell fenntartani a településektől távoli
tanyákon élő időskorú személyekkel, akik potenciális áldozatoknak
tekinthetők.
Határidő: folyamatos
Felelős: egyesületi elnökök

V.
KARÍTATÍV TEVÉKENYSÉG

1) A karitatív tevékenység közvetve, esetenként közvetlenül jelentősen javítja a
nagy számban elemi megélhetési gondokkal küzdő, jövőjüket borúlátóan
megítélő idősek szubjektív biztonságérzetét. A hatékony segítő tevékenység
érdekében elsődleges feladat, hogy történjen meg a helyi összefogáson
alapuló probléma-feltárás és megoldáskeresés. A megyei és egyesületi
polgárőrvezetők, egyesületi tagok legyenek kezdeményezőek az illetékességi
területükön élők szemléletének pozitív alakításában, és aktívak a támogatásra
szoruló időskorúak segítésében.
Határidő: 2011. 09. 30., majd folyamatos
Felelős: vöröskereszt megyei szervezeteinek vezetői; polgárőr megyei
/budapesti/ és egyesületi elnökök
2) A megyei /budapesti/ szövetségek alakítsanak 3-5 fő taggal Karitatív
Munkabizottságot, amelyben egy fő véradásszervező.
Határidő: 2011. 09. 30.
Felelős: megyei /budapesti/ elnökök
3) Az egyesületekben –az egyesület létszámának és a vállalt feladatok
tartalmának függvényében- alakítsanak Karitatív Munkabizottságot, vagy
válasszanak karitatív felelőst, véradásszervezőt.
Határidő: 2011. 10. 30.
Felelős: megyei /budapesti/ karitatív munkabizottság elnöke, egyesületi elnök
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4) Életmentés, elsősegély oktatásának megszervezése a Magyar Vöröskereszt
országos szervezetének előadóival.
Határidő: 2011. 12. 31.
Felelős: OPSZ Oktatási Munkabizottságának elnöke
5) Az idősek ellátásában, gondozásában résztvevőkkel /szociális munkások,
önkormányzati vezetők/, a rendőrséggel összehangolt szolgálatszervezést
meghatározó rendszeres /napi/ feladatok:
Az idős, egyedülálló, beteg, szociális támogatásra szoruló állampolgárok
felkeresése, segítése.
A program alapelveit betartva, példaadó módon, a segítség nyújtás során
érvényesíteni kell az esélyegyenlőséget, és egyenlő bánásmódot kell
tanúsítani az időskorúak, hajléktalanok, fogyatékossággal élők iránt.
Közösségerősítő programok, rendezvények szervezése, a helyi erőforrások
és célcsoportok bevonásával, közreműködés a rászorultak szállításában
Az „Egy iskola, egy polgárőr” programba be kell építeni az idősekkel
kapcsolatos pozitív erkölcsi értékrend kialakítását, megerősítését, a helyi
lehetőségek kihasználásával biztosítani kell a fiatalok és idősek közötti
párbeszédet, erősítve az egymás iránti tiszteletet.
A lehetőségek függvényében folytatni kell az elsősegély-nyújtás, önellátás
ismereteinek oktatását. /Ajánlott a „Ments életet” CD használata/
Áldozatvédelmi programokban való aktív részvétel, önvédelmi lehetőségek
széleskörű megismertetése.
Az egyedül élő idősek mozgósítása, bevonása a nagycsaládosok
támogatásába és közösségi programjaikba.
A hajléktalanok megfigyelése, fogadókészség esetén segítésük
megszervezése a vöröskereszt és az önkormányzatok bevonásával.
A karitatív tevékenységben élenjárok elismerésének kezdeményezése, az
önkéntesség értékeinek, örömeinek népszerűsítése.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgárőrök
6) Az életminőségére, az általános biztonságérzet alakulására jelentősen hatnak
az ünnepekhez, eseményekhez kapcsolódó élmények, amelyeket
erősíthetünk:
Karácsonyi, húsvéti ünnepek időszakában gyűjtés és ajándékozás
megszervezése a nehéz körülmények között élők és a szociális
intézmények gondozottai számára.
A véradás népszerűsítését segíti, ha a környezetben élő „felhasználótól”
kapott visszajelzés, köszönet széles körben ismerté válik.
Téli időszak veszélyeire való tervszerű, tudatos felkészülés segítése /tüzelő
beszerzés, melegétel osztás, élelmiszer- és ruha gyűjtés/
Határidő: folyamatos
Felelős: megyei /budapesti/ és egyesületi elnökök, vöröskereszt szervezetek
aktivistái
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VI.
TÁVFELÜGYELETI RENDSZER MŰKÖDTETÉSE
1) Területi és helyi szinten is törekedni kell a modern kommunikációs eszközök
alkalmazására, különösen az idősek között legnépszerűbb segélyhívóként
működtethető eszközök, mint a mobiltelefon, jelzőrendszer, távfelügyelet. Az
alkalmazás hatékonyságának növelése érdekében tájékoztatni kell az időskorú
embereket a számukra legelőnyösebb eszközök beszerzési és használati
lehetőségeiről.
Határidő: folyamatos
Felelős: felkészített, szakismeretekkel rendelkező polgárőrök
2) Tovább kell fejleszteni egyesületi szinten a „készenléti ügyeleti” rendszert, és a
reagáló
képességet.
A
szolgálatot
ellátok
elérhetőségének,
átcsoportosíthatóságának,
valamint
a
készenlétet
vállalók
gyors
kiértesíthetőségének igénye megköveteli a polgárőrség információs
rendszerének tervszerű, az állam /önkormányzat/ által támogatott fejlesztését.
Határidő: 2011. 09- 2012. 12. 31.
Felelős: OPSZ elnök
3) A hatékonyabb, minőségi bűnmegelőzési és áldozat segítő polgárőr
tevékenység érdekében kezdeményezni kell a 24 órás állandó megyei
ügyeletek
személyi
és
tárgyi
feltételeinek
biztosítását,
amelyek
tehermentesíthetik az állami szervek ügyeleteit, és jelentős segítséget
nyújthatnak a rászorultak részére biztosítandó, karitatív-, áldozat segítő és
bűnmegelőzést szolgáló távfelügyeleti rendszert.
Határidő: 2011. 11. 30.

