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A Marosvásárhelyi Helyi Rendőrség Igazgatósága  
2011. január 1–december 31. közötti tevékenységének  

ÉRTÉKELŐJE  
 
 

 
A 2011-es évben a Marosvásárhelyi Helyi Rendőrség Igazgatósága hangsúlyt 

fektetett egy korszerű, demokratikus rendőri struktúra létrehozására, amelynek fő 
célkitűzése az alkotmányos előírások, a polgári szabadság tiszteletben tartása, valamint 
törvények és a hely határozatok alkalmazása.  

A 2010. évi 155-ös számú törvény alapján 2011. január elsején újonnan létrejött 
intézmény, a Helyi Rendőrség Igazgatósága a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal 
és a Marosvásárhelyi Tanács támogatásával szakmai eredményeket ért el, „országos 
szintű etalon-intézménnyé” válva.  
A 2011-es évben 20 hazai és négy külföldi küldöttség látogatta meg városunkat, 
„működési modellnek” véve a Marosvásárhelyi Helyi Rendőrség Igazgatóságát.  
 Az intézmény által kifejtett több tevékenységek:  
 
 

I . FEJEZET  
A HUMÁN-ERŐFORRÁS MENEDZSMENTJE,  

KÉPZÉS, MEGELŐZÉS, PSZICHOLÓGIAI TEVÉKENYSÉG ÉS A 
SAJTÓVAL VALÓ KAPCSOLAT  

 
I . 1. fejezet 
 

A személyzet besorolási szintje és a humán-erőforrások menedzsmentje  
     A 2010. november 25-i 381-es számú helyi tanácsi határozattal jóváhagyott Helyi 
Rendőrségi Igazgatóság szerkezeti felépítése 144 tisztséget ír elő, amely 130 
végrehajtó és 14 vezetői; a 2011-es év elején a személyzet besorolása a következő 
volt: 
- a 130 végrehajtói állásból 129-et töltöttek be, amelyből 3-at meghatározott időre 
felvett alkalmazottakkal; 
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– a 14 vezetői állásból 5-öt töltöttek be, amelyből 3-at időlegesen kinevezett 
alkalmazottakkal.  
 
 

                  
                1.1-es ábra A 2011-es év elején a személyzet grafikonja  
 

2011-ben a Köztisztviselők Országos Ügynöksége és Marosvásárhely 
Municípium által szervezett versenyvizsgák során a következő előléptetések történtek: 

- 5 alkalmazott vezetői posztokra; 
- 3 időlegesen kinevezett vezetői állásra; 
- 26 helyi rendőr a felsőfokú végzettséget megkövetelő tisztségekbe; 
- 6 szerződéses alkalmazott az őrségi tisztségből a referensi tisztségbe; 
- 20 alkalmazottat a következő szakmai fokozatba léptettek elő. 

Az év folyamán a Helyi Rendőrség Igazgatósága négy alkalmazottja kérte „a 
munkaviszonyok megszűntét”, figyelembe véve a Köztisztviselők Statútumára 
vonatkozó 1999. évi 188-as számú törvény 97. cikkelye b) betűjének előírásait, s két 
személyt a polgármesteri hivatal más osztályairól történő áthelyezéssel alkalmaztak. 

Így, az év végén a 144 állásból 137-et töltöttek be, az alábbiak szerint: 
- a 130 végrehajtói állásból 127-et töltöttek be, amelyből 3-at 

meghatározott időre felvett alkalmazottakkal; 
- a 14 vezetői állásból 10-et töltöttek be, amelyből 3-at időlegesen 
kinevezett alkalmazottakkal. 
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             1.2-es ábra  A 2011-es év végén a személyzet grafikonja  

 
 
Az intézmény alkalmazottai állandó érdeklődése az egyéni felkészülési szint 

növelése volt, felsőfokú tanulmányok befejezése révén, ezen időszakban 51 rendőr 
licenc oklevelet szerzett, amely a személyzet 37,3%-át jelenti. 

Az irodavezetők jelentése szerint 6 helyi rendőrt írásos megrovással bírságolták, 
szolgálati feladataik hiányos végzése miatt.  

A személyzet képzése és szakmai felkészítése naponta történt szolgálatba 
lépéskor, valamint havonta, a meghatározott és a végrehajtó vezetőség által az év 
elején jóváhagyott tematika alapján; a személyzet szakmai és jogi ismereteit 
negyedévente ellenőrizték és mérték fel. A szakmai ismeretek felmérésekor elért 
eredmények és a célkitűzések elérése alapján állították össze a minden egyes 
alkalmazott „Egyéni szakmai teljesítményeket kiértékelő jelentését”, az elért 
minősítések: 93 – nagyon jó; 26 – jó; 3 – kielégítő; 3 – elégtelen. 

 

   
    1.3-as ábra A Helyi Rendőrség Igazgatóság személyzete minősítéseinek összehasonlító helyzete  

 
 
A szakmai felkészítés keretében a Helyi Rendőrség ügynökei képzését és 

továbbképzését tartották szem előtt, ismereteik bővítése révén, hangsúlyt fektetve az 
alábbiakra: 
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- a Helyi Rendőrség létrehozására, szervezésére és működésére 
vonatkozó 2010. évi 155-ös számú törvény; 

- a Helyi Rendőrség létrehozására, szervezésére és működésére 
vonatkozó 2010. évi 1332-es Keretszabályzat; 

- a közrend és –biztonság, a közúti biztonság, a város köztisztasága, az 
utcai kereskedelem, a környezetvédelem, az építkezési fegyelem 
biztosítására, valamint a társadalmi együttélést veszélyeztető 
cselekedetekre vonatkozó törvényes előírások; 

- pszichológiai felkészítés; 
- a közkapcsolatokban használt technikák és módszerek; 
- meggyőzési és rábeszélési technikák, valamint meghiúsítási 

módszerek; 
- az ügynökök felkészítése a helyi szintű sürgősségi helyzetek, valamint 

a katasztrófa-helyzetek kezelésére.  
 

