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1.  Bevezetés 

 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2019. június 20. napján tartott ülésén, az 
52/2019.(VI.20.) számú határozatával elfogadta a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiában foglalt feladatok 
2017-2018. évi teljesítéséről szóló beszámolót, és elfogadta a Miskolc Megyei Jogú város Önkormányzata 2019-
2024. évre szóló Bűnmegelőzési Stratégiáját. 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a II-46/59.197/2004. számon 
elfogadott Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Stratégiáról, valamint cselekvési programól szóló 
határozatában előírta annak kétévente történő felülvizsgálatát. 
 
A 2019-2024. évekre vonatkozó cselekvési program a város stratégiájához igazodva alkalmazkodik 
a hatályos Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (továbbiakban: NBS) szóló 1744/2013. (X.17.) 
Kormányhatározat célrendszeréhez, és annak szellemében a helyi aktuális közbiztonsági és 
bűnmegelőzési feladatok megoldására összpontosít. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat 
(továbbiakban: Önkormányzat) közbiztonsági és bűnmegelőzési stratégiájának megalkotása óta 
Miskolc jelentős változásokon ment keresztül, és ezzel együtt változott a város bűnügyi helyzete is, 
ezért új prioritásokat kell felállítani. A biztonság témakörének értelmezése is módosult, 
differenciáltabb igények léptek fel, új területek, kérdések kerültek felszínre, okot adva a 
közbiztonsági kihívások komplex, rendszerszintű áttekintésére.  Ezen indokok alapján az 
Önkormányzat, a Helyi Esélyegyenlőségi Programmal (HEP) és a Miskolc Megyei Jogú Város 
Integrált Településfejlesztési Stratégiájával (ITS) összhangban új stratégia alkotásáról döntött. 
Az elmúlt időszakban, a 2020. márciusában bekövetkezett pandémiás helyzet, illetve az ennek 
nyomán bevezetett intézkedések, a társas találkozások, az iskolai és munkahelyi tevékenységet 
jelentős mértékben lecsökkentő, a közterületi korlátozások bevezetése komoly kihatással voltak a 
bűnmegelőzési tevékenységre is. 
A bekövetkezett események nagymértékben korlátozták a cselekvési programban előirányzott 
feladatok teljesítését is. 
A következőkben ismertetésre kerül, hogy a meghatározott előírásnak megfelelően milyen módon 
teljesült a stratégiában megfogalmazott követelményrendszer. 
 

2. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának bűnmegelőzési tevékenysége 

 
A „Legyen eszed, hogy eszed legyen” program sorozat, mely évek óta sikeresen szólítja meg a fiatalokat. 
A 2018/2019-es tanévben 10 tanintézménnyel kötött szerződést a város a közösségi szolgálat 
teljesítésére, továbbiakban 13 középfokú oktatási intézménnyel kötött együttműködési 
megállapodást, melyek 2019. október 1. napjától 2020. június 15. napjáig tartó időszakra 
vonatkoztak. 
A program az ifjúságfejlesztésre irányul, melynek keretében a tudatosság és a prevenció fontosságát 
hangsúlyozva, egy-egy közösséghez való tartozás élményére, a szabadidő hasznos eltöltésének 
módjaira, a művészetek felé való nyitottság fontosságára irányítja a fiatalok figyelmét. Elsődleges 
feladat a felnövekvő generáció támogatása abban, hogy konstruktív célokat tűzzön ki maga elé, 
ezért fontos felhívni a Miskolcon élő fiatalok figyelmét a szabadidő hasznos és egészséges 
eltöltésének módjaira. 
A program célja, hogy a fiatalok következetesen és határozottan tudják visszautasítani azokat a negatív 
és gyakran veszélyes hatásokat, melyekkel bármikor szembesülhetnek. 
Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy olyan ismeretekkel és tudással vértezzük fel a diákokat, 
amelyek segítik egészséges énképük kialakítását, személyiségük és önértékelésük fejlődését.  
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Az együttműködés, a partnerség és az önkéntesség mentén különböző intézményeket, 
szervezeteket, civil szervezetek kerültek meghívásra előadóként a programsorozatba. 
A programterv alapján 14 rendezvény lett előirányozva, ebből 8 a civil és esélyegyenlőségi referens 
saját szervezésében (akkor a Szociális és Köznevelési Osztály neve alatt) és 4 az akkori 
bűnmegelőzési referens által került megtervezésre. Ezen kívül és 1 közös szervezésű program 
betervezésére került sor. A 2019-2020 tanév első félévében 4 programot valósított meg a civil és 
esélyegyenlőségi referens – ez időarányosan a terv 100%-a volt.  
 
A további programok előkészülete is folyamatban volt, de 2020. januárjától hivatali szervezeti 
átrendeződés miatt a feladat ismét átszervezésre került, végül a pandémia miatt nem folytatódhatott 
a projekt. 
 

2.1. 2018/2019-es tanévi programok: 

 

• Szociológiai előadássorozat témái között szerepelt „A jó a rossz és a csúf” - párkapcsolati 
 típusok, elméletek meg a gyakorlat. 

• A Miskolci Egyetem Egészségügyi karán kipróbálhatták az egészségügyi szabaduló szobát 
 a tanulók. 

• A Miskolci Járásbíróságon nyitott bírósági tárgyalások megtekintésére volt lehetőség. 

• Ellátogattunk több csoporttal a Büntetés-végrehajtási Intézetbe, ahol betekintést nyertek a 
 falakon belüli életre. 

• Nagyon népszerű volt a Miskolci Nemzeti Színház főpróbáinak a megtekintése. A 
résztvevő diákok a látottakról interaktív beszélgetésen vettek részt a színház igazgatójával. 

• „Felpörget vagy túlpörget? – őszintén az energiaitalokról” című előadás.  

• A Magyar Vöröskereszt B–A-Z. Megyei Szervezete: „Életmentés a gyakorlatban, 
újraélesztés és fontos tudnivalók” tartott tájékoztatás. 

• A Vakok és Gyengénlátók Szövetsége szemléletformáló előadásán bepillantást kaptak 
résztvevők a látássérültek mindennapi életébe, megismerhették a Braille-írást, a fehér botos, 
valamint a vakvezető kutyával történő közlekedést. 

• A Miskolci Járásbíróságon a biztonságos internet napja alkalmából vettünk részt egy 
előadáson „Használati szokások és veszélyek” címmel. Az internet veszélyeinek felismerése 
és az alapvető védelmi technikák megismertetése is fontos szempont volt az előadáson. 

•  „Szórakoztunk? Bűnöztünk!” ügyészségi előadás, melynek során betekinthettek a fiatalok 
az ügyészi munka rejtelmeibe és hasznos tanácsokkal látták el őket. A mindennapi 
tevékenység, szórakozás során akár olyan helyzetekbe is kerülhetnek, amelyek már súrolják 
a büntetőjog határait, így nem árt, ha tudják, hol van az a bizonyos határ. 

• Felelős állattartásra hívtuk fel a figyelmet, bepillantást nyertek a fiatalok az állategészségügyi 
 telep mindennapjaiba, és részt vettek kutyasétáltatáson. 

• A Miskolci Járásbíróság büntető bírójának előadása a „Tiltott szerek – kábítószerek, 
pszichoaktív anyagok” című előadása hangzott el. 

• A Miskolci Járásbíróság munkaügyi bírójának előadásában a diákmunkáról és hasznos 
tudnivalókról, hallhattak a fiatalok amely egy munkaszerződés aláírását segíti. 

• Tari Annamária az online tér veszélyeiről beszélt a Művészetek Házában. „Ha tudnád, nem 
biztos, hogy csinálnád...”- senki nem tud mindent a közösségi médiáról, de azért már 
tudunk néhány fontos dolgot ...” hangzott el. 

• Szabadidős program keretében az Avasi hegy gyomrában található több százéves 
pincerendszerben található Barlangpályán rendeztünk lézerharc bajnokságot a legaktívabb 
három intézmény diákjainak részvételével. 
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A program hosszú távú célja, hogy azon készségek és képességek fejlesztésére fektessünk hangsúlyt, 
amelyek képessé teszik az iskolából kikerülő fiatalokat arra, hogy öntudatos, felelősségteljes, végig 
gondolt döntéseket meghozni képes, folyamatos megújulásra motivált és alkalmas, egészséges 
személyiségű felnőttekké váljanak. 
 

2.3. 2019/2000-es tanévi megvalósult programok: 

 

• Párkapcsolati kalauz kezdőknek és haladóknak: a szerelem és párválasztás szociológiai háttere, 
a jó minőségű kapcsolatok titkai, párkapcsolati problémák és konfliktusok Dr. Szabó-Tóth 
Kinga előadásában.  

• Börtönlátogatás megszervezése, nyitott bíróság meglátogatása. 

• „Banki kisokos” – avagy a biztonságos bankolás, tények és tévhitek a banki szolgáltatások 
világából című előadás. 

• A Miskolci Nemzeti Színházban a Hegedűs a háztetőn című előadás nyilvános főpróbájának a 
megtekintése, majd beszélgetés Béres Attila rendezővel. 

• „Bűn és bűnhődés” avagy mit NE tegyél, ha tinédzser vagy kötetlen beszélgetés Dr. Egerszegi 
Gábor vezető ügyésszel. 

 
 
 
A civil és esélyegyenlőségi referensnek a szervezett rendezvényekhez kapcsolódóan elvégzett 
feladata volt a szerződött iskolákkal kapcsolattartás, létszámkoordináció, dokumentáció, a program 
napján a résztvevők részére a dokumentálás az iskolai közösségi szolgálat leigazolása. A rendezvény 
partnerével a teljes szervezés lebonyolítása és a személyes részvétel biztosítása. 
 
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 2020. augusztus 3. napjától van ifjúsági 
referense. Az ifjúsággal kapcsolatos bűnmegelőzési feladatokat, vállalásokat így korábban nem 
kezelte külön referens. Azóta a kialakult járványügyi helyzetben nem volt lehetőség e témában a 
vállalt programelemek megvalósítására. 
 
A társadalmi felzárkózással kapcsolatos feladatokat a Polgármesteri Hivatalban 2020. július 17-ig a 
civil és esélyegyenlőségi referens látta el, valamint a fent nevezett programsorozatban működött 
közre. A társadalmi felzárkózási referensi munkakör betöltését követően a járványhelyzet miatt a 
bűnmegelőzéssel kapcsolatos feladatokban egyelőre nem nyílt lehetőség közreműködni. 
 

3. Rendészeti Bizottság feladatai 

 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2016. november 10. napján tartott 
ülésén hozott XII-162/315.000/2016. számú határozatával döntött önálló bizottság létrehozásáról, 
amelynek tagjai között hat fő önkormányzati képviselő, és öt fő nem önkormányzati képviselő, ún. 
külsős tag található. 
 
A rendészeti bizottság elnöke folyamatosan és rendszeresen tart kapcsolatot a rendvédelmi és rendészeti 
szervek vezetőivel, illetve operatív beavatkozást igénylő esetekben a szervezetekkel, társadalmi 
önszerveződésekkel. 
 
A bizottság elnöke véleményezi a közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatos előterjesztéseket, 
valamint az e területen létrehozott alapítványok működését, az Önkormányzat költségvetésének 
közrenddel, közbiztonsággal összefüggő fejezeteit. 
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Közreműködik az önkormányzat közrend- és közbiztonsággal kapcsolatos döntéseinek 
előkészítésében, a lakosság és a közrendvédelmi szervek közötti kapcsolattartásban, figyelemmel 
kíséri a Bűnmegelőzési Stratégiában foglalt feladatok alakulását. 
 
 

4. Az Önkormányzat együttműködő partnerei 

 
 
 
A bűnmegelőzési teendők összessége rendkívül sokrétű, szerteágazó 
tevékenység, amely nemcsak az önkormányzatok, vagy a 
rendőrség kizárólagos tevékenységéből áll, hanem több 
egymással szorosan együttműködő hivatalos és civil 
szervezetek együttműködésének összessége, amely a 
cselekvési program végrehajtásának eredményében jelenik 
meg. 
 
Ma már teljesen egyértelmű, hogy a közbiztonság megvalósításában, a lakosság szubjektív 
biztonságérzetének növelésében csak egymás tevékenységet segítő és azt kiegészítő hivatalos, ezen 
tevékenység végzésére jogszabályokban felhatalmazott és kötelezett szervezetek, valamint a velük 
együttműködő társadalmi önszerveződések vagy civil szervezetek hatékony, közös munkája lehet 
sikeres és tartós eredményeket megalapozó jövője. 
 

 4.1. A Rendőrség bűnmegelőzési tevékenysége1 
 
A célok és feladatok meghatározásának alapja a problémák megismerése, feltárása ezek elemzése 
és adekvát megítélése, majd a megoldás csak helyesen felállított diagnózis alapján lehetséges. 
Megelőzni is csak azt a jelenséget vagyunk képesek, amelyet ismerünk.  
 
