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1. Bevezetés 
 

A Miskolci Önkormányzati Rendészet (továbbiakban MIÖR) a 2013-évi alapításától eltelt évek 

tapasztalatainak hozzáadásával szolgálja Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

közrendre és közbiztonságra vonatkozó törekvéseit.  

Szervezetünk ezen szakmai-fejlődési folyamatában különös hangsúlyt fektet a képviselő-

testület által megalkotott és a MIÖR számára feladatot és hatáskört megállapító 

önkormányzati rendeletekre.  

A helyi sajátosságok figyelembevételével összhangban végzett jogalkotási és rendészeti 

jogalkalmazási tevékenységek egymásra visszahatva, egymás létjogosultságát megerősítve 

szolgálják városunk biztonságát, ezzel értékesebbé, élhetőbbé, stabilabbá és szebbé téve 

Miskolcot. 

2020. évben a MIÖR a fentiekkel párhuzamban és a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról szóló 

1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat által megfogalmazott célok szerint végezte szakmai 

tevékenységét, melyben nem csupán a folyamatosan változó közbiztonsági körülményekre, 

hanem a pandémia-val érkező új és ismeretlen kihívásokra is reagálnia kellett. 

A közterületek rendjének, tisztaságának, biztonságának megtartásán és fokozásán keresztül 

megteremthető állampolgári-közbiztonsági komfort az abban résztvevő rendészeti, 

rendvédelmi szakterületek együttműködésének közös produktuma.  

Ebben az együttműködésben megkerülhetetlen a MIÖR szerepe és jelentősége, valamint az 

operatív tevékenységében kicsúcsosodó következetes, rendszeres és aktív feladatellátása, 

azok mérhető eredményei. 

Az éves beszámoló alkalmával hangsúlyozni szükséges, hogy az alapfeladatok ellátásán túl 

végzett és vírushelyzettel összefüggő védelmi tevékenységek az intézményünket városi-

stratégiai szintű szervezetté emelték. 

A MIÖR 2020-as tevékenységéről szóló éves beszámoló immár a Miskolci Rendőrkapitányság 

beszámolójával egyidejűleg kerül a Közgyűlés elé, tekintettel arra, hogy a két szervezet 

tevékenysége rendkívül szorosan kapcsolódik egymáshoz. Ennek alapján az elmúlt évi 

események és eredmények közösen értékelhetőek. 
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2. A rendészeti feladatellátást és hatáskört meghatározó jogszabályi háttér 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése II-9/4210/2013. sz. határozatával, 2013. április 1. 

napjával „Miskolci Önkormányzati Rendészet” névvel önállóan működő és gazdálkodó 

költségvetési szervet alapított, és jóváhagyta az új intézmény szervezeti struktúráját.  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. 

pontja a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 

önkormányzati feladatok közé sorolta a közreműködést a település közbiztonságának 

biztosításában. 

A hivatkozott jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés érdekében a MIÖR feladat- és 

hatáskörének megfelelően, alapító okiratában meghatározott rendészeti tevékenységét 

alábbi jogszabályok által támasztott követelményeknek megfelelően gyakorolja. 

• Magyarország Alaptörvénye 
 

• a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 
 

• a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 
 

• a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 
1997. évi CLIX. törvény 
 

• a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 
 

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény 
 

• a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 
 

• az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes 
törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi 
CXX. törvény 
 

• az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
 

• a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai 
Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete 
 

• Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének hatályos önkormányzati 
rendeletei és határozatai 
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A jelen pontban meghatározott jogszabályi követelményeknek eleget téve a MIÖR alapító 

okiratában meghatározott közbiztonsági tevékenysége az alábbi feladatok ellátásában valósul 

meg: 

• A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott, engedélyhez, illetve 

útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése, 

 

• A közterületek rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabályok által tiltott 

tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, szükség 

esetén szankcionálása, 

 

• A jogellenes állapot jelzése, intézkedés kezdeményezése, ha a szükséges eljárás más 

hatóság feladatkörébe tartozik.  

 

• Közterületen jogtalanul, szabályellenesen elhelyezett építmények, tárgyak 

eltávolításának kezdeményezése, 

 

• Az önkormányzat tulajdonában, használatában lévő vagyontárgy védelmét a 

közterület-felügyeletről szóló törvény keretei között, 

 

• Miskolc Megyei Jogú Város közterületek rendjéről, köztisztaságról szóló 

önkormányzati rendelet végrehajtásának ellenőrzése, 

 

• Az élhető környezet védelmének érdekében közreműködik az közterület, az épített és 

természetes környezet védelmében, 

 

• A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének a 

jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet végrehajtásának ellenőrzése, 

 

• Az életminőséget befolyásoló antiszociális magatartásformák elleni fellépés, 

 

• A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) 

Korm. rendelet végrehajtásának ellenőrzése,  

 

• A Közgyűlés által a MIÖR számára rendeletben, határozatban meghatározott feladatok 

ellátása. 
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3. Intézményi költségvetés, létszámadatok 

 

3.1. Költségvetés 
 

A korábbi években hangsúlyozott rendészeti innovációk helyére 2020-ban jellemzően a 

vírushelyzettel kapcsolatos védelmi kötelezettség teljesítése, valamint a szervezet saját 

hatásköri feladatainak folyamatos és zavartalan biztosításával kapcsolatos igénye lépett.  

 

A pandémiára és annak járulékos nehézségeire a MIÖR a rendelkezésre álló erőforrások 

rendszerezésével és átcsoportosításával azonnal reagálni volt képes. Ezzel egyidejűleg a 

legmagasabb prioritásba - a MIÖR személyi állomány egészségének mindekori megóvása és 

megőrzése mellett - az új feladatok tervezésének és végrehajtásának szakmai és gazdasági 

szempontjai kerültek. 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az 

Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2020.(II.27.) számú 

rendeletében döntött a MIÖR 2020. évi költségvetésének megállapításáról, melynek eredeti 

előirányzata 715.612.128 Ft, módosított előirányzata pedig 759.431.021 Ft volt. 
 

Sorszám Megnevezés 
Érték 
(Ft) 

1. Mobilklíma beszerzés, beszerelés és beüzemelése az OMK-ban | 4 db 1 515 999 

2. Ügyviteli rendszer fejlesztés 1 270 000 

3. Szoftverfejlesztés | "Robot Rendész" program bővítés 622 300 

4. Járőrautó beszerzés | 2 db  8 540 000 

5. Vezetői informatikai, híradástechnikai eszközös beszerzése 579 140 

6. Vezetői irodabútor tartozékok 83 942 

7. Távfűtővezeték felújítása 2 022 946 

Összesen: 14 634 327 

 
1. ábra | jelentősebb beruházások, felújítások 2020. évben 

 

 

A vírushelyzettel összefüggő és meghatározott védelmi feladataink ellátására 2020. január 22. 

