FOGLALKOZÁSOK

RENDŐRÖK

MÁSOK

SZOLGÁLATÁBAN

A rendőrök legfontosabb feladata a bűncselekmények megelőzése és
a veszélyes helyzetek elhárítása. Ha azonban éberségük ellenére is megszegi
valaki a törvényt, azonnal cselekednek, hogy elkerüljék a nagyobb bajokat,
és hogy mielőbb letartóztassák a bűnösöket. A rendőrség mindig arra
törekszik, hogy erőszakmentesen oldja meg a konfliktushelyzeteket.

AZ UTCÁN

A polgárok biztonságának megőrzése
érdekében a rendőröknek mindenhol
jelen kell lenniük, ahol csak szükség lehet
rájuk. Korábban sokáig csak párokban
járőröztek a városokban, gyalogosan
vagy lóháton. Manapság már
motorokat, autókat, kerékpárokat,
de még segwayeket is használnak…
hogy mindig idejében
érkezhessenek!
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TANULD
MEG!

TENGEREN
ÉS LEVEGŐBEN

A vízi rendészet felelős
a vízpartok felügyeletéért. Vannak
külön tengerekre, folyókra (folyami
rendészet) vagy kikötőkre (kikötői
rendészet) szakosodott testületek.
Más rendőröket olyan feladatokra
képeznek ki, mint a helikoptervezetés vagy a búvárkodás.

VÉSZHELYZET!

A rendőrségnek egyszerűen
megjegyezhető telefonszáma van,
hogy vészhelyzet esetén könnyen
riasztani lehessen őket.
Bár minden országban léteznek
eltérő telefonszámok, a 112-es
szám Európa nagyobb részén
működik. Csak vészhelyzetben
használd!

Az egyenruhák

TÁNYÉRSAPKA
ZUBBONY

A rendőrök egyenruhát hordanak, hogy
már messziről azonosítani lehessen őket.
A biztonságukat és a védelmüket szolgáló PISZTOLYTÁSKA
kiegészítőket is viselnek, például fegyvereket
vagy golyóálló mellényt, felszerelést az
adott feladat megoldásához, vagy éppen
rendőrségi tárcsát és a fényvisszaverő ruhát,
ha forgalomirányító rendőrökről van szó.
PISZTOLY

RENDŐRSÉGI
TÁRCSA

FÉNYVISSZAVERŐ
SZALAG
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ÁLLJ,

RENDŐRSÉG!

A rendőrök dolga a rend fenntartása. Arra képezték ki őket, hogy gyorsan és
hatékonyan tudjanak közbelépni mindenfajta bűnözővel szemben. Fenntartják
a rendet és a nyugalmat, és megvédik a lakosságot vészhelyzet esetén. Emellett
természetesen arra is vigyáznak, hogy lehetőleg senki se szegje meg a törvényt!

SZIRÉNÁK

A rendőrségi járművek mindig
bekapcsolják a megkülönböztető
fényjelzést és a szirénákat, hogy
gyorsan utat törhessenek a városban,
amikor egy gyanúsítottat üldöznek,
vagy hogy hamar arra a helyszínre
érjenek, ahol éppen bűncselekményt követnek el.
Mindenki szabad
utat ad nekik!
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ERŐSÍTÉS

Ha veszélyes helyzetbe kerülnek,
a rendőrök rádión kérnek
erősítést. Különleges segítséget
is kérhetnek, például kutyás
járőrt vagy tűzszerészeket,
akik a robbanószereket
tudják megkeresni és
hatástalanítani.

TANULD
MEG!

RIASZTÓ

Azokon a helyeken, ahol
gyakran fordulhatnak elő
rablások, rendőrségre bekötött
kamerákat és riasztórendszereket
szerelnek fel. Így azonnal tudják
riasztani a rend őreit, mielőtt még
a bűnözők elmenekülhetnének
a helyszínről.

Közlekedés és közlekedésbiztonság

A rendőrség feladatai közé tartozik
a közlekedés ellenőrzése is. Ezt néha
a járműveikből végzik. Rendőrségi
autókkal, kerékpárokkal vagy motorral
rendelkeznek, és olykor ellenőrzési pontokat
állítanak fel, hogy onnan tartsák megfigyelés
alatt egy-egy terület forgalmát.
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MUNKA

A RENDŐRŐRSÖN

A rendőrőrs a rendőrök műveleti központja. Onnan indulnak útjukra a járőrök, és ott végzik
az adminisztratív feladatokat vagy a nyomozást. Ott rögzítik a telefonos bejelentéseket is.
Egyes rendőrőrsökön vannak kihallgatóhelyiségek és fogdák is. Itt hallgatják ki vagy zárják el
azokat, akiket letartóztattak – mindaddig, amíg bíróság elé nem kerülnek.