Ha Miskolc város bűnügyi helyzetét kívánjuk áttekinteni és objektív képet szeretnénk alkotni, a 
puszta statisztikai adatelemzés nem elegendő. A város bűnügyi operatív helyzetének 
megismeréséhez a statisztikai adatok értékelése csak egy momentum, bár fontos forrása. Hasonlóan 
fontos kérdés a lakosság közbiztonságba vetett hite, az erről való vélekedése, amelyet napjainkban 
szubjektív biztonságérzetnek is nevezünk. A szubjektív biztonságérzetet meghatározza a város, 
illetve a szűkebb lakóhely objektív közbiztonsági állapota, valamint számos más tényező is, mint a 
médiában elhangzó információk, az adott személy társadalmi státusza, az ország gazdasági helyzete, 
illetve számos más tényező. 
 

4.1.1. Miskolc közbiztonsági helyzetének értékelése 

 
Miskolc város közbiztonsági helyzete rendkívül összetett kérdés. Általában, amikor ezt a témakört 
kívánják szakemberek vagy laikusok körbejárni, nem minden esetben egyezik meg a két, véleményt 
alkotó csoport álláspontja. 
 
A szakemberek elsősorban az objektív adatokra támaszkodva értékelik a közbiztonsági helyzetet, 
míg a laikusok, magánszemélyek általában egy-egy kiemelkedő vagy a köznyugalom szempontjából 
jelentős esemény alapján alkotnak véleményt, esetleg amennyiben az értékelőt, vagy a 

 
1 Forrás: Miskolci Rendőrkapitányság 2019-2020 beszámolója  
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környezetében élő ismerőst, rokont érintő negatív esemény következett be, ezt fog alapul szolgálni 
a vélemény alkotására. 
 
Ahhoz, hogy valóban reális képet kapjunk a valós helyzetről mindkét területet együttesen vizsgálva 
kell értékelést adnunk. 
Termesztésen objektív képet elsősorban a számadatok adnak számunkra, éppen ezért az 
elkövetkezendőben a statisztikai mutatók szolgálnak alapul az értékeléshez. 
 
Tudnunk kell azonban a számok ismeretéhez azt is, hogy a jogsértések száma, több évtizedes 
megfigyelés alapján folyamatosan változik, és- szinuszhullám-szerűen a csökkenéseket 
törvényszerűen emelkedések követik. 
 

4.1.2. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása 

 
Miskolc városában rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma évek óta erőteljesen 
csökkenő tendenciát mutat az Egységes Nyomozási Ügyészségi Bírósági Statisztika (továbbiakban: 
ENYÜBS) adatai alapján. 
 
Miskolc város területén 2019-ben 3128 bűneset történt, 2020-ban az eddigiekhez képest ahogyan 
azt már említésre került, minimálisan emelkedetten mért bűncselekményi adatok váltak ismertté, 
szám szerint 3246 jogsértés történt. Az elmúlt 10 év ismeretté vált bűncselekmények statisztikai 
adataiból megállapítható, hogy folyamatos volt a csökkenés (ezen tízéves időszak éves átlaga 6167 
ismertté vált bűncselekmény évente, bár az elmúlt év egy alig mérhető emelkedést hozott). 
 

4.1.3. A közterületen elkövetett, ismertté vált bűncselekmények változása 

 
A közterületen elkövetett bűncselekmények száma is hosszú ideig csökkenést mutatott, amelyben 2020 
hozott egy kisebb mértékű változást.  2019-ben 785 bűneset történt, tavaly azonban volt egy emelkedés, 
így 962 eset történt.  
Ez az emelkedés részben a közlekedési bűncselekmények számának növekedéséből fakadt, amely 
elsősorban az ittas vagy bódult állapotban elkövetett járművezetés ismertté válásából eredt.  Ez az 
emelkedés gyakorlatilag azt is mutatja, hogy növekedett a rendőri aktivitás, hiszen az ilyen típusú 
cselekmények ismertté válása – a bekövetkezett közlekedési baleseteket során végrehajtott ellenőrzések 
eseteit leszámítva–, a közúti ellenőrzések számának növekedését is jelenti. 
Ennek a növekedésnek a jellege összehasonlítható a kábítószerhez köthető jogsértések számának 
változásához, hiszen a jogsértés létezik, és az ilyen cselekmények száma nagymértékben függ a rendőrségi 
kapacitás, az ellenőrzések számától és nyilván a latencia nehezen meghatározható ezekben az ügyekben. 
 
A közterületi bűncselekmények számának alacsony szinten tartásában az egyenruhás jelenlét mellett 
nyilvánvalóan jelentősége van az utcákon, tereken elhelyezett és jól működtetett térfigyelő kameráknak 
is. Ezeknek a megfigyelt területek vonatkozásában vagy a jogsértő cselekmények észlelésében, vagy a 
már bekövetkezett eseményeknél a felderítésben és bizonyításban van komoly szerepe. Fontos 
megjegyezni, hogy a kamerák képeit nemcsak az önkormányzati rendészet munkatársai, hanem sok 
esetben a Miskolci Rendőrkapitányság hivatásos állománya is figyeli. 
 
Az eredmények elérésében jelentős szerepet játszik a fokozott közterületi jelenlét, amely elsősorban 
a rendőrségi járőrszolgálat teljesítésével jelenik meg, kiemelten kell említést tenni az önkormányzati 
finanszírozású túlórák lehetőségéről.  
Másik részben az önkormányzati rendészet közterületi szerepe, és természetesen a polgárőrség 
jelenléte is meghatározó.  A rendszeres rendőr-rendész közös járőrözés preventív hatása nem 
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elhanyagolható, amely mindig a fertőzött területekre, illetve a közbiztonsági szempontból 
frekventált területekre összpontosul.  
 
A járőrszolgálat vezénylések szükségességét a rendőrség és a rendészet vezető munkatársainak 
rendszeres, heti egyeztetése során határozzák meg, de természetesen az ad hoc jellegű, soron kívüli 
közös szolgálat is jelen van. Megállapítható, hogy az egyenruhás közterületi jelenlét, valamint a 
felderítések gyorsasága egyaránt, egymást erősítve javítja a biztonságérzetet. 
 

4.1.4. A regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása 

 
A lakosság szempontjából is kiemelten kezelt bűncselekményi kategóriákon belül az előző években 
tapasztalt mérséklődés után a 2019-es évben még jelentősebb, 19,5%-os csökkenés következett be, 
azonban 2020-ban 7,8 %-os emelkedés a változás. Szám szerint felsorolva, 2019-ben 1829 db ilyen 
jellegű bűncselekményt regisztráltak, míg a 2020-as adatok szerint 1972 a bekövetkezett események 
száma. 
 
A rablások számát tekintve 2019-ben a korábbiakhoz képest emelkedett az esetszám 35 db-ra, viszont 
a felderítési eredményesség 97,7% volt.  2020-ban csökkenés volt kimutatható ezen a területen –  csak 
24 eset vált ismertté. A felderítési mutató ilyen eredményessége – amely 2020 évben 92,3% volt, komoly 
fenyegetést jelent a bűnelkövetőek számára, és az áldozatok vonatkozásában is megnyugtató, hogy az 
elkövetők rövid időn belül kézre kerülnek. 
 
Fontos megjegyezni, hogy aki Miskolcon ilyet tesz, kiemelt bűncselekményt követ el, az nagy eséllyel 
gyors elfogással, és több éves börtönbüntetéssel számolhat, így ennek a ténynek komoly bűnmegelőzési 
vonzata is van.  
 
A garázdaságok számában volt kismértékű emelkedés, hiszen 2019-ben 269 db esetet rögzítettek, a 
tavalyi évben ettől néhány esettel több ilyen jellegű cselekményt regisztráltak, azaz 285 bűncselekmény 
vált ismertté. 
 
A rendőrség hosszú évek óta magas szinten tartotta a szórakozóhelyekhez kapcsolódó bűnmegelőzési 
ellenőrzéseinek számát, hiszen a garázdaságok nagy része ezek vendégeihez köthető, akik 
alkoholfogyasztás után hazafelé menet, a közterületen követnek el garázda jellegű cselekményeket.  
 
A testi sértések száma a korábbi évek nagymértékű csökkenő tendenciája után, az események száma 
2019. évben nem számottevő emelkedést mutatott, 139 db ilyen bűncselekményt regisztráltak. Ezt az 
elmúlt évben minimális emelkedés követte, 157 eseménnyel, mely esetszám ennek ellenére is az elmúlt 
tizenegy év második legkedvezőbb adata.   
 
A lopások esetében is mérhető volt egy bizonyos csökkenő trend, a 2019-es 1184 eset az elmúlt tizenegy 
év második legjobb adata, ezt az eseményszámot ezen a területen is egy minimális növekedés követte 
az elmúlt évben, ugyanis 1281 ilyen bűncselekmény vált ismertté. 
 
A lopásokat, illetve azon belül a betöréses lopásokat a Miskolci Rendőrkapitányság kiemelten kezeli, 
gyakoriak a nyomozás során a szabadságelvonással járó kényszerintézkedések (őrizetbe vétel, 
letartóztatás, bűnügyi felügyelet), amelyek szintén hozzájárulnak a csökkenő esetszámhoz. Az ilyen 
jellegű cselekményt rendszeresen elkövetőkkel szemben foganatosított szabadságmegvonással járó 
rendőri intézkedés, bűnözés csökkentő hatással jár. 
 
Említést érdemel a lakásbetörések (ez nem csak a lakott lakásokat jelenti, hanem a lakásokhoz, házakhoz 
tartozó pincéket, mellékhelyiségeket, tárolókat, garázsokat is) számának alakulása. 2019 évben már csak 
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170 db ilyen eset volt és hasonló nagyságrendben követtek el ilyen cselekményeket az elmúlt évben is, 
hiszen 175 ilyen cselekmény következett be. 
    

 
 

 4.1.5. A szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok 

 
A tulajdon elleni szabálysértés miatt indult eljárások számának vonatkozásában is csökkenő tendencia 
mutatható ki.  A 2019. évben  10%-os csökkenés volt megfigyelhető( 1136 eset) 2020. évben az ilyen 
területen feldolgozott ügyek száma úgyszintén minimálisan csökkent 1121-re. 
 

 
Tulajdon elleni szabálysértés 

miatt indult eljárások 
 

 
 

2019. év 

 
 

2020. év 

 
ismeretlen tettes ellen indított eljárásokban a 

felderítési mutató 

 
 

30,89% 
 
 

23,2% 

 
egyéb lopások 

elkövetése miatt ismeretlen tettes ellen 
indított eljárásokban a felderítési mutató 

29,7% 32,9 % 

 

 
Kiemelten kezelt 

bűncselekmények és jellemzői 
 

 
2019. év 

 
2020. év 

 
Rablás 

 
35 24 

 
nyomozati eredményességi mutató 

 
97,7% 92,3% 

 
Garázdaság 

 
269 285 

 
Testi sértés 

 

 
139 

 
157 

 
Lopás 

 
1184 1281 
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Az ezen ügyekben alkalmazott szabálysértési őrizetbe vételek és gyorsított szabálysértési eljárás 
keretében alkalmazott bíróság elé állítások elérik a kívánt hatást, azok megfelelő visszatartó erővel bírnak 
és ennek eredményeképp kevesebb jogsértés történik.  
Az említett számadatok kedvező mértékű alakulására a különböző rendészeti és felügyeleti feladatokat 
ellátó szervekkel (pl. önkormányzati rendészek, mezőőrök, halőrök, erdészek) közösen végzett, 
eredményes munka szintén hatással van.  
A tulajdon elleni szabálysértések felderítési eredményessége alacsonyabb a vagyon elleni 
bűncselekményekhez képest, azonban meg kell jegyezni, hogy a Miskolci Rendőrkapitányság ezen 
a területen is – országos szinten – jó eredményt produkál, hiszen 2019-ben 32,9%-át felderítették 
az ismertté vált ilyen cselekmények elkövetőinek, azonban az elmúlt év hozott egy kisebb mértékű 
csökkenést a felderítési eredményesség terén. Ennek ellenére az elmúlt évekhez képest is átlagosnak 
tekinthető ez az adat. 
 

4.1.6. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások 

 
Miskolc város közlekedésbiztonsági helyzete folyamatosan javuló tendenciát mutat, a kedvező folyamat 
eredményeként 2019. évben 4 halálos eredménnyel járó közlekedési baleset történt. 2020. évben 
szerencsére ez is csökkent egy esettel, így három halálos kimenetelű közlekedési baleset következett be 
az elmúlt évben. A személyi sérüléssel járó balesetek száma, ha csak kis mértékben is, de 218-ra csökkent 
2019-ben. A 2020. évi adat szerint tovább csökkent az esetek száma, a statisztika 198 ilyen balesetet 
tartalmaz. 
A közlekedés rendjének ellenőrzésébe a rendőrség beveti a kamerával felszerelt civil gépjárműveket, és 
az ezekkel végrehajtott és elsősorban a kiemelt szabálysértések felderítésére, megszakítására folytatott 
tevékenység a közlekedési morál változását is eredményezheti. 
A rendőrség számára kiemelt szempont a gyalogos és kerékpáros tragédiák megelőzése, a szerteágazó 
baleset-megelőzési tevékenység, melynek ugyanúgy része az iskolások KRESZ oktatása, mint a baleseti 
gócpontok tekintetében a sebességellenőrzés.  
Kiemelt szerepet kap az ittas és bódult állapotban lévő gépjárművezetők kiszűrése a forgalomból, ennek 
érdekében folyamatos közlekedésbiztonsági akciók kerülnek végrehajtásra, valamint egyre nagyobb 
szerepet kapnak ezen a területen a térfigyelő rendszerek által rögzített felvételek.  
Az elmúlt évben megkezdődött a Martin-kertvárosi felüljáró építése, ami jelentős közutat érintő 
beruházásnak számít, és a vele járó helyzetváltozás a közlekedésben a rendőrségtől is fokozott 
figyelmet követel. 
 