és 2020. augusztus 31. közötti időszakban költségvetésünk terhére 20.697.323 Ft-ot 

fordítottunk. A költségvetési év hátralévő részében folyamatosan számolni kellett a hasonló 

rendeltetést szolgáló kiadás lehetőségével, így az előirányzat indexálásával, felhasználási 

céljainak korrekciójával. 
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3.2. Létszám 
 

A létszám a 2013-évben megkezdődött dinamikus emelkedését követően 2020-éveben is 

megőrizte a sokrétű és nagyszámú feladatok ellátásához rendelt 160 fős engedélyezett 

keretszámát. 
 
 

 
 
2. ábra | létszámadatok alakulása  

 

 

A Rendészeti Életpálya Modell a Közszolgálati egyéni teljesítményértékelés rendszerével 

összhangban alkalmazva gyakorol hatást a MIÖR- köztisztviselőinek illetményére. A két 

rendszer együttes alkalmazása: 

 

• a motiválható köztisztviselőket minőségi munkavégzésre, fejlődésre készteti,  

• a jó szakmaisággal és szorgalommal dolgozókat ambíciójuk megőrzése mellett hasznos 

kompetenciáikban tovább erősíti. 

 

Az állományi létszám alakulása szempontjából megemlítendő negatív tényező a pálya 

elhagyása, amely jellemzően a teljes szakmai elhivatottság kialakulásának elmaradására, 

valamint az egyén saját teljesítménye alapján elért és ÉPM (Életpálya Modell) által 

meghatározott bérének versenyképtelenségére vezethető vissza (Exit-interjú alapján).  

 

A távozó kollégák pótlását szolgáló toborzó tevékenysége a MIÖR-nek 2020-évben nem 

volt(!). 
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Dátum 

Létszám 
(fő) 

Megoszlás 
(%) 

Aktuális Rendelkezésre álló 

2020. január 146 126 86,30 

2020. február 145 125 86,21 

2020. március 142 121 85,21 

2020. április 138 114 82,61 

2020. május 137 113 82,48 

2020. június 135 116 85,92 

2020. július 138 103 74,64 

2020. augusztus 137 107 78,10 

2020. szeptember 137 113 82,48 

2020. október 129 108 83,72 

2020. november 129 104 80,62 

2020. december 128 98 76,56 

átlagosan: 137 112 81,75 

 
3. ábra | Intézményi létszámadatok a rendelkezésreállási arányszámok tükrében 

 

Az emberi erőforrásainkkal történő felelős és ésszerű gazdálkodásnak köszönhetően 

folyamatosan és eredményesen tudtunk helyt állni a legnehezebbnek tűnő feladatokban is, 

melyekben szolgálhattuk a miskolci állampolgárokat, egyben tevékenyen tehettünk 

embertársaink egészségének, életének védelme érdekében. 

 

4. Pandémia feladatok, intézkedések 
 

4.1. Pandémia első szakasza | 2020. március 11. – 2020. június 20. 

 

Feladatok: 

 

1. Turisztikai területek  

A kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletben foglaltak betartása 

érdekében a Miskolci Önkormányzati Rendészet a Rendőrség egyes tevékenységeinek 

támogatása és munkájának segítése érdekében látott el Miskolc kiemelt 

idegenforgalmi és turisztikai területein. 

 

Feladat: a koronavírussal kapcsolatban elkészített szórólapok osztása közterületen, 

csoportosan tartózkodó személyek részére, továbbá élő szóval technikai eszköz 

(megafon) segítségével a lakosság tájékoztatása a védelmi intézkedések főbb 

pontjairól. 
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2. Piacok 

Miskolc város nagyobb forgalmú zöldség, gyümölcs és virág piacain (Búza tér, vasgyári) 

a vásárlási idősáv ellenőrzése, továbbá a piacra érkezők részére orrot és szájat eltakaró 

egészségügyi maszk osztása. 

 

3. Segítségnyújtás adomány szétosztásában 

A Borsod Agroker Zrt. által felajánlott malomipari termék szétosztása, illetve kiszállítása 

a szépkorúak részére. 

 

4. Idősellátás 

Magyarország Kormánya 46/2020. (III.16) számú Kormányrendeletének 2. § (1) - (2) 

bekezdésében foglaltak alapján, a 70. életévüket betöltött személyek ellátásáról és 

gondoskodásáról a települési önkormányzat polgármestere intézkedik. 

 

A fenti rendelet alapján Veres Pál Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere a Miskolci 

Önkormányzati Rendészetet (MIÖR) jelölte ki az idősek ellátásában való 

közreműködésre. 

 

A pandémiás időszak kezdetétől a MIÖR 1106 fő regisztrálását végezte el és összesen 

1606 alkalommal teljesítettünk ellátási feladatokat a rászorultak segítése érdekében, 

az alábbi táblázat alapján. 

 

 

Feladatok megnevezése Feladatok darabszáma 

Bevásárlás, gyógyszerkiváltás 1314 

Készpénzátutalási megbízás feladása (csekk) 151 

Meleg élelmezési igények 141 

Összesen 1606 
 

4. ábra | idősellátással összefüggő feladatok  

 

5. Középiskolai érettségi vizsgák 

A középiskolai érettségi vizsgák zavartalan lebonyolítása érdekében, továbbá a 

járványügyi védekezést elősegítve 10 oktatási intézmény környezetében láttunk el 

szolgálati feladatot a csoportosulások megelőzése érdekében. 
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4.2. Pandémia második szakasza | 2020. augusztus –  

 

1. Operatív védelmi intézkedések  

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet alapján a MIÖR közreműködik: 

 

• a kijárási tilalom betartásának, 

• MVK Zrt munkatársaival a közösségi közlekedési eszközökön az orrot és szájat 

eltakaró egészségügyi maszk viselésének, 

• a közterületen orrot és szájat eltakaró egészségügyi maszk viselésének,  

• rendőrséggel közösen végzett házikarantén ellenőrzésében. 

 

2. Kampányszerű tesztelésekben való részvétel 

A Kormányhivatal felkérésének megfelelően a MIÖR részt vett a pedagógusok tesztelési 

eljárásában, ahol logisztikai feladatok ellátására került sor. 

