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BEVEZETÉS

Miskolc  Megyei  Jogú  Város  az  Észak-Kelet  Magyarországi  régió  meghatározó  központja 
jelentős  ipari,  kereskedelmi  és  idegenforgalmi  központ,  immár  autópályán  elérhető 
megyeszékhely.
A Miskolci Rendőrkapitányság azonban nemcsak a város, hanem a vonzáskörzetéhez tartozó 
további 36 település közrendjéért, közbiztonságáért is felel. Kapitányság illetékessége 870,8 
négyzetkilométerre terjed ki, amely terület teljes lakossága 261673 fő.

Térségünket annak idején a környező ipari városokkal együtt, nehézipari jellege miatt is, a 
magyar „Ruhr-vidékként” emlegették.
Ez már a múlt.
Az akkor gazdasági erőt jelentő nehézipar szinte teljesen megszűnt, újabb munkahelyek csak 
kis  számban  létesültek,  így  az  országos  átlagnál  nagyobb  a  munkanélküliség,  ezáltal  az 
életszínvonal is alacsonyabb. Ebből is adódhat, hogy jellemző ránk a vagyon elleni bűnözés, 
és az úgynevezett megélhetési bűnözés is tapasztalható. 
Ugyanakkor  a  rendkívül  kedvezőtlen  körülmények  és  nehézségek  ellenére  is  bátran 
kijelenthetjük, hogy egy stabil bűnügyi helyzetet sikerült teremteni és fenntartani, illetékességi 
területünkön képesek vagyunk kezelni,  sőt bizonyos mértékben befolyásolni is a bűnözést. 
Nem  csupán  szemlélői  vagyunk  a  folyamatoknak,  hanem  aktív  felderítő  és  megelőző-
bűnüldöző  tevékenységgel,  reagáló  képességünk  folyamatos  javításával  be  is  tudunk 
avatkozni az egy-egy területen újra és újra megjelenő negatív tendenciákba, gátat vetve azok 
elfajulásának.

I. VEZETÉS-IRÁNYÍTÁS

Kapitányságunkon  2006.  évben  egy  fő  vezetői  változás  történt,  a  Vasúti  Rendőrőrs  új 
parancsnokának  kinevezésével  (az  előző  magasabb  beosztásba  került,  a  Tiszaújvárosi 
Kapitányság vezetőjének lett kinevezve). Kapitányságunkon a feladatok megosztásának rendje 
nem változott, a 2005. évvel záródóan létrehozott és napjainkra jól és szervezetten működő 
alapokon  nyugszik.  A  szervezet  korszerűsítésével  kapcsolatos  változtatások  szükségesek 
voltak,  megadták  a  jobb  teljesítés  lehetőségét.  Ezzel  az  átalakítással  tartalékokat 
mozgósítottunk, melyeket a felderítő tevékenység színvonalának emelésére fordítottuk. 
A reagáló képességünk növelése érdekében a bűnügyi állomány munkarendjét is módosítottuk 
(hivataliból vezénylésesre).

Mindezek eredményeként, a részünkre meghatározott és a magunk elé kitűzött célokat 2006-
ban  úgy  valósítottuk  meg,  hogy  mind  az  ismeretlen  tetteses,  mind  a  nyomozati 
eredményességi mutató tekintetében az előző éveket igen jelentősen meghaladó eredményt 
sikerült elérni. 

II. A BŰNÜGYI HELYZET ÉRTÉKELÉSE

A bűnügyi fertőzöttség bemutatása:

Miskolcon  és  vonzáskörzetében  az  elmúlt  évben  14.960 bűncselekmény  vált  ismertté, 
szemben  a  2005.  évi  12.500-zal  (19,7  %-os  emelkedés).  A  100  ezer  lakosra  jutó 
bűncselekmények  száma  5.717,  mely  jelentősen  meghaladja  a  megyei  átlagot.  A 
bűncselekmények több mint  85 %-át  (12.832)  Miskolcon követték  el,  míg  a maradékot  a 
vonzáskörzetéhez  tartozó  36 településen  (ez  az  arány hű az  elmúlt  évekhez).  4.,  5.  és  6. 
melléklet.
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Kapitányságunk hivatásos állományának (586 fő) a létszámhiánnyal  korrigált  számát (541, 
illetve kevesebb) és a lakosság lélekszámát alapul véve, számolható a rendőrsűrűség, az egy 
rendőrre jutó lakosok száma. Ez a mutatószám 489.

A bűncselekményekkel érintett  természetes személyek száma  6.943 fő volt,  így a lakosság 
bűnözés érintettsége 2.653.  Ez azt jelzi, hogy az illetékességi terület lakossága körében 100 
ezer lakosra számolva hány fő vált bűncselekmény sértettjévé.

Kapitányságunk bűnügyi szempontból is meghatározó a megyében, hiszen az összes ismertté 
vált bűncselekmény 49 %-át (a korábbi évekhez képest még nagyobb hányadát) illetékességi 
területünkön követték el. Az emelkedésből is látható, hogy a nagyváros bűnözést gerjesztő 
hatása egyre inkább érvényesül.

Az ismertté vált bűncselekmények elemzése:

Kapitányságunkon  a  bűnügyi  iktatások éves  adatait  vizsgálva  látszik,  hogy  a  bűnözés 
volumenében már 2004. januárjában bekövetkezett egy  negatív fordulat 2003. évhez képest, s 
azóta szinte állandósult a növekedés (míg 2003-ban 7.342 bűnügyet iktattunk, addig 2004-ben 
7.914-et, 2005-ben 8.903-at, 2006-ban 9.056-ot).  

Kétségtelen  tény,  hogy az  ismertté  vált  bűncselekmények  számszerű  növekedésének  egy 
hányada  éppen  a  sikeres  munka  „hozama”;  sorozat-bűncselekmények  elkövetőjének, 
elkövetőinek  felderítése,  elfogása  nyomán  olyan  bűncselekmények  is  ismertté  váltak 
hatóságunk számára, amelyekben sértetti feljelentés addig nem történt, azok tehát kikerültek a 
latenciából. Különösen igaz ez az alkalmi- és zseblopásokra, a víkendház-feltörésekre. 
Az  is  tény,  hogy Kapitányságunk  lakosság  általi  elismertsége  egyre  jobb  –  köszönhetően 
eredményeinknek  -,  így most  már  olyan sértettek  is  bizalommal  fordulnak  hozzánk,  akik 
korábban  –  kilátástalannak  ítélve  az  elkövető-(k)  elfogását  –  nem  osztották  meg  velünk 
sérelmüket.
Ugyanakkor térségünkben a viszonylag csekélyebb kár is érintheti olyan súllyal az embereket, 
hogy azzal a rendőrséghez fordulnak. Fogalmazhatok úgy is, nálunk nagyobb a „feljelentési 
hajlandóság”, mint szerencsésebb sorsú országrészekben (ezt egyébként egy korábban készült, 
két évet felölelő, a rendőrségről szóló Gallup-felmérés is alátámasztja).

Kapitányságunkon tömegével a kisebb súlyú bűncselekmények nyomozása folyik. A bűntettek 
és  vétségek aránya is  ennek megfelelően alakul.  Az ismertté  vált  bűncselekmények közül 
2006. évben a vétségek száma 9.036, a bűntettek száma 5.924 volt, arányuk közel 60-40 %. 
A bűncselekmények döntő többségét (14.810) szándékosan követték el, a gondatlan elkövetés 
elenyésző (150). 

Az  ismertté  vált  bűncselekmények  és  azon  belül  az  egyes  bűncselekmény-főcsoportok 
alakulását évenkénti lebontásban az 1. melléklet tartalmazza.

A negatív  társadalmi  hatást  leginkább kiváltó  bűncselekmények  közül  tovább  növekedtek 
(20,7 %-kal) a vagyon elleni bűncselekmények, melyeknek nem annyira súlyossága (hiszen 
többnyire kisebb súlyú cselekményekről van szó), mint inkább tömeges megjelenése ad okot 
aggodalomra. 
Szintén jelentősen növekedtek a gazdasági, valamint a házasság, család, ifjúság, nemi erkölcs 
elleni bűncselekmények. 
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A főcsoportokon belül az alábbi bűncselekmények száma nőtt meg:
Vagyon elleni bűncselekmények:

- lopás (3.967-ről 4.046-ra, +2,0%),
- betöréses lopás (1.451-ről 1.543-ra, +6,3%),
- szerzői vagy szerzői joghoz kapcs. jogok megsértése (621-ről 1.888-ra, +304%).

Gazdasági bűncselekmények:  
- pénzhamisítás (111-ről 190-re, +71,2%,)
- számítástechnikai rendszer védelmének kijátszása (0-ról 308-ra),
- készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés (176-ról 245-re, +39,2%). 

Házasság, család, ifjúság, nemi erkölcs elleni bűncselekmények:
- tiltott pornográf felvétellel való visszaélés (2-ről 781-re),
- kiskorú veszélyeztetése (143-ról 187-re, +31%).

Örvendetes tény viszont, hogy a személy elleni, valamint a közrend elleni bűncselekmények 
(közöttük a garázdaság) terén a korábbi évek növekvő tendenciájával ellentétben csökkenés 
állt be. 
Az  ismertté  vált  bűncselekményeket  és  kategóriákat  tartalmazó  1.  mellékletből 
megállapíthatók, hogy
- a vagyonelleni bűncselekmények aránya minden évben a legnagyobb, 60 % közeli érték,
- a  közrend  elleni  bűncselekmények  mind  abszolút  számokban,  mind  arányait  tekintve 

állandó szinten, csaknem 20 %-ot érnek el. 2006-ban kismértékű csökkenés tapasztalható 
(-3%),

- a személy elleni, illetve közlekedési bűncselekmények kisebb ingadozásoktól eltekintve 
gyakorlatilag stagnálnak,

- a  gazdasági  bűncselekmények  2004-től  folyamatosan  növekednek,  csúcspontjuk  ennek 
megfelelően a 2006. év, amikor már 83% -os az emelkedés az előző évhez képest.

Az  egyes  bűncselekmény-főcsoportok  arányát  az  összes  ismertté  vált  bűncselekményhez 
képest 2006. évben az alábbi diagram szemlélteti.
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Ismertté vált bűncselekmények
kategóriák szerint

2006.