4.1.7. A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt idegenforgalmi területek 

biztonsága 

 
A városban, a nap minden szakában 10-11 gépkocsival, 20-22 egyenruhás rendőr végez 
folyamatosan közterületi tevékenységet. A szolgálatos állomány havonta hozzávetőleg  14 500-15 
500 órát tölt közterületi tevékenységgel, ez alatt 4500 - 5000 alkalommal kerül sor intézkedésre. 
A közterületi szolgálatot ellátók legfontosabb feladata az állandó közterületi jelenlét biztosítása, a 
lakosság szubjektív közbiztonságérzetének fenntartása, a jogsértéseket potenciálisan elkövető 
személyeknek e cselekményektől történő visszatartása, a közterület és a közlekedés rendjének 
fenntartása. 
A kialakított útirányokon vegyes (rendőr-önkormányzati rendész) illetve rendőrpárosok teljesítenek 
szolgálatot, továbbá a Miskolci Önkormányzati Rendészet (továbbiakban: Rendészet) 
központjában is segít egy hivatásos állományú rendőr a térfigyelő kamerák képeinek elemzésében.  
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4.1.8. A rendezvénybiztosítások 

 
A rendezvények zavartalan lebonyolítása, annak szakszerű biztosítása az elmúlt években és a 
jövőben is kiemelt feladatai közé tartozik a rendőri szerveknek.  
 
Az elmúlt évben a SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (továbbiakban: járvány) miatt a 
rendezvények nagy része elmaradt, ezért az ezzel kapcsolatos leterheltség a megelőző évhez 
viszonyítva jelentősen csökkent. 

 

4.1.8.1. A sportrendezvények biztosítása 

 
A rendőrkapitányság illetékességi területén megrendezett sportesemények rendőri biztosítása 
szempontjából kiemelten kell kezelni a sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III.31.) 
Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. §-ban megjelölt rendezvényeket.  
 
2020. évben is kiemelt feladatot jelentett a Diósgyőri VTK labdarúgó, jégkorong, valamint az 
MVLC OB I.-es férfi vízilabdacsapat mérkőzéseinek biztosítása. A DVTK női kosárlabda csapata 
hazai pályán nem játszott nemzetközi kupamérkőzést, ezért a vizsgált időszakban a 
rendőrkapitányság állománya kosárlabda mérkőzések biztosításában nem vett részt. 
 
Az értékelt évben Miskolc város területén 49 alkalommal biztosítottak sportrendezvényeket. A 
rendőri biztosításban 1073 fő rendőr 5833,5 munkaórában vett részt. A biztosítások esetszáma 26 
darabbal, rendőri létszám 913 fővel, a munkaórák száma 4810 órával csökkent a 2019. évi 
adatokhoz képest.  
A járvány miatt a sportrendezvények biztosításából adódó terhelés az előző évhez képest csökkent, 
ugyanis a Kormány által hozott védelmi intézkedésekkel összefüggő szabályok miatt a 2019-2020. 
évi bajnoki szezont a jégkorong, kosárlabda, illetve vízilabda sportágak tekintetében 
felfüggesztették, majd befejezettnek nyilvánították. A 2020/2021. évi bajnokságok kezdeti 
szakaszában nézők is részt vehettek a sporteseményeken, később azonban a csapatok már csak zárt 
kapuk mögött, nézők részvétele nélkül játszottak.  
 
A zártkapus mérkőzések biztosítása céljából nem vontunk össze külön állományt, a 
sportlétesítményeket és közvetlen környéküket a területileg illetékes alegység szolgálatos állománya 
visszatérő jelleggel ellenőrizte. 

 

4.1.9. A kulturális rendezvények, valamint a nemzeti ünnepek biztosításai 

 
A 2020. évben a járvány miatt csak egy kiemelt kulturális rendezvényt felügyelt a kapitányság. A 
Miskolci Kocsonyafesztivál programjainak biztosítása – a közlekedési feladatok kivételével – nem 
igényelt rendőri beavatkozást.  
A járványügyi helyzet kihatott a nemzeti ünnepeink alkalmából tartandó megemlékezések 
lebonyolítására is. Nyilvános, közterületen megtartott megemlékezések maradtak el, illetve a 
megtartott rendezvények lebonyolítása is eltért a korábbi évek gyakorlatától. 
A megfelelő tervkészítési, felkészülési és végrehajtási tevékenységgel a rendőrkapitányság 
biztosította valamennyi résztvevő számára a kulturált, méltóságteljes megemlékezés, ünneplés 
lehetőségét.  
 

4.1.10. A gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvények elbírálásának tapasztalatai 

 
2020. évben Miskolc város vonatkozásában rendőrkapitányságra 29 esetben érkezett olyan 
bejelentés, mely a gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény hatálya alá tartozott.  
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A bejelentésekben összesen 36 rendezvény (minden standolás külön rendezvénynek számított) 
megtartásáról tájékoztatták a gyülekezési hatóságot. Tiltó határozat meghozására, valamint a 
gyűlések biztosítása során rendőri intézkedésre nem került sor. 
A Miskolci Kocsonyafesztivál zárónapján, 2020. február 16-án a Mi Hazánk Mozgalom Miskolcon 
a Városház tér 1. szám alatt található Kormányhivatal Szemere-kert felé eső sarkától a Városház 
tér- Kis-Hunyad utca sarkáig eső területen tartott demonstrációt. 
Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata szintén ezen a napon, a Hősök 
terén tartott demonstrációt. 
A rendőrkapitányság sikeresen biztosította az egy időben megrendezett a kulturális-, valamint a két 
gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvényt, rendkívüli esemény nem történt. 

 
A 36 rendezvény rendőri biztosítását 398 rendőr 1505 munkaórában hajtotta végre.  
 
Az előző évhez viszonyítva jelentős mértékben csökkent a gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. 
törvény hatálya alá tartozó rendezvények száma, aminek egyik oka, hogy 2019. évben lezajlottak az 
Európai Parlament tagjainak, valamint a helyi önkormányzatok képviselőinek megválasztása. Másik 
oka a járványhoz fűződik, hiszen a Kormány az év egyes időszakaiban korlátozta a gyülekezési 
jogot, és gyülekezések magtartását megtiltotta.  
 
Összességében kijelenthető, hogy a 2019. és 2020. évben a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya 
alá tartozó rendezvények tekintetében szakszerűen, jogszerűen, megfelelő szinten kerültek 
előkészítésre és végrehajtásra a rendezvénybiztosítással kapcsolatos rendőri feladatok. 
 

4.1.11. A bekövetkezett katasztrófa-, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott rendőri feladatok 

 
Az év során a rendőrkapitányság vonatkozásában katasztrófahelyzet nem volt. 
A járvány visszaszorítása érdekében elrendelt veszélyhelyzet kihirdetését követően bevezetett 
védelmi intézkedések megvalósulása érdekében az állomány napi feladatként rendszeresen 
ellenőrizte a karanténkötelezettség teljesítését, a kijárási korlátozás majd a kijárási tilalom betartását, a 
maszkviselési kötelezettséget, továbbá részt vett az ideiglenes határellenőrzés végrehajtásában és a 
tranzitszabályok betartásának ellenőrzésében is.  
A rendőri feladatok végrehajtásának elősegítése érdekében kifejlesztésre került több számítógépes 
program is, amiknek kiemelt jelentőségük volt a közterületi munka hatékonyságát tekintve, mert a 
karanténszabályok betartásának ellenőrzését a programokon keresztül végre lehetett hajtani, így a 
személyes ellenőrzésre ezekben az esetekben már nem volt szükség.  
2020. november 27-én külső védelmi terv gyakorlat megtartására került sor a Miskolci 
Önkormányzati Rendészetnél, melyen a megbízott védelmi tiszt vett részt.  
A kijelölt létesítmények védelme az előre elkészített objektumvédelmi terv alapján történik. Az 
objektumokat egész évben ellenőrizzük, a változásokat regisztráljuk és a védelmi terveket a 
változások alapján módosítjuk. A rendőrkapitányság a megelőző védelmi feladatok 
végrehajtásaként minden évben a védelmi tervek elkészítésével és jóváhagyásával készül fel a 
váratlan helyzetekre, terrorcselekményekre. 

 

4.1.12. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése 

 
A rendőrkapitányság miskolci székhelyű rendőrőrsein a körzeti megbízotti státuszok kivétel nélkül 
be vannak töltve. 
A körzeti megbízottak folyamatosan együttműködnek az önkormányzat kapcsolattartóival, a 
szociális tevékenységet ellátókkal, az iskolák vezetőivel, részt vesznek az iskolarendőr programban. 
Kapcsolatot tartanak továbbá a polgárőrökkel, akikkel időnként közös szolgálatot is ellátnak. 
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4.1.13. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ működése 

 
2013. február 1-jétől az ORFK létrehozta a rendőr-főkapitányságok alárendeltségében működő 
tevékenység-irányítási központokat és ezzel egyidejűleg a rendőrkapitányságokon megszűnt az 
ügyeleti tevékenység. A rendőrkapitányságon továbbra is a nap 24 órájában lehetőség van 
személyesen is a rendőrséghez fordulni. 

 

4.1.14. Az igazgatásrendészeti tevékenység 

 
A jogszabályi környezet változásának megfelelően 2020. márciusától a Miskolci Járási Hivatal 
Hatósági Osztály Szabálysértési Csoport integrálódása megtörtént, az átkerült kollégák részére a 
technikai és tárgyi feltételek kialakításra kerültek, betanításuk és átképzésük megtörtént. 
A szabálysértési feljelentések számában a korábbi 4581ügyhöz képest jelentős  74,1%-os emelkedés 
tapasztalható, melynek oka a hatásköri változásokra és a járványhelyzetre vezethető vissza. A 
kiszabott pénzbírság tekintetében kismértékű növekedés mutatható ki. A fizetési hajlandóság, azaz 
az önkéntes befizetések aránya 20-30 % között mozog. 
A rendőrkapitányság Szabálysértési Hatósága 2019. évben 609 alkalommal, 2020. évben 677 
esetben élt a járművezetéstől eltiltás jogintézményével. Szabálysértési eljárásai során 2019-ben 7 
esetben, míg 2020-ban 4 esetben folytatott le közvetítői, és 13, illetve 15 esetben azonnal 
lefolytatható eljárást.  
 
Az ügyek többsége kifejezetten a durva, erőszakos magatartást tanúsító járművezetők által 
elkövetett szabálysértésekre irányult. Az elmúlt évben hasonlóan a korábbiakhoz 2555 elővezetést, 
és 706, illetve 2020-ban 730 körözést rendeltek el. A körözés jogintézménye továbbra is hatékony 
és eredményes a végrehajtási eljárásban. 
Az elmúlt év járványügyi időszakára tekintettel az engedélyügyi szakterületen egyre több ügyfél élt 
az elektronikus ügyintézés lehetőségével. 
 

4.1.15. A kábítószer-prevenció helyzete 

 
A rendőrkapitányság a bűnmegelőzési előadót delegálva tevékenyen részt vesz a város 
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) munkájában, melyre azonban 2020. évben csak január és 
február hónapokban volt lehetősége, mert ezt követően online megbeszélések történtek, melyekhez 
való becsatlakozásra nem volt lehetőség.  
A kábítószer-megelőzés tekintetében említést érdemel, hogy illetékességi területünkön a 
kábítószerrel összefüggő bűncselekmények száma a korábbi évekhez képest különösen a fiatalok 
körében emelkedett, ezen belül is az új pszichoaktív anyagok fogyasztása terjed legnagyobb 
mértékben.  
Az új pszichoaktív anyagok közül a „kristály”, valamint a különféle hatóanyaggal átitatott porok, 
növényi törmelékek fogyasztása a jellemző, melyek egy részét az internetről rendelhető különféle 
növényi törmelékek teszik ki, másik részét a házilag elkészített, ún. „hatóval” befújt anyagok.  
Az anyagok egy része jelenleg nem is szerepel a hivatalos tiltólistán, így vásárlásuk, fogyasztásuk 
nem von maga után büntetőjogi felelősségre vonást, azonban hatásukban a már tiltott szerekkel 
azonosak. Ezen szerek tiltólistára kerülése folyamatos, azonban ez időben hosszadalmas, s tőlünk 
független. 
2019. év végén, 2020. év elején rendőrkapitányságunk területén is megjelent a „BICA” fantázianevű 
anyag, mely halálos áldozatokat is követelt. Ezen eljárásokban a kereskedői kör felderítésre került. 
A fogyasztók önmagukból kivetkőzött, deviáns viselkedése a társadalomban hatalmas ellenérzést 
vált ki és mindenki a rendészeti szervektől várja a megoldást.  
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A hathatós 2020. évi munka következtében jelentősen csökkent a különböző sajtóorgánumokban 
megjelent azon hírek száma, melyek a közterületen öntudatlanul tartózkodó, láthatóan valamiféle 
bódító szer hatása alatt álló fiatalokkal foglalkoztak. Folyamatosan jelzéseket kap a 
rendőrkapitányság a különböző civil szervezetektől, magánszemélyektől, bűnügyi felderítő 
tevékenységüket ennek figyelembevételével alakítják.  