 

 

4.3. Pandémia összesítő statisztika  
 

4.3.1. Résztvevő szolgálatok 
 

Feladatok megnevezése Szolgálat 

 létszáma 

(fő) 

ideje 

(óra) 

1. Turisztikai területek (4.1.1.) 48 576 

2. Piacok (4.1.2.) 54 432 

3. Középiskolai érettségi vizsgák (4.1.5.) 20 80 

4. Kampányszerű tesztelésekben való részvétel (4.2.2.) 11 88 

5. A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések (4.2.1.) 720 5760 

Összesen: 853 6936 

5. ábra | feladatban résztvevő szolgálatok adatai  

 

4.3.2. Gépjárműhasználat 

 

Célja Megtett Km 

Járási Hivatal részére segítségnyújtás tesztelésben  294 

Idős ellátás, bevásárlás 52 383 

Összesen: 52 677 

 
6. ábra | feladatban részt vett gépjárművek futási adatai  
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5. Operatív tevékenységek 
 

A vírushelyzettel megnehezített 2020-as évben a MIÖR a védekezési feladatok mellett nagy 

hangsúlyt fektetett az alapfeladatainak ellátására. Az új körülmények és az azokhoz történő 

alkalmazkodás új alapokra helyezte a szervezet egész éves munkaszervezési tervét. Ez a 

változás két, egymástól szinte teljesen elkülönülő halmazra osztotta fel a hatásköri 

kötelességekeinket, valamint a védelmi feladatainkat. 

A 2020-as év legfőbb kihívása tehát a két feladathalmaz folyamatos figyelemmel kisérése, 

tartalmának szakmai rangsorolása és a végrehajtást szolgáló reagálások biztosítása. Mindezt 

oly módon igyekeztünk megtenni, hogy a miskolci állampolgárok közrenddel és 

közbiztonsággal, valamint veszélyhelyzettel kapcsolatos ellátási igényére a Miskolci 

Önkormányzati Rendészet tevékenysége továbbra is megfelelő válasz maradhasson. 

 

5.1. Közterületi járőrtevékenység 
 

A következőkben a rendészet személyi állományának összetételéről, feladatmeghatározás 

szerint szükséges beszélnünk. 

A közterület-felügyelői szolgálatok elsősorban gyalogosan, illetve gépkocsizó járőrként 

kerülnek végrehajtásra. Ezen szolgálati formákat egészítette ki a kerékpáros, illetve robogós 

szolgálat is, amely a lakossághoz történő közelítést szolgálta. Ezen a területen a robogós 

feladatellátás háttérbe szorult, amelynek oka a robogók műszaki állapota, a folyamatos 

szervízigény, amely már gazdaságtalanná tette a fenntartásukat.  

A mezei őrszolgálat tagjainak szolgálatteljesítése részben gyalogosan, részben gépkocsival, 

illetve szolgálati lovon kerül végrehajtásra. A lovas szolgálat átmeneti felfüggesztése 

befejezésre került, a lakossági igény, a közterületi kihívások a város vezetésnél pozitív döntést 

eredményeztek, így visszaállításra került. 

A „közösségi rendészet” fogalma az elmúlt években átalakulásra került. Elengedhetetlenül 

szükséges, hogy a rendészet – legyen az önkormányzati rendészet, vagy rendőrség – a 

területen élő lakossággal minél szorosabb kapcsolatot tartson, velük folyamatosan közösen 

működjön együtt, a lakosság megbízzon a rendészeti szervekben, míg azok pedig valóban 

magas szakmai színvonalon szolgálják a településen élőket. 

Ennek a területnek a legfontosabb jellemzői részben a gyalogoson teljesített szolgálat, részben 

pedig a bekövetkező eseményekre történő minél rövidebb időn belüli reagálás, és adekvát 

intézkedések foganatosítása, lehetőleg minél eredményesebben. 

Szükséges és elengedhetetlenül fontos a rendészet részéről a nyitottság, a lakosság 

bizalmának megnyerése, a szervezet elfogadtatása. Ez nem megy másképpen, csak olyan, a 

közösséget szolgáló rendészekkel, akik kellőképpen felkészültek, a szükséges mértékig 

közvetlenek, és szinte együtt élnek a terület lakosságával, értik, érzékelik, és megfelelően 

reagálnak a terület problémáira. 
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A lakossággal való kapcsolattartást egészíti ki a területi önkormányzati képviselőkkel történő 

rendszeres, probléma-feltáró, és azokra jól reflektáló együttműködés. A képviselők jól ismerik 

az általuk képviselt választópolgárok gondjait, problémáit, és esetlegesen olyan információkat 

is tudnak közvetíteni, amelyeket a városrészben élők vele osztanak meg, azonban rendészeti 

intézkedést igényelnek. 

Mint mindannyiunk előtt ismert, a rendészet közterületi szolgálata egyfajta kapocs a város és 

annak lakói között. Indikátor szerepet tölt be, hiszen a rendészet felé kerülnek továbbításra 

olyan tapasztalatok, jelzések, amelyek a város közbiztonsági helyzetében bekövetkezett 

eseményeket, problémákat közvetítik, és természetesen nemcsak a probléma közvetítésére 

kerül sor, hanem várják azok megoldását is. 

A MiÖR egyenruhás állománya és a lakosság közötti kapcsolattartás talán az egyik 

legfontosabb eleme ennek a kérdésnek. Éppen ezért egyáltalán nem mindegy, hogy mennyi 

személyes találkozás van a lakosság és a rendészet tagjai között. A körzeti rendészeti szolgálat 

alapgondolata jó, ez már megszületett a rendészet megalakulásával egyidőben, azonban az 

elmúlt időszakban elvégzett elemzések azt mutatják, hogy a szolgálat ezen formájában 

fejlesztést igényel, amely elsősorban szolgálatszervezési kérdéseket vet fel. 

Szakmai feladat, szakmai kihívás, hogy részben a lakossági, részben a képviselői elvárásoknak 

megfelelően kell folytatni és fejezni azt a megkezdett fejlesztési folyamatot, amely azt fogja 

eredményezni, hogy valódi találkozások és problémamegoldások születhessenek. 

A rendészet állománytáblájának, szervezeti felépítésének újragondolása – amely folyamat már 

előrehaladott állapotban van – végkifejletként úgyszintén azt kell eredményezze, hogy valódi 

módon kerüljön közelebb a lakossághoz a rendészet. 

A turizmus újraindításához köthetően a kerékpáros szolgálat ismételt beindítása egyaránt 

szolgálja az itt élő lakosság, valamint a városba érkező turisták érdekeit, mozgékonysága, 

mobilitása közelíti egymáshoz a hivatalos szerveket, illetve a civil lakosságot. 

A közterületi szolgálat fontos eleme a belvárosi fokozott jelenlét. Az elmúlt év pandémiás 

időszaka, a szórakozóhelyek bezárása, illetve a kijárási korlátozások, tilalom bevezetése 

jelentős hatással bírt a rendészeti szolgálatszervezésre, és a közterületi jelenlétre. 

A nyilvános helyek újra nyitása ismételten magával hozza az elsősorban péntek és szombat 

estéken jellemző belvárosi életet, amely mellé oda kell rendelni a fokozott rendészi jelenlétet 

is.  

Újra kell indítani az önálló, valamint a társszervekkel közös ifjúságvédelmi járőrszolgálatot, 

melynek tagja a rendőrség ifjúságvédelmi előadói, a MESZEGYI szakterületi munkatársai, és be 

kell vonni a közös munkába a Gyámhatóság tagjait is. 