LETARTÓZTATOTTAK
A rendőrség letartóztathat valakit
egy nyomozás következtében, de
akár tetten is érhetik bűnelkövetés
közben, és ilyenkor rögtön
fogdába kerül.

FELJELENTÉS

Ha feltételezhetően
bűncselekményt követtek el,
bármelyik polgár elmehet
a rendőrőrsre, hogy feljelentést
tegyen, és elmondja, mi történt.
A rendőrök jegyzőkönyvet
vesznek fel a történtekről,
és megkezdik az ügy
kivizsgálását.
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TANULD
MEG!

NYILVÁNTARTÁS

A rendőrök számos személyi
adatot rögzítenek, például az
ujjlenyomatot. A nyilvántartó lapon
szerepel, hogy nyomoztak-e már
korábban egy adott személy után.
Minél többet tudnak, annál jobban
megelőzhetik a bűncselekményeket,
vagy ha már elkövették őket,
megoldhatják őket.

ELJÁRÁSOK

Egyes országokban a polgárok
a hivatalos ügyeik egy részét is
a rendőrségen intézhetik, mint
például a személyi igazolvány
vagy a külföldi utazáshoz
szükséges útlevél
kiváltását.

Hierarchikus testület

A rendőrség hierarchikusan, vagyis rangsorrend alapján épül
fel. A rendőröket az egyenruhájukon, a zubbonyukon vagy
a sapkájukon látható rangjelzésük különbözteti meg egymástól.
Fentről lefelé sorban jön a százados, a főhadnagy, a hadnagy,
a főtörzszászlós, a törzszászlós, a zászlós és persze a közrendőr.
Ahhoz, hogy valakiből rendőr lehessen, rendőrakadémián kell
tanulnia, ahol a jövőbeli rendőröket képzik: fizikai kiképzésen
is végigmennek, de megtanulják azokat a szakismereteket is,
amelyekre szükségük lehet a munkájuk során.
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A BŰNÖZÉS

ELLENI HARC

Ha valahol bűntényt követnek el, a rendőrség a helyszínre siet kinyomozi, hogy mi
történt. A nyomozás felelőseinek bizonyítékokat kell gyűjteniük, amelyek alapján
megtalálhatják a bűnösöket. Az összegyűjtött bizonyítékokat bemutatják a bírónak
vagy a bíróságnak. Hiszen hiába tudjuk valakiről, hogy bűnöző – be is kell bizonyítani!

A HELYSZÍNELŐK

Sok olyan nyom van, amelyből
kiderülhet egy betörő személyazonossága: otthagyhatja az
ujjlenyomatát vagy a lábnyomát,
a hajszálait. Törött üveg vagy
lőpornyomok is maradhatnak
utána, sőt, a biztonsági
kamerák akár képet is
rögzíthetnek róla.

NYOMOZÓK

A rendőrfelügyelők felelnek
a feltételezett bűntények
kivizsgálásáért, ők gyűjtik össze az
üggyel kapcsolatos információkat.
Az a céljuk, hogy megtalálják a
gyanúsítottakat, bizonyítékokat
gyűjtsenek ellenük, és végül
le is tartóztassák őket.

8

MI
SZERETNÉL
LENNI?

KUTYÁS EGYSÉG

A rendőrkutyák is a rendőrök segítségére vannak.
Szaglásukat használják arra, hogy megtalálják az illegális
árucikkeket, vagy katasztrófák és balesetek esetén
segítsenek felkutatni a segítségre szorulókat.

KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG

Nagy biztonsági készültséget igénylő küldetésekben, amilyen például egy
államfő védelme, arra szakosodott rendőrök foglalkoznak a helyszín
biztosításával akár egészen váratlan helyekről, mint egy épület teteje
vagy éppen a szennyvízcsatorna.

JÁRŐRÖK

A rendőrség egyik fő feladata, hogy a lakosság rendelkezésére álljanak;
ezért aztán igyekeznek elérni, hogy ugyanazon a területen mindig
ugyanazok a rendőrök járőrözzenek. Így ők is ismerik a körzet
lakosait, ahogy a lakosok is ismerik őket.