 

4.2.  A rendőrségi bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai, szakirányítás 

 

4.2.1. Család- és gyermekvédelmi tevékenység, valamint a hozzátartozók közötti erőszak helyzetének bemutatása  

 
A Miskolci Rendőrkapitányságon egy fő foglalkozik a bűnmegelőzési, áldozatvédelmi feladatok 
ellátásával. Munkája egy részét képezi a városban és annak vonzáskörzetében található általános és 
középiskolákban, kollégiumokban a bűnmegelőzési órák megtartása, valamint a                           
Dohányzás-Alkohol-Drog-AIDS (továbbiakban: DADA), a Biztonságra Nevelő Iskolai Program 
általános iskolás, illetve az ELLEN-SZER projekt középiskolás diákok részére történő oktatása. Az 
előadó előzetes felkérésekre, osztályfőnöki órák keretein belül tart oktatást a kábítószerrel, új 
pszichoaktív anyaggal való visszaélés és más bűncselekményekkel kapcsolatosan az áldozattá, illetve 
bűnelkövetővé válás lehetséges eseteiről. 2020. évben a járvány miatt csak egy alkalommal került 
sor szülőknek bűnmegelőzési előadás megtartására, melynek témái, az internet- és a félévi 
bizonyítványosztás veszélyei voltak. 
 
A 18 éven aluli fiatalok alkoholfogyasztásának visszaszorítása érdekében az első két hónapban 2-2 
alkalommal, (egyszer összevonva az ifjúságvédelmi őrjárattal) a társszervek bevonásával a 
rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozó települések szórakozóhelyein fokozott 
ellenőrzést tartottunk, majd az év többi hónapjában a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel 
az őrjárat beépült a fokozott ellenőrzésbe. 
 
A hozzátartozók közötti erőszak büntetőjogi szempontból rendkívül széles kategória, magában 
foglal több bűncselekményt is, melyek közül a leggyakrabban előforduló a kiskorú veszélyeztetése 
és a kapcsolati erőszak. 
A kapcsolati erőszak bűncselekmény lényegében az együtt élő személyek közötti erőszak minden 
formáját büntetni rendeli, a testi sértéstől az agresszív, mások emberi méltóságát megalázó 
viselkedésig. Az erőszak esetében nagy látenciával számolhatunk, hiszen gyakran előfordul, hogy a 
családi vitákat, a bántalmazásokat nem jelenti a bántalmazott semmilyen szerv felé, mivel bízik a 
családi béke helyreállásában.  
 
Rendkívül fontos a hozzátartozók közötti erőszak tekintetében a társszervekkel való szoros 
kapcsolattartás, hiszen a családon belüli veszélyeztetést első körben a védőnők, családgondozók, 
pedagógusok észlelik. Amennyiben rendőri intézkedés során kerül észlelésre a kapcsolati erőszak, 
és annak feltételei fennállnak, ideiglenes megelőző távoltartás elrendelésére kerül sor, amelynek 
időtartama 72 óra. Ez komoly eszköz az intézkedő rendőrök kezében, megszakítja a jogellenes 
cselekményt, és biztosítja, hogy a bántalmazó, ha rövid időre is, de ne tudjon fizikálisan a 
bántalmazott közelébe jutni és sérelmére esetleg újabb bűncselekményt elkövetni.  
 
Általánosságban elmondható, hogy a hozzátartozók közötti erőszakos cselekmények tekintetében 
a bántalmazottak bizalommal fordulnak a rendőrséghez, gyakran kérnek intézkedést az agresszív 
családtaggal szemben, sokszor azonban az intézkedést követő eljárás már teherré válik számukra, a 
hatósággal nem működnek együtt, magánindítványt nem terjesztenek elő, vagy a mentességi 
jogukkal élnek. 
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4.2.2. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése, ezen belül a Rendőrség iskolai prevenciós programjai 

 
2019. évben 118, míg 2020. évben a járvány miatt összesen 31 bűnmegelőzési előadás megtartására 
kerülhetett sor az általános- és középiskolákban, valamint a kollégiumokban. A DADA program 
keretében 2019-ben három általános iskolában, összesen 9 felső tagozatos osztályban tartottak 
bűnmegelőzési témájú előadást, így összesen abban az évben 53 db DADA óra megtartására kelült 
sor. 
A Berzeviczy Gergely Szakgimnáziumban 2 osztályban 11 db ELLEN-SZER óra 
megtartása történt meg. A Miskolci Szakképzési Centrum Martin János Szakközépiskola és 
Szakiskolájában a speciális képzést igénylő fiataloknak és felnőtteknek egy alkalommal tartottak 
bűnmegelőzési előadást 2019-ben. Az iskolai intézményekben a fentieken túlmenően 
alkalmanként tartott esetmegbeszéléseken a szülök részére is felvilágosítást, tájékoztatást adtak a 
gyermek viselkedésének lehetséges következményeiről, illetve lehetőségeinkhez mérten az oktatási 
intézmény kérésére, az általános és középiskolai szülői értekezleteken is részt vettek. A 
kapitányság állományából 4 fő szenior állományú hivatásos rendőr iskolai bűnmegelőzési 
tanácsadói feladatokat lát el a város hat oktatási intézményében. A 2019-es  év őszén 5 óvoda 
részvételével beindításra került az OVIZSARU program, az együttműködési megállapodások, 
azóta megszülettek és az előadások megtartására a vírushelyzet miatt nem került sor. 

 
Az általános iskolások bűnmegelőzési jellegű oktatása, felvilágosítása a DADA programon 
keresztül valósult meg. A DADA programra épülő ELLEN-SZER oktatásra a középiskolák home 
office tanítási rendszerre történő átállása miatt nem kerülhetett sor. 
 
A Miskolci Egyetem által szervezett úgynevezett Lego táborban 2020. június-július hónapban 4 
alkalommal, a Csanyiki Erdőház Erdei Iskolában 2020. július-augusztus hónapban szintén 4 
alkalommal került sor bűnmegelőzési előadás megtartására a 6-14 éves korosztálynak, az internet 
veszélyei, a 112-es segélyhívó használata és a nyár veszélyei témakörökben. 

 

4.2.3. Az áldozatvédelem területén végzett rendőri tevékenység bemutatása 

 
A rendőrkapitányságon az áldozatsegítés a bűncselekmények sértettjei részére a jogszabályokban 
meghatározottaknak megfelelően kerül végrehajtásra. A bűncselekményt elszenvedett és emiatt 
életminőségükben veszélybe került személyek társadalmi, erkölcsi és anyagi sérelmei enyhítésével 
való törődés, jogaik érvényre juttatása alapvető társadalmi feladat. A rendőrkapitányságunk az 
áldozatok személyiségi és adatvédelmi jogait igyekszik maradéktalanul érvényesíteni.  

 

4.2.4. Az emberkereskedelem elleni küzdelem bemutatása 

 
A fenti témakörben a rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója a lehetőségeihez mérten 2020. 
évben főleg a 14-18 éves korosztály részére tartott tájékoztatást, melynek során az Nemzeti 
Bűnmegelőzési Tanács által rendelkezésre bocsátott oktatófilm levetítésére is sor került. A témához 
kapcsolódó tájékoztató füzetek is eljuttattak az intézmények részére. 

 

4.2.5. Megelőző vagyonvédelemben végzett tevékenység 

 
Az járvány következményei miatt 1 alkalommal nyílt lehetőség vagyonvédelmi előadás 
megtartására. A nagyobb forgalmat lebonyolító kereskedelmi helyek, közintézmények vezetői felé 
a bűnmegelőzés és áldozattá válás elkerülése érdekében éltek felhívással, osztottak szét 
szórólapokat. 



17 

 

4.2.6. A „iskola rendőre” program 

 
Az „iskola rendőre” program értékelése az aktuális, valamint az előző tanévre vonatkozóan. 2019. 
szeptember hónapban - már hagyományosnak tekinthető módon - tanévkezdéskor folyamatos 
rendőri jelenlétet biztosított a kapitányság a balesetveszélyes útvonalak mentén található iskoláknál. 
Az iskolakezdéshez kapcsolódó kampányt a polgárőrséggel közösen hajtottuk végre, az iskolai év 
vége előtt, illetve a tanév kezdetén az írott és elektronikus sajtó útján igyekeztek felhívni a figyelmet 
a baleseti okokra, a gyermekekre leselkedő veszélyekre.   
 

4.2.7. Az iskolaőri tevékenység bemutatása (az Iskolaőrség megalakulása, eddigi működésének értékelése) 

 
Az iskolák biztonságosabbá tételének érdekében országos szinten a 2020/2021-es tanév kezdetétől 
indult az iskolaőri program, melybe a rendőrkapitányság is bekapcsolódott és az illetékességi 
területünkön 2020. szeptemberében 8 oktatási intézményben kezdte meg szolgálatát iskolaőr. Az 
iskolaőri tevékenységben érintett intézmények közül 5 található Miskolc városában, melyek közül 
3 középiskola, míg 2 általános iskola.  
Az iskolaőrség feladata a nevelési-oktatási intézmények rendjének fenntartása, a pedagógusok, a 
nevelők és oktató munkát végzők törvényben meghatározott feladatai zavartalan ellátásának 
biztosítása, illetve a sérelmükre elkövetett jogellenes cselekmények megelőzése. 
Az iskolaőrség bevezetését az intézmények kedvezően fogadták, a kezdeti időszakban egy-két 
iskolában a szülők részéről volt néhány negatív észrevétel, azonban az idő előrehaladtával ezek 
pozitív irányba változtak.  
Az iskolaőrök jelenlétének hatására a tanítási év első félévében a rendőrkapitányság illetékességi 
területén lévő iskolákban nem került sor olyan intézkedésre mely szabálysértés vagy bűncselekmény 
miatt vált volna szükségessé. 

 

4.2.8. Együttműködés 

 
A kapitányság feladataink hatékonyabb ellátása érdekében szorosan együttműködött a különböző 
társszervekkel, társadalmi, jogvédő és civil szervezetekkel, és az önkormányzatokkal. 

 
• A helyi és megyei önkormányzattal folytatott együttműködés 

 
Az Önkormányzat többszintű együttműködést folytat a kapitánysággal, melynek talán 
legfontosabb eleme a napi szintű közös szolgálatellátások során valósult meg. Az Önkormányzat 
és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság (továbbiakban: megyei rendőr-
főkapitányság) között megállapodást jött létre a közbiztonság és a közrend védelmével összefüggő 
feladatok ellátásának segítésére és pénzügyi támogatására.  
A 2019. és 2020. évre szóló támogatást a rendőrkapitányság a közbiztonság és közrend védelmével 
összefüggő feladatainak segítése, a rendőri jelenlét fokozása érdekében, az ezzel összefüggő 
túlmunka díjazására használhatta fel, melynek fő célja a városban élő állampolgárok szubjektív 
közbiztonság-érzetének növelése volt. A feladatra az adományozó 2019-ben 65 000 000 Ft, míg 
2020. évre bruttó 80 000 000 Ft összeget biztosított. 
A rendőrkapitányság közrendvédelmi osztályvezetője, az önkormányzat közrendvédelmi 
referensével, a Rendészet vezetőjével hetente tartotta a kapcsolatot. Utóbbival egyeztetve kerültek 
meghatározásra azok a területek (útirányok), ahol az önkormányzat által finanszírozott gyalogos 
szolgálatokat teljesített. 
A járvány következtében a rendőrségre, valamint a rendészetre háruló többletfeladatok miatt az 
együttműködésben változások következtek be, így az adományozó által 2020. évre biztosított 
keretösszeg a rendőrkapitányság által teljes egészében nem került felhasználásra.  
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• A területileg illetékes bírósággal és ügyészséggel folytatott együttműködés helyzete 

 
A külső szervekkel történő együttműködés értékelésénél mindenképpen ki kell emelnünk a 
tradicionálisan jó munkakapcsolatot a Miskolci Járási Ügyészséggel, valamint a Miskolci 
Járásbírósággal. A nyomozások felügyeletét ellátó ügyészség vezetőjével, a csoportvezető 
ügyészekkel a kommunikáció kiváló színvonalon működik. A napi ügyforgalom során felmerülő 
problémák megvitatására – a jelen járvány miatt főként telefonon – napi szinten, illetve azok 
felmerülését követően lehetőség volt, így biztosítva a hibafaktor csökkentését és a hatékonyabb 
feladatmegoldást.  
Az ügyészség vezetője részéről folyamatos tájékoztatást kap a kapitányság a különböző 
jogszabályok változásairól, az azokhoz fűzött kommentárokról, ezekkel kapcsolatban vezetői 
szinten megbeszéléseket tartanak, amik nagyban segítik az egységes jogértelmezés és követendő 
gyakorlat kialakítását.  
 