Az újra nyitással egyidejűleg szinte természetes módon velejáró, és a félreértelmezett 

szabadságot, amely gyakran szabadosságba csap át, megfelelő módon, ifjúságvédelemben 

jártas szakemberek bevonásával kell kezelni. Őket fel kell készíteni a várható feladatokra, 

kihívásokra annak érdekében, hogy megfelelő módon kezeljék a nyilvános helyeken fellépő 

problémákat. 
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5.1.1. A belváros rendje 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a V-48/314.283/2016. számú 

határozatával elfogadta a közterületek rendjéről szóló 13/1998.(III.30.) önkormányzati 

rendelet módosítását, mely alapján kialakult a belváros új forgalmi rendje, meghatározásra 

kerültek speciális rendészeti feladatellátások. 

 

5.1.2. Belvárosi terek, parkok péntek és szombat esti ellenőrzése 

 

A Miskolci Önkormányzati Rendészet a belváros közrendjének a fenntartását és biztosítását 

kiemelet feladatként tartja nyilván. Mindezt következetesen, tapasztalatainak 

felhasználásával, valamint a változó körülményekre való reagálás képességével teszi. A 

probléma kezelésének előfeltétele a tapasztalatszerzés, a Miskolc belvárosát érintő és 

közbiztonságra ható szórakozási szokások megismerése. 

 

A MIÖR ennek megfelelően közelítette meg a jelenséget, melyet 2020-évben már tervezetten 

valósított meg. A belvárosi ellenőrzéseit a pandémia által befolyásolt vendéglátóipari 

főszezonra szervezte meg és rögzítette azokat az adatigényeket, melyek forrást biztosítanak a 

belváros közbiztonsági állagát reprezentáló PROBLÉMA TÉRKÉP elkészítéséthez. 

 

A PROBLÉMA TÉRKÉP alkalmazása nem csupán az adott évre vonatkozóan biztosít szakmai 

információkat, hanem iránymutatásként is szolgál a következő év feladat tervezésére, 

ellátására vonatkozóan. 

 

Kapcsolódó problémák: 

 

• szabadidő eltöltéssel, szórakozással összefüggésbe hozható és jellemző jogsértések: 

o köztisztasági szabálysértések 

o közterületen történő szeszesital fogyasztás tilalmának megszegése 

o csendháborítás 

 

• kereskedelmi- és vendéglátóipari egységek működéséhez kapcsolódó szabályok 

megszegése: 

o kiszolgálás közterületre, 

o kitelepülések tisztántartási sávja, 

o kitelepülések területi hatálya, 

o szórakozási kultúra, illetve annak hiánya! 
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7. ábra | Jellemző szabálysértések és esetszámok kimutatása 

 

A bemutatott statisztikai adatok alapján elmondható, hogy Miskolc belvárosában a pénteki és 

szombati napokon a közterületi alkoholfogyasztás tilalmának, valamint a köztisztasági 

szabályok megszegése volt a leggyakoribb tényállás. Az elkövetői helyszínek és                                      

- korosztályok vizsgálata az alábbiak szerint alakult: 

 

• A legtöbb intézkedést Miskolc belvárosának  

o Szinva-terasz, 

o Miskolci Nemzeti Színház, 

o és Centrum környezetét érintő közterületein foganatosítottuk, 

• melyet, jellemzően a 16 és 30 év közötti (50%) miskolci lakhelyű férfiak követték el, 

• a 22:00 és 02:00 óra (61%) közötti idősávban. 
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5.1.3. Belváros közlekedési rendje 

 

A Miskolci Önkormányzati Rendészet a belvárosi védett övezetben 2020-évben is folytatta a 

korábbi években megkezdett és a vonatkozó szabályok alapján kialakított rend 

megszilárdítását. Ennek érdekében komoly hangsúlyt fektetett a térfelügyeleti 

feladatellátással megerősített és támogatott helyszíni ellenőrzésekre. 

Ebben a feladatban a közlekedési rend fenntartása mellett nagy figyelmet fordítottunk a 

védett övezet behajtási-, megállási-, és várakozási terheltségének szinten tartásában. A védett 

övezetbe történő behajtás és tartózkodás jogosultságának folyamatos és következetes 

ellenőrzése nem csak a kialakított rend további megtartását és továbbfejlesztését 

eredményezte, hanem szakmai javaslatok alapjául szolgált az engedélyező társosztályok 

irányába.  

A 2020. év első felében a járványügyi helyzet miatt az önkormányzati felszíni fizető parkolók 

használata ingyenessé vált. Az intézkedés hatásaként a belvárosi parkolók túlterheltté váltak, 

a szabad parkolóhelyek száma drasztikusan lecsökkent. Ez a kapacitás csökkenés a megállási-, 

és várakozási szabálysértések számában exponenciális emelkedést eredményezett.  

A közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése szabálysértéshez kapcsolódóan 

ellátandó közterület-felügyelői feladatokat nem csak a fentiekben ismertetett és terheltséget 

generáló körülmény, hanem az intézkedések elektronikus adminisztrációjára szolgáló központi 

felület (NOVA SZNYR) inaktivitása, annak gyakori informatikai-technikai hibája nehezítette. 

Az említett központosított bírságkezelési rendszer hibáinak kiküszöbölésében és a szoftver 

fejlesztésében a használat során szerezett tapasztalatok alapján aktívan vett részt a MIÖR. 

 

5.1.4. Körzeti rendészeti feladatok 

 

A szolgáltató jellegű rendészeti feladatellátás megvalósítása érdekében került bevezetésre 

2015. október 26. napjával a körzeti rendész szolgálat. Az állandó működési terület alapú 

rendészeti feladatellátást önkormányzati választókörzet tematika alapján, alakiságban és 

alapfeladatokban eltérő meghatározások mellett, 20fő későbbiekben 19fő közterület-

felügyelő látta el. 

 

2020-évben ez a „speciális” közterület-felügyelői szolgálatellátás szinte teljes létszámmal a 

vírushelyzettel kapcsolatos védekezési feladatokba integrálódott. 2020. év második felében 

sor került a szakterület tevékenységét és működési hatékonyságot feltáró átvilágításra. 
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Megállapítások: 
 

1. Feladatellátásra vonatkozóan 

 

A speciális feladatellátáshoz szükséges képzések részben elmaradtak, melyek a 

szakterület szakmai tudásának és ismereteinek a hiányossága alapján állapítható meg. 

A munkakörben rögzített lakossági kapcsolattartási, valamint a hatásköri feladatok 

ellátása között az utóbbi rovására jelentős aránytalanság keletkezett.  

Ennek eredményeként: 

• merevvé vált a működési-, illetékességi terület értelmezése,  

 

• a tagolt választókörzet alapú területmeghatározás problémákat hordoz: 

o a szolgálatszervezésben és -ütemezésben, 

o nettó szolgálati idő optimalizálásban (terület megközelítése). 