TITKOS ÜGYNÖKÖK

A rendőrök olykor „civilben", egyenruha nélkül nyomoznak,
hogy észrevétlenül beolvadhassanak a bűnözők környezetébe. Így sokszor még azelőtt le tudják tartóztatni őket,
hogy el tudnák követni a tettüket.
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A BOBBYK

LONDON
RENDŐREI

London, a mai Nagy-Britannia fővárosa már a XIX. század elején is hatalmas, virágzó és
modern város volt… és egyben nagyon veszélyes hely is: mintegy harmincezer bűnöző
taposta az utcáit. Akkoriban még nem voltak rendőrök, de létezett néhány törvényszolga,
és léteztek a Bow Street ügynökei is. Ez utóbbiak magánszemélyek megbízásából dolgoztak,
bűncselekmény esetén a bűnelkövetők után loholtak, és megpróbálták még azelőtt elkapni
őket, hogy elhagyták volna a számukra kijelölt körzeteket. Ezért aztán a bűnözők gyorsan
menekültek egyik körzetből a másikba, és sokszor sikerült is meglógniuk!
1829-ben alapították meg az első hivatásos rendőri testületet, a londoni Rendőrséget, hogy
véget vessenek ennek a helyzetnek. A londoniak kezdték nagyobb biztonságban érezni
magukat, hiszen számíthattak a város területén az egységes rendőrség fellépésére.
Az új rendőri testület tagjai – akiket bobbyknak neveztek – szembeszálltak a kor
Londonjának veszélyeivel, pedig még lőfegyvereik sem voltak, amelyekkel megvédhették
volna magukat! Csak sípjuk volt, amellyel erősítést kérhettek (sőt... kezdetben még csak
fakereplőt használtak), és egy furkósbotjuk. Igazán bátrak voltak!

Ne hívj rendőrnek,
hívj Bobbynak

Az új rendőri testületet Scotland Yardnak keresztelték
el (tükörfordításban: Skót Udvar). Ez a név arra az utcára
utal, ahol az első őrsük volt. Az első rendőröket pedig
peelers-nek nevezték, ugyanis Robert Peel belügyminiszter
ruházta őket fel rendőri hatalommal. Később már csak
bobbyknak becézték az utcán járőröző közrendőröket,
a Robert vagy Bob keresztnevek rövidítéséből.
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KÉPZELD
EL!

11

A BOBBYK
A bobbyk hamarosan elnyerték a londoniak megbecsülését bátorságuk és kifogástalan
viselkedésük miatt. Jó példát kellett mutatniuk, ezért tilos volt alkoholt fogyasztaniuk
szolgálat közben, és kötelességük volt mindig tisztelettudóan és kedvesen viselkedni.
Elegáns külsőjükkel is tiszteletet keltettek.
Az előírások szerint minden rendőrnek legalább 180 centiméter magasnak kellett lennie.
Az egyenruhájuk hajtókájára varrt szám és betű azonosította őket, magas, megerősített
oldalú cilindert és karszalagot hordtak. A cilindert, ezt a különleges fejfedőt 1863-ban
cserélték le egy kurta ellenzős, kerek tetejű sisakra, és ez a modell olyan sikeres lett,
hogy a londoni rendőrök a mai napig ilyet hordanak. Már jó messziről fel lehet
ismerni őket!
Olyan nagy volt a londoni rendőrök tekintélye, hogy hamarosan minden rendőri testület
követendő példájává váltak. Először csak Anglia-szerte, majd a világ több más városában
is. 1914-ben, amikor az I. világháború miatt sokan bevonultak katonának, Londonban
létrejött egy másik úttörő kezdeményezés, a Women’s Police Service (Női Rendőrségi
Testület), a női rendőrök pedig szolgálatba álltak, bár 1923-ig még nem hajthattak végre
letartóztatást.
A bobbyk manapság is jellegzetes sisakjukban járőröznek London utcáin, a bizalmat és
a biztonságot jelképezik a város lakói és látogatói számára.

A városi rendőrség

Szinte minden településnek, a kisebb falvaknak
és a nagyvárosoknak is megvannak a saját
rendőrei. Ők helyi vagy városi rendőrök, akik
betartatják az önkormányzatok rendeleteit,
és akik felügyelik a városi közlekedést.
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KÉPZELD
EL!
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ÚT A SULIBA
RENDŐRŐRS

NE KIABÁLJ,
INKÁBB FIGYELJ!