• Az oktatási intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel folytatott együttműködés helyzete 
 
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10/A. §-a alapján a rendőrkapitányság a nevelési-
oktatási intézmények rendjének fenntartását Miskolcon 5 helyszínen iskolaőrség útján biztosította. 
Az iskolaőröknek érdemi intézkedése nem volt. 
 
Az alábbi intézmények vezetői kérték, hogy a rendőrség iskolaőrség útján működjön közre a rend fenntartásában: 

 

➢ Miskolci Szakképzési Centrum Martin János Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola  

➢ Miskolci Szakképzési Centrum Kós Károly Építőipari, Kreatív Technikum és Szakképző  

➢ Miskolci II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola  

➢ Miskolci Szakképzési Centrum Szemere Bertalan Technikum, Szakképző Iskola és 
Kollégium  

➢ Miskolci II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Győri Kapui Tagiskolája  
 

Összességében megállapítható, hogy az eltelt időszakban az iskolaőrök megjelenése az iskolákban 
mind a pedagógusoknál, mind a tanulóknál pozitív fogadtatásra talált.  
A megyei rendőr-főkapitányság által a történelmi egyházakkal kötött együttműködési 
megállapodásban foglaltakkal összefüggésben, az együttműködés keretein belül a 
rendőrkapitányság állománya halottak napján fokozott rendőri jelenlétet biztosított a forgalmasabb 
temetők környékén.  
A rendőrkapitányság fogdájában a fogvatartottak a vallásgyakorlás lehetőségéről minden esetben 
tájékoztatva lettek, azonban az elmúlt egy évben a fogvatartottak nem éltek ezzel a lehetőséggel.  
A hajléktalanok részére történő segítségnyújtás keretében együttműködött a kapitányság a Magyar 
Vöröskereszttel és a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal. Utóbbi 2013. február 1-jétől működteti az 
Észak-magyarországi Regionális Diszpécserszolgálatát, melyen keresztül rendszeresen kérnek 
krízisautót a rászorulók biztonságos helyre történő szállításához. 
A rendőrkapitányság rendőrei a civil szervezetek által szervezett élelmiszer- és tűzifaosztásokat 
visszatérő jelleggel ellenőrzik, ezzel is megelőzve az esetleges atrocitásokat. 

 
• A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés értékelése, a megkötött együttműködési megállapodások száma, 

ellátott közös szolgálatra vonatkozó adatok 

 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség Miskolc járási koordinátorának irányítása és 
felügyelete mellett Miskolc városát érintően 8 polgárőr egyesület tevékenykedett a megyei rendőr-
főkapitánysággal megkötött együttműködési megállapodás alapján.  
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A járási koordinátorral a közrendvédelmi osztály vezetője vagy helyettese minden hét második 
munkanapján egyeztető megbeszélést folytatott elektronikusan a rendőrkapitányságot érintő 
aktuálisan felmerülő feladatokról, amely kiterjed a havi szolgálatszervezésre, valamint a közterületi 
szolgálat összehangolására is. Az egyesületek mind önállóan, mind a rendőrséggel közösen 
végeznek tevékenységet. A rendőrséggel közösen rendezvénybiztosításban, bűnügyi, 
közbiztonsági, közlekedési akcióban teljesítenek szolgálatot, továbbá jelzőőri, közrend és 
közbiztonság fenntartását szolgáló egyéb feladatokat látnak el. 
A miskolci polgárőrök 2019-ben 41 esetben 85 fővel, 353 órában, míg 2020-ban összesen 49 
esetben, 74 fővel erősítették meg a rendőri szolgálatellátást, így 385 órában láttak el velük közös 
szolgálatot, ami mellett a polgárőrség még 18568, illetve 12 096 órában önálló szolgálatszervezés 
mellett is felügyelte a közterületek rendjét, ami kimagasló teljesítménynek számít.  

 
• Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel történő együttműködés 

 
Az együttműködés az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes 
törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 
felhatalmazása alapján a B-A-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság, valamint a Önkormányzat között 
2013. áprilisában megkötött együttműködési megállapodás  keretei között elsősorban a napi szinten 
megvalósuló közös gyalogosszolgálatra terjed ki. A rendőrkapitányság és a rendészet közötti 
kapcsolatot, együttműködést kiemelkedően jónak minősíthető, az önkormányzati rendészek 
aktívan közreműködnek Miskolc város közrendjének és közbiztonságának fenntartásában.  
Itt kell még megemlíteni, hogy az egyes bűnügyek felderítése során a rendőrkapitányság bűnügyi 
szakterülete napi szinten veszi igénybe a rendészet által működtetett térfigyelő kamerák segítségét, 
melyek számos esetben súlyos bűncselekmények ismeretlen elkövetőinek felderítéséhez járultak 
hozzá. 
 

4.3. Miskolci Önkormányzati Rendészet 

 

4.3.1. Térfigyelő rendszer pontjainak fejlesztése, bővítése (részben megvalósult) 

 
a.) 2020-21. év során a Modern Városok programon belül beszerzésre került térfigyelő kamerák az 

alábbi részletezés szerint kerültek felszerelésre Miskolc város területén. 
b.) Mivel egy adott helyszínre több kamera is telepítésre kerülhet, a korszerűsítés, fejlesztés által érintett 

helyszínek megoszlása a következőképpen alakul. 

 
a.)                                                                                   b.) 

 
 
 

Új 
helyszín; …

Meglevő 
helyszín; …

KAMERA TELEPÍTÉSI HELYSZÍNEK 
MEGOSZLÁSA

Új 
telepítésű …

Lecserélt 
elavult …

LECSERÉLT / ÚJ TELEPÍTÉSŰ 
KAMERÁK ARÁNYA
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A kamerarendszer fejlesztését jelenleg hátráltatja a COVID-19 járvány által kedvezőtlenül 
befolyásolt gazdasági környezet, illetve hogy a Modern Városok Program célzott forrásai nem 
állnak jelenleg rendelkezésre. A forráshiány miatt jelenleg 530 db kamera kiépítése (ide értve a 
hozzájuk kapcsolódó Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt által kiépítendő adatátviteli 
hálózatot is) nem valósult meg. A további források rendelkezésre állása esetén a projekt készen áll 
a folytatásra, a meghatározott ütemterv szerint. 
 
A jelenleg felszerelt kamerák száma 213 db, valamint a térfelügyeleti rendszer működését támogatja 
az MVK megállóhelyi kameráinak rendszere is (135 db), mely az egységes adatkezelés érdekében 
most már ugyanazon a szoftveres felületen jelenik meg a kezelők számára, mint a térfelügyeleti 
rendszer kamerái. Így az összes felszerelt, és a térfigyelésben felhasználható kamera száma 348 db. 
Azonban mivel a térfigyelő rendszer adatátviteli hálózatát (szintén MVP forrásból) fejlesztő 
Nemzeti Infokommunikációs Zrt. még nem tudta az adatátviteli hálózatot minden 
kameravégpontra eljuttatni, így vannak olyan kamerák, amelyek kiépítésre vagy éppen lecserélésre 
kerültek, azonban a képük jelenleg nem jut be a térfelügyeleti központba. A projekt további 
előrehaladása ezeket a problémákat orvosolni fogja, ennek feltétele a szükséges források 
rendelkezésre állása. 
A kamerarendszer működéséhez szükséges szerver és szoftver (licenszek) beszerzésre kerültek, 
rendelkezésre állnak és telepítésre kerültek a Polgármesteri Hivatal szervertermében. A szerver 
rendszer üzemel, és folyamatosan kerülnek rá átterhelésre a térfigyelő rendszerben felszerelt 
kamerák. 
 

4.3.2. Városi Operatív Műveleti Központ létrehozása (megvalósult) 

 
Kialakításra és átadásra került 2019. szeptemberben a 16 munkaállomásos Operatív Műveleti 
Központ. Minden munkaállomás az eredeti terveknek megfelelően 3 db monitorral került 
kialakításra, valamint a kameraképek egy 24 monitorból álló falon is megjeleníthetőek.  
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A monitorfal egy monitorán akár négy kamera képét is figyelhetik, illetve egy kameraképet több 
monitorra is ki tudnak vetíteni. A teremben a 16 munkaállomáshoz összesen további 48 monitor 
került telepítésre. Ezeken a rendészeti feladatellátási szoftverek, illetve kameraképek egyidőben is 
megjeleníthetőek. Az egy-egy kiválasztott kameraképen történő eseményeket ráközelítve, irányítva 
lehet megfigyelni. Az Operatív Műveleti Központ átadásával a rendészeti feladatok tervezése, 
szervezése, irányítása és koordinációja immár egy helyről, hatékonyan történhet.  
Szintén kialakításra került egy vészhelyzeti tárgyaló, amely normál körülmények között 
megbeszélések és oktatások helyszíneként funkcionál. 
 

4.3.3. A térfigyelő rendszer fejlesztési lehetőségei 

 
a.) Fizikai kiépítés  

Miskolc térfigyelő rendszerének kiépítettsége jelenleg a város legfrekventáltabb, illetve 
bűnmegelőzési szempontból leginkább érintett területeire koncentrálódik. Ahhoz, hogy a 
biztonságos város koncepciónak megfelelően a bűnmegelőzésben és felderítésben a térfigyelő 
rendszernek továbbra is meghatározó szerepe legyen, szükséges annak további fejlesztése, hogy 
minél inkább csökkenteni lehessen a térfigyelő rendszerrel nem biztosított területek nagyságát. Ez 
hozzájárul a lakosság szubjektív biztonságérzetéhez, illetve a bűnelkövetőket a lebukás nagyobb 
kockázatával kiszorítja a megfigyelt területekről és közvetlen környezetükből. A Modern Városok 
Program további forrásainak rendelkezésre állása esetén a térfigyelő rendszer fejlesztése további 
lendületet vehet. 
 
b.) Smart fejlesztés  

A térfigyelő rendszer másik továbbfejlesztési iránya a meglevő intelligens funkciók kihasználása, 
illetve továbbiak fejlesztése. Ennek célja a kezelő személyzet tehermentesítése, hogy a valóban 
fontos feladatokra tudjanak koncentrálni munkájuk során. Az egyes kamerákba beépített, illetve a 
megfigyelő szoftverben kialakított intelligens funkciók kihasználásához szükséges a MIÖR 
térfelügyeleti állományának célzott képzése. Az intelligens funkciók hatékony kihasználásához 
össze kell állítani annak kimutatását, hogy az egyes kamerákon mely funkciók bekapcsolása hozhat 
eredményt, és időről időre felül kell vizsgálni, hogy szükségesek-e illetve elégségesek-e a bekapcsolt 
intelligens funkciók. 
A rendszer további funkciókkal való bővítése a Miskolc Holding Informatika bevonásával 
lehetséges. Ilyen funkciók lehetnek a belvárosi behajtást szabályozó, a város egyedi rendeletének 
megfelelő rendszer, vagy éppen a körözött autók valós időben való kiszűrését lehetővé tevő 
rendszer is. Mindezek a fejlesztések hozzájárulnak a rendszer meglevő képességeinek fokozásához, 
illetve hatékonyabbá tételéhez. Ennek nem első sorban a bírságbevételek növelése a célja, hanem 
az állampolgárok szabálykövető magatartásra való ösztönzése, ezáltal hozzájárulva a lakó- illetve 
pihenőövezetek nyugalmához és rendjéhez. 
 

4.4. Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény 

bűnmegelőzési munkája 

 
Az Önkormányzat fenntartásában működő Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és 
Gyermekjóléti Intézmény (továbbiakban: MESZEGYI) integrált jellegéből adódóan több szakmai 
területen, így a gyermekjóléti alapellátások és a célcsoport specifikus ellátások (időskorúak, 
pszichiátriai betegek, fogyatékos személyek) területén is végez a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 
kiemelt beavatkozási pontjainak megfelelő tevékenységet, mint a gyermek és fiatalkorú bűnözés 
megelőzésével kapcsolatos és az áldozattá válás megelőzésével és az áldozatok segítésével 
összefüggő feladatokat. 
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A „Gyermek és ifjúságvédelem” témakörében a járványhelyzet okán a szabadidő hasznos 
eltöltésére vonatkozó közösségi programjaik csak részben kerülhettek megvalósításra, mindig 
figyelembe véve az aktuális útmutatókat a szakmai irányítás részéről és az adott időszakra 
vonatkozó kormányintézkedéseket. 
 

4.4.1. Bűnmegelőzési tevékenység a MESZEGYI Család- és Gyermekjóléti Szolgálatánál (a továbbiakban: 

Szolgálat) 

 
A fiatal- illetve gyermekkorú elkövetőknél tapasztalható az átlagtól eltérő családi, szociális háttér, 
azaz gyakrabban fordul elő a családi, rokoni környezetben a bűnelkövetés, a gyermek és a szülők 
alacsony iskolázottsága, a hátrányos szociális háttér, munkanélküliség. Amennyiben ehhez társul a 
családban előforduló bűnözés, akkor gyakran a fiatal- vagy gyermekkorú is összeütközésbe kerül a 
törvénnyel. Az esetek többségében az okok továbbá a családon belüli problémákra, a szülői 
felügyelet, a szeretetkapcsolatok nélkülözésére, a rossz baráti társaságra és veszíteni való hiányára 
vezethetők vissza. 
 