     
 
I . 2 fejezet 

A személyzet felmérése és pszichológia tanácsadás  
 

Az elemzett időszakban, a főbb tevékenységek az alábbiakat tartalmazták: 
- kérdőívek, tesztek összeállítása, a pszichológiai teszteléshez szükséges eszközök 
előkészítése; 

– a kötelező pszichológiai tesztelést a 2011-es év teljes időszakában 
végezték, a felméréseket a végzett tevékenységek függvényében 
időzítették, az intézmény keretében működő valamennyi iroda 
sajátosságainak megfelelően, 101 elemet alkalmazva, amely összesen 
808 tesztet foglal magába;  

– állandó jellegű pszichológiai képzés, valamint tanácsadás szolgálatba 
lépéskor, havonta, s ahányszor arra szükség volt.  

               
I . 3 fejezet 

Tájékoztató és megelőző jellegű tevékenységek  
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      A Helyi Rendőrség Igazgatósága a város területén egy sor tájékoztató és megelőző 
jellegű tevékenységet szervezett, amelyekben partnerei voltak a Megyei Rendőr-
felügyelőség, nemkormányzati szervezetek. Ezek közül megemlítjük a 
legfontosabbakat: 
 a) Saját tevékenységek: 

- „Megállj a koldulásnak!” – 2011. március–május között, valamint 
decemberben folytatott tevékenység;  
- „Az eladásra kínált termékek érvényességi idejének ellenőrzése” – a 
kereskedelmi ellenőrzési iroda által a marosvásárhelyi piacokon végzett 
ellenőrzés; 
- „Megállj a blattolásnak!” – a város közszállítási eszközein 2011. június–
szeptember között végzett ellenőrzési tevékenység; 
- „Biztonság az iskolákban” – 2011. szeptember–november között a Helyi 
Rendőrség zónafelelősei révén;  
- „Figyelem az átkelésnél” – a szabálytalan átkelések okozta balesetek 
megelőzésére irányuló havonta szervezett tevékenység, a Közúti Biztonsági 
Iroda ügynökeivel közösen. 

 b) Partnerségben végzett tevékenységek: 
- „Fiatalok az erőszak ellen” – találkozó a város tanáraival és igazgatóival (2010. 
október–2011. március); 
 

                             
 
- „Gyermek-rablási riasztás” – lakosság-riasztási mechanizmus gyakorlatba ültetése 
gyerek elrablása vagy eltűnése esetén; 
- „Biztosíts magadnak egy szép napot” – társadalomellenes cselekedetek megelőzését 
célzó projekt, a Maros Szabadidő- és Sportkomplexumban (július 1–szeptember1.); 
- „FRED goes net ” – korai beavatkozások az első alkalommal azonosított/lefülelt 
kábítószer-fogyasztók esetében (2010–2012); 
- „A bűnmegelőzés hete” – áldozat-elleni és bűnőzés-ellenes üzenetek közlése a 
lakossággal (szeptember 26–30.); 

- „Tájékozódj! A lakás biztonsága tőled is függ!” – találkozók a város 
lakóival a Tulajdonosi Társulások keretében, a lakás-betörések megelőzése 
céljával; 
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- „Hallgasd a lelkét” – a gyerekek ellen irányuló erőszak letörését célzó 
nevelő kampány (2011. október). 
 

I. 4.  Fejezet. 
 

A sajtóval való kapcsolat 
 

 A 2011-es év folyamán a helyi román nyelvű sajtóban 320 újságcikk, míg a 
magyar nyelvű sajtóban 32 cikk jelent meg a Helyi Rendőrség tevékenységével 
kapcsolatosan. 
 Úgyszintén a referenciaintervallumban az intézmény igazgatója 38 
tévéműsorban és 11 rádióműsorban vett részt, valamint 218 interjút adott. 
 Megjegyzendő, hogy ami az intézményt és személyzetét illeti, a fent említett 
médiaszereplések 97%-a pozitív, sőt dicsérő visszhangú volt.  
  
 

II. Fejezet. A KÖZRENDÉSZETI SZOLGÁLAT TEVÉKENYSÉGE 
 
 A Közrendészeti osztály 2011-es évi célkitűzései a közbiztonság megteremtése, 
az antiszociális tettek megelőzése és felfedezése, a társadalmi együttélési normák 
áthágására vonatkozó bírságok megállapítása és alkalmazása voltak, amelyeket a Helyi 
tanács határozatain és törvényeken keresztül állapítottak meg. A Közrendészeti 
osztály személyzeti száma az alábbi volt: 

- az organigrammának megfelelő, jóváhagyott teljes létszám - 92; 
- a tisztségek alapszabályzatának megfelelő besorolt létszám - 90, amely 

- 7 vezetőtanácsból; 
- 85 végrehajtó állásból, 70 középfokú tanulmányokkal és 15 felsőfokú 
tanulmányokkal rendelkező helyi rendőrből áll. 
- szolgálati létszám – 90, amelyből:  
- 1 osztályvezető; 
- 3 irodavezető; 
- 3 irodavezető (a véglegesítésig kinevezve a polgármester 
rendelkezése által); 
- 2 vezetőhelyettes; 
- 46 ügynök a: B.1+B.2+B.3+B Biztonsági Ellenőrzésnél és 
Értékszállításnál; 
- 21 ügynök a B -nél,  Intervenció; 
-  14 ügynök la B-nél, Közúti Biztonság. 
 

Az organigrammának megfelelően, jelen pillanatban létezik két üres állás, 
Bordas Ioan (B.I.O.P.) és Fodor Alexandru  (Közúti Biztonság Iroda) ügynökök 
lemondása következtében.  
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  Szerkezet, tevékenységek és feladatok: 
  
 A rend és köznyugalom fenntartásának érdekében, a rend és köznyugalom terv 
alapján, járőrözési tevékenységet folytattak, átlagosan 18 járőrrel és 10 övezetbeli 
vezetővel naponta, amint következik:  

- 10 – 15 gyalogos járőrrel; 
- 2 intervenciós mozgó járőrrel; 
- 3 közúti biztonsági járőrrel; 
- 2 a Közúti Rendőrséggel közösen járőröztek; 
- 10 negyedbeli övezetfőnökkel. 