VII.
MARKETING ÉS KOMMUNIKÁCIÓS FELADATOK

1) Alapvető feladat a bűnmegelőzési, áldozatsegítő programunk és annak
tapasztalatainak, az adott térségben a bűnözés helyzetének és a
közbiztonság állapotának korrekt ismertetése. A szervezetek minden szintjén
törekedni kell a média szemléletformáló hatásának felhasználására.
Határidő: folyamatos
Felelős: OPSZ elnök, megyei /budapesti/ és egyesületi elnökök, vöröskereszt
szervezetek vezetői
2) Az Interneten közzé kell tenni az elkészült módszertani, szakmai anyagokat,
amelyek szabadon felhasználhatóak. Rendszeres sajtótájékoztatókkal,
egyeztető megbeszélésekkel tudatosítani kell az elért eredményeket, jó
gyakorlatokat, a védekezés hatékony, ésszerű lehetőségeit.
Határidő: folyamatos
Felelős: OPSZ elnök
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VIII.
EGYÉB FELADATOK
1) A program feladatainak teljesítése polgárőr szolgálatnak minősül,
nyilvántartását az adatkezelési szabályok szigorú betartásával kell
végrehajtani.

2) A feladatok pontosítása, megtervezése a rendelkezésre álló anyagi források
felhasználásával történik. A végrehajtás soron kívül jelentkező
költségigényére pályázatokat kell benyújtani. A pályázati lehetőségekről a
megyei szövetségek, és az egyesületek elnökeit tájékoztatni kell.

3) A Belügyminiszter tájékoztatása, a program megküldése és a megyei
ügyeletek személyi- és tárgyi feltételeinek, valamint a távfelügyeleti rendszer
kísérleti bevezetéséhez /tanyás megye/ szükséges célzott anyagi támogatás
igénylése.

4) A program elindításáról közös sajtótájékoztató tartása az együttműködő
szervek vezetőivel.

Budapest, 2011. 08. 26.
Dr. Túrós András
elnök
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IDŐSEK SÉRELMÉRE ELKÖVETETT
JOGSÉRTÉSEK
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Rablás; 220

IDŐSEK SÉRELMÉRE ELKÖVETETT
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