I. Az állam, béke, emberiség
elleni bcs.

II. Személy elleni bűncselekmény

III. Közlekedési bűncselekmény

IV. Házasság, család, if j., nemi
erk. ell. bcs.

V. Államig., ig.szolg., közélet
tisztasága ell. bcs.

VI. Közrend elleni
bűncselekmény

VII. Gazdasági bűncselekmény

VIII. Vagyon elleni
bűncselekmény

IX. Honv. köt. elleni
bűncselekmény

A  kriminális  érzékenységet  leginkább  érintő,  negatív  társadalmi  megítélést  kiváltó 
cselekmények az állampolgárok biztonságérzetét megrendítő, az emberek javait, értékeit sértő 
vagyonelleni  bűncselekmények,  illetve  a  személyüket,  testi  épségüket  közvetlenül  érintő 
erőszakos-garázda jellegű bűncselekmények.

A vagyonelleni bűncselekmények száma abszolút számban kifejezve több mint 1.500-zal nőtt. 
A tisztán látáshoz azonban szükséges leszögeznünk, hogy ebből a növekedésből 1.267 db ügy 
a  szerzői  jogokkal  kapcsolatos  bűncselekmények számának  emelkedéséből  adódott,  amely 
fölött  ugyan  szemet  hunyni  nem  lehet,  mégis  ezen  cselekmények  társadalomra  való 
veszélyessége, vagy inkább társadalmi megítélése miatt  az állampolgárok biztonságérzetére 
kevésbé hatnak negatívan. 
A főbb bűncselekmény-fajták 2005-2006. évi adatait, annak változásait, valamint a felderítési 
eredményességünket az alábbi táblázat tartalmazza:
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Tendencia
Össz. Felderített ITE Össz. Felderített ITE 2006/2005.

Összes ismertté vált 
bűncselekmény

12 500 14 960 19,7%

VAGYON ELLENI BCS.-K 
ÖSSZESEN

7 318 8 835 20,7%

Aránya az össz. bcs.-hez 58,5% 59,1%
  Lopás 3 967 4 046 2,0%
    - gépkocsi lopás 56 14 41 73 26 43 30,4% 37,7%
    - gépjárműből, -ről lopás 563 134 411 597 184 402 6,0% 31,4%
    - zsebeléses lopás 358 61 297 420 236 173 17,3% 57,7%
    - besurranásos lopás 296 100 179 208 62 136 -29,7% 31,3%
  Betöréses lopás 1 451 1 543 6,3%
    - magánlakás 317 80 228 334 105 220 5,4% 32,3%
    - hétvégiház 611 220 391 513 148 360 -16,0% 29,1%
  Csalás 429 107 40 463 248 64 7,9% 79,5%
  Rablás 151 80 53 134 61 55 -11,3% 52,6%
  Jármű önkényes elvétele 42 17 21 76 22 40 81,0% 35,5%
SZEMÉLY ELLENI  BCS.-K 
ÖSSZESEN

531   459   -13,6%

Aránya az össz. bcs.-hez 4,2% 3,1%
  Szándékos testi sértés 376 101 34 332 129 39 -11,7% 76,8%
GAZDASÁGI BCS.-K 540 990 83,3%
Aránya az össz. bcs.-hez 4,3% 6,6%
  Pénzhamisítás 111 5 104 190 4 184 71,2% 2,1%
KÖZREND ELLENI BCS.-K 
ÖSSZESEN

2 856 2 765 -3,2%

Aránya az össz. bcs.-hez 22,8% 18,5%
  Garázdaság 404 196 45 309 179 50 -23,5% 78,2%
  Visszaélés kábítószerrel 197 141 4 269 248 4 36,5% 98,4%

A LAKOSSÁG KRIMINÁLIS ÉRZÉKENYSÉGÉT LEGINKÁBB

BEFOLYÁSOLÓ BŰNCSELEKMÉNYEK ALAKULÁSA

Megnevezés
2005. I-XII. 2006. I-XII. Felderítés 

2006.

Lopások: 
A vagyon elleni bűncselekmények legjelentősebb hányadát képezik. Egyre inkább igaz az a 
mondás, hogy ami mozdítható, mindent ellopnak. 
Ugyanakkor a  statisztikai  adatok szerint  csak 2 %-os a növekedés  a tavalyi  évhez  képest 
(vagyis jelentősen lelassult).

A lopásokon belül a gépjárműbűnözés (mely önmagában is több, egymástól lényegesen eltérő 
elkövetési  magatartást  foglal  magába)  terén  jelentős  növekedés  tapasztalható,  ugyanakkor 
figyelemre  méltó  felderítési  eredményességet  is  regisztráltunk  (gépkocsi  lopás:  37,7  %, 
gépjárműből  /-ről/  lopás:  31,4  %).  Bár  nem  a  lopásokhoz  sorolandó,  mégis  itt  kell 
megemlíteni a jármű önkényes elvétele bűntettek miatt folytatott ügyeket, hiszen olykor csak a 
bizonyítás korlátai,  nehézségei miatt  valósul meg e törvényi tényállás. E bűncselekmények 
esetében 35,5 %-os a felderítési mutató.
Jelentősen emelkedett  a zseblopások száma is, mely már hosszabb ideje tartó folyamat.  A 
Bűnügyi  Osztály Lopási  Alosztályán belül  létrehozott  „CIRKÁLÓ” elnevezésű  zseblopási 
csoport  az  ilyen  jellegű  bűncselekmények  felderítésére  specializálódott.  Hatékony 
működésüket egyedülálló felderítési eredmény (57,7 %) igazolja.

Kedvezően alakult a besurranások száma, közel 30 %-os a csökkenés.
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A felderítési mutató 31,3 %.  

Betöréses lopások:
Összességében 6%-os a növekedés. Ha a táblázat adatait elemezzük, megállapítható, hogy a 
hétvégi  ház  feltörések  16  %-kal  visszaestek  (a  2005.  év  elején  e  bűncselekmények 
visszaszorítására kiadott Kapitányi intézkedés még mindig érezteti hatását), ehhez 29,1 %-os 
felderítési mutató párosul.

Nem  mondható  el  ugyanez  a  másik  –  a  kategórián  belül  kiemeltnek  tekintett  – 
bűncselekmény-típusról,  a magánlakás-betörésekről,  amelyek 5,6 %-kal nőttek az előző év 
hasonló időszakához képest. A felderítési mutató 32,3 %.

Csalások:
A csalások vonatkozásában is növekedést regisztráltunk, 7,9 %-ot. Ezen cselekményeket az 
átlagosnál kisebb arányban követik el természetes személyek sérelmére, hiszen ténylegesen az 
esetek jelentős részében valamilyen jogi személyiséggel rendelkező vállalkozási forma, vagy 
egyéb intézet, intézmény  a károsult. A felderítési mutató ez ügyekben magas, 79,5 %.

Rablások:
A vagyon elleni bűncselekmények mondhatni elenyésző hányadát képezik a rablások. Ezen 
bűncselekmények  kis  számuk  ellenére  is  rendkívüli  módon  rombolják  az  állampolgárok 
biztonságérzetét, a közrend-közbiztonságba vetett hitét, áttételesen lényegesen befolyásolják 
az  emberek  rendőrségről  alkotott  véleményét.  A  2006.  évi  statisztikai  adatok  a  rablások 
tekintetében jelentős csökkenést (11,3 %) mutatnak.

Az  ismeretlen  tetteses  ügyekben  a  felderítést  megkönnyítheti  az  a  körülmény,  hogy  az 
elkövető  és  a  sértett  a  cselekmény  során  személyes  kontaktusba  kerül,  így  a  sértett 
személyleírást  adhat  bántalmazójáról,  illetve  azt  fényképes,  vagy  „élő”  bemutatás  során 
felismerheti.  Viszont  gyakori,  a  támadás  úgy éri  a  sértettet  (hátulról,  sötétben  stb.),  hogy 
semmilyen támpontot nem tud adni a nyomozáshoz, esetleg idős kora miatt nem képes erre.
Az esetek nagy számában az jelent nehézséget, hogy a sértett ittas állapotából adódóan nem 
emlékszik az eseményre, ezért csak erősen hiányos információkat tud közölni, gyakran még a 
helyszínt  sem tudja megmutatni.  Ezen kívül gyakori  az is,  hogy a sértett  büntetőeljárással 
együtt  járó  „kellemetlenségek”  miatt,  vagy az  elkövető  bosszújától  való  félelmében  nem 
működik együtt a nyomozószervvel. Ez adott esetben igaz az egyes tanúkra is.

A felderítési mutató 52,6 %.
A lakosság kriminális érzékenységét szintén rendkívüli módon befolyásoló bűncselekmények 
az  erőszakos garázda jellegű bűncselekmények.  Ezek közül  elsősorban a személy elleni 
bűncselekményekhez tartozó testi  sértések,  valamint  a közrend elleni  bűncselekményekhez 
sorolt  garázdaságok emelhetők ki.  Rendkívül  örvendetes,  hogy a 2006. évi  adatok alapján 
mindkét kategóriában csökkenés tapasztalható (hosszú évek óta először).

Garázdaságok:
Ezen bűncselekmény kategóriára nem jellemző a sorozatelkövetés,  általában szórakozás és 
nagymértékű  alkoholfogyasztás  kapcsán  spontán  módon  alakul  ki  az  elkövetőkben  a 
közösségellenes  magatartás,  melynek helyszíne  általában  a  közterület,  szórakozóhely vagy 
sokak által látogatott egyéb objektum.
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Az elkövetők többsége fiatal,  akik diszkókban,  vagy más zenés szórakozóhelyeken az ital 
hatására  agresszívvá  válnak,  egymással  szóváltásba  keverednek  és  dulakodás,  verekedés 
alakul ki köztük.

A kriminalisztikai jellemzők miatt a garázdaságok számának alakulására rendőri eszközökkel 
nem nagyon lehet hatással lenni, hiszen az egyes elkövetési magatartások egy másodperc alatt 
kialakulhatnak.  Talán  csak  a  közterületen  lévő  rendőri  jelenlét  fokozásával  lehet  némi 
visszatartó hatást elérni.