 
 

 
 

Egész évben folytatódott a tevékenység a Rovinari, Băneasa, Meggyesfalva, 
Kövesdomb, Tudor, Hidegvölgy, November 7, Kárpátok Sétánya, Egyesülés 
negyedekbeli és központi övezetben levő rendőrőrsökben, a 2011.10.01 – 05.01 
közötti időszakban  pedig a Maros Sport- és Szabadidőközpontban létesített 
rendőrőrsön is.   

A Rend és Köznyugalom Szolgálat állománya a más városbeli struktúrákkal 
közösen  részt vett a köznyugalmi intézkedések biztosításában, 87 művészeti-kulturális 
eseményen , sport- és  megemlékező-történemi eseményen, amelyen nagy létszámú 
közönség volt jelen, előadásokon és vásárokon, megemlítjük az alábbiakat: 

- 2011.03.03. – Tüntetés (Szakszervezeti konf. Megyei Kirendeltségei)); 
- 2011.03.08. – Előadás a Sportcsarnokban; 
- 2011.03.10. – Őrségállás és tüntetés (Szakszervezeti konf. Megyei 

Kirendeltségei); 
- 2011.03.15 – 12 – Székely Vértanuk Emlékművének megkoszorúzása; 
- 2011.04.25 – 23 Húsvéti Ünnepek; 
- 2011.05.02 – 01. A nyári idény hivatalos megnyitójának alkalmából 

szervezett  rendezvények a Somostetőn és a Víkenden; 
- 2011.05.07 – 04.  –  Magyar Egyetemista Napok Fesztiválja; 
- 2011.05.08 – 06.  – Marosvásárhelyi Rali; 
- 2011.05.29. – 23.  – Marosvásárhelyi Napok; 
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- 2011.08.28. – 25.  – Félsziget Fesztivál; 
- 2011.10.01. – Idősek napja – „President”; 
- 2011.10.23. – 21. – Bor- és Kézműves Mesterségek Fesztiválja ; 
- 2011.12.01. – Románia Nemzeti Napja; 
- 2011.12.31. – Nyugdíjasok Szilvesztere – „President”, Utcai 

Szilveszter 2012. 
Mindezekhez hozzáadódik 35 teljesített küldetés, a FCM Tîrgu-Mureş 

labdarúgócsapat I. ligás meccsein, a „Timişoreana” Románia Kupában, valamint a 
Román Ifjúsági válogatott Kazahsztán elleni hivatalos mérkőzésén. 

A szolgálat alkalmazottjai törvényes intézkedéseket hoztak a koldulás és 
prostitúció megelőzése és leküzdése érdekében, azonosítottak 420 koldust valamint 36 
prostituáltat a Segesvári út övezetében és a Kossuth utcában, akik nevére 558 büntető 
jegyzőkönyvet állítottak ki, amelyeknek teljes értéke 305.469 lei. 

 

   
 
Ami a bűncselekmények leküzdését  illeti, annak ellenére, hogy ez nem tartózik 

a Helyi Rendőrség hatáskörébe, az említett időszakban 52 bűncselekményt 
azonosítottak, amint következnek: 

- 8 fémhulladék lopás; 
- 5 csatornatető lopás; 
- 5 zsebtolvajlás; 
- 5 betöréses lopás köz - illetve magántulajdonról; 
- 7 testi sértés; 
- 2 közerkölcs elleni vétség; 
- 4 gépkocsiból való lopás; 
- 4 lakásból való lopás; 
- 5 rablás; 
- 7 rombolás. 
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                  2.1. ábra A helyi rendőrség ügynökei által azonosított bűncselekmények grafikonja  

 
Az említett összes esetben a letartóztatottakat jegyzőkönyv alapján adták át a 

Marosvásárhelyi Rendőrségnek, az érvényben levő előírások tiszteletben tartásával. 
 
 

          
 
Szakmai teljesítmény: 
A Rend és Köznyugalom Szolgálat az elemzett időszakban, 10.737 esetben 

bírságolt,  amelyből 2.681 figyelmeztetés, a megszabott teljes összeg 1.136.661 lej, 
5.422 jegyzőkönyv pedig kényszervégrehajtói eljárásnak volt alávetve..   

A „szabálysértés megállapítás és szankcionálás” területén 12,7%-os növekedést 
tapasztalhatunk 2010-hez képest, a szakállomány megközelítően 8,5%-os  
lecsökkentésének kontextusában.  
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2.2. ábra A kiállított jegyzőkönyvek összehasonlító helyzetének grafikonja, a személyek számához 
viszonyítva  
 

A fontosabb jogszabályok szerint, a szankciók helyzete az alábbi módon alakul: 
- a 2007/197. számú H.T.H. - nál: 
 Teljes P.V. 4.208, amelyből 1.354 Av. 
 A megállapított összeg 32.4510 lej 
- a 2002R/195. számú sürgősségi kormányrendeletnél: 
 Teljes P.V. 3.100, amelyből 1273 Av. 
 A megállapított összeg 317.312 lej 
- a 2008/20. számú H.T.H.-nál: 
 Teljes P.V. 1.240, amelyből 244 Av. 
 A megállapított összeg 152.410 lej 
- az 1991R/61. számú Törvénynél: 
 Teljes P.V. 1.210 amelyből 65 Av. 
 A megállapított összeg 383.549 lej. 
 