• a rendészeti jelenlét szakmai prioritás nélküli meghatározása: 

o időbeli: jellemzően hivatali időben (hétköznapokon: 08:00-16:00) 

o területi: közbiztonsági szempontok részbeni mellőzésével. 

• az „egyszemélyes”-re szabott közterület-felügyelői tevékenység magában 

hordozza: 

o a magasabb kockázattal járó intézkedés(ek) elmaradását,  

o az elmaradt intézkedésekkel együtt járó 

▪ közbiztonsági defficit keletkezésének veszélyét, 

▪ közrend, közbiztonsági mutatók negatív irányú elmozdulását, 

▪ MIÖR-be vetett közbizalom csorbulásának lehetőségét. 
 

2. Alközpontokra vonatkozóan 

 

A Miskolci Önkormányzati Rendészet a pandémiás helyzet miatt a tárgyévben 2020. 

március 25. napjáig tartott fogadóórákat. Ezt követően egész évben zárva volt. 

    

 

Alközpontok 

Biztosított 
ügyfélszolgálati 

idő 
(alkalom/óra) 

Megjelent ügyfelek 
száma 

(fő) 

Megnevezés Nagyváthy utcai 9/9 0 

 Perecesi 19/19 0 

 Lyukóvölgyi  7/7 0 

 Diósgyőri 21/21  0 

 Összesen: 56/56 0 
 

8. ábra | Az egyes alközpontok ügyfélszolgálati terheltsége a megjelent ügyfelek száma alapján 



17 
 

5.1.5. Külterületi feladatok 
 

A MIÖR külterületeken történő feladatellátásában 2020-évben jelentős változásokat hozott a 

szolgálatellátás végrehajtási módját érintő szakmai döntések meghozatala. Ennek értelmében 

a külterületen korábban lóval szolgálatot teljesítő 7 fős lovas szakszolgálat érintettségében 

2020. március 01. napjától – a mobilitás, a nagyobb területbejárás és a reagálási idő 

csökkentése érdekében – gépjárművel történő feladatellátás került előtérbe. A szakfeladatra 

a hivatkozott cél érdekében további 2 terepjáró került beszerzésre, valamint szintén további 

két járőrkutya állt szolgálatba. 

A külterületek vonatkozásában fontos megemlíteni 2020-évben is az illegális 

hulladéklerakásokból folyamatosan fennálló problémát. A MIÖR mezőőri szolgálata kiemelt 

figyelmet fordít az illegális deponálással kapcsolatos jogsértések megelőzésére és 

visszaszorítására. A tárgyévben szervezetünk részt vett a külterületek (Miskolc-Lyukóvölgy) 

szennyezettségét feltáró felmérésében is és a jövőben is elkötelezettek vagyunk a 

környezetünk védelméért vívott további küzdelmekben. 

A külterületek biztonságának megteremtése a rendvédelmi szervek fontos feladata. 

Sajnálatosan azonban ezek a szervek leterheltségük, létszámhelyzetük miatt nem tudnak 

minden kihívásnak megfelelni. 

A lakosság, a hétvégi házas övezetekben ingatlannal rendelkezők jogosan várják el, hogy 

lássák, érzékeljék az egyenruhás jelenlétet, amelynek megnyugtató hatása mellett jelentős 

preventív szerepe van. 

A mezei őrszolgálat külterületi ellenőrzésben betöltött szerepe jelentős, hiszen talán az 

egyetlen olyan hivatalos szervezet, amely rendszeresen megjelenik a területen, másrészt 

pedig intézkedési jogosultsággal is rendelkezik. 

Ezen szolgálati formán belül külön kiemelt szerep juthat a lovas mezőőröknek, hiszen a 

lóháton történő megjelenés egyrészt csendes, másrészt váratlan, harmadrészt pedig olyan 

területekre is eljut, amely más módon csak nagyon közelíthető meg. A lakosság kifejezetten 

kedveli ezt a szolgálati formát, amely bár jelentős költséghatással tud csak működni, ennek 

ellenére a betöltött szerepe kiemelt. 

A lovas mezőőri szolgálat felfüggesztésének megszüntetése, a járőrszolgálat visszaállítása -

figyelembe véve az anyagi lehetőségeket is – nagyon komoly jelentőséggel bír a fentiek miatt 

úgy szakmai, mint várospolitikai szempontból egyaránt. 

A rendelkezésre álló technikai eszközök – elsősorban a drón – eddigi alkalmazásainak 

növelése, akár önállóan, akár a rendőrség munkatársaival közösen. Mindezeken túl a 

Katasztrófavédelem munkatársaival közösen, vagy az általuk adott iránymutatás alapján a 

külterületek ellenőrzése, amely kiterjed az elhanyagolt, gazos ingatlanoktól kezdve a más, 

tűzveszélyes területek ellenőrzésére is. Feléjük, illetve a gyámhatóság felé a szabálytalan, 

jelzésadás az esetenként életveszélyesnek tűnő tüzelőberendezésekről, amelyek akár 

kiskorúakat is veszélyeztetnek.  
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5.1.6. Intézkedési statisztika 
 

Szabálysértési 
bírság 

KRESZ 
közigazgatási 

bírság 

Önkormányzati 
közigazgatási 

bírság 
Feljelentés 

KRESZ 
közigazgatási 

eljárás 
Célellenőrzés 

Jelzés 
Átirat 

Összesen 

3102 277 52 1131 85 11686 4633 20966 

 

 

 

5.2. Operatív Műveleti Központ térfelügyeleti tevékenysége 

 

Az Operatív Műveleti Központ a 2019-es átadást követően a térfelügyeleti tevékenységnek 

otthont adva működik és testesíti meg a szervezet működési és operatív irányítási 

stratégiájának egyik meghatározó alappillérét.  

Ügyeleti és térfelügyeleti szolgálat: 

Az operatív műveleti központ, amely magába foglalja az ügyeleti és térfelügyeleti szolgálatot 

egyaránt, a rendészetek között országosan is egyedülálló módon szolgálja a város érdekeit, 

lakosságát. 

A központ szervezeti felépítésének folyamatban lévő megváltoztatása, az új szolgálati 

struktúra kialakítása teljes mértékben a hatékonyabb szolgálatellátás, ezáltal a lakosság 

magasabb szintű kiszolgálásának irányába hat. 
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A rendkívüli események bekövetkezése, a térfigyelő rendszer kameraképeinek elemzési 

lehetőségei, a műveleti központ vezetési pontként történő felhasználása sok eddig még nem 

használt lehetőséget rejt magában. 

A központ létrehozásának indoka, az együttműködő társszervek rendkívüli esemény 

bekövetkezésekori hatékonyabb kihasználása jelentős mértékben függ a szervek közötti 

együttműködés szintjétől. Ezen a területen jelentős munka vár ránk annak érdekében, hogy a 

ki nem használt lehetőségek kihasználásra kerüljenek. 