Szintén  visszatartó  erő  lehet,  ha  az  elkövetőket  mind  gyorsabban  felderítjük,  így  velük 
szemben  érvényesíthető  az  állam  büntetőjogi  igénye.  E  téren  nincs  szégyenkezni  valónk, 
hiszen csaknem 80 %-os felderítési mutatóval büszkélkedhetünk. 

Testi sértések:
A  testi  sértések  vonatkozásában  évek  óta  emelkedés  tapasztalható.  Ebben  a  negatív 
tendenciában  törést  csak  az  elmúlt  év  hozott,  amikor  is  jelentős  (több  mint  11  %-os) 
csökkenést regisztráltunk. Ennek ellenére félő, hogy e kedvező változás nem lesz tartós, az 
ilyen jellegű bűncselekményeket kiváltó főbb okok, mint a társadalmi,  szociális  problémák 
terén olyan változás nem állt be, mely alapján ezt vélelmezhetnénk.

A lefolytatott  és ismertté vált ügyek nagy részét a családi, vagy ismerősi körben, személyi 
konfliktust követően történt bántalmazás teszi ki, gyakori azon esetek száma is, amikor az ún. 
családon belüli erőszak jellemzői is megállapíthatóak. 

Más részük a már korábban említett közterületi garázda jellegű bűncselekményekkel, esetleg 
rablásokkal,  kisebb  számban  nemi  erkölcs  elleni  bűncselekményekkel  halmazatban 
megvalósuló  cselekmények.  Ezen  bűncselekmények  megelőzése,  befolyásolása  rendészeti 
eszközökkel  ugyancsak  nagyon  nehéz.  A  testi  sértések  felderítésében  76,8  %-os 
eredményességet értünk el (visszautalnék ennek visszatartó hatására).

Kábítószerrel visszaélés:
A  kábítószer-kereskedelem  a  bűnözés  egyik  sajátos,  szervezettszerű,  esetleg  szervezett 
megjelenési formája, súlyos társadalmi megítéléssel. Sajnos jelen van városunkban is, s egyre 
inkább terjed. A statisztikai adatok évről-évre emelkedő tendenciát mutatnak. Miskolc ennek 
ellenére  nem  mondható  veszélyeztetettnek  a  kereskedői  réteg  kialakulása  szempontjából, 
városunkban – köszönhetően az évek óta tartó aktív, tudatos rendőri munkának – nem alakult 
ki a klasszikus értelemben vett „kereskedelem”. 
A  kábítószer  előállítása,  termesztése,  illetve  nagyobb  tételben  való  forgalomba  hozatala 
főváros-központú, helyi szinten a „piramis” alsó építőelemei (akik közvetlenül a fogyasztókat 
látják el „anyaggal”) jelennek meg.

A  fogyasztói  réteg  sajnos  bővül.  Egy  részük  divatból,  életvitele  részeként,  mások 
kényszerűségből, esetleg egyfajta „menekülésként” fogyasztják a szereket.
A felderítés nehézségének egyik sarkalatos pontja, hogy e bűncselekménynek nincs sértettje. 
A lánc sehol  nem szakad meg,  nincs  ellenérdekű fél  a  folyamatban,  valamennyi  szereplő 
érdeke a konspiráció tekintetében azonos.

Pénzhamisítás:
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A pénzhamisítás globális (országos) jelenség, nem ismer illetékességi határokat. Klasszikus 
nyomozási  módszerekkel  eredményt  elérni  e  téren  gyakorlatilag  lehetetlen.  Szinte  csak 
regisztráljuk a területünkön megjelenő hamis bankjegyeket.

A  hamis  pénz  forgalomba  kerülésének  leggyakoribb  helyszínei  a  pénzvizsgálóval  nem 
rendelkező boltok, kereskedelmi egységek, szórakozóhelyek. Ezen esetek nyomán legtöbbször 
már csak a pénzfeldolgozó központokban ismerik fel a hamis bankjegyet, melynek beváltási 
helye ezek után már nehezen azonosítható be. A nyomozás ezt követően történt megindítása 
már nagyon kevés eredménnyel kecsegtet.

Gazdasági bűncselekmények: 
Arányait tekintve az összbűncselekményeknek csak kis, 3-5 % közötti hányadát tették ki évek 
óta.
Ez alól kivételt csak az elmúlt év képez, amikor igen jelentős – a korábbi évhez viszonyítva 
83,3 %-os – növekedést produkálva jócskán 6 % fölé emelkedett.

2004. 2005. 2006.
Össz.  ismertté  vált 
bűncselekmények

9836 12500 14960

Gazdasági  bűncselekmények 
(aránya az össz. ism. bcs-hez) 

328 540 990
3,33 % 4,32 % 6,61 %

Ez a nagymérvű növekedés elsősorban az egyes szerzői joghoz kapcsolódó bűncselekmények 
elkövetése során felmerült számítástechnikai rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés 
kijátszása  vétség  törvényi  tényállás  megvalósulása  okozta,  mely  önmagában  31,1  %-ban 
részesedik  a  gazdasági  bűncselekmények  közül.  Ezen  kívül  folytatódott  a  korábbi  évek 
növekvő  tendenciája  a  pénzhamisítások  terén,  valamint  a  készpénzt  helyettesítő 
fizetőeszközzel való visszaélések számában is.

2005. 2006. Tendencia 

2005-2006 

(%)
Gazdasági bűncselekmények 540 990 83,3
Pénzhamisítás 111 190 71,2
Kp.  helyettesítő  fizetési 
eszk. visszaélés

176 245 39,2 

Számítástechnikai  rendszer 
védelmének kijátszása

0 308

Egyéb 253 247 -2,4 
Jól  látható,  hogy a  három kiemelt  törvényi  tényálláson  túl  a  gazdasági  bűncselekmények 
körébe tartozó ügyek összességében stagnálnak.
Ugyanakkor az utóbbi években városunkban is érezhetővé vált egy gazdasági föllendülés, ami 
óhatatlanul  vonzza  a  tisztességtelen,  kriminális  személyiségeket  is,  így e  téren  a  jövőben 
további növekedés prognosztizálható. 

Illetékességi  területünkön  a  határozott  bűnüldözői  tevékenység  eredményeként  nem 
tapasztalhatók azok a tipikus bűnelkövetői formák, melyek a szervezett bűnözés jelenlétére 
vagy  térnyerésére  utalnának.  Továbbra  sem  voltak  robbantásos,  leszámolásos 
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bűncselekmények,  hangos  bandaháborúk,  nincsenek  „védelmi  pénz”-szedések,  kíméletlen 
zsarolások,  nincs  külföldi  bűnözés.  Az  évekkel  ezelőtt  előforduló  ilyen  jellegű  egyes 
bűncselekményeket már akkor csírájában elfojtottuk,  így ez a bűnözési formák nem tudtak 
teret nyerni városunkban.

Miskolci  Rendőrkapitányság  által  folytatott  büntetőeljárások  során  2006.  évben  3.719 
bűnelkövető vált ismertté. Az ide vonatkozó adatokat a 2. és a 3. melléklet tartalmazza.

Ebből  jól  látható,  hogy 2004. évhez viszonyítva növekedés tapasztalható,  de az elmúlt  év 
némi megtorpanást eredményezett (2005-höz képest 2,1 %-kal csökkenés).
Ez a csökkenés eltérő mértékben, de érinti a felnőttkorú, illetőleg a gyermekkorú elkövetőket 
is. Érdekesség, hogy amíg szinte minden viszonyszám csökkent, addig a női elkövetők (9,7%) 
számában jelentős növekedést regisztráltunk.

A vizsgált  időszakban Miskolc  és  vonzáskörzete  bűnügyi  helyzetét  értékelve  kijelenthető, 
hogy a bűnözés  szerkezetében jelentős  változás  nem állt  be.  Az elkövetési  módok színes, 
szerteágazó palettáján igazán új, eddig nem ismert elkövetési módszerek nem jelentek meg, 
inkább csak a meglévőket variálják, kombinálják, finomítják az elkövetői körök. 
A korábbi években illetékességi területünkön is megjelent az az elkövetés, mely szerint idős, 
védtelen  embereket  lakásukon  éjjel  megtámadtak  és  rendkívül  brutális  módon  kiraboltak, 
felszámolásra került. 

A helyi bűnözői kör jórészt ismert, feltérképezett. Problémát okoznak viszont a folyamatosan 
megjelenő fiatal, a hatóság előtt még nem ismert kriminális személyiségek, valamint a nem 
helyi illetőségű, esetleg még a vonzáskörzeten túlról érkező elkövetők. 

Az ismertté vált bűncselekmények a felderítő szervek, szakvonalak által napi rendszerességgel 
kerülnek elemzésre-értékelésre,  vagyis  a  bűnüldözés  érzékenyen,  szinte  azonnal  észleli  és 
lereagálja  az  egy-egy  elszaporodni  látszó  bűncselekményfajtát.  A  nyílt  nyomozási 
módszerekkel együtt hatékonyan alkalmazzuk a célirányos, gyakran egy-egy elkövetői  kört 
célzó portyaszolgálatokat, bűnügyi figyeléseket , akciókat, melyek rendre vagy az elkövetők 
elfogásával, de legalább az adott bűncselekmény-sorozat megszűnésével járnak. 
Alapvető  célunk  a  bűnügyi  állomány  közterületi  jelenlétének  növelése,  így  a 
bűncselekmények  megelőzése,  megszakítása,  azonban  ez  a  törekvés  az  egyre  növekvő 
létszámhiány és adminisztrációs terhek miatt sokszor korlátokba ütközik.

A bűnözés  struktúrájában nem várható különösebben nagy átrendeződés,  ugyanakkor félő, 
hogy a kedvezőtlen folyamatok tovább folytatódnak. Annál is inkább igaz lehet ez, mert sem a 
külső  körülményekben  (társadalmi,  gazdasági,  jogi  környezet),  sem  a  belső 
feltételrendszerben (rendőrség állapota) nem várható olyan hathatós változás,  javulás, mely 
jótékony hatással lenne a bűnözés volumenére, s ami lelassíthatná vagy visszafordíthatná a 
bűnözésben uralkodó negatív tendenciákat.
Tekintettel arra, hogy a végrehajtó állomány, akitől mindenki a folyamatok jobbrafordulását, 
visszafordítását  várja,  egyre  fogy (az  ismert  okok  miatt  a  legképzettebb,  legtapasztaltabb 
kollégák  hagyják  el  a  pályát),  egyre  inkább  kizsigerelődik,  elfásul,  és  egyébként  is 
eszköztárunk kimerülni látszik, így bárminemű optimista jövőkép felvázolása üres, s főként 
alaptalan jövendölésként hatna. 