Hatósági eljárás során a gondozási-nevelési terv tartalmazza a gyermek, a szülő, az esetmenedzser, 
a család- és gyermekjóléti szolgálat, illetve a jelzőrendszeri tagok feladatait. Az együttműködés során 
az intézmény azt tapasztalja, hogy vannak családok – szülők, gyermekek -, akik megértik a probléma 
súlyát, a bűncselekmény következményeit viselik, és szülői odafigyeléssel kerülik az ismételt 
bűnelkövetést. A legsúlyosabb esetekben az elkövető gyermek védelembe vételének sincs igazán 
visszatartó ereje a további bűncselekmények elkövetésére, melynek végső kimenetele a 
gyermekvédelmi szakellátásba vagy büntetés végrehajtási intézetbe történő bekerülés. 
Súlyos probléma, hogy a különböző kábítószerek használata a hatóságok elől rejtve marad, hiszen 
a fogyasztók maguk is arra törekednek, hogy ne lepleződjenek le. Nagy a látencia, és a Szolgálat sok 
esetben tehetetlenül áll a problémával szemben. Veszélyes forrás az új tudatmódosító szerek 
használatánál, - amelyek gyakran semmilyen tiltólistán nem szerepelnek, hogy beláthatatlan 
egészségügyi veszéllyel fenyegetnek, hiszen gyakran az összetételük, illetve hatásuk a fogyasztó 
számára teljesen ismeretlen. 
Fiatalkorú és gyerekkorú személyek által elkövetett bűncselekmények: testi sértés, garázdaság, 
rablás, lopás, kábítószerrel történő visszaélés, becsületsértés, sikkasztás, magánokirattal való 
visszaélés, közúti szabálysértés. 
Az intézmény minden, gyerekeknek szervezett prevenciós programját tekinthetjük általános 
bűnmegelőzési prevenciós tevékenységnek.  
Az óvodai és iskolai szociális segítők által szervezett csoportos foglalkozásaikban rugalmasan 
reagálnak a gyerekek problémáira, az őket érő veszélyforrásokat figyelembe véve állítanak össze 
tematikus foglalkozásokat. 
Az utcai szociális munkások rendőrséggel és a Miskolci Önkormányzati Rendészettel végzett 
gyermekvédelmi őrjáratai a célzott bűnmegelőzési tevékenységeink közé tartoznak. 
Az elmúlt évekhez képest 2020-ban növekedett a rendőrségtől érkező jelzések száma, mely 
alapvetően a jelzőrendszeri tanácsadó egyeztető tevékenységének köszönhető. 
A pártfogó felügyelőkkel a bűnelkövető fiatalok kapcsán szoros az együttműködés.  
 

4.4.2. Prevenciós tevékenységek bemutatása 

 

• Arany János úti Területi Szolgáltatási Központ programjai 
2019-ben egy, 2020-ban két nyári napközis tábort szerveztek. 2019-ben a nyári napközis tábort 25 
gyermek, 2020-ban 15-15 gyermek részvételével 1-1 fő családsegítő, mint táborvezető, és 5 fő 
családsegítő szervezte és bonyolította le. Az ötnapos táborok tartalmasan, problémamentesen 
zajlottak. A nyári napközis táborainkra nagy érdeklődés, igény mutatkozik. 
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Évek óta 1 fő családsegítő a sajóbábonyi családsegítővel két napközis tábort és egy bentlakásos 
tábort szervez közösen Balatonalmádi-Káptalanfüreden. 2019-ben ebben a táborban összesen 110 
gyermek, 2020-ban összesen 48 gyermek vett részt. A napközis és bentlakásos táborok változatos 
programokkal zajlottak. A múlt évben leginkább arra törekedtek, hogy külső, szabadtéri 
programokat állítsanak össze. 
2019 decemberében két játszóházat szerveztek kliens családjainknak. A programokat úgy állították 
össze, hogy a felnőttek is találjanak érdekes, hasznos kikapcsolódási lehetőséget maguknak, illetve 
bevonták őket a kézműves foglalkozásokba, ahol gyermekeikkel közösen készítettek ajándékokat, 
ünnephez kapcsolódó dísztárgyakat. 
A Szolgáltatási Központ helyet ad az Anonim Alkoholisták Klubjának, akik önsegítő csoportként 
tartják összejöveteleiket. 
 

• Avasi Területi Szolgáltatási Központ (a továbbiakban: Szolgálat) prevenciós tevékenysége 
Az egyéni esetkezelés mellett minden munkatárs nagy hangsúlyt fektet a közösségi szociális 
munkára, hiszen esetkezelésük során megbizonyosodtak arról, hogy a közösségi szociális munka 
hatékonynak bizonyul a komplex problémamegoldásban. Ennek köszönhetően egy innovatívabb 
szolgáltatási struktúra állt fel, az Avasi Közösségi Térnek állandó közösségei vannak, bár az elmúlt 
év nagy részében online voltak kénytelenek működni. A kollégák figyelnek a területen megjelenő 
szakmai kihívásokra, és az ellátottak szükségleteire. Ennek megfelelően állítanak össze újabb 
szakmai terveket a hatékonyabb problémamegoldás érdekében.  

 
2014 óta működtetik a Nyitott Kapu Játszóház elnevezésű programjukat a Szolgálat Közösségi 
terében. Minden héten szerdán 16.00- 18.00 óra között színes programokkal várják az Avason és 
vonzáskörzetében élő, illetve az utcán csellengő fiatalokat és a klienskörükbe tartozó gyermekeket. 
Előzetes bejelentkezés vagy állandó tagság nem szükséges a részvételhez. A klub egyes foglalkozásai 
önállóan is élményt jelentenek, nem képeznek egymásra épülő folyamatot. Cél az ellátási területen 
élő gyermekek szabadidejének hasznos megszervezése, életkörülményeinek figyelemmel kísérése, 
szocializációja. A játszóházak során a gyermekekkel együtt a régi és új szokások felelevenítésre és 
gyakorlásra kerülnek. Mindezek fontos szerepet töltenek be a gyermekek identitásának 
kialakításában, a hagyományok őrzésében, továbbörökítésében vagy éppen újak megismerésében. 
A létszám változó: 15-50 fő, az iskolai leterheltségtől, időjárástól, és a gyerekek aktuális 
problémáitól függően, és persze a programoktól is. A gyerekek igénylik a foglalkozást, a törődést 
és az odafigyelést, nagyon fontos programelemmé vált a Nyitott Kapuk. 
A klubfoglalkozás által a gyermekek veszélyeztetettségének kialakulása megelőzhető, kiváltható a 
csellengés, csavargás. Nem titkolt céljuk, hogy szociális szempontok alapján megfigyeljék 
magatartásukat, társaikhoz való kötődésüket és személyiségüket. Mindezek alapján szerzett 
tapasztalataikról folyamatosan konzultálnak a gyermek családsegítőjével, amellyel segíthetik a 
családgondozás további folyamatát. 
Minden éven igyekeznek olyan programokat és rendezvényeket biztosítani a játszóházat igénybe 
vevő gyermekek számára, amely által élményekre tehetnek szert, mint például a Mikulás vonat, nyári 
táborok, gyermeknap, farsang. 
A tapasztalatok szerint a képességfejlesztéssel kapcsolatos kétkedés mögött többnyire az a régebbi 
szemlélet áll, hogy ilyen fejlesztésre csak a problémás, sérült gyermekeknek van szüksége. Ideje 
azonban a képességfejlesztésre egy olyan lehetőségként tekinteni, amely a későbbi iskolai munka 
hatékonyságát alapozza meg; egy olyan lehetőségként, amely az élethez szükséges mozgásos, nyelvi, 
kognitív, érzelmi-szociális képességek kibontakozásában segít. Gyakori probléma, hogy az iskolába 
kerülő gyerekeknél gondok adódnak a kéz finom mozgásának fejlettségével és a kreativitással. 
Sajnos jelenleg ez minden negyedik-ötödik gyermeket érintő gond ebben az online világot előtérbe 
helyező környezetben, így érdemes korán felkészülni rá. 
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Egy kiegyensúlyozott, nyugodtabb, vidámabb természetű gyermekből később egy rugalmasabb, 
segítőkészebb ember lesz. A gyermekkorban megtanult alkotást, probléma megoldást és 
szépérzéket a későbbiekben több területen is tudják majd alkalmazni. Javítja a kommunikációs 
képességet és növeli az érzelmi intelligenciát is. Mivel ezek a foglalkozások megkívánják a figyelmet, 
így javítja a koncentrációt és a fegyelmezettséget is. Összegezve, csak előnye származik abból a 
gyermekeknek, ha ilyen tevékenységekben vehetnek részt, melyek közben sok szép élménnyel 
gazdagodnak is. 
 
A munkaerő-piaci tanácsadás olyan tartós munkanélkülieknek nyújt segítséget, akik önerőből 
képtelenek munkát találni, iskolázottságuk vagy infrastrukturális lehetőségeik miatt. Az alacsony 
iskolai végzettségük miatt a nyílt munkaerőpiacon hátránnyal indulnak, nincsenek meg a képességek 
és készségek ahhoz, hogy önállóan munkát találjanak. A célcsoportra jellemző, hogy nehezen 
motiválhatóak, folyamatos gondozásra szorulnak. A jövedelmük nagy részét a foglalkoztatást 
helyettesítő támogatás, illetve a családi pótlék teszi ki. A szolgáltatás célja, hogy az álláskeresőket, a 
tartósan munkanélküli személyeket aktivizálja, visszajuttassa a nyílt munkaerőpiacra.  
2019. évben a tanácsadás első időpontjától kezdődően év végéig 37 személy, 2020. évben 19 
személy vette igénybe a tanácsadást. Az első alkalommal mindig a kliens megismerése történik, 
illetve a tájékoztatásuk, hogy a tanácsadás miben, és milyen keretek között tud segítséget nyújtani 
az álláskeresésben. Ha a kliens igényt tart a szolgáltatásra kialakul egy rendszeres kapcsolattartás, 
valamint önéletrajz elkészítése, konkrét álláshely ajánlása személyre szabottan. 
 
A Hitel-S Program adósságrendezési tanácsadási programja 2013. tavaszától foglalkozik rászoruló 
családokkal, alapelveik között szerepel az önkéntesség, a titoktartás, a semlegesség, közvetítés, a 
támogatói hálózat. A Hitel-S Programban nem a lakásokra, hanem a családokra koncentrálnak, nem 
a lakás „megmentése”, hanem a család kereteinek újrafogalmazása, az önsegítés megerősítése a cél. 
Az adósságrendezési tanácsadás 2016. 02. 17-én indult az Avasi TSZK Szentgyörgy utcai 
telephelyén. Az ügyfélfogadás hetente kétszer elérhető az érdeklődők számára, szerda délután 
14.00-17:30 óra között, illetve pénteken délelőtt 8.00-12.00 óra között. A személyes találkozókhoz 
előre egyeztetett időpont szükséges.  
 
Táborok  
A Napraforgó Nyári Napközis tábor és az „Aprajafalva” Nyári Napközi tábor is megrendezésre 
került mind a két évben. A táborokat a barangolás jellemezte, tehát a gyermekekkel nem az 
intézmény területén tartózkodtak, hanem Miskolc kulturális és természeti kincseit, szépségeit 
fedezték fel. Az „Aprajafalva” Nyári Napközis tábor célja az volt, hogy a kollégák gyermekeinek 
nyújtsanak felügyeletet a munkanapokon, így kevesebb munkavállalónak kellett szabadságot 
kivennie az adott időszakra. Szerették volna, hogy a tábor anyagilag mindenki számára elérhető 
legyen, ezért főleg ingyenes programokat kerestek, a költségek minimalizálása céljából. A táborok 
programjaival, a gyermekek felügyeletével, a napi étkezésekkel a szülők és a gyermekek is egyaránt 
elégedettek voltak.  
 
50+ klub 
A klub a Területi Szolgáltatási Központ ellátási területén élő idősebb korosztály bevonását célozza 
meg. Találkozásra minden héten pénteken 13 órától kezdődően került sor, minimum két órás 
időtartamra, az aktivitástól függően. A klub létszáma 25 és 35 fő közt mozog. A klubban év elején 
általában az éves program tervezgetése történik. A klubtagok kedvelik a különböző játékokat is, 
activity, pozitivity, sakk, kártya és társasjátékok. 2019. évben többször voltak kirándulni, többek 
közt Székesfehérvár, Dinnyés Vármúzeum volt az úti cél, és év végén Zempléni körutat tettek. 
Rendszeresek voltak az előadások, (egészségügyi, mentális, fogyasztóvédelmi). Gyakoriak az 
interaktív beszélgetős előadások is, városi programokon is részt vettek.  
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A lehetőségeket 2020. évben nagymértékben befolyásolta a Covid – 19 vírus megjelenése és az ezzel 
kapcsolatos rendeletek és szabályozások. Csak az első negyedévben volt lehetőség az előzőekhez 
hasonló működésre. 
 