 
                   2.3. ábra A jogszabályok szerint kiállított jegyzőkönyvek helyzete  
 

Az irodavezetők és vezetőhelyettesek tevékenységére vonatkozóan, 
megállapíthatjuk, hogy jó és nagyon jó volt, hangsúlyt fektetve az ügynökök szakmai 
képzésére, a beosztott személyzet által végzendő munka végrehajtásának 
ellenőrzésére, valamint a vezetőség adta rendelkezések gyakorlatba ültetési módjának 
ellenőrzésére.   
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Az Intervenciós Iroda Tevékenysége  

  
Az őket megillető feladatoknak megfelelően, az Intervenciós Iroda ügynökei, a 2011-
es év folyamán, folytatták rend és köznyugalom fenntartási tevékenységüket, 
antiszociális tettek megelőzésére és felfedezésére irányuló tevékenységüket, a 
2010/1332. számú kormányhatározat előírásainak megfelelően, megbírságolva azokat 
a személyeket, akik megszegik a társadalmi együttélési normákat, a Helyi Tanács 
törvényeinek és határozatainak megfelelően. 
 Az Intervenciós Iroda személyzete 2011-ben 2559 bírságot állapított meg és 
alkalmazott, ebből 309 figyelmeztetés, a helyi költségvetésbe befizetendő összeg pedig 
307.264 lej. 
 
 

                 
 2.4. ábra Az intervenciós iroda által kiállított jegyzőkönyvek grafikonja  
 
   A napi tevékenységek során az iroda ügynökei olyan személyeket értek tetten, 
bilincseltek meg és adtak át a rendőri szerveknek, akik különböző alkatrészeket 
próbáltak ellopni vagy loptak el egy metángáz kitermelő berendezésből,  elloptak egy 
szobrot a Május 1 strand udvaráról, élelmiszereket illetve elektromos gépeket loptak 
egy garázsból stb. Úgyszintén őrizetbe vettek két német állampolgárságú kiskorút, 
akik jelentős pénzösszeget loptak a számukra szállást biztosító család lakásából, 
valamint egy személyt, aki hamis valutát forgalmazott.  
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   Az iroda személyzete a többi városbeli struktúrával közösen közrendészeti 
intézkedéseket biztosított 87 kulturális-, művészeti- és sportrendezvényen, 
előadásokon és vásárokon, amelyeken nagy létszámú közönség vett részt.  

 A nyári idényben a Somostető övezetében két lovas járőr is tevékenységet 
folytatott, az egyetlen intézmény az országban, amely rendelkezik ilyen jellegű 
struktúrával. Fő küldetésük a rend és köznyugalom fenntartása, a gépkocsikból és a 
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város körüli erdősített övezetekből való lopások megelőzése, más antiszociális tettek 
megelőzése, az ATV-k és terepmotorbiciklik erdőbe illetve szabadidő övezetekbe való 
behatolásának meggátolása, 84 esetben büntetési intézkedéseket foganatosítottak.  

 

   
 
Az iroda beosztottjai elkísérték a LOCATIV RT. alkalmazottjait, kilakoltatási 

akciókban, amelyek keretén belül a rosszul fizetőket különböző helyekről, valamint a  
különböző ingatlanokat és helyiségeket illegálisan elfoglaló személyeket lakoltatták ki.   

 

    
 

  Az iroda ügynökei a bűnvádi eljárásokkal foglalkozó szervek és bírói 
hatóságok által kibocsátott 42 elővezetési parancsot teljesítettek, 81 esetben pedig 
kifüggesztették a bírság - megállapítási jegyzőkönyveket.    

Az iroda személyzete elkísérte az ELECTRICA RT. képviselőit, olyan 
akciókban, amelyek során a villanyhálózatra illegálisan rákapcsolódó személyeket 
azonosítottak a Hidegvölgy és Băneasa negyedek övezetében. 

 Segítséget nyújtottak az Üvegházak, Parkok és Zöldövezetek Igazgatósága 
szakcsoportjainak a fák- és cserjék koronaalakítási tevékenységében.   

Az említett küldetések mellett, az iroda alkalmazottjai, a Sintérszolgálatot is 
segítették, amely alkalommal 486 ebet fogtak be. 
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II. 2. fejezet  
 

A közlekedésbiztonsági iroda tevékenysége  
 

Az iroda ügynökei a 2010. évi 155-ös törvény és a Marosvásárhelyi Tanács 
határozatai előírásainak értelmében, valamint Marosvásárhely polgármestere és a 
végrehajtó igazgató rendeleteinek tiszteletben tartásával fejtették ki tevékenységüket.  

A vonatkozó időszakban az iroda keretében 14 ügynök dolgozott.  
Tevékenységüket mindennapos tervezés alapján fejtették ki, céljuk a közrend- 

és biztonság megőrzése, a közúti forgalom zökkenőmentesítése volt. Hangsúlyt 
fektettek a közterületen törvénytelenül parkoló, várakozó vagy állomásozó járművek 
tulajdonosainak felelősségre vonására.  

Marosvásárhelyen megfelelő közúti légkör megőrzése érdekében naponta 
ellenőrizték a forgalmas zónákat, a főteret és a kapcsolódó utcákat, a Tudor, 
Egyesülés, Meggyesfalva negyedeket, az 1989. December 22. utat, a Dózsa György, a 
Kornisa, a Gheorghe Marinescu, a Mihai Viteazul, a Bolyai, a Ştefan cel Mare utcákat, 
valamint a Somostető övezetét.  

 

             
 
     Szolgálatba lépéskor a rendőröket tájékoztatták a Marosvásárhely környékén 
létező operatív helyzetről.  

 A 2010. évi 155-ös számú törvény értelmében vegyes őrjáratokat 
létesítettek, a Városi Közúti Rendőrség Irodával együttműködésben, a közúti forgalom 
zökkenőmentesítése érdekében, ellenőrizve a járművek parkolására/állomásozására és 
megállására vonatkozó törvényes előírások tiszteletben tartását.  
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Az iroda ügynökei 3.687 jegyzőkönyvet állítottak ki, s a helyi költségvetést 

339.344 lejjel gyarapították. Ugyanakkor 1.947, szabálytalanul parkolt/állomásozó 
járművet szállítottak el. 