A térfigyelő kamerák Közgyűlés által már elfogadott bővítési koncepciójának végrehajtása 

komoly kihívás, tekintettel arra, hogy az két nagyon fontos tényezőtől függ. Az egyik a Nemzeti 

Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. általi hozzájárulás az optikai hálózat használatához, a 

másik pedig az anyagi lehetőségek korlátjai a rendszer tovább építéséhez.  

A technikai fejlesztés, a bővítés magával vonhatja a személyi fejlesztés lehetőségét is, hiszen 

minél több megfigyelendő kamera kerül a rendszerbe, annál több megfigyelő szemet is 

igényel.  

Természetesen a rendelkezésre álló eddig még kihasználatlan technikai lehetőségek 

megismertetése és alkalmazása a térfigyelők által is a fejlesztendő területek közé tartozik. 

A pandémia által keletkezett többletfeladatok jellemzően az Operatív Műveleti Központból 

kerültek koordinálására, ide értve a járvány miatt ellátásra szoruló állampolgárokkal való 

kapcsolatfelvételt, kapcsolattartást. A jelentős mértékben megnövekedett adatszám, 

valamint azok hibamentes feladathoz rendelése adatbáziskezelő szoftver fejlesztését tette 

szükségessé.  

Az Operatív Irányítási Osztály a Miskolc Holding Zrt. informatikusaival közös munkacsoportban 

együttműködve rendkívül rövid határidőn belül teljesítette a feladatot és állította szolgálatba 

a támogató szoftvert. 

A munkatársaink a járványügyi érintettekkel 3000 hívást meghaladó telefonbeszélgetést 

folytattak le, amely alatt párhuzamosan fenntartották a klasszikus térfelügyeleti feladatellátás 

szükséges minimumait is. 

Jelen beszámoló évére vonatkozóan fontos megemlíteni a térfelügyeleti rendszer közterületi 

hardware elemeinek fejlesztését. A fejlesztésnek köszönhetően a mai kor technikai 

elvárásainak megfelelő eszközök váltják le a korábbi években felszerelt kamerákat, ezzel jobb 

minőségű és könnyebben értékelhető képeket biztosítva a rendszert kezelő operátorok és a 

felvételek későbbi felhasználói részére. 
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Az itt szolgálatot teljesítők: 

• közreműködtek a lakossági bejelentéseket fogadásában, feladat célú továbbításában, 

• rendőrségi megkeresésre felvételeket elemeztek, prezentáltak, szükség estén átadtak, 

• saját észlelés alapján intézkedést kértek az operatív állomány járőreitől, illetve a 

rendőrségtől, 

• tartották a kapcsolatot a rendőrség Tevékenységirányítási Központjával (TIK), 

társszervekkel, szolgáltatókkal. 

Az osztály által észlelt, illetve annak közreműködésével történt rendkívüli események a 

teljesség igénye nélkül: 

• kihűlés veszélyével fenyegetett, magatehetetlen személyek mentése, 

• idős, zavart emberek felkutatása, követése, 

• sérült emberek észlelése, mentő értesítése, 

• kifosztás, rablás, garázdaság észlelése, 

• körözés alatt álló személyek azonosítása, közreműködés az elfogásban, 

• a Vadasparkból megszökött kenguru felkutatása, követése, 

• a városba tévedt medve nyomon követése. 

 

A térfelügyeleti munkavégzés sokrétűségét, hatékonyságát, eredményességét az alábbi 

számok, kimutatások tükrözik: 

 

7. ábra | Ügyeleti időben fogadott lakossági bejelentések havi bontásban  
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A 2020-as évben 4341 lakossági bejelentés érkezett, ami napi átlagban 12 db megkeresést 

jelentett. A térfelügyeleti tevékenység során tapasztalt és intézkedésre okot adó körülmények 

és cselekmények számának emelkedése exponenciálisan hat a reagálások és intézkedések 

számára.   

8. ábra | az OMK közterületi intézkedést igénylő jelzéseinek száma  

 

Kameraképi észlelés alapján a tárgyévben 2700 db intézkedés került foganatosításra. A nyári 

„nyitás” idejére vonatkozóan jelentős kiugrás tapasztalható a közterületi események 

vonatkozásában. 

2020 évben az OMK-ból 361 alkalommal kezdeményeztünk intézkedést a Rendőrség irányába.  

Bűncselekmény észlelése miatt 42 

esetben, szabálysértés elkövetése 

kapcsán 139 alkalommal lett átadva 

az intézkedés a hatáskörrel 

rendelkező hatóság részére.  

9. ábra | Rendőrségi eljárások 

kezdeményezése észlelés alapján 

 

 

 

 

 

 

 

 

A MIÖR térfelügyelete által megfigyelt kameraképek Rendőrség által történt lefoglalásai az 

eljárások lefolytatásához szükséges bizonyításokhoz a mellékelt kimutatás szerint alakult. 
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Rögzített felvételek felhasználása: 

 

10. ábra | A rendőrségi eljárásban lefoglalt felvételek száma 

 

Összesen 1126 felvétel került lefoglalásra az MVK Zrt. és a Miskolc Holding által üzemeltetett 

eszközökről. 

Összességében az adatok alakulását nagy mértékben befolyásolta a járványhelyzet szintje, az 

évszakok sajátosságai, valamint a szolgálatot ellátók létszáma. 

 

6. Együttműködés 

 

6.1. Rendőrség | rendész-rendőr közös járőrszolgálat 

 

A közös rendész — rendőr járőrszolgálatok alapját, a Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzata és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság között 2012. 

szeptember 3-án megkötött megállapodás biztosítja, melyben a közrend és közbiztonság 

növelése érdekében rögzítésre került a közös szolgálatellátás. A gyalogos szolgálatellátás 

területének és szakfeladatainak meghatározása a rendelkezésre álló a bűnügyi, közbiztonsági 

adatok és információk alapján kerültek meghatározásra. 
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1.  Feladatok: 

• a közbiztonsági, közrendvédelmi szempontból illegális cselekmények megelőzése 

és megszüntetése,  

• a közterületek rendjét, tisztaságát veszélyeztető cselekmények megelőzése, 

vizsgálata, szükség esetén eljárások kezdeményezése, 

• az együttélési normák betartásának elősegítése,  

• általános közterületi járőrszolgálat ellátása. 