NEEEE!
ENGEDJEN KI
VALAKI INNEN!

PEDIG
MEG KELL
HALLGATNOD
ŐKET.
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MINDIG BÖRTÖNBE
KERÜLSZ KÜLÖNBÖZŐ
GONOSZTETTEK MIATT. ADDIG
MESÉLEM NEKED A NEVELŐ
CÉLZATÚ MESÉKET, AMÍG
RIASZTÁST NEM KAPOK.

NEM AKAROK
TÖBB MESÉT
MEGHALLGATNI!

R
RR

CSÖ

VOLT EGYSZER
EGY KISLÁNY, AKIT
PIROSKÁNAK HÍVTAK.

RENDŐRSÉG.
MARCELINE
BESZÉL.

VÉSZHELYZET
VAN!

EZT
MEGÚSZTAM…

OLVASD EL!

ITT
A RENDŐRSÉGI
LÉGIERŐ.

A VIHAR
KIDÖNTÖTT
EGY FÁT AZ
ÚT KÖZEPÉRE.
ELTORLASZOLJA
AZ UTAT.

VONULJATOK
KI ELTERELNI
A FORGALMAT,
NEHOGY BALESET
TÖRTÉNJEN!

SAJNÁLOM,
DE FÉLBE KELL
HAGYNOM
A MESÉT.

A KOLLÉGÁM,
LEONARDI
RENDŐR MESÉL
TOVÁBB.

RENDBEN!
EZ TÉNYLEG
VESZÉLYES
HELYZET
LEHET, AZONNAL
INDULOK.

…?!

NO… HÁT
VOLT EGYSZER
HÁROM KISMALAC, MEG
A PIROSKA...

DE HÁT EZ MÉG
A MESÉT SEM
ISMERI!

RENDICSEK!
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ÚT A SULIBA
ITT MARCELINE
RENDŐR. INDULOK
AZ ELTORLASZOLT
ORSZÁGÚTHOZ, HOGY
BIZTOSÍTSAM
A HELYSZÍNT.

MINDEN
EGYSÉGNEK!

HÍV A LOVAS
RENDŐRSÉG!
HALLÓ, ITT
MARCELINE.

AZ IDE VEZETŐ UTAT
IS ELTORLASZOLTA
A KIDŐLT FA.

LEVÁGOM
AZ UTAT!

A RÖVIDEBB ÚTON
GYERE, A HEGYEN ÁT,
ÚGY HAMARABB
IDEÉRSZ. VÉGE!

RENDBEN,
KÖSZÖNÖM,
ÚGY LESZ.
VÉGE!
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OLVASD EL!

…UHHH!!!

…UHHH!!!

MINDEN
EGYSÉGNEK! MEGVAN
A KIDŐLT FA!

VÉGRE
LÁTOM
A KIDŐLT
FÁT!

…UHHH!!!

MOST
PEDIG
MUNKÁRA!

MEGKEZDEM
A TERELÉST,
MIELŐTT BÁRKI
ERRE JÖNNE.

ÁLLJ!

HŰ! EGY JÁRMŰ!
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ÚT A SULIBA
K!
É
É
É
ÉÉ
F

AZ UTAT
LEZÁRTUK, NEM
LEHET KÖZLEKEDNI
RAJTA.

SAJNÁLOM,
NEM TUDTUK.

ÉPP A GYEREKEKET
VISZEM AZ ISKOLABUSSZAL A SULIBA…

…ÉS EZ
AZ EGYETLEN
ODAVEZETŐ ÚT.
AKKOR MA
NEM MEGYÜNK
SULIBA?

NAHÁT! OLYAN
NINCS, HOGY NE
MENJETEK ISKOLÁBA…
DE JÁRHATATLAN AZ ÚT…
HOGY OLDJUK
EZT MEG?
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HUSSS HUSSS HUSSS

GYEREKEK,
TÁMADT EGY
SZENZÁCIÓS
ÖTLETEM.

TALÁN HELIKOPTERREL
VISZEL MINKET
ISKOLÁBA?

OLVASD EL!

NEM FÉRNÉTEK
BE. INKÁBB
A TANÁROTOKAT
HOZZUK IDE.

PÁR PERCCEL KÉSŐBB.

DE A TANÁRUNK
FÉL A MAGASBAN.

USSS
HUSSS HUSSS HUSSS H
FÚ, DE SZÉDÜLÖK.
DE MEGTARTOM EZT
A KÜLÖNLEGES ÓRÁT
AKKOR IS, HA FOROG
VELEM A FÖLD!