A közigazgatási jogkörben végzett munka:
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A 2006-os évben hatóságunknál 125 esetben indult eljárás rendkívüli halál miatt. 
A befejezésre  került  eljárások közül  1  esetben került  sor  halált  okozó testi  sértés  bűntett 
elkövetés gyanújának megállapítására. 

Az eljárások során 19 esetben természetes halál nyert megállapítást.

Az egyéb halálok miatt a következőképpen alakult a statisztika:  

Önakasztás 30
Kihűlés 2
Égés- füstmérgezés 7
Egyéb mérgezés 17
Vízbefulladás 6
Építményről le-, kiugrás 14
Lőfegyverrel fejlövés 1
Szúrás 2
Vonatgázolás 2
Tisztázatlan 2
Orvosi gyógykezelés, ill. műtét során köv. be 1
Baleset 8
Talált emberi csontmaradványok 1
                  
Három esetben indult  eljárás  ismeretlen  holttest  miatt,  azonban mindegyik  beazonosításra 
került.   

Tavaly  537  közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás  lefolytatására  került  sor  eltűnt 
személyek  vonatkozásában.  Ezek  jelentős  részét,  kb.  2/3-át  a  különböző  gyermekvédelmi 
intézetekből megszökött, illetve oda beutalt gyermek- és fiatalkorúak eltűnései teszik ki. 

A  klasszikus  értelemben  vett  eltűnést  180  esetben  regisztráltunk,  melyek  közül  15  fő 
gyermekkorú, 47 fő fiatalkorú és 118 fő felnőtt korú személy volt.
Közülük két fiatalkorút és egy felnőttkorút tartottunk az év végén is eltűntként nyilván.

III. A BŰNÜLDÖZŐ MUNKA

Kapitányságunk, a rendőrségen elsődlegesen fontosnak tartott, úgynevezett ismeretlen tetteses 
felderítési mutatója évek óta egyenletes, magas színvonalú munkát tükröz. Azt 2006. évben a 
Kapitányság történetében még soha nem látott  mértékűre emeltük (61,1 %), ami az ország 
többi  nagyvárosával  összehasonlítva  is  kiemelkedőnek  számít.  Hasonlóképpen  alakult 
Kapitányságunk nyomozati eredményességi mutatója is. Az erre vonatkozó adatokat a 2., 3. és 
a 14. melléklet mutatja be.

Miskolc, mint az ország egyik legnagyobb és legnépesebb, de gazdaságilag és szociálisan nem 
a legjobb helyzetben lévő, lemaradt városa, nagymértékben hordozza magán az urbanizáció 
okozta vonásokat. Több bűncselekmény-kategória jellemzően nagyvárosi bűnözési forma, ami 
szorosan kapcsolódik a városi léthez.
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 A  zsúfolt  utcák,  piacok,  bevásárlóközpontok,  az  egész  várost  behálózó  átláthatatlan, 
ellenőrizhetetlen parkolók, az őrizetlenül hagyott gépjárművek ezreivel, a várost övező óriási 
területeteket  átfogó  „víkendtelkes”  övezetek,  az  elidegenedett,  rohanó  emberek,  magára 
hagyott, védtelen öregek, az utcán csellengő fiatalok, mind potenciális sértettek. A kábítószer 
és  prostitúció  jelenléte  és  nem  utolsósorban  a  nagyvárosi  ismeretlenségbe  burkolózás 
lehetősége  mintegy mozgósítja,  motiválja  a  helyi  kriminális  személyiségeket,  a  bűnözésre 
hajlamos embereket, sőt vonzza a környező településekről, az ország távolabbi térségeiből is 
rendszeresen bejáró, idelátogató (gyakran utazó jelleggel bűnöző) elkövetői köröket.  

Bizonyos rétegek pedig vagyonosodnak, így mind több pénz, érték, új életforma keletkezik, 
melyek mind a bűnözést gerjesztő tényezők.

2006. évben 8 461 db büntetőügy került feldolgozásra az alábbi bontásban:

Megnevezés (befejezési módok szerint) Bűnügyi O. Közrendv. O. Összesen
Vádemelések, vádindítvány 1 645 522 2 167

Bíróság elé állítás 196 3 199

Elkobzás i indítvány 2 0 2

Megrovásban részesítve 0 0 0

Bűntethetőséget megszűntető v. kizáró ok 365 175 540

  - ebből gyermekkorú elkövető 30 13 43

  - ebből kóros elm eállapot 5 1 6

Elkövető kiléte nem állapítható m eg 2 559 2 068 4 627

Bcs.elkövetése nem állapítható meg 220 59 279

Egyéb okból nyomozás megszűntetés 412 232 644

Egyéb nyomozás befejezés 3 0 3
Befejezések összesen 5 402 3 059 8 461

Az ügyek több, mint harmadát, elsősorban az egyszerű megítélésű, kisebb súlyú ügyeket, a 
Közrendvédelmi Osztály és az őrsök dolgozzák fel.

A  felderítő  munkát  mára  már  hatékonyan  támogató  rendszerként  kell  megemlítenünk  a 
ROBOTZSARU  és  NETZSARU  informatikai  rendszert,  mely alkalmazásával  széles  körű 
ismereteket szerezhetünk be egyes bűncselekményekkel, bűnelkövetőkkel, elkövetői körökkel 
kapcsolatosan, melyek meghatározhatják az egyes nyomozások irányait.

Hasonlóan  naprakészen  rendelkezésünkre  állnak  a  különféle  központi  adattárak, 
nyilvántartások, személy- és tárgykörözési rendszerek.
A  nyomozások  eredményességét,  a  bizonyítást  segíti  Kapitányságunk  bűnügyi  technikai 
tevékenysége, melynek színvonala mind a statisztikai adatok, mind a tapasztalataink alapján 
átlag feletti. A bűnügyi-technikai tevékenység számadatait a 10. melléklet mutatja be.
Ezeket  vizsgálva  szembetűnik,  hogy csökkenés  mutatkozik  az  ujj-,  tenyér-,  láb-,  jármű-, 
eszköz-,  textilnyomok  rögzítésének  számában.  Növekedés  észlelhető  azonban  a  biológiai 
anyagmaradványok, ruházat és egyéb nyomok rögzítésében.
Az elmúlt időszakban a helyszíni szemlék alkalmával tapasztalható volt, hogy növekedett a 
nyomszegény helyszínek  száma.  Ez  sok esetben abból  adódott,  hogy a  cselekmény olyan 
helyen és módon történt, ahol a városi viszonyok következtében már a helyszínre kiérkezéskor 
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nehéz  a  pontos  helyszínt  behatárolni,  a  nyomokat  felkutatni  és  rögzíteni,  mert  azt  már 
összejárkálták. 
A  bűncselekmények  elkövetői  egyre  kevesebb  nyomot  hagynak  maguk  után.  Gyakori  a 
helyszíni  szemléken a szövet-  és kesztyűnyom rögzítése,  bizonyos cselekmények elkövetői 
kezüket és lábukat valamivel fedve követik el a bűncselekményt.
Több  esetben  előfordult,  hogy  a  bűncselekmény  helyszíne  pl.:  bors,  illetve  erős  illatú 
anyagokkal került  felszórásra,  így a nyomkövető  kutya indítására és szagnyom rögzítésére 
nem volt lehetőség.

A nyomkövető kutyák helyszíni igénybevételének eredményessége a nagyvárosi környezet, a 
sokszor autóval érkező és távozó bűnözők, gyakran a terület összejártsága miatt csekély, de a 
helyszínre  érkező  nyomozókutya-vezető  ezekben  az  esetekben  is  gondoskodik  a  helyszíni 
szagmaradványok szakszerű rögzítéséről, biztosításáról.

Kapitányságunkon titkos információgyűjtő tevékenységet kizárólag a Bűnügyi Osztály végez. 
Ez  rendkívül  időigényes munka,  melynek „látványos” része  sokszor  csak hosszú hónapok 
megfeszített munkája után következik be, ha bekövetkezik egyáltalán.

A  személyi  szabadságot  korlátozó  kényszerintézkedések  vonatkozásában  a  törvény  adta 
lehetőségeket  a  nyomozások  során  maximálisan  kihasználjuk,  azt  teljes  mértékben  a 
bűnüldözési  érdekek,  a  bizonyítási  eljárás  szolgálatába  állítjuk.  Tapasztalataink  szerint  a 
bűncselekmények  jelentős  részét  életvitelszerűen,  sorozatjelleggel  bűnöző  személyek, 
csoportok  követik  el,  akiknek  „forgalomból  történő  kivonása”  adott  esetben  rendkívül 
kedvezően  hat  egy terület  bűnügyi  operatív  helyzetére.  E  vonatkozásban  szoros,  korrekt 
kapcsolatot tartunk fenn a Miskolc Városi Ügyészséggel, akik előzetes letartóztatásra irányuló 
előterjesztéseinket  (egy-egy ritka  kivételtől  eltekintve)  fogadják,  azt  indítvány formájában 
továbbítják a bíróságra. 

2002. 2003. 2004. 2005. 2006.
Őrizetbevétel
(aránya %-ban)

289
9,2

284
10,7

259
7,5

243
6,4

229
6,2

Előzetes 
letartóztatás
(aránya %-ban)

111

3,5

122

4,6

92

2,7

111

2,9

100

2,7
Egyéb
(aránya %-ban)

6
0,2

5
0,2

2
0,1

2
0,1

6
0,2

A  táblázatból  jól  látható,  hogy  mind  az  őrizetbe  vételek,  mind  pedig  az  előzetes 
letartóztatások  száma  szinte  évről-évre  csökken.  Ennek  oka,  hogy a  személyi  szabadság 
megvonásával járó intézkedések feltételrendszere egyre szigorodik, a törvényesség rendkívüli 
módon felértékelődött, a gyanúsítotti jogok előtérbe kerültek.

Ennek ellenére előszeretettel  élünk – természetesen  csak a  jogi  keretek között  –  indokolt 
esetben  ezen  törvény  adta  lehetőségünkkel,  mivel  a  bizonyítási  eljárás  emellett 
eredményesebben, hatékonyabban folytatható.