 
 

 
 
 
 
II. 3. fejezet 
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A Létesítmények Védelmére és Értékszállításra Szakosodott Iroda 

tevékenysége  
 
 
A Helyi Rendőrség keretében működő, a Létesítmények Védelmére és 

Értékszállításra Szakosodott Iroda keretében 6 alkalmazott személy, valamint 
szerződéses személyzet tevékenykedik, az alábbi feladatköröket töltve be: a 
polgármesteri hivatal létesítményeinek őrsége, a Marosvásárhely Polgármesteri 
Hivatalhoz tartozó pénztáraktól történő értékszállítás, az ócskapiacon a közrend és –
biztonság megőrzése, a város tulajdonában levő közszállítási eszközökön utazók 
ellenőrzése, valamint időszakos jellegű tevékenységek a nagyszámú közönséggel a 
város területén szervezett rendezvényeken.  

Az iroda alkalmazottai meglepetésszerű ellenőrzéseket is tartottak a városi 
önkormányzattal szerződéses viszonyban levő őrző-védő cégeknél. Mivel az 
ellenőrzéseken megállapították, hogy ezen cégek egyes alkalmazottai 
tevékenységükkel veszélyt jelentettek a város vagyonértékeire, más ügynökökkel 
helyettesítették őket vagy elbocsátották állásukból (14 eset). Az értékszállítást a 
meghatározott terv szerint végezték, semmiféle incidensről nem érkezett jelentés.  

 
 
 

III. fejezet  
A DISZPÉCSERSZOLGÁLAT ÉS TERÜLET-ELLENŐRZÉSI IRODA 

TEVÉKENYSÉGE 
 
 Az iroda felépítése: 

 
A vizsgált időszakban az iroda keretében 20 ügynök dolgozott, az alábbiak 

szerint: 
- 10 ügynök a Tudor, Kövesdomb, Meggyesfalva, Egyesülés 

negyedekért, a központi zónáért, a Hidegvölgyért, a Raktár, Rovinari, 
Kornisa – November 7 és Kárpátok sétánya zónáért felelt; 

- 5 ügyeletes tiszt; 
- 5 ügynök a 112-es segélyhívószám diszpécserszolgálata keretében. 
 
Tevékenységek: 

 
1.251 bírságot róttak ki, amelyből 294 figyelmeztetés, ami 40%-os növekedést 

jelent a 2010-es évhez viszonyítva, a helyi költségvetést 116.200 lejjel gyarapították. 
 



17 

                 
                         3.1.-es ábra Kiállított jegyzőkönyvek grafikonja  
 

A bűncselekmények fejezetet illetően, az iroda munkatársai három személyt 
értek tetten akik a város, valamint gazdasági egységek tulajdonát képező javakat 
tulajdonítottak el. A tetteseket átadták a Marosvásárhelyi Városi Rendőrségnek, a 
vizsgálatok folytatása érdekében.  

87 művelődési-sport-, megemlékező-történelmi eseményen, valamint tiltakozó 
megmozduláson, 35 sportrendezvényen biztosították a közrendet, de jelen voltak a 
Rovinari negyedben (a 24-es számú tömbház mögött), illetve a Hidegvölgyben (a 
vízmedencék alatt) törvénytelenül lakó cigányok kilakoltatásánál, két alkalommal 
pedig a Mihai Eminescu Művelődési Központnál a szociális értékjegyek kiosztásakor 
keletkezett tolongást oszlatták fel. 

 

      
 

A 2010. évi 155-ös számú törvény 11. cikkelye a) betűjének előírásainak 
megfelelően az iroda ügynökei 558 választói kártyát kézbesítettek, mind a 18. 
életévüket betöltött személyeknek, mind a személyazonossági iratukat kicserélőknek. 
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A 2011. november 1–december 15. közötti időszakban 7600 értesítést kézbesítettek az 
élelmiszer-segély osztását illetően. 

Az iroda ügyeletes tisztjei 2258 telefonos értesítést regisztráltak, ebből 603 
megalapozatlannak bizonyult, a többieket operatívan oldották meg. 

 

             
 
Az őrségre, a fegyverzet, valamint a lőszerek szétosztására és használatára 

vonatkozóan, mindez a vonatkozó előírások tiszteletben tartásával történt, kihágás nem 
történt.   

 
A 112-es Egységesített Diszpécserszolgálat keretében dolgozó ügynökök 

2506 telefonos bejelentést iktattak, 80%-ukat orvosolták, mivel 20%-uk 
megalapozatlannak minősült.  
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2011. október elsejétől Urr Botond ügynök felmondott az iroda keretében 

betöltött helyi rendőr tisztségéből, helyét Mikloşi Marta ügynök vette át, míg a 
Kornisa–November 7 negyedek felelősének Suciu Simona-Monica ügynököt nevezték 
ki. 

Az iroda ügynökei havonta szakmai felkészítőn részt vettek, míg negyedévente 
teszteléseken mentek át, az elért eredmények átlagjegye 7,42. 

 
Fegyelmi kihágások: 
 
Az 1991. évi 188-as számú törvény 77. cikkelye 2. bekezdése c) betűje és a 3. 

bekezdés a) betűje, valamint a 2004. évi 7-es számú törvény 12. cikkelye 1. bekezdése 
előírásainak megszegése miatt, valamint a 2001. évi 215-ös számú törvény 63. 
cikkelye 1. bekezdése a) betűje és 2. bekezdése előírásainak alapján az iroda egy 
ügynökét írásbeli feddésben részesült.  
 

 
IV. FEJEZET  

AZ ÉPÍTKEZÉSI FEGYELMET ÉS AZ UTCAI HIRDETŐTÁBLÁKAT 
FELÜGYELŐ IGAZGATÓSÁG, A KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGET 

ELLENŐRZŐ RÉSZLEG ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG  
TEVÉKENYSÉGE 

 
IV. 1. Fejezet 

 
Az Építkezési Fegyelmet és az Utcai Hirdetőtáblákat Felügyelő Igazgatóság 

tevékenysége  
 
Az 50/1991-es, újraközölt Törvény (amely az építkezési munkálatok 

kivitelezésének engedélyezésére vonatkozik) előírásainak betartatása céljából, 1117 
esetben végeztek ellenőrzést a város területén lévő különböző építőtelepeken, és 159 
esetben találtak olyan munkálatokat, amelyek nem rendelkeztek „Építkezési 
Engedéllyel.”  
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Az iroda alkalmazottai átfogó ellenőrző tevékenységet folytattak azon 
építőtelepeken, ahol engedély nélküli szigetelési munkálatokat folytak, 54 tulajdonost, 
illetve lakótársulást kötelezvén arra, hogy tartsák be a törvényeket, és szerezzék meg 
az „Építkezési Engedélyt.” 