 

2. A közös járőrszolgálatok feladatellátásának területi tagozódása:  

• kertvárosi és társasházi lakókörnyezetek közterületei,  

• közösségi közlekedési eszközök, azok megállói és végállomásai,  

• belváros,  

o történelmi belváros, 

o terek és parkok, 

o védett övezetek 

• igény és szükség szerinti további belépő feladatok: 

o kiemelt, ad hoc események 

o rendezvények, sportesemények 

 

3. A közös járőrszolgálat végrehajtása 

• hétfő – csütörtök: 

o 14:00-22:00 közötti időpontban: 3 járőrpáros  

• péntek – szombat: 

o 14:00-22:00 közötti időpontban: 2 járőrpáros  

o 20:00-04:00 közötti időpontban: 2 járőrpáros áprilistól-októberig 

o vasárnap: 

o 14:00-22:00 közötti időpontban: 2 járőrpáros  

• Hétvégén és ünnepnapokon, munkaszüneti napokon, nagyobb érdeklődőt vonzó 

sportrendezvények alkalmával 1fő rendőr figyeli a MIÖR Operatív Műveleti 

Központjában található közterületi-térfelügyeleti kamerák képeit. 

A közösen ellátandó szolgálatok számát és időtartamát jelentős mértékben meghatározták a 

pandémiával megjelenő feladatok, valamint a szervezeteket, azok működését és 

munkaszervezését befolyásoló külső körülmények.  

 

Fentieknek megfelelően a MIÖR és a Rendőrség hetente átlagosan mintegy 160 óra közös 

szolgálatot látott el. Feladatellátásuk során az intézkedéseik a területek ellenőrzésétől, a 

figyelmeztetéseken, tájékoztatás adásokon és a segítségnyújtásokon át, a szabálysértések 

szankcionálásáig, bűncselekmények gyanúja esetén pedig a beavatkozásokig terjedtek.  
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A közös feladatellátásban a két szervezet eredményesen kapcsolta össze feladat- és 

hatásköreit, mellyel komoly előrelépést tett az intézkedések érdemi befejezése, így a 

megjelenő problémák sikeres megoldása érdekében. 

 

A Miskolci Rendőrkapitányság a heti rendszerességgel megtartott koordinációs egyeztetésein 

a MIÖR és a Polgárőrség vezetőinek, valamint az önkormányzat közrendvédelmi-, 

közbiztonsági referensének részvételével értékeli a közös szolgálat eredményeit, melyek 

irányt mutatnak és egyben meghatározzák a következő időszak feladatait, végrehajtásának 

módjait. 

 

Összegzésképpen megállapítható, hogy jelen együttműködés eredményesen járul hozzá a 

megfogalmazott közrendvédelmi és közbiztonsági célok megvalósításához, amely a lakosság 

elégedettsége mellett járulékosan erősíti a közös feladatban résztvevők szakmai és emberi 

kapcsolatait is. 

6.2. MVK Zrt. 
 

A Miskolci Önkormányzati Rendészet és a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. közös 

együttműködésnek köszönhetően a közösségi közlekedési eszközökön a Rendészet 

járőrszolgálatai ellenőrzést hajtanak végre, azok tisztaságának, vagyonbiztonságának 

megóvása, valamint az utazó közönség biztonságának érdekében. Továbbá az együttműködés 

alapját képezi a jegyellenőrök munkájának segítése és az üzemi területek (végállomások, le és 

felszálló helyek) visszatérő ellenőrzése.  

A 2020. évben jelen együttműködést is nagy mértékben befolyásolta a pandémia által 

keletkezett új feladatok és az ahhoz kapcsolt állományi létszám. 

A közös szolgálatellátás mértéke 2020. évben az alábbiak szerint alakult: 

• 116 fővel 

• 248 alkalommal 

• 2060 órában 

6.3. MESZEGYI 

 

A Miskolci Önkormányzati Rendészet és a Miskolci Egyesített Szociális Egészségügyi és 

Gyermekvédelmi Intézménnyel közös ifjúságvédelmi tevékenységeinknek érdekében a 2019. 

évben létrejött és azóta is funkcionáló együttműködési megállapodás tartalmazza a két 

szervezet közös munkájának irányvonalait, a résztvevő rendészek, szociális munkások 

ellátandó feladatait. 

 

• Operatív együttműködés: 

 

o Iskolakerülést felderítő és ellenőrző őrjárat (hetente 2 alkalom) 

o Csellengés és egészségkárosító szerek közterületen történő használatának 

ellenőrzését szolgáló őrjárat (havonta 2 alkalom) 
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2020. márciusától az iskolai, óvodai, bölcsődei bezárások, valamint a kijárási korlátozás 

elrendelése az iskolakerülést felderítő és ellenőrző járőrszolgálatok és a hétvégén is zajló 

csellengés és egészségkárosító szerek köztereken való használatának ellenőrzését szolgáló 

őrjáratok 2020. júliusig elmaradtak. Júliustól a hétvégi éjszakai szolgálatok folytatódtak, majd 

szeptembertől az iskolakerülő őrjárat is működött egészen a második koronavírus hullám 

kezdetével elrendelt középiskolai online oktatás, valamint a 20.00 óra és 05.00 óra közötti 

időre meghatározott kijárási tilalom bevezetéséig. 

 

6.4. A MIÖR által tervezett feladatok: 

 

6.4.1. Lakossággal való kapcsolattartás megújítása 

 

A korábbiakban már tettünk említést a lakossággal történő kapcsolattartás fontosságáról, 

szerepéről. A jelenlegi, viszonylagosan korlátos személyi találkozások számának növelése a 

lehetőségek határán belül, a rendészet nyitottságának, transzparenciájának növelése alapvető 

elvárás. 

Amennyiben erre lehetőség nyílik, meg kell szervezni olyan rendészeti nyílt nap megtartását, 

amelyen akár könnyed, szórakoztató formában, esetleg családok bevonásával ismertetjük 

meg az érdeklődőkkel tevékenységünket, hétköznapjainkat. Ezáltal akár a rendészet vonzóvá 

tétele segíthet az állomány megújításában is.  

 

6.4.2. Területi képviselőkkel történő együttműködés növelése 

 

Az önkormányzati képviselők lakossággal való kapcsolattartása, és az onnan származó 

információk beérkezése komoly támpontot jelent a rendészet szolgálatának vezényléséhez, a 

területet érintő problémák megismeréséhez és a megfelelő reagálás kialakításához. 

Tekintettel arra, hogy a rendészet nem öncélú szervezet, így a hatékony működéshez 

elengedhetlenül fontos, hogy információkkal rendelkezzen a területet érintő problémákról, 

ismerje az ott élők közbiztonsággal kapcsolatos problémait. Ennek egyik forrása kell, hogy 

legyen az önkormányzati képviselő, éppen ezért indokolt a rendészet képviselője és az 

önkormányzati képviselője közös, rendszeres, probléma-feltáró területbejárása is. 

A már jól bevált formában, a jövőben megtartandó, és a közbiztonságot érintő kérdésekkel is 

foglalkozó lakossági fórumokon való részvétel ugyancsak egyik formája a közös 

munkálkodásnak. 
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6.4.3. Ifjúságvédelmi tevékenységben történő részvétel, fiatalok bevonása a rendészet 

életébe 

 

Mint tudjuk, az ifjúság a jövő záloga, az ő szerepük kiemelkedően fontos a jövő építésében. 