IV. KÖZBIZTONSÁGI TEVÉKENYSÉG
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A közrendvédelmi állomány rendszeresített  létszámához képest mintegy 40 fős hiánnyal – 
nem feltölthető státuszok - látja el feladatait, ezen kívül majd ugyanennyi /30 fő/ azoknak a 
létszáma,  akik  valamilyen  súlyosabb  betegség  következtében  tartósan  vannak 
betegállományban, vagy „rokkantosítási” eljárás alatt  állnak.  Ez a hiány szinte  kizárólag a 
közterületi  szolgálatot  ellátó  állományból-  valamint  a  fogda-  és  kísérőőri  állományból  - 
tevődik össze

Illetékességi  területünkön  egy napszakban  átlagosan  30-35  fő,  15-17  gépkocsival  teljesít 
szolgálatot. Az állomány az elmúlt évben havonta átlag 24.885 órát töltött közterületen, ez 
alatt – szintén átlagértékkel számolva – 2.840 ügyeleti küldést teljesítettek, valamint 5.204 
esetben saját kezdeményezés alapján intézkedtek. 

A közterületen folytatott szolgálatellátás több tevékenységi körből tevődik össze. A legelső és 
legfontosabb az állandó közterületi  jelenlét  biztosítása,  melyen keresztül  az állampolgárok 
biztonságérzetének  fenntartása,  javítása,   bűncselekmény vagy szabálysértés  elkövetésével 
gyanúsítható  személyek  elfogása,  ezen  cselekményektől  való  visszatartása,  a  közterület 
rendjének, a közlekedés rendjének mindenoldalú biztosítása. 

Ezeken túlmenően van több olyan szolgálati feladat is, amely a bűnmegelőzés szempontjából 
elengedhetetlen,  azonban  reagálóképességünkre  nézve  hátrányos  következményekkel  jár. 
Ilyen a búza téri piacon és a belvárosban, a nappali időszakban teljesített gyalogos szolgálat. 
Kétségtelen  tény  azonban,  hogy  az  állampolgári  biztonságérzetet  leginkább  a  gyalogos 
szolgálattal,  e  polgárokhoz leginkább közel  álló  szolgálati  formával  tudjuk befolyásolni  – 
ennek szükségessége elvitathatatlan. 

A fenti állandó feladatokon kívül évszakokhoz kötődően jelentkeznek olyan igénybevételek, 
amelyek  szintén  nagy  terhet  jelentenek.  Ilyenek  például  az  idegenforgalmi  szezonban 
végrehajtott, vagy az év végi ünnepekkel kapcsolatos külön feladatok.

Az  említett  szolgálati  feladatok  következtében  jelentkező,  a  reagálóképességet  negatívan 
befolyásoló  örülményeket  közbiztonsági  akciókkal  próbáljuk  ellensúlyozni.  Az  akciók 
tervezése  és  szervezése  során  igyekszünk  erőinket  a  bűnügyileg  fertőzöttebb  területek,  a 
lakosságot irritáló jogsértések előfordulási helyeinek ellenőrzésére koncentrálni.
A  közrendvédelmi  szolgálat  szerves  részét  képezi,  a  ma  már  megyénkben  egyedüliként 
működő  alosztály-szintű  szervezeti  egység,  a  Fogda-  és  Kísérőőri  Alosztály,  mely  a 
közterületi szolgálatellátásban önálló járőrözést nem folytat.

Manapság  sajnálatos  módon  már  nem  jut  elég  idő  az  úgynevezett  klasszikus  járőrözési 
tevékenységre,  hiszen  egyrészt  az  ügyeleti  küldések  nagy száma,  a  közlekedési  balesetek 
helyszínelésében való részvétel,  másrészt  az  egyéb tevékenységek, mint  helyszínbiztosítás, 
lakcímkutatás,  elővezetés,  karhatalom,  rendezvénybiztosítás  ezt  kisebb  mértékben  teszik 
lehetővé.  A  jelenlegi  gazdasági-anyagi  helyzet  egyre  inkább  a  reagáló-típusú  szolgálat 
szervezését  kívánja  meg a  parancsnoki  állománytól,  ez  azonban szöges  ellentétben  áll  az 
állampolgárok  biztonságérzetének  egyik  leginkább  meghatározó  elemével,  a  már  említett 
„látható rendőrséggel”.
Óriási teher hárul a parancsnokokra akkor, amikor a Járőrszolgálati Szabályzatban írtaknak 
megfelelően  kísérelnek  meg  szolgálatot  szervezni  és  irányítani  úgy,  hogy  a  lefedettség 
biztosított legyen – és ezt be kell vallanunk –, nem mindig teljes sikerrel. Egyre gyakrabban – 
naponta akár több esetben is -  fordul elő, hogy az alegységeknek az ügyeleti küldéseket nem a 
saját  területükön,  hanem egy másik  őrs,  alosztály  területén  kell  végrehajtaniuk.  Ennek  a 
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futásteljesítményre gyakorolt  hatása – különös tekintettel  az új Skoda szolgálati  gépkocsik 
kilométer-korlátaira – bizony erősen meglátszik a kilométer - és üzemanyag-felhasználásban.
Sokszor azt érzékeljük, nincs elég rendőr az utcán, és sajnos ez részben igaz is.

Az  egész  évben  nagy számban  előforduló  rendezvénybiztosítások  –  melyek  egy részét  a 
folyamatosan változó időpontok miatt csak túlszolgálat elrendelésével lehetett biztosítani –, 
valamint az ősszel bekövetkezett kormányellenes megmozdulások azt eredményezték,  hogy a 
150 órás túlszolgálati limit nem volt elég.

A közrendvédelmi szolgálat  tevékenységét átfogóan a 7.,  8. és a 9.  melléklet  ismerteti.  A 
mutatók  – annak ellenére jók,  hogy a már korábban említett  feladatok komoly mértékben 
átstrukturálták a közterületi jelenlétet.

A fogdában 2006. évben 799 fő került elhelyezésre, akik összesen 3374 napot töltöttek ott, így 
egy fő fogvatartott átlagosan 4,22 napot tartózkodott a fogdában, a napi átlag létszám 6,6 fő 
volt.

Az  előállító  helyiségben  az  év  folyamán  összesen  3.972  fő  került  elhelyezésre. 
Bűncselekmény elkövetése miatt 2.373 fő, pótnyomozás miatt 666 fő, elővezetés miatt 285 fő, 
országos körözés miatt 475 fő, és 10 fő fk. szállítás kapcsán, valamint 163 fő olyan őrizetes,  
akik a befogadáshoz szükséges orvosi igazolással nem rendelkeztek.
A Fogda- és Kísérőőri Alosztálynak a fogda- és objektumőrzésen kívül igen jelentős feladatot 
jelent a kísérések végrehajtása. Az állományból 2006. évben 2.232 esetben 4.521 fő rendőr 
hajtott végre országszerte kísérést,  mely során 22.192 km, valamint 2.133 munkaóra került 
felhasználásra, vagyis nagy költség merült fel.

A közrendvédelmi szolgálat  bűnügyi tevékenysége:

A  rendőrőrsök  nyomozati  hatásköre  elsősorban  a  területi  elv,  másodsorban  pedig  a 
bűncselekmények súlyosságának megfelelően történik. 

Az őrsöknél keletkezett, illetve rájuk szignált ügyekben a vádemelésig nyomoznak őrseink, 
mint  ahogy  a  Körzeti  Megbízotti  Alosztály  is  így  a  közrendvédelmi  állomány  bűnügyi 
tevékenységet folytató tagjai dolgozzák fel a Kapitányságra érkezett bűnügyek valamivel több, 
mint egyharmadát. 

A statisztikai adatok alapján az őrsök nem érik el a kapitánysági eredményesség szintjét. 
Ennek okait nem teljes körűen vizsgálva, az alábbiakat állapíthatjuk meg:
A közrendvédelmi szolgálat nem nyomoz sorozatjellegű bűncselekményekben.
Az is közismert tény, hogy a kisebb súlyú, vagyon elleni bűncselekmények felderítése, nyom, 
és az általában kevesebb adat hiánya miatt sokszor nehezebb.
Egyéb  körülmények  is  komoly  mértékben  befolyásolják  eredményeiket,  legfőképpen  a 
technikai  lehetőségek  korlátozottsága.  A  közrendes  nyomozói  állomány  ugyanazt  a 
megkülönböztető  jelzéssel  ellátott  gépkocsit  kénytelen  használni,  amelyet  a  közterületi 
állomány  használ,  ráadásul  ugyanabban  az  időben.  Azt  hiszem,  érzékelhető  ennek  a 
problémának a súlya.
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A gépkocsi-váltással,  a lízingeltek érkezésével,  sikerült  elérnünk azt,  hogy három őrs már 
rendelkezik „civil” gépkocsival (Avas, Felsőzsolca, Emőd), a többi helyen azonban a gond 
még nem megoldott. 

A KMB Alosztály öt csoportba szervezve, összesen 2 + 23 főből áll. A beosztottak jelentős 
része  az  utóbbi  négy évben kicserélődött,  de e fiatal  állomány is  jó  szinten  teljesítette  az 
elvárásokat. A csoportok elhelyezkedése, létszáma a következő:
Parasznya 4 fő, Szirmabesenyő 5 fő, Sajóbábony 3 fő, Hernádnémeti 6 fő, Bőcs 5 fő.

Az  Avasi  Rendőrőrs területén  található  a  több  tízezres  lélekszámú  lakótelep,  amelynek 
beépítettsége,  lakosság-sűrűsége  jelentősen  magasabb  a  város  egyéb  részeinél.  Ennek,  és 
korábbi rossz hírének ellenére ez a terület már nem fertőzöttebb bűnügyileg, mint bármelyik 
másik városrész.
A már önmagában is jelentős Avasi lakótelep mellett az őrs illetékességéhez tartozik Tapolca, 
Hejőcsaba és Görömböly, valamint az Egyetemváros is.

Az  Őrsön belül  2005.  évben megalakult  Lakótelepi  rendőrség  több  területen  is  látványos 
eredményeket ért el.