Hasonlóképpen, az utcai hirdetőtáblákra vonatkozó törvényes előírások 
betartatása céljából végzett ellenőrzések folytán, 29 kereskedelmi társulást 
azonosítottak és bírságoltak meg olyan „hirdető bennerek” elhelyezése miatt, amelyek 
nem rendelkeztek a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal által kibocsátott 
engedéllyel. 

A szolgálati kötelezettségek teljesítése érdekében, a 153/2011-es Törvény 
előírásainak megfelelően (az épületek építészeti és környezeti minősége javításáért 
hozott intézkedésekre vonatkozóan), szeptember hónappal kezdődően leltárba vették a 
javításra vagy felújításra szoruló épületeket, azonosítva ezek tulajdonosait. Ez az év 
végéig kb. 80%-ban meg is valósult.    

Az elemzésnek alávetett időszakban az Építkezési Fegyelmet és az Utcai 
Hirdetőtáblákat Felügyelő Igazgatóság alkalmazottai a közrend betartatása érdekében 
43 alkalommal vettek részt kulturális- és sporteseményeken, valamint történelmi 
jellegű megemlékezéseken, 215 esetben válaszolván a polgárok kéréseire.  

 
Az 50/1991-es , a 441/2010-es H.T.H-ban újraközölt Törvény előírásaival 

szemben elkövetett kihágások kapcsán 165 esetben töltöttek ki jegyzőkönyvet, és 
324.900 lej összegben róttak ki pénzbírságot, 67 jegyzőkönyv esetén pedig indítottak 
„végrehajtási” eljárást.   
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IV. 2. Fejezet 
A Kereskedelmi Felügyelőség tevékenysége 

 
Az iroda alkalmazottai vizsgálatokat és specifikus ellenőrzéseket végeztek, 

főként a 99/2000-es Kormányrendelet, valamint a 124/2004-es és a 39/2007-es, 
H.T.H., a 12/1990-es Törvény, a 348/2004-es és a 661/2001-es Kormányhatározat, a 
157/2010-es és a 76/2008-as H.T.H., a 252/2003-as és a 650/2002-es Törvény stb. 
előírásainak értelmében.  

Az iroda alkalmazottainak tevékenysége főként a gazdasági szereplők 
ellenőrzésére és ezek irányában való tanácsadására koncentrálódott (az érvényben lévő 
legiszláció betartása, a működéshez szükséges véleményezések és engedélyek 
beszerzése érdekében – a Marosvásárhely Polgármestere által kibocsátott 
kereskedelmi engedéllyel), az utcai kereskedelem törvényes kereteinek betartására, 
valamint a kereskedelemmel kapcsolatos felhívások (panaszok) törvényes keretek 
közötti rendezésére. 
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 A múlt évben 1.102  ellenőrző akciót indítottak, 49 gazdasági szereplőt 
ellenőriztek a polgárok részéről jött észrevételek miatt. 78.491 lej értékben szereztek 
vissza tartozásokat és díjakat, 120 alkalommal pénzbírságot róttak ki, 53 esetben éltek  
„végrehajtási” eljárással. 

Az ellenőrzések folyamán bírságokból és díjakból visszaszerzett pénzösszeg 
148.091,75 lej. 
 
 
IV. 3.  Fejezet 

A Környezetvédelmi Felügyelőség tevékenysége 
 

A részleg tevékenysége a 20/2008-as számú H.T.H.-nak a helyes gazdálkodásra, 
a tisztaság megőrzésére, a higiéniai normák betartására és a város szépítésére hozott 
intézkedésekre vonatkozó előírásainak betartását célozta. 589 kereskedelmi vállalat 
esetén végeztek ellenőrzést, felügyelve a növényi és háztartási hulladék 
összegyűjtését, elszállítását és tárolását a municípium különböző zónáiban. 

 
 
 
 



23 

 
 
A Környezetvédelmi Felügyelőség alkalmazottai 71 jegyzőkönyvet állítottak 

össze, és 9.000 lej összegben rótt ki pénzbírságot, 46 jegyzőkönyv esetén pedig 
„végrehajtási eljárást” indítottak. 

Ugyanebben az időszakban, a részleg alkalmazottai 34 esetben vettek részt a 
közrend biztosításában - 34 kulturális-és sportesemény kapcsán – valamint 32 
alkalommal oldottak meg feladatokat a polgároktól kapott észrevételek alapján. 

2011-ben, az Építkezési Fegyelmet és az Utcai Hirdetőtáblákat Felügyelő 
Igazgatóság, a Kereskedelmi Felügyelőség és a Környezetvédelmi Felügyelőség 2.808 
ellenőrzési akciót indított, 296 alkalommal oldott meg feladatokat a polgároktól kapott 
észrevételek alapján, 356 jegyzőkönyvet állított össze, ezen intézkedések 
eredményeképpen 403.500 lejt  hajtott be a helyi költségvetés számára. 
 