Egyáltalán nem mindegy tehát, hogy az elkövetkezendő időszak generációja a szocializációs 

folyamat során milyen magatartásokat tart követendőnek, ő maga mit tanúsít az emberi 

kapcsolatok és a viselkedés terén.   

 

Erre vonatkozóan a rendészetnek viszonylag kevés ráhatása van, erre szinte kizárólag a 

közterületi érintkezés során van lehetőség, amikor valamely jogsértő cselekmény 

elkövetésekor találkozunk az ifjúsággal. 

Van azonban egy terület, amely a rendészet irányába fogékony fiatalokat terelheti irányunkba, 

és egyrészt lehetőséget biztosít a rendészetnek, új, fiatalos gondolkodásmóddal rendelkező 

alkalmazottak foglalkoztatására, másrészt egyfajta szabálykövető magatartás kialakításában 

lehet közös szerepünk. Ez aztán az emberi kapcsolatokon keresztül, a jó példa mutatásával 

áttételesen kihathat a jogsértő magatartások elkerülésére. 

Ebbe a tevékenységbe egyébként jól beilleszthető a tavaly ősszel, a Nemzeti Bűnmegelőzési 

Tanács helyi szerveként létrejött Megyei Bűnmegelőzési Tanács, és a velük való szoros 

együttműködés. Új lehetőségek nyílnak meg, mellyel a fiatalok helyes irányba tereléséhez 

éppúgy, mint esetlegesen új, fiatal kollégák megnyeréséhez kapunk teret. 
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7. Intézményvezető váltás utáni átvezető folyamatok 

 

7.1. MIÖR Szervezeti és Működési Szabályzata 

 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntése alapján 2020. 

november 01-napjától új intézményvezető kinevezésére került sor. A kinevezés 

hatályosulásával egyidejűleg kezdetét vette az intézményi működés teljes körű átvilágítása. 

Eredményeként meghatározásra kerültek az egyes szakterületeket érintő feladat optimalizáló 

és -racionalizáló folyamatok, melyek vázát alkották a 2021. évben hatályosuló Szervezeti és 

Működési Szabályzatnak. 

• A szervezetépítési feladatok alapját a járőrállomány működtetésének a vizsgálata és 

újra definiálása jelentette, 

• a fordított struktúraépítés alkalmazása nem a vezetői szintek meghatározását, hanem 

a megjelenő feladatok megállapítását és az azokhoz történő felelősségrendelést 

helyezte előtérbe, 

• a feladatellátáshoz optimalizált szakterületi létszám, valamint az azokhoz tartozó 

szakmai profilok pontos meghatározása a lakosság érdekében javítja a szakmai 

végrehajtást. 

 

7.2. Járőrszolgálati tevékenységek fejlesztési koncepciója 
 

A rendészeti, szakmai átvilágítás eredménye indokolttá tette az egyes járőrszolgálati 

feladatellátási típusok (körzeti rendészet) és azok működésének további vizsgálatát.  

A megállapítások egy olyan működésre világítottak rá, amelyek hatékonyságuk 

vonatkozásában nem adnak megfelelő választ a kívánt rendészeti célok maradéktalan 

elérésére.  

 

A feltárt hiányosságok korrigálása érdekében tehát szükségessé vált a területi felosztás elve 

alapján működtetett rendészeti modell továbbfejlesztése. 

 

Elemei:  

• új területi felosztás, 

• reagálási idő csökkentése, 

• általános mobilitás növelése, 

• körzeti rendészeti modellben meghatározott elvárások általánossá tétele. 

Cél tehát a jövőre nézve egy olyan továbbfejlesztett modell működtetése, amely a nap 24 

órájában biztosítja az állandó és széleskörű közterületi jelenlétet, ezzel megteremtve a 

lakossággal való közvetlenebb kapcsolatot.  
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8. Szakmai összegzés 
 

A 2020-as évet markáns feladatmegosztottság jellemezte.  Ennek része volt a pandémia 

jelenléte, amely olyan speciális feladatokat nevesített intézményünk részére, amelyek ellátása 

a hatásköri kötelezettségeink mellett jelentős szakmai és gazdasági kihívásokat jelentettek. 

Ehhez kapcsolódik az értékelt év, mint időszak megosztottsága is, melyet az intézmény új 

igazgatójának kinevezése eredményezett. 

Jelen beszámoló tehát egy olyan időszakot foglal össze és értékel, mely a fenti nehézségek 

ellenére a tárgyév lezárásaként képes volt a saját működésével kapcsolatos fejlesztéseket és 

azok irányait meghatározni, ezzel megalapozva a jövő szakmai terveit. 

Az önkormányzati rendészet további feladatai a bűnmegelőzési stratégia végrehajtásában: 

Az elmúlt időszak. főként az elmúlt több mint egy év pandémiától terhes hónapjai alapjaiban 

változtatták meg a MiÖR feladatellátási elvárásait. A kijárási tilalom, a maszkviselési 

kötelezettség, illetve ezen szabályok betartatásában való részvétel egy része volt -és még az is 

mai napig is – a napi feladatoknak, ez új elemként jelent meg a rendészet életében. 

Legalább ilyen fontossággal bírt és bír az idősekre, a védtelenekre, kiszolgáltatott helyzetben 

élőkre történő odafigyelés, a számukra történő segítségnyújtás, és természetesen ehhez 

kapcsolódóan mindazon körülmények felfedése, amely számukra veszélyt jelenthet. 

Tekintettel arra, hogy a BNS-en kívül is minden embernek alaptörvényben biztosított joga a 

biztonsághoz, az élethez, testi épséghez való jog, így ennek biztosítása minden, rendészeti 

szerv irányába elvárás.  Miskolc város vezetése számára is elsődleges fontossággal bír a 

településen élők biztonságának megteremtése, a rájuk veszélyt jelentő körülmények, 

fenyegetések minimalizálása, melyben kiemelkedő szerepet szánt a MiÖR-nek.  

Nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy a biztonság megteremtése nemcsak szakmai, 

hanem politikai kérdés is. A választópolgárok jogos igénye a biztonságos város, lakókörnyezet, 

illetve az utcák, közterületek biztonsága, hogy oda a nap bármely szakaszában úgy lehessen 

kimenni, hogy ne kelljen semmilyen atrocitástól tartani. 

Köztudomású tény, hogy a közrend, közbiztonság megteremtése nem kizárólagos joga és 

kötelessége a rendőri szerveknek. A béke, a biztonság csakis összefogással teremthető meg, 

amelyben szinte mindenki ki kell, hogy vegye a részét. 

A rendőrség, az önkormányzat, a rendészet, és a polgárőrség címzettjei, nevesített végrehajtói 

a közrend megteremtésének, de természetesen mindenki, aki ebben civilként, vagy civil 

szervezet tagjainak részt kíván vállalni, jogszabályi lehetőségek keretén belül támogatni kell a 

feladatvállalást. 