A lakosság részéről egyre többször érkeznek különböző észrevételek, javaslatok, problémáik 
esetén  bizalommal  fordulnak  kollégáink  felé.  A  Lakótelepi  rendőrök  megértették 
tevékenységük fontosságát,  a lakótelephez való kötődésük folytán különösen érzékenyek a 
területen történtekre. 

A közrendvédelmi szolgálat ellenőrzi a fegyveres biztonsági őrségeket is.

Egyéb szolgálati tevékenységek, területek:

A B-A-Z megyei Rendőr-főkapitányság csapatszolgálati századának létszáma 96 fő, melyből 
73 főt Kapitányságunk biztosít. 

A  2006.  év  során  jelentős  esetszámban  hajtottunk  végre  olyan  feladatokat,  amelyre  a 
csapatszolgálati  század  állományát  kellett  igénybe  venni,  kiemelten;  a  Budapesten  2006. 
szeptember 18-án bekövetkezett eseményeket követően hat alkalommal volt a teljes század 
felvezényelve.  Ezen  túl  a  Borsodi  Liga  NB.  I.  labdarúgó  mérkőzéssorozat  hazai 
rendezvényeinek  biztosítása,  valamint  esetenként  az  idegenben  játszott  mérkőzésre  utazó 
DVTK szurkolók kísérése volt csapatszolgálati feladat, de ott voltunk Olaszliszkán és más a 
megyében történt rendkívüli helyzeteknél.

A Sportrendezvényeket Biztonsági Szempontból Minősítő Szakértői Bizottság által  kiemelt 
kockázatúnak  minősített  labdarúgó  mérkőzéseket,  minden  esetben  jelentős,  utalt  erővel, 
kiegészített létszámmal biztosítottuk. 
A nem kiemelt biztonsági kockázatúnak minősített mérkőzéseket szintén a Csapatszolgálati 
Szabályzat  alapján,  fokozott  ellenőrzés  (külső  biztosítás)  keretében  hajtottuk  végre.  A 
Diósgyőr hazai  mérkőzései  iránti  jelentős érdeklődés és a gyakran 5-6 ezer néző jelenléte 
tőlünk a minősítéstől függetlenül is megköveteli a nagyobb létszámú biztosítást. Rendszerint 
saját állományunkból minimum 70-80 fővel teljesítettük ezeket a feladatokat is de gyakoriak 
voltak  ennél  jóval  nagyobb  létszámot  igénylő  biztosítások  is.  A  biztosításban  résztvevő 
személyi állományt elsősorban a század létszámából válogatjuk ki.
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Rendszeresen hajtjuk végre kosárlabda-, jégkorongmérkőzések és egyéb sportrendezvények 
biztosítási feladatait.

A századba beosztott teljes állomány, a szolgálati feladatok ellátásához megfelelően fel van 
szerelve.  Mindenki  rendelkezik  bevetési  ruhával,  új  típusú  lábbelivel,  lábszárvédővel, 
karvédővel, és egy bevetési csoport részére tudunk biztosítani testvédőt is. Az új védősisakok 
kiosztása is megtörtént, a parancsnoki állomány pedig híreszközös sisakot kapott.

A gyülekezésről szóló 1989. évi III. tv. alapján 20 alkalommal jelentettek be rendezvényt és 
tekintettel  arra,  hogy több  bejelentés  rendezvénysorozatot  foglalt  magába,  így 74  esetben 
került sor megtartásukra. 
Olyan  eset  nem  fordult  elő,  hogy  tv-ben  meghatározott  72  órán  belüli  bejelentési 
kötelezettséget a szervezők nem tartották be, rendezvényt az év során nem kellett betiltanunk.

A  kisebb  rendezvények  biztosítását  rendbiztosi  vagy  felügyeleti  szolgálattal  láttuk  el,  a 
kiemeltebb események megoldandó feladatait biztosítási tervek alapján hajtottuk végre.

A Közrendvédelmi Osztályon 4 képzett  járőr, 4 szolgálati  kutyával rendelkezik,  melyek jó 
illetve kiváló minősítésűek. Rendelkeztünk egy robbanóanyag kereső kutyával is, amelynek 
bevetésére több alkalommal is sor került. Ez a kutya sajnálatos módon 2007. elején kimúlt, 
pótlásáról gondoskodni szükséges.
Van továbbá öt II-es minősítésű szolgálati lovunk is, de már csak háromra tudunk lovas járőrt 
ültetni. 

Közlekedési tevékenység:

Az  elmúlt  évben  Miskolc  belvárosában  jelentős  forgalmi  rend  változások  történtek. 
Megvalósult  a  Kazinczy  utca  ún.  sétáló  utcává  alakítása  és  megtörtént  a  Corvin  út 
kétirányúsítása is. 

A  személyi  sérüléssel  járó  közúti  közlekedési  balesetek  számát  vizsgálva  megállapítható, 
hogy egy jelentős, 13 %-os csökkenésről beszélhetünk. Közútjainkon 522 sérüléses baleset 
történt, szemben a tavalyelőtti 599-el.

A balesetek súlyossági foka is kedvezően alakult. 2005. évben 24 halálos baleset következett 
be, míg 2006. évben 20 ilyen tragikus esemény történt és ez 17 %-os csökkenést jelent.
A súlyos  sérüléssel  járó baleseteket  illetően  a  tavalyelőtti  204 esettel  szemben  173 esetet 
regisztráltunk, ez 15 %-os csökkenésnek felel meg.
Könnyű sérülést eredményező esemény 329 történt, szemben az előző évi 371-el, ami 11 %-os 
csökkenést jelent. 
Útjainkon 119 fővel kevesebb személy sérült tehát meg, mint az előző évben (710 fő).
 
Lényeges  az  ittas  személyek  által  okozott  balesetek  alakulása;  79  esetben  lehetett 
megállapítani az okozó ittasságát, ami 15,1 % az összes balesethez képest. 
Területünkön 421 fővel szemben történt intézkedés közúti jármű ittas vezetése miatt, 2005. 
évben 404 ilyen intézkedés volt. 

A baleseti  okokat elemezve 184 esettel  a gyorshajtás áll  az első helyen, mely 35,2%, 110 
esetben az elsőbbségadási kötelezettség elmulasztása (21%) volt a kiváltó ok. Kanyarodási 
szabályok megsértése miatt 71, gyalogos hiba miatt 78 alkalommal következett be baleset.
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Az előfordulási helyeket vizsgálva kitűnik, hogy városunkban a legveszélyesebb részek a 3-as 
sz. főút lakott területeken belül lévő szakaszai, főként a József Attila út, valamint a 26-os, 35-
ös és a 37-es számú főút bevezető szakaszai; a Győri-kapu, az Andrássy és Kiss tábornok 
utak, valamint a Csabai kapu, a vele párhuzamos Soltész Nagy Kálmán utca és a Szentpéteri 
kapu is. Erőfeszítéseink ellenére továbbra is veszélyes helynek számít a Nagyváthy és Nagy 
S., valamint a Sajószigeti és Zsigmondy utcák kereszteződése is.

A  személyi  sérüléses  baleseteken  kívül  1374  esetben  kellett  anyagi  káros  balesethez 
kivonulnunk, de a közlekedésin túl a közrendvédelmi állomány is 590 alkalommal intézkedett 
közlekedési balesetnél.

Amíg  a  közlekedési  állomány  létszámhelyzete  megengedte,  a  szolgálat  szervezése  során 
fokozott  figyelmet  fordítottunk  a  kiemelten  balesetveszélyes  útszakaszok  és  csomópontok 
ellenőrzésére. A második félévtől viszont már a baleseti helyszínelői állomány kiállítása is 
nehézségbe ütközött.  Nem ritkán Kapitányságunk illetékességi területén egy fő közlekedési 
szakember látott el szolgálatot. 

Igazgatásrendészeti tevékenység:

Az igazgatásrendészeti szolgálat legnagyobb területe a szabálysértési tevékenység. Az iktatott 
ügyek számában további emelkedés történt; az elmúlt évben 9303 ügy, míg azt megelőzően 
8631 ügyirat került iktatásra.

A bírságolási  gyakorlatunkban tükröződik  az  elkövetett  cselekmény tárgyi  súlya és  a  nem 
utolsósorban  a  személyi  körülmények.  Bírságátlagunk  18.013  Ft/  főről  19.208  Ft/  főre 
emelkedett, figyelemmel a megye helyzetére ez megfelelőnek mondható. 
E tevékenység statisztikai adatait a 11. melléklet mutatja be.

A járművezetéstől eltiltás jogintézményét következetesen alkalmazzuk, ami azt jelenti, hogy 
azoknál a szabálysértéseknél, ahol azt a jogszabály lehetővé teszi, következetesen élünk ezzel 
a lehetőséggel. Ilyen büntetést 1240 személy esetében róttunk ki.

Továbbra  is  elmondható,  hogy nagy erőfeszítéseket  teszünk  mind  a  szabálysértési  bírság, 
mind  a  helyszíni  bírság  során  kiszabott  pénz  behajtása  érdekében,  a  jogszabályok 
ellentmondásai miatt ez nem minden esetben jár sikerrel. 
A 2006-os évben 53 esetben éltünk szabálysértési őrizetbe vétel mellett a gyorsított bírósági 
eljárás jogintézményével olyan szabálysértőkkel szemben, akik a tiltás ellenére továbbra is 
szabályszegő magatartást tanúsítottak. Ide tartozott a járművezetéstől eltiltottak köre és nem 
utolsósorban  a  tiltott  kéjelgők  egy  része.  A  bíróság  16  főt  elzárásra  ítélt,  a  többiek 
pénzbüntetést kaptak. A jövőben célul  tűztük ki, hogy a bíróság elé állítást nagyobb számban 
fogjuk alkalmazni, ugyanis  az elzárás büntetésnek nagyobb visszatartó hatása van mint egyéb 
más szankciónak, de az eljárás alá vont személyeket az is befolyásolhatja, hogy a bíróság elé 
állításig, maximum 72 óráig a rendőrségi fogdában nyernek elhelyezést.

A fegyver- engedély ügyintézés területén 2006. év a megújítás éve volt, ugyanis a törvényi 
szabályozásnak megfelelően több száz fegyvertartási engedélyt kellett meghosszabbítanunk. 