V. FEJEZET.  A LOGISZTIKAI, JOGI ÉS KÖZKAPCSOLATI  
RÉSZLEG TEVÉKENYSÉGE  

  
  
 A vizsgált időszakban a Logisztikai, Jogi és Közkapcsolati részleg alkalmazottai 
teljesítették az értékelő jelentésben levő célkitűzéseiket és a feladatfüzetben szereplő 
kötelezettségeiket, betartván a tevékenységi tervben szereplő határidőket. 
  A szolgálat jelentősebb specifikus tevékenységei voltak: 
  - logisztikai szempontból: a primer könyvelési dokumentumok 
összeállítása, az anyagi javak megvásárlásával kapcsolatos dokumentumok 
összeállítása, a készpénz felvétele és az elszámolás összeállítása, az anyagi javak 
beszerzése, a költségvetés végrehajtásának és a folyamatban lévő szerződések 
felügyelete  

 - jogi szempontból: a 2011-es évben folytatott tevékenység fő 
célkitűzése volt a jogi iroda összes specifikus jogkörének hatékony és szakmailag 
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magas szintű teljesítése, teljes összhangban Románia Alkotmányának előírásaival, 
valamint a törvényes utasításokkal.  

Az intézmény érdekeinek megvédése céljából, válasziratokat fogalmaztak a 
bírságokra bejövő panaszok esetén, levelezést folytattak olyan fizikai vagy jogi 
személyekkel, akik petíciókat fogalmaztak, valamint más, jogszolgáltatási vagy 
procedurális jellegű okiratokat, 405 dokumentumot állítván össze (felszólítások, 
válaszlevelek, belső jegyzékek stb.).   

A 2011-es év folyamán biztosították a jogi asszisztenciát az érdemi és 
felfolyamodási ítélőbíróságok részére, olyan ügyekben, amelyek tárgya a pénzbírság 
elleni panasz volt, valamint kérvényeket fogalmaztak meg a pénzbírság 
megváltoztatása érdekében (munka a közösség javára), a fizetésképtelen 
szabálysértők felelősségre vonása céljából.   

Olyan polgárjogi eljárásokat indítottak, amelyek tárgya a végrehajtással 
szembeni panasz volt, ellentétben a közigazgatási-területi egységekkel, amelyek 
megtagadták az eljárást a tartozások behajtására vonatkozóan a Helyi Rendőr-
igazgatóság által összeállított jegyzőkönyvek esetén. Nevezetesen, a szóban forgó 
hatósági egységek a 92/2003-as Kormányrendelet 130-as cikkelyére hivatkoztak, úgy 
vélve, hogy a jegyzőkönyvek vagy az aláírás nélküli átvételi igazolványok esetén  
nem lehet végrehajtási eljárást alkalmazni. 

„Ezzel ellentétben” azonban, egyes bíróságok, mint például a Gyulafehérvári 
Bíróság, a 2010. július 6-i, 3699-es számú polgári ítéletben kimondja, hogy az 
esetben, ha a szabálysértő nem nézte meg a levelezését, ez kizárólagosan neki róható 
fel, és az adott helyzet nem vezet a kommunikációs eljárás megsemmisítéséhez. 

Hasonlóan, a 2010. október 26-i, 7272-es számú polgári ítéletben – amelyet a 
Marosvásárhelyi Bíróság bocsátott ki – kimondják, hogy ha a szabálysértőt 
értesítették/újraértesítették az iratok felvételére, és ő ennek nem tett eleget, és így a 
jegyzőkönyvet nem kapta meg – a felelősség őt terheli, ismert lévén az elv, miszerint 
”senki nem hivatkozhat saját hibájára azért, hogy felmentsék kötelezettsége alól.”  

 
A 2011-es év folyamán az ítélőbíróságok 158 iratcsomó ügyét oldották meg.  
Itt megjegyezzük, hogy egyes ügyek tárgyalása a 2009-2010-es időszakban 

kezdődött el. Ez értelemben szükségesek a következő pontosítások: 
- 107 esetben nyertek ügyet,, amelyből: 

               - 84 esetben a bíróság fenntartotta a jegyzőkönyvek 
megalapozottságát és törvényességét, fenntartva a 
pénzbírságot 

           - 23 esetben a büntetést figyelmeztetésre változtatta        
 - az ítélőbíróságokon kb. 90 dosszié vár ítélethozatalra, illetve 6 

esetben közeledik az ítélethirdetés  
 - 12 dossziét állítottak össze végrehajtás elleni panasz okán 
- 28 esetben fogalmaztak kérvényt a büntetésnek közhasznú munkára 
való változtatására, ezek közül kettőt elfogadtak, 26 esetben pedig az 
ügy napirendre kerül 

         A közhasznú munkával kapcsolatosan pontosítunk, hogy életbe lépett a 
2136/2010-es számú Rendelkezés (amely közhasznú munkák elvégzésének 
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végrehajtása életbe léptetését szavatolja büntetés okán), valamint a 4514/2010-es 
számú Polgármesteri Rendelkezés a bizottság megalakítását illetően, a közhasznú 
munkák elvégzése végrehajtásának életbe léptetése érdekében (a büntetés okán), a 
bizottságot ilyen értelemben január, március, május, szeptember és november 
hónapokban hívják össze. 

Időszakonként az alkalmazottak felkészítőt kaptak azon viselkedési normákat, 
anyagi és jogi feltételeket, érdemi és törvényes szempontokat illetően, amelyeket be 
kell tartani a jegyzőkönyvek összeállítása alkalmával, valamint azon intézkedéseket 
tekintve, amelyeket konkrét esetekben meg kell hozni.  

A szabálysértési jelenséget csökkentő mechanizmus hatékonnyá tétele 
érdekében, a Helyi Rendőrség kezdeményezése folytán Marosvásárhely Municípium 
Helyi Tanácsa számos határozatot fogadott el. 