Egyéb prevenciós rendszeres jellegű tevékenységek bemutatása 
Korrepetálás: hátrányos helyzetű fiatalok korrepetálását, többnyire általános iskolásokat, önkéntesek, 
közösségi szolgálatos fiatalok, egyetemisták végzik, hetente több alkalommal, felmerült igényekre 
reagálva. 
Kézműves klub: Önkéntesük vezetésével hetenként, szerdán délelőttönként működik a klub, 
felnőttek részére. Változatos, különböző technikák felhasználásával készítenek egyedi tárgyakat. 
Alkalmanként 1-8 fő vesz részt. 2020. év nyarán ők is szüneteltették a foglalkozásokat, a vírus 
veszély miatt. Tavaly nyáron szintén a vírus veszély miatt szüneteltették a foglalkozásokat. A 
kapcsolattartás online módon folytatódik, a klubtagok nagyon aktívan részt vettek a közösségi 
oldalon létrehozott zárt csoportban. 
Fotókör: Önszerveződő klub. Két hetente találkoznak, önkéntes vezető segítségével ismerik meg a 
fotózás rejtélyeit. Gyakran fotóznak a térben is, de sok természetfotójuk is van. Általában 4-8 fő 
vesz részt a foglalkozásokon. Szeptembertől ők is online tartották a kapcsolatot egymással. 2020-
ban csak 4 alkalommal volt lehetőségük személyes találkozásra. 
50+ torna: Az Otthon Segítünk Alapítvány által meghirdetett torna idősebb nőknek. Heti 
rendszerességgel hétfői napokon működik. A tagok egészségi állapotuknak megfelelő 
tornagyakorlatokat végeznek önkéntes segítségével. Az alkalmakon 8-15 fő vesz részt. A 
vírushelyzetre való tekintettel tavaly itt is fel kellett függeszteni a foglalkozásokat. Részükre is 
felajánlották az online kapcsolattartást, de csak 2-3 fő élt a lehetőséggel.  

 
• Kassai úti Területi Szolgáltatási Központ prevenciós tevékenysége 

Bűnmegelőzés szempontjából fontos az információk közvetítése, ezért a rendőrség TEK-es 
csoportja, a Bükk Bevetési Alosztályának munkatársai az intézménnyel közös szervezésben 2019. 
decemberében 30-40 perces bemutatót tartottak „Elfogadó parancs” elnevezésű program címmel. 
Helyszíne a Miskolci Petőfi Sándor Általános Iskola Rónai Ferenc Tagiskolájának udvara volt.  
A program célja a társadalmi felelősségvállalás keretében ráirányítani a figyelmet az egyes, 
hátránnyal élők elfogadásának fontosságára. Az „Elfogadó parancs” elsősorban az autistákra 
(fogyatékosokra) irányult, pozitív üzenettel élve a társadalom felé. A demonstráció elsősorban 
prevenciós, és pályaorientációs célokat szolgált, másodsorban pedig az intézmény által 
kezdeményezett prevenciós jellegű szülő csoport beindításának volt nyitó eseménye.  
 
A csoportfoglalkozások tekintetében az intézmény jelentős fejlődési tendenciát mutat, hiszen a 
halmozottan hátrányos helyzetű kliensek számára, akiknél elsődleges problémaként jelentkezik az 
anyagi, életviteli probléma több célirányos csoportfoglalkozás indult. A vírushelyzet miatt csak 2020 
elején tudták a kollégák a csoportokat lebonyolítani.  
Ezek a következők voltak: 
 
Remény filmklub, szeretett csoport  
Célja: A halmozottan hátrányos helyzetű, mélyszegénységben élő klienseink számára - akik az 
élelmiszerosztásra érkeznek - a sorszámosztás és az adomány megérkezése közötti másfél órányi 
időtartamban lehetőségük nyílik képzett csoportvezető irányítása mellett a közösen 
megfogalmazott témákban tematikus foglalkozásra. Nagy hangsúlyt helyeznek a különféle 
nehézségekkel küzdők, életvezetési tanácsadására, így a csoport témákat ennek függvényében 
állítják össze. Kreatív, alkotó foglalkozásokat és nyári időszakban közös főzést, szalonnasütést, erdei 
kirándulások színesítik a tevékenységet. 
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Háziasszony csoport  
Azoknak az érdeklődő klienseknek tartották, akik szeretnek beszélgetni nemcsak a házimunkáról, 
hanem tematikusan egyéb aktuális témákról. Ezeken az alkalmakon szó esett a karácsonyi ételekről, 
a vízkeresztről, valamint a burgonya kapcsán, az ebből készíthető receptekről. 
 
Bölcsődei szociális munka 
A Kassai úti Területi Szolgáltatási Központ családsegítő kollégája a bölcsődei szociális munkát a Heim 
Pál Bölcsődében végzi. 
 
Fejlesztő pedagógiai szolgáltatások, korrepetálás, helyiség biztosítása 
A tanulásban lemaradt gyermekek részére felzárkóztató, korrepetálási munka az iskolai 
tantárgyakból egy családsegítő kolléga, illetve fejlesztő pedagógiai foglalkozást végez az intézmény 
fejlesztőpedagógusa.. 
 
Táborok 
A nyári táborok mindig nagyon népszerűek, és jelentős igény van rá. 2019. évben az „Ebadta” 
táborban 38 gyermek vett részt. A tábor az óvodás és iskoláskorú gyermekek nyári felügyeletét és 
szórakoztatását hivatott megoldani, ügyességi játékokkal, sok kirándulással, strandolási 
lehetőséggel, valamint kreatív foglalkozásokkal kiegészítve. 
2020-ban a pandémia miatt kicsit másképpen kellett megszervezni a táborokat. Összesen 67 fő 
jelentkezett a táborra. A digitális oktatás bezártsága, a gyerekek izoláltsága, és a szülők korlátozott 
számú szabadsága indokolta, hogy két héten át szervezzenek nyári tábort. 
A szigorú járványügyi, higiénés szabályozásokat figyelembe véve nem a Kassai TSZK-ban kerültek 
megrendezésre a táborok, hanem az Észak Erdő Zrt. Csanyik Erdőház Erdészeti Iskolájában. A 
programok lebonyolításában segített a Magyar Honvédség, Miskolci Önkormányzati Rendészet és 
Lehoczki László, a Spider Mentőcsoport vezetője. 
 
Belépő – Paktum a munka kapuja elnevezésű TOP – 6-8-2-15- MI1- 2016-0001 számú projekt 
munkaerő-piaci szolgáltatással való együttműködés 2017 októberétől valósul meg a Kassai Úti 
Közösségi Térben. A projekt célja, hogy minél több személyt szólítson meg és tegyen alkalmassá a 
városban működő cégek részéről jelentkező munkaerőigény gyors és megfelelő szintű kielégítésére. 
Az előkészítést a résztvevők toborzása, felkészítése, képzése, mentorálása, egyéni támogatása és 
végül a munkába állók segítése követi. 
 

• A Diósgyőr-Vasgyári Területi Szolgáltatási Központ prevenciós tevékenysége 

 
Csoportokkal végzett szociális munka 
A programok szervezésénél két nagy problémával kellett szembenézniük. Az egyik, hogy a 
járványügyi intézkedések miatt csoportos prevenciós tevékenységet nem tudtak végezni, a másik 
problémát pedig a helyhiány jelenti. Nincs olyan tér, ami megfelelően tágas lenne csoportos 
foglalkozások lebonyolítására.    
 
Az álláskeresési tanácsadás programfelelőse a TSZK vezetője, aki együttműködik a Paktum Iroda 
munkatársaival. Célcsoportja a fiatalkorú és felnőtt kliensek.  A projekt akcióterületén az aktív korú 
lakosság körében nagy arányban vannak jelen alacsony iskolai végzettségűek és/vagy 
munkanélküliek. Ennek okai többek között az alacsony iskolai végzettség, a motiválatlanság és a 
jövőkép hiánya. A Diósgyőr-Vasgyári TSZK rendelkezik a szükséges eszközökkel, valamint a 
Paktum Iroda munkatársai is hozzájárulnak a munkájukhoz szükséges eszközökkel. A tanácsadás 
célja a kliens kompetenciáinak felmérése, megfelelő álláslehetőség megajánlása, illetve képessé 
tétele, hogy önállóan tudjon önéletrajzot írni és elsajátítsa mindazokat a kompetenciákat, amit egy 
állásinterjún megfelelő módon tud alkalmazni.  
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2019-ben a GRUND, 2020-ban a JED(L)IK nyári napközis tábort 6-14 éves gyermekek számára 
szervezték a klienskörükben gondozott gyermekek szabadidejének hasznos eltöltése, a segítő és 
ellátott közötti bizalmi kapcsolat erősítése céljából. Cél a szociális munka eszközeivel az ellátott 
gyermekek figyelemhiányára fókuszálva megtalálni a segítő és kliens közötti kapcsolat 
megerősítésére való lehetőségeket, a nyári szabadidő hasznos eltöltése, a korcsoportok közötti 
kapcsolódási pontok megtalálása, esetleges pozitív baráti kapcsolatok kialakítása a gyerekek között. 
Alkalmazott módszerek: szabadtéri játékok, figyelemkoncentrációs feladatok, kézműves 
foglalkozások, oktatáshoz kapcsolódó ismeretanyagok átadása, konfliktuskezelés, prevenciós 
foglalkozások a deviáns magatartásformák elkerülése érdekében. Mindkét tábor teljesen ingyenes 
volt a résztvevők számára.  
 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint fő pályázó a MESZEGYI-vel és a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálattal együttműködve a Területi Szolgáltatási Központ ellátási területén működteti  
„A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” (TOP-6. 9. 1-15-20116-
0001) „Társadalmi integrációt elősegítő beavatkozások a Vasgyárban” a Területi Operatív Programot. 
 
A program részcéljai: 

• Segítse elő a TOP-6.7.1 projekt előkészítését, az integrált lakókörnyezetbe költöztetendő 
személyek, vagy a projekt során a költöztetésbe bevont személyek felkészülését. 

• Segítse elő a már az integrált lakókörnyezetben élők, vagy már az akcióterületen lévő 
felújított lakókörnyezetben élők „fogadókészségét”, az új családok befogadását.  

• Javuljon az akcióterületen élő célcsoporti személyek jövőképe, növekedjen az 
önfenntartásra, a család és a háztartás fenntartására vonatkozó tudása, igénye. 

• Javuljon a környezetben élők szolgáltatásokhoz való hozzáférése. 

• Növekedjen azon személyek száma, akik társadalmi felzárkózást segítő, különösen oktatási, 
képzési és foglalkoztatási programokba kapcsolódnak. 

• Növekedjen a célterületen élő személyek közül a foglalkoztatásba kerülők száma. 

• Javuljanak a programba bevont iskoláskorú gyermekek/fiatalok iskolai előrehaladási esélyei, 
tanulmányi eredményei és szabadidő eltöltési lehetőségei. 

 
A Program keretében 2 fő szociális munkás (+2 fő szociális munkás MMSZ) és 1 fő vezető szociális 
munkás végzi a feladatokat.  
 

• Prevenciós tevékenység a Perecesi Területi Szolgáltatási Központban 

A TSZK munkatársai a korábbi évekhez hasonlóan, az alapfeladatok ellátása mellett nagy hangsúlyt 
helyeznek a prevencióra, melynek célja a gyermek családban történő nevelésének elősegítése, 
szocializációjának támogatása, veszélyeztetettség megelőzése.  
A bűncselekmények döntő többsége a tanítási idő után történik. A probléma kialakulásának legfőbb 
okát a szabadidő hasznos eltöltésének hiányában látják. A kialakult veszélyhelyzet indukálja a 
családgondozást, a prevenciós szolgáltatás megelőzi a veszélyeztető helyzet kialakulását. A 
célcsoport a legoptimálisabb helyzetben a településrészen élő összes gyermek és szülője lenne.  
A családgondozók véleménye alapján a szabadidős foglalkozások alkalmával a fiatalok 
megfontoltabbá válnak, jobban átgondolják cselekedeteiket. A szabadidős tevékenységek során 
közvetett, illetve közvetlen információkat kapnak a bűncselekmények elkövetésének 
következményeiről és az elkövetés felelősségéről. A foglakozások alkalmával eredményesen 
kezelhetők a családban jelentkező nevelési problémák, hiányosságok káros hatásainak enyhítése. 
 
Az Észak-keleti Átjáró Egyesület Tanodájával nagyon jó az együttműködésük. Jelenleg újabb 
pályázati forrásokra várnak, de reményeik szerint tavasszal újra be tudják indítani ezt a szolgáltatást.  
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A nyári napközis tábort a már több éve a TSZK-ba járó gyermekek vették igénybe, illetve 4 új 
gyermekkel bővült az éven a létszám. Fő céljuk a szabadidő hasznos és tartalmas eltöltése, valamint 
a szülő tehermentesítése, a vakáció ideje alatt. Helye a Perecesi Területi Iroda, de 2020. évben a 
járványhelyzetre való tekintettel igyekeztek minél több időt a szabadban eltölteni. 
 
Bölcsődei szociális munka 
Célja az elsődleges prevenció biztosítása annak érdekében, hogy a gyermek lehetőség szerint ne 
kerüljön be a gyermekvédelem rendszerébe. Valamint közvetlen segítségnyújtás a szülőknek, 
gondozónőknek, az intézmény dolgozóinak. 
 