A személy-  és  vagyonvédelmi  területen  dolgozó  kollégák is  nehéz  évet  zártak.  Szintén  a 
jogszabályi változások miatt a korábban kiadott vagyonvédelmi igazolványok 2006.december 
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31-én érvényüket vesztették, így több mint 1500 megújítási eljárást folytattunk le, ami 2007. 
éve első felében is folytatódik. 

V. BŰN- ÉS BALESET MEGELŐZŐ MUNKA

Tapasztalataink  szerint  a  család,  mint  legkisebb  társadalmi  közösség  sokszor  képtelen 
alapvető feladatainak megfelelően funkcionálni, a szülők anyagi nehézségeik enyhítésével, a 
megélhetés problémájával vannak elfoglalva. 
A szülői  felügyelet  hiányából adódóan egyre több gyerek „kerül az utcára”,  a szórakozási 
lehetőségek számával arányosan több gyermek-, de leginkább fiatalkorú marad ki otthonról, 
vagy engedik el akár éjszakára, így válhatnak alkalomszerűen elkövetővé, vagy sértetté.

Az iskola, mint második otthon képtelen pótolni a családi hátteret, nevelést. Nem jut mindig 
idő  a  gyermekekkel  történő  személyes  kapcsolatteremtésre,  családlátogatásra,  háttérbe 
szorulnak a közös szabadidős foglalkozások.

A  Közrendvédelmi  Osztály  egyenruhás  állományának  közterületi  jelenléte  a  prevenció 
leghatékonyabb formája. Igyekszünk a nap 24 óráját átfogó közterületi jelenlétre, azonban ez 
objektív  okok  miatt  nem  minden  esetben  sikerül.  A  közterületen  bekövetkező 
bűncselekmények  elemezése  révén  a  szolgálatszervezéskor  kiemelt  figyelmet  fordítunk  a 
bűnügyileg frekventált területeken a rendőri jelenét biztosítására.

A  közrendvédelmi  állomány  érintett  része,  a  rendőrőrsök,  részt  vesznek  a  települések 
iskoláiban  tartandó  osztályfőnöki  órákon,  gyerekeknek  szóló  közlekedési  vetélkedőkön, 
valamint  rendszeresen  felhívják  közvetlenül,  vagy  a  családsegítőkön  keresztül  az  idősek 
figyelmét az esetlegesen sérelmükre elkövethető bűncselekmények megelőzésére.

Az év során időszakosan, az idegenforgalmi szezonban kerékpáros és segédmotor-kerékpáros 
szolgálat szervezünk. 
Kiemelt  figyelmet fordítunk az év végi ünnepekkel kapcsolatosan jelentkező feladatokra, a 
bevásárló központok és környékük ellenőrzésére. 

Áldozatvédelmi, illetve bűnmegelőzési tevékenységünk részét képezi az un.” Ifjúságvédelmi 
Őrjárat” elnevezésű – az elmúlt évben elindított – akció-sorozatunk, melyet  elsősorban „az 
iskola  mellé  járó”   diákok,  valamint  intézetből  szökött  fiatalok  elszámoltatása  céljából 
indítottunk el.
Az őrjárat  tagjai  a fiatalokat  egy közbiztonsági ellenőrzés keretein belül – velük szemben 
megfelelő empátiával fellépve - igazoltatják, adataikat felírják, s azt összegezve megküldik az 
illetékes  iskoláknak,  ahol  –  reményeink  szerint  –  kivizsgálják  majd,  hogy a  tanuló  miért 
hiányzott. Bizonyított „lógás” esetén az iskola feladata lesz, hogy felhívja a szülők figyelmét 
gyermekük iskolakerülésére.
Célunk  a gyermekvédelmi  jelzőrendszer  aktivizálása,  illetve  a  fiatalok  védelme,  áldozattá 
válásának megelőzése és esetleges bűnelkövetővé válásuk megakadályozása. 
Ezt  a  tevékenységet  Gyermekjóléti  Szolgálat,  illetve  az  iskolák  egy-egy ifjúságvédelemért 
felelős pedagógusának bevonásával – egész tanévben folytatjuk.

Májusban  a  Rendőrség  D.A.D.A   Biztonságra  Nevelő  Iskolai  Programjához  szükséges 
tanfolyamot  végzett  egy  munkatársunk,  aki  ebben  a  tanévben  már  7  általános  iskolai 
osztályban - közel 200 kisdiák részére -tart oktatást.
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A gyermek- és fiatalkori bűnözés megelőzésében, a fiatal korosztály egészséges testi-, lelki 
fejlődéséhez  nélkülözhetetlen,  hogy  a  társadalom  felnőtt  tagjai  nagy  odafigyeléssel  és 
nyitottsággal, őszinte érdeklődéssel, hozzáértéssel és szeretettel forduljanak a fiatalság felé, 
ki-ki  a  maga  szerepének  megfelelően:  szülőként,  pedagógusként,  gyermekvédelmi 
szakemberként, jogalkotóként és jogalkalmazóként egyaránt.

Bűnmegelőzési  szolgálatunk  révén  2005/2006-os  tanév  végétől,  júniustól  egészen 
szeptemberig, az  iskolák  által  szervezett  nyári  táborok rendezvényein  vettünk  részt,  ahol 
foglalkoztak a szünidő hasznos eltöltésével, a helytelen viselkedés veszélyeivel, az esetleges 
áldozattá válás elkerülhetőségeivel. Négy turnusban 4-4 előadás megtartására került sor.

Az elmúlt tanévben, majd szeptembertől igény szerint továbbra is folyamatosan álltunk/állunk 
a tanintézetek rendelkezésére rendőrségi osztályfőnöki órák megtartására, hiszen ezeknek a 
kötetlen beszélgetéseknek – azon túl, hogy nevelő, megelőző hatásuk van – örülnek a diákok. 
Sok  esetben  közvetlen  módon,  megnyílva  mondják  el  társaik  előtt  saját  példáikat,  akár 
áldozattá válásukról, akár – ez is elő fordult  már – bűncselekmény elkövetéséről, majd az 
elhangzottakat  elemezve,  értékelve  együtt  vonjuk  le  következtetéseinket.A  2005/2006-os 
tanévben összesen 56 órát tartottunk.

A bűnmegelőzési  munkához  szervesen és  elengedhetetlenül  hozzátartozik  a társszervekkel 
történő kapcsolattartás.  Ide tartozik a Polgármesteri  Hivatal  Gyámügyi Osztálya, a Területi 
Gyermekvédelmi  Szakszolgálat  (TGYSZ),  az  Áldozatsegítő  Szolgálat,  a  BV  Intézet,  az 
ÁNTSZ, a Drogambulancia,  a Területi  Mentálhigiéniás Iroda, a Városi Pedagógiai Intézet, 
Művelődési Házak valamint a polgárőrség és a különböző vagyonvédelmi cégek, stb.

Folyamatosan  részt  veszünk/  részt  kívánunk  venni  a  civil  szervezetek  által  szervezett 
programokon, konferenciákon. 
A  bűncselekmények  sértettjeivel  is  foglalkoznunk  kell,  veszteségének  enyhítése,  talpra 
állásának  elősegítése  állami  feladat  is.  Az  áldozatvédelmi  tevékenység  enyhíti  a 
bűncselekmények által okozott károkat, anyagi veszteségeket, jogi felvilágosítást ad.

Balesetmegelőzési  tevékenységünk során  általános  iskolákban,  óvodákban 
közlekedésbiztonsági vetélkedőket, versenyeket szerveztünk.

A tanévkezdéskor folyamatos  rendőri  jelenlétet  biztosítottunk a balesetveszélyes útvonalak 
mentén található iskoláknál.

Széles körű propaganda tevékenységet fejtettünk ki az írott  és elektronikus sajtóban. Ezen 
médiákon keresztül  akcióinkról,  kampányainkról,  a jellemző baleseti  okokról és okozókról 
tájékoztattuk a közlekedésben résztvevőket. 
Szinte  minden  jelentősebb  balesetről  fényképes  melléklettel  beszámolt  a  Borsod  Online 
internetes lap.

VI. EGYÜTTMŰKÖDÉS

A  Miskolci  Rendőrkapitányság  belső  kommunikációja,  az  információáramlás  rendszere, 
valamint  az  osztályok  közötti  együttműködés  megfelelő  színvonala  nélkül  az  évek  óta 
folyamatosan  elért  jó  eredményt  nem  tudtuk  volna  megtartani.  A  megfelelő 
információáramlást az is elősegíti, hogy minden munkanap reggelén alosztályvezetői szinttel 
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bezárólag a kapitányság vezetése közösen részt vesz az ügyeleti szolgálat beszámoltatásán, így 
valamennyi szolgálati ág, akár az azonnali konzultációk révén is, valós képet kap a területén 
az elmúlt 24 órában történt eseményekről. 

Munkánkhoz a leghatékonyabb segítséget az egyre bővülő polgárőrség adja.

A külső szervekkel történő együttműködés értékelésénél mindenképpen ki kell emelnünk a 
tradicionálisan jó munkakapcsolatot  a Miskolci  Városi  Ügyészséggel,  valamint  a Miskolci 
Városi Bírósággal.
Kiemelkedően  a  jó  kapcsolatunk  a  Bevándorlási  és  Állampolgársági  Hivatal,  a  Piac-  és 
Közterület  Felügyelet,  a  Munkavédelmi  Főfelügyelőség  állományával,  a  Vám-és 
Pénzügyőrséggel.  A határőrséggel történő együttműködés jelenlegi formájában, jogszabályi 
korlátok miatt nem eléggé hatékony. 

Példaértékűnek tartom Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kapitányságunk felé 
tanúsított segítőkészségét, támogatását.  

VII. A FUNKCIONÁLIS FELADATOK

Hivatali tevékenység:

A hivatali tevékenység egy rendkívül szerteágazó, speciális tevékenységet magában foglaló 
önálló  szolgálati  ág.  Ebbe  a  körbe  tartozik  bele  a  Kapitányság teljes  ügykezelését  végző 
Segédhivatal,  az  Informatikai  Alosztály,  az  Ügyelet  a  térfigyelő  rendszerrel,  valamint  az 
épületfenntartással, üzemeltetéssel foglalkozó Gondnokság. 
Ide tartozik minden olyan feladat, amely a Kapitányság egészére vonatkozik, ezáltal az egyes 
alegységek feladatainak összehangolását igényli.