Megtették a szükséges lépéseket egy Protokoll felállítása érdekében, amely 
révén a Belügyminisztérium bizonyos adatbázisai a Helyi Rendőrség számára 
elérhetővé válhatnak (azon személyek adatainak informatikai bázisát, akik körözés 
alatt állnak vagy eltűntnek számítanak; a Romániában elkövetett gépkocsilopással 
kapcsolatos, vagy más államokban elkövetett, de a Román Rendőrséghez 
gépkocsilopás ügyében fordulók adatait, a vezetői jogosítványokat és gépkocsikat, 
valamint a személyeket nyilvántartó irodák adatait). Ez jelenleg az ellenőrzés és 
aláírásra bocsátás fázisában van (a Maros Megyei Rendőrfelügyelőség, a Személyi 
Nyilvántartó Iroda, Adatbázis-kezelési Igazgatóság, valamint a Jogosítványok és a 
Gépjárművek Bejegyzési Igazgatósága) 

Logisztikai-jogi vonalon az említett időszakban a célkitűzések a következők 
voltak: 

-  a pénzügyi források hatékony menedzselésének biztosítása  
- olyan monitorizáló rendszer implementálása és fejlesztése, amely 

lehetővé teszi a jogszerű használatot és az anyagi- és pénzforrások elosztási 
módjának állandó ellenőrzését 

- logisztikai támogatás biztosítása a Helyi Rendőrség eredményes 
tevékenységének érdekében  

- jogi asszisztencia biztosítása az érdemi, illetve a felfolyamodási 
bíróságokon, olyan ügyekben, ahol panaszt emeltek szabálysértés vádja esetén 

- a helyi rendőrség alkalmazottainak felkészítése a viselkedési 
szabályokat, a jegyzőkönyv összeállítását, illetve a konkrét helyzetekben 
meghozandó intézkedéseket illetően 

- olyan helyi tanácsi törvénytervezetek és határozatok kezdeményezése, 
amelyek a szabálysértés lehetőségét csökkentik 

A napi tevékenységek révén a következő követelményeket teljesítették: 
- újonnan megjelent információ implementációs képessége 
- a specifikus feladatok hatékony és törvényes megoldási módjának 

diverzifikálása 
- a kötelezettség vállalásának képessége 

 - a csapatmunkában való részvételhez szükséges képességek 
tökéletesítése 
 - kompetencia az előirányzott források kezelésében  
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A Logisztikai Osztály alkalmazottai a 2011-es év teljes időszakában néhány fő feladat 
ellátásában vettek részt, mint például: 

- üzemanyag-értékjegyek biztosítása 
- a tulajdonban levő eszközök műszaki vizsgálatának és javításának 

elvégzése  
- műszaki dokumentációk összeállítása az intézmény helyes működése 

számára szükséges anyagi javak beszerzésére céljából   
- összehangolt tevékenységek a vízzel, villanyárammal, földgázzal való 

takarékosság érdekében 
  
A 2011-es év során 3 gépkocsit, 6,  akusztikus- és fényrendszerrel ellátott rámpát, 10 
darab, 9 mm-es Glock pisztolyt, 1 autós sorompó-rendszert, 1 videokamerákkal ellátott 
belső felügyelő rendszert, 1 riasztó rendszert (a szolgálatos tiszt szobájába), 
jelvényeket és szolgálati igazolványokat (az egység alkalmazottai részére), 
felszerelést, hozzávalókat vásároltak (lovagláshoz szükséges felszereléseket is), és 
berendezték a Rózsák tere 31. szám alatti székhelyet, ahol az építkezési iroda és a 
környezetvédelmi részleg folytatja tevékenységét. 

 

                            
 

Ez évben intézményünk nemcsak az előirányzott költségvetésből költekezett, hanem 
hozzá is járult ehhez a költségvetéshez a kirótt pénzbírságokkal, a szabálysértések 
okán kitöltött jegyzőkönyvek alapján, ilyenképpen: 

12.381 jegyzőkönyvet állítottak ki,  a behajtandó összeg teljes értéke 1.643.373 
lej 
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 5. ábra . A kiállított  jegyzőkönyvek és a helyi költségvetésbe behajtandó összegek komparatív 
kimutatása 
 

VI. FEJEZET  JAVASLATOK A TEVÉKENYSÉG JAVÍTÁSA 
ÉRDEKÉBEN 

 
A Helyi Rendőrigazgatóság tevékenységének hatékonyabbá tétele céljából a 

következőket tűzzük ki célul: 
 - a Helyi Rendőrség Diszpécserszolgálatának létrehozása 
  

- az Önkéntes Rendőrség létrehozása 
  
- két kísérő kutya megvásárlása és beidomítása 
- a székhely kiterjesztése és a Dózsa György utca 9. szám alatti 

ingatlan földszinti irodáinak, valamint a belső udvarnak a 
megszerzése 
 

- az előtér megépítése a belső udvarban 
 

- a Személyi Nyilvántartó részleg ellátása számítástechnikai 
felszerelésekkel és szoftverekkel 

- egy sportterem létesítése, berendezése és ellátása az intézmény 
alagsorában, az alkalmazottak fizikai felkészítése céljából  
 

- a szabálysértések operatív feldolgozása, a személyzet teljes 
létszámával együtt, beleértve az elkövetések ellensúlyozása 
érdekében hozott intézkedéseket, a jövőre nézve 

 
- a frissen alkalmazott káderek útbaigazítása és támogatása, majd 

időszakosan tevékenységük elemzése és kiértékelése, meghozván a 
szükséges intézkedéseket az esetleges hiányosságok pótlására. 
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- megerősítik a szakmai felkészítő tevékenység ellenőrzését, nagy 

hangsúlyt helyezve a törvényes előírások helyes ismeretére és 
alkalmazására, az esetenkénti beavatkozási módokra, az 
önvédelmi képességek kialakítására, valamint a fegyverzet helyes 
használatára. 

 
- egy megfelelő légkör megteremtése a munkahelyen a kitűzött célok 

megvalósítása érdekében 
 
- a tudományos jelleg kezdeményezése a vezetői tevékenységben, 

amely a törvények ismeretén, a szabályok, előírások betartásán és 
más normatívákon alapszik, és szabályozza a tevékenységek 
vezetését és végrehajtását az egységen belül. 

 
- egy hatékony munkastílus szorgalmazása, amely elvi alapokon, az 

ember iránti tiszteleten, becsületességen, bizalmon, igényességen, 
együttműködésen, a személyes példán, a hozzáértésen és a szakmai 
felkészültségen alapszik  
                  

 
              Valentin – Constantin Bretfelean 
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