TANÁR ÚR, KÉREM,
NYUGODJON MEG!

MOST, HOGY
IDEHOZTUK NEKTEK
A TANÍTÓ URAT,
SZERETNÉK KÉRNI
EGY SZÍVESSÉGET.

Ő A LEGJOBB
TANÁR! MINDIG
FELKÉSZÜLT, ÉS
MINDIG MEGTARTJA
AZ ÓRÁKAT!

NÉHÁNY NAPPAL
KÉSŐBB...
NE! NEM BÍROM!
EZ TÚL SOK!

NE KIABÁLJ.
HALLGASD
SZÉPEN VÉGIG
A MESÉT.

ÉLT EGYSZER
EGY HANGYA ÉS
EGY TÜCSÖK…

HA, HA, HA! HA
MÁSTÓL NEM, AZ
ÁLLANDÓ MESEMONDÁS
MIATT BIZTOS ELMEGY
A KEDVE ATTÓL, HOGY
BAJBA KEVEREDJEN.

VÉGE
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TESZT

MILYEN RENDŐR LENNÉL?
Szeretnél rendőr lenni? Bizonyítsd be, hogy van hozzá tehetséged! Válaszolj helyesen
a miniteszt kérdéseire. A helyes válaszokat megtalálod a 24. oldalon.
SZIRÉNÁK
ÉS AKCIÓ!

1

Mit jelent, ha egy rendőrautó
megszólaltatja a szirénáit?
A Utat kérek!
B Fel a kezekkel!
C Gyorsabban!
RENDEZETT
RUHÁZAT.

2

Milyen ruhát szoktak
hordani a közúti ellenőrzést
végző rendőrök?
A Tűzálló ruházatot.
B Fényvisszaverő
ruházatot.
C Rövidnadrágot.

MINDIG KÉSZEN
ÁLLUNK, HOGY
SEGÍTHESSÜNK!

3
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Mikor kell a rendőrséget
hívni?
A Bármilyen helyzetben.
B Csak vészhelyzetben.
C Ha útlevelet szeretnél.

JÁTÉK

EGGYEL
TÖBBEN VAGYUNK
A KÖRZETBEN.

4

Általában hány rendőrből áll
egy járőrcsapat?
A Kettőből.
B Háromból.
C Négyből.

5

Ki keres
ujjlenyomatokat?
A A forgalomirányító
rendőrök.
B A rendőrtisztek.
C A helyszínelők.

NEM ÚSSZÁK MEG
A BŰNÖZŐK!

6

Hogy hívjuk azt, amikor bejelentünk
a rendőrségen egy bűncselekményt?
A Azonosítjuk magunkat.
B Feljelentést teszünk.
C Kihallgatásra megyünk.
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REJTVÉNYEK
Nyomkereső
Egy figyelmetlen betörő öt tárgyat hagyott hátra egy múzeumi rablás helyszínén. Találd meg
és karikázd be őket, hogy a rendőrség megvizsgálhassa őket bizonyítékokként.

5
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Dispositivo para emitir o recibir ondas de radio.

__T__A

JÁTÉK

Ez a közrendőr most indul járőrözni az utcákra, de az őrsön felejtett valamit, amire pedig szüksége
lenne a bűnözők üldözése közben. Tudod, hogy mi az? Karikázd be!

Járőrözés

Balszerencsés
gyanúsított

A rendőrök letartóztattak néhány gyanúsítottat, de csak az egyikük árnyéka felel meg a feltételezett
elkövetőének. Írd a mezőbe a megfelelő árnyék betűjelét!
B

A

D

C

E

F
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MEGFEJTÉSEK
Teszt
1
2
3
4
5
6

Nyomkereső

A
B
B
A
C
B

Járőrözés

1
2
3
4
5

Balszerencsés
gyanúsított
E
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Gumikacsa.
Hörcsögök.
Sapka.
Gördeszka.
Kosár.

JÓ TANÁCSOK

1

Mindig legyen nálad valamilyen személyazonosságot igazoló okmány, hogy ha
szükséges, a rendőrök azonosítani tudjanak.

2

Tanuld meg fejből a rendőrség segélykérő
számát, ha pedig külföldre utazol, nézz
utána, hogy mi az abban az országban
használatos szám.

3

Ha eltévednél vagy veszélyben éreznéd
magad, azonnal keresd meg a legközelebbi
rendőrt!