A Hivatal részt vesz a belső normaalkotásban, felügyeli és végrehajtja a deregulációs munkát, 
valamint  a  jogszabályok  és  az  állami  irányítás  egyéb  jogi  eszközeinek  koordinációját  és 
előkészítését is elvégzi.
Kapitányságunk törvényben meghatározottak szerint kezel személyes adatokat. 
A Segédhivatalban dolgozók munkáját nagyban megkönnyíti a Robotzsaru-2000 ügyviteli és 
ügyfeldolgozó rendszer, valamint a saját fejlesztésű programok használata. Kapitányságunk 
ügyforgalma országos viszonylatban is kiemelkedő. A nyílt iktatások száma 108.755 volt (az 
előző évi 88.441-el szemben), melyből bűnügyi 23.890, szabálysértési 27.909 (2005-ben ez 
még csak 20.659), az ún. általános pedig 49.453 db volt. Minősített iratból az elmúlt évben 79 
készült.
Óriási  mértékben  emelkedett  a  fegyver,  valamint  a  személy  és  vagyonőri  iktatások 
mennyisége. Az ügyforgalmi adatokat a 12. melléklet tartalmazza.

A postaköltségünk éves  szinten  14.745.587 Ft  volt,  közel  10%-os növekedést  mutatva  az 
előző évhez képest. Tetemes a beérkező levelek és postai küldemények száma is, az elmúlt 
évben 81.307 db érkezett.
Az Informatikai Alosztály az általános informatikai tevékenységen túl, mely nagy részében az 
országosan egyedülálló hálózat üzemeltetéséből áll, részt vesz minden olyan tevékenységben 
amely  a  hosszútávú  működtetést,  a  költséghatékony üzemeltetést  és  a  Kapitányság  ilyen 
jellegű elismertetését célozza. A számítógépes munkaállomások nagy száma, a felhasználók 
egyre  növekvő  igénye  és  elvárása  szakembereink  mindennapos  helytállását  követeli  meg. 
Központi számítógépünk az állandó terhelés miatt megyei szintű, tehát máshol teljes megyei 
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hálózatot tudna kiszolgálni. Az országosan bevezetésre kerülő központi  alkalmazások terén 
etalonként használják helyi tapasztalatainkat, ezáltal módosító, javító ajánlásokat adhatunk a 
központi  team  számára.  A  nálunk  felmerülő  problémák  sokszor  annyira  egyediek  és 
speciálisak, hogy segítség hiányában saját rátermettségünket bizonyítva kell orvosolnunk és 
megoldanunk a hibákat.

Kapitányságunk frontvonalában, az Ügyeleten működő úgynevezett URH pultra nem ritkán 
napi 600 körüli hívás (telefon, rádió) érkezik, ebből is érzékelhető, hogy a mennyire feszített 
ez a szolgálat.
A városban kihelyezet térfigyelő kamerák is ide vannak bekötve, 24 órás figyelésük innen 
történik. 

Fegyelmi helyzetünk:

Tavaly állományunkat  illetően  48 fegyelmi  ügyet  regisztráltunk,  mely ügyek egy részét  a 
közlekedési  szabálysértések,  továbbá  a  bűnügyek  feldolozása  során  a  különféle  határidő-
mulasztások,  valamint  a szolgálat  ellátásával  kapcsolatos szabályszegések teszik ki,  míg 8 
fegyelmi  eljárás  katonai,  vagy  köztörvényes  bűncselekmény  elkövetése  miatt,  a 
büntetőeljárással párhuzamosan indult. Ez a szám Kapitányság dolgozóinak létszámát és az 
elvégzett munka mennyiségét tekintve nem tekinthető magasnak. 

Katonai bűncselekmény elkövetése miatt három ügyben 4 kolléga gyanúsítotti kihallgatására 
került sor (a tavalyi hét ügyben, 8 fő gyanúsított volt). 
Ezen ügyek közül egy szolgálati feladat ellátása alóli kibúvás vétség elkövetése miatt indult, 
mert egy kolléga ittas állapotban jelentkezett szolgálatra.
Ezen túlmenően elöljárói intézkedés elmulasztása miatt, ombudsmani ajánlás nyomán indult 
katonai  büntetőeljárás,  melyben két  parancsnok gyanúsítotti  kihallgatására került  sor,  mert 
mérkőzésbiztosítás  során  (2004.  ősze)  beosztottjaik  jogsértő  magatartása  láttán  nem 
intézkedtek. A nyomozás megszüntetéssel zárult. 
A legutóbbi katonai büntetőeljárás parancs iránti engedetlenség bűntett elkövetése miatt indult 
egy alosztályvezetővel szemben. A büntetőeljárás jelenleg folyamatban van, bírói szakban. 

Az  elmúlt  évben  két  kollégát  hallgatott  ki  a  Nyomozó  Ügyészség  gyanúsítottként 
segítségnyújtás  elmulasztás  vétsége  megalapozott  gyanúja  miatt,  szolgálattal  összefüggő 
magatartáshoz kapcsolódóan, ezek az eljárások is megszüntetéssel zárultak.

Az év folyamán két kollégától váltunk meg közös megegyezéssel, melynek kiváltó oka mind 
két esetben „köztörvényes” bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja volt. 

2006.  évben  9  alkalommal  követtek  el  a  Miskolci  Rendőrkapitányság  beosztottainak 
sérelmére  hivatalos  személy  elleni  erőszak  bűntettét.  Ezen  bűncselekmények  száma 
gyakorlatilag  évek  óta  hasonló  annak  ellenére,  hogy  a  lefolytatott  intézkedések  száma 
emelkedik. 
Tapasztalatunk,  hogy a jogsértő  állampolgárok egyre gyakrabban agresszívan  lépnek fel  a 
velük  jogszerűen  intézkedő  rendőrrel  szemben.  A  cselekmények  elkövetésében  a  legtöbb 
esetben jelentősen közrejátszott  az alkohol  is.  Az esetek kivizsgálása során kivétel  nélkül 
megállapítható volt, hogy a rendőrök jogszerűen és törvényesen jártak el, egy esetben részben 
szakszerűtlennek lett minősítve az intézkedés. 
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Humánerőforrás gazdálkodás:

A Miskolci Rendőrkapitányság rendszeresített létszáma 586 fő hivatásos állományú és 67 fő 
közalkalmazott, összesen 653 fő. A részletes adatokat a 13. melléklet tartalmazza.

A rendszeresített létszám helyett, bérfedezet-hiányában 2006. évben Kapitányságunk összesen 
608  fő  foglalkoztatására  kapott  lehetőséget.  Ez  okból  kifolyólag  a  hivatásos  állományból 
hiányzott havi átlagban 50 fő. 

A hivatásos szolgálatban eltöltött időt ötévenkénti bontásban vizsgálva megállapítható, hogy 
98 fő 5 év alatti szolgálati idővel rendelkezik, a „derékhadat” az a 123 fő képviseli, akik 6-10 
év közé eső szolgálati időt tudhatnak maguk mögött. 

A  színvonalas  munkavégzés  előfeltétele,  a  kellő  szakmai  tapasztalatok  megszerzése  és 
kamatoztatása  mellett  az  állomány  megfelelő  iskolai  végzettsége,  továbbképzése. 
Kapitányságunkon 199 fő rendelkezik diplomával, a többiek – egy-két kivételtől eltekintve – 
érettségizettek. Ma már a gondot az jelenti számunkra, hogy nem rendelkezünk elegendő tiszti 
beosztással,  vagy  járőreink  túlképzettek  –  nézőpont  kérdése  -,  mivel  32  fő  diplomás 
tiszthelyettesünk  van,  további  23  fő  tiszthelyettes  letette  a  főiskolai  záróvizsgáját,  de  az 
oklevél kiállításához szükséges nyelvvizsgával még nem rendelkezik. Mindezeken túl még 37 
fő jelenleg tanul különböző felsőoktatási intézmények levelező tagozatán. 

Pénzügyi-, anyagi-technikai erőforrás gazdálkodás:

A Miskolci  Rendőrkapitányság 2006. évi  gazdálkodását  és költségfelhasználását  a korábbi 
évekhez  hasonlóan  az  ésszerű,  felelősségteljes  és  egyben  költségtakarékos  gazdálkodás 
jellemezte.  Az elmúlt  évben működésünket  a  még megfelelő  szinten  tudtuk  biztosítani,  a 
gazdasági megszorító intézkedések ellenére is.

Kapitányságunk  62  db  gépjárművel  rendelkezik,  ebből  4  robogó  (ezek  önkormányzati 
tulajdonban vannak). Amortizációs csereként 2006-ben 11 új gépjárművet kaptunk. 

Modern technikai eszközökre, krimináltechnikai eljárások bevezetésére rendőrségi forrásból 
nem mindig számíthatunk, ezért gyakran alapítványi forrásból, olykor a civil szférából (pl.: 
gazdasági társaságok) érkező felajánlásokból elégítjük ki ilyen igényeinket. 
A  Miskolc  Város  Közrendjéért  Közalapítvány  és  az  illetékességi  területünkön  működő 
önkormányzatok  több  alkalommal  támogatták  Kapitányságunkat  eszközök  és  a  szükséges 
kellékanyagok  megvásárlásával,  mely  nagyban  segítette  folyamatos  munkavégzésünket,  a 
megszorítások és anyagellátási problémák ellenére is.

Kommunikációs tevékenység:

Kapitányságunkat a nyilvánosság felé a teljes nyitottság jellemzi.
Kiemelt, közérdeklődésre számot tartó ügyeinkről rendszeresen tájékoztatást adunk. 

VIII. ÖSSZEGZÉS
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Összegezve megállapítható, hogy a Miskolci Rendőrkapitányság 2006-ban is eredményes évet 
zárt, megítélésem szerint a maga elé tűzött feladatoknak, a részére megfogalmazott szakmai és 
lakossági elvárásoknak eleget tett. 
Feltétlen célunk, hogy ez 2007-ben is így maradjon.

A  jogszabályok  által  biztosított  keretek  között,  racionális  gazdálkodás  folytatása  mellett, 
kollégáim elhivatottságának ismeretében nem kétséges, hogy ez így is lesz.

Miskolc, 2007. március 12.

dr. Pásztor Albert r. ezredes
       rendőrségi főtanácsos
          kapitányságvezető
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