Az előző évek tapasztalatai alapján az elmúlt két évben is folytatódott Miskolc város közterületein 
a Rendőrkapitánysággal végzett ifjúságvédelmi őrjárat, amely az iskolakerülésre, egészségkárosító 
szerek fogyasztására, koldulásra, kéregetésre, kriminalizálódás megelőzésére, megakadályozására 
irányul. Az őrjáratok a tapasztalatok alapján Miskolc város közterületein, forgalmasabb utcáin, 
parkjaiban, bevásárló és szórakoztató központokban kaptak nagyobb hangsúlyt. Az őrjáratokat a 
Miskolci Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya által elkészített éves tervezet alapján végezték, 
havonta egy alkalommal, egy kijelölt hét minden munkanapján. Tanítási napokon, délelőtti órákban 
a fönt említett frekventáltabb területeken, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság 
Bűnmegelőzési Osztályának 1 fő munkatársával, az esti és éjszakai órákban főként italkimérő 
egységek, bárok, pubok, zenés-táncos szórakozóhelyek, több társhatóság részvételével (Miskolci 
Rendőrkapitányság, Fogyasztóvédelmi Hatóság, Miskolci Önkormányzati Rendészet, 
Katasztrófavédelem, Hatósági Osztály munkatársai) zajlott az ellenőrzés. 
 
A délelőtti, tanítási időben zajló ellenőrzések során 2019. évben 116 alkalommal kerültek 
kapcsolatba gyermekekkel iskolakerülés gyanúja miatt. Az iskolával minden esetben felvették a 
kapcsolatot, és a tanítási intézmény visszajelzése alapján, amennyiben az iskolakerülés gyanúja 
megerősítést nyert, a szülőnek is elküldték tájékoztatásukat, indokolt esetben pedig a területileg 
illetékes családsegítő szolgálatnak is. 4 esetben találkoztak 14 éves kor alatti gyermekkel, és 6 
alkalommal gondozási helyéről szökött fiatallal. Esetükben az oktatási intézménybe, vagy 
gondozási helyre történő visszakerülés elősegítése megtörtént. Megfigyelhető, hogy a 
szakiskolákba, alacsonyabb követelményű iskolákba járó diákok a súlyozottabban érintettek ez 
évben is. 
 
Az éjszakai őrjáratok, illetve a Miskolci Rendőrkapitányság által szervezett rendkívüli ifjúságvédelmi 
őrjáratok 2019. évben is péntek esténként zajlottak. Ezen alkalmakkor egészségkárosító szert 
fogyasztó, vagy életkori sajátosságának nem megfelelő környezet által veszélyeztetett gyermekkel 
46 alkalommal kerültek kapcsolatba a szakemberek. Minden esetben megtörtént a szülő 
tájékoztatása, miszerint kapcsolatba kerültek a kollégák a gyermekével, és milyen veszélyeztető 
körülményt találtak a szociális munkásaik. Azok a gyermekek, akikkel többször, rendszeresen 
találkoztak, vagy egyéb veszélyeztető tényező is volt esetükben, jelzésüket megküldték az illetékes 
családsegítő szolgálatnak. A 2019-es évben is megfigyelhető, hogy az általában frekventáltabb 
italkimérő és zenés-táncos szórakozóhelyen, pubokban, ahol az éjszakai őrjárat általában zajlik, 
súlyozottabban vannak jelen a szakközépiskolák és gimnáziumok diákjai, és az alkoholfogyasztás a 
jellemző szerfogyasztás. 2020. évben a koronavírus megjelenésével és az ehhez kapcsolódó 
társadalmi változások miatt ez a járőrszolgálat márciustól elmaradt. 
 
Sikerült újraindítaniuk a Miskolci Önkormányzati Rendészettel végzett közös iskolakerülő és esti 
őrjáratokat. Kedd és csütörtök délelőtti napokon (kivéve a közoktatási szünidőket) belvárosi 
iskolakerülő őrjáratok zajlottak gyalogosan, nagyon eredményesen. 
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Havi két péntek estén gyalogos belvárosi szerfogyasztást ellenőrző őrjáratot tartottak a 
munkatársak, ugyancsak eredményesen, hiszen leginkább ilyenkor lehet ezeken a belvárosi vagy 
belváros közeli helyeken találkozni ittas, vagy dohányos 16 éven aluli fiatalokkal. 
 
Az utcai szociális munkások feladatkörébe tartozik továbbá, hogy munkaidejük meghatározott 
részében – napközben és az esti órákban – felderítő munkát végezzenek, bejárják azokat a 
területeket, helyeket, ahol a célcsoport előfordulása valószínűsíthető. Az utcai szociális munkások 
felkutatják a magatartásával, testi, lelki, értelmi fejlődését veszélyeztető, szabadidejét az utcán töltő, 
kallódó, csellengő, lakhelyéről eltávozó, ellátás és felügyelet nélkül maradó gyerekeket.  
A felderítések célja, hogy a város minden pontján a kiskorúak csoportosulásának helyét megtalálják, 
a gyerekekkel kapcsolatot létesítsenek, iskolák, óvodák, játszóterek környékén jelen legyenek a 
város teljes területén. A felderítések helyszínei közül a legkeresettebb hely továbbra is a belváros, 
és annak környékén lévő parkok, játszóterek.  
Az iskolai időben nem az oktatási intézményekben levő fiatalok elsősorban a Plázában és a 
Szinvaparkban vannak, illetve a parkolóházakban. Lehetőség szerint beszélgetést kezdeményeznek 
a fiatalokkal, akikkel találkoznak, ha kiskorúak és láthatóan iskolában lenne a helyük. A cél, hogy a 
fiatalok lássák, van kint szakember az utcán, akihez fordulhatnak baj esetén, de meg is előzze az 
oktatási intézményekből való idő előtti távozást. A fiatalok által kedvelt helyszíneket az utcai 
szociális munkások gyakrabban látogatják.  
A pandémiás időszakban a kijárási korlátozás alatt is jelen voltak a belvárosban, bár a két utcai 
szociális munkás felderítéssel töltött ideje erősen lecsökkent az előző évekhez képest. 
 

4.4.3. Jövőbeni tervek, lehetőségek a felderítés során 

 
A város különböző részein való megjelenés elsődleges fontosságú, hiszen a fiatalok ha egy-egy 
helyen már nem lehetnek, keresnek másikat. Az érdekük, hogy nyomon kövessék a találkozásaik 
helyszíneit, beavatkozzanak probléma esetén. Az állandó jelenlét preventív jellegű, az aktuális 
problémák megoldása rugalmasan, helyzethez alkalmazkodva történik. A fiatalokkal való 
beszélgetés kezdeményezése hasznos lehet szabadidejük eltöltésének szempontjából, illetve 
alternatív lehetőségek feltárására, az iskolába való bevonzásra.  
 
Rendszeres programok az év során: 

- Korrepetálás, táboroztatás 

- Faosztás: Miskolc Önkormányzata minden év decemberében kb. 1 hónapra elegendő fát oszt ki 
az arra rászorulók között. Ebben a tevékenységben mind a családsegítős, mind az utcai szociális 
munkások részt vesznek. A faosztás a város különböző, általában a TSZK-k területéhez kötődő 
helyszíneken történt.  

 
Fejlesztési tervek a 2021-es évre: 

- Szerda délutánonként alacsonyküszöbű szolgáltatás indítása a Család- és Gyermekjóléti 
Központban (az új, Mátyás király utcai épületbe történő beköltözés után). Gyermekeknek 
szerdánként 15:00-17.00-ig, szabadidős elfoglaltságok, melyekhez az eszközök már biztosítva 
vannak. 

- A jó idő beálltával kedden és csütörtökön délutánonként szabadtéri játék és sportolási lehetőség 
biztosítása a népkerti játszó és sport park igénybevételével. 
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4.5. Miskolci Egészségfejlesztési Intézet tevékenységei 

 
A Miskolci Egészségfejlesztési Intézet (továbbiakban: MEFI) 2016. május 01-től feladata a 
Miskolcon a védőnői és iskola-egészségügyi ellátás biztosítása. 
A területi védőnői ellátás lefedettsége - 54 védőnői körzet által - biztosított a város egész területén. 
A hátrányos helyzetű, veszélyeztetett családok száma az elmúlt években folyamatosan nő, az 
elszegényedés egyre több családban érezteti hatását. A járványügyi helyzet sok esetben tovább 
súlyosbította a problémákat. 
Általános problémák, elhanyagolás, bántalmazás miatt tett védőnői jelzések száma 2020-ban 16%-
os emelkedést mutat az előző évhez képest. Egészségügyi hatósági intézkedésre nem került sor. 
Megfigyelhető, hogy a fokozott gondozást igénylők esetében évről évre csökken a saját hatáskörben 
gondozottak száma, míg a jelzőlappal2 rendelkezők aránya pedig nő. 
A veszélyeztetett családok segítése érdekében folyamatos a kapcsolattartás és az együttműködés a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a rendőrség, a rendészet munkatársaival. 
 
Az iskola-egészségügyi ellátásban 44 állami általános és középfokú oktatási intézményben 
biztosítjuk az ellátást, ezen túlmenően 3 alapítványi és 4 egyházi intézménnyel van együttműködési 
megállapodásunk. 
Az egészségnevelési munka az óvodások és iskolások teljes körére kiterjed. A középiskolákban a 
legintenzívebb, amit a serdülőkorúak gondozása feltétlen megkíván. Egyre nagyobb számban 
igénylik a diákok az egyéni foglalkozást, ami azt is jelzi, hogy bizalmat éreznek az iskolavédőnők 
iránt. A védőnő egyéni feltáró beszélgetés keretében mélyebben megismerkedhet az életvezetési 
problémákkal, saját kompetenciának megfelelően mérlegel, eldönti, hogy ó maga tud-e segíteni vagy 
szükség szerint bevon a folyamatba pedagógust vagy külső szakembert. Ha a védőnő által észlelt 
probléma kezelése fokozott gondozás módszerével nem oldható meg, továbbra is fennáll, kiújul, 
esetleg súlyosbodik, akkor az iskolavezetésével egyeztetve írásban jelez a család- és gyermekjóléti 
szolgálat felé. 
A szűrőprogram keretében - a felmenő rendszerben végzett kötelező védőnői és iskolaorvosi 
szűrővizsgálatokon túl speciális EKG-vizsgálat és átfogó egészségfejlesztési foglalkozások, 
pszichológus által koordinált oktatás zajlott, segítve a tanulók felkészülését a felnőtt korra. 
 
A tanulók két előadást hallgathattak meg, melyek életkorukra tekintettel tematikusan kerültek 
felépítésre: 

- a jogszabályban rögzített, évfolyamonként meghatározott témájú egészségnevelés interaktív 
formában védőnők moderálásával, 

- az egészség, társas kapcsolatok, káros szenvedélyek, függőségek, iskolai zaklatás interaktív 
formában történő feldolgozása pszichológus és egészségnevelő tanár közreműködésével. 

 
Ezen túl, az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben foglaltaknak 
megfelelően az iskolavédőnők az oktatási intézményekben prevenciós előadásokat tartottak a 
diákok számára a szenvedélybetegségek megelőzése témakörben. 
A program átfogó célja, hogy az egészségtudatos magatartás népszerűsítésén túl a gyermek- és 
fiatalkori bűnözés és áldozattá válás megelőzése. 
 

4.6. Kábítószerügyi Egyeztető Fórum bűnmegelőzési munkája 

 
A Magyar Országgyűlés 2000. december 5. napján elfogadta a Nemzeti Stratégia a kábítószer 
probléma visszaszorítására című dokumentumot, mely a kormány kábítószer-ellenes stratégiájának 
koncepcionális alapjait rögzíti.  

 
2 Jelzőlap: az észlelő és jelzőrendszeri tagok számára, a jelzés megtételére készített formanyomtatvány 
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Az Ifjúsági és Sportminisztérium a Stratégia szándékának megfelelően a településen folyó 
drogprevenciós munka összehangolása céljából Helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok 
létrehozását kezdeményezte. Az elsődleges megelőzést szolgáló rendezvények megvalósításában és 
sikerességében az eddigiekben is döntő volt azon intézmények és szakemberek együttműködése, 
akik az ügy iránt elkötelezettek, s tevékeny részesei a probléma megoldásának. 
A Nemzeti Stratégia ezen helyi közösségi együttműködésekhez, a települési szinten történő 
összefogásokhoz és összehangolt cselekvésekhez nyújt felhatalmazást, szakmai támogatást, s 
pályázati lehetőséget teremtve pénzügyi hátteret.  
A Miskolci Kábítószer Egyeztető Fórum (továbbiakban: KEF) megalakulását 2001. április 5. napján 
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése III-46/3.192/2001. sz. Határozatával fogadta el. 
A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum olyan szervezete Miskolcnak, ahol egységes szakmai 
szemléletmód mentén, együttműködésben dolgoznak a város azon intézményei, akik érintettek a 
helyi szinten zajló kábítószer fogyasztást megelőző és kezelő tevékenységben. 
Alapvető célja a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében megalkotott Nemzeti Stratégia 
elvére építve az egészséges életmód értékeinek megismertetése, propagálása. A közösség és 
együttműködés erősítésével elérni, hogy „a társadalom váljon érzékennyