FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
Már a XVIII. század óta köztudott - amit Cesare Beccaria fogalmazott meg először - miszerint jobb
a bűnt megelőzni, mint büntetni. A bűnmegelőzés pedig olyan társadalmi együttműködés,
közösségi védelmi rendszer, amely az állam és intézményei irányításával, a polgárok
önszerveződéseinek támogatásával, az adott jogrendszer keretein belül biztosítja a jogkövető
többség életviszonyainak óvását a törvénysértő magatartások bekövetkezése ellen. A
bűncselekmények elleni prevenció tehát a polgárok önkéntes közreműködésével megvalósuló
államilag és önkormányzati szinten szervezett tevékenység.
A cél, a társadalmi szintű bűnmegelőzési hálózat teljes kiépítése, vagyis a regionális és kistérségi
közösségi bűnmegelőzési modell megteremtése. Ebben van kiemelt jelentősége a helyi partneri
viszonyok kiépítésének. Ehhez, a társadalmi felelősségvállalás jegyében elengedhetetlen a civil
szervezetek és egyesületek, valamint kis- és nagyvállalkozások csatlakozása, illetve támogatása.
Ezt felismerve, s elfogadva, az elmúlt években egyre többen kapcsolódtak be a rendőrség
bűnmegelőzési kampányaiba.
Fejér megyében ezen csatlakozók között kiemelt helyet foglal el az Alba Plaza, aki Székesfehérvár
meghatározó bevásárlóközpontjaként a lakosság igen széles és nagyszámú rétegeihez képes
üzeneteket közvetíteni. A fenntartható fejlődést szem előtt tartva, a vásárlók biztonsága, valamint a
vagyonvédelem érdekében számos rendőrségi kampányhoz csatlakozott már, illetve több bűn- és
baleset-megelőzési rendezvénynek biztosított helyszínt.
A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság és az Alba Plaza közötti konstruktív együttműködés így
többéves múltra tekint vissza. Az országos illetve a megyei rendőrségi akciók során
megkereséseinkre mindig pozitívan és nyitottan reagált, lehetőséget biztosítva rendőreinknek arra,
hogy a plázában lévőket közvetlen módon megszólítsák, hogy az adott propaganda tevékenység
célba juttatása, ezáltal biztosított legyen.
Kiemelkedő és talán országos szinten is egyedülálló összefogásként valósulhattak meg 2013-ban és
2014-ben az Alba Plaza bevásárlóközpontban a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Bűn- és
Baleset-megelőzési Napjai, amely program keretében, prevenciós céllal lehetőségünk volt
egyszerre több száz gyermekhez illetve felnőtthöz szólnunk.
Az Alba Plaza a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság prevenciós partnereként bebizonyította, hogy
az élet kereskedelmi szegmensében is lehetőség van olyan közös társadalmi célok közvetítésére,
melyek adott esetben értéket teremtenek. S ezek közül talán a legfőbb, az emberek biztonsága,
amiért együtt kell és érdemes tenni.
Székesfehérvár, 2015. december 08.

Dr. Varga Péter r. dandártábornok
rendőrségi főtanácsos
megyei rendőrfőkapitány
Cím:8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc utca 2. 8002 Szfvár. Pf.:63.
Telefon: 06-22/541-600 Fax:06-22/541-605 BM telefon: 22/21-25 BM fax: 22/20-05
e-mail: fejermrfk@fejer.police.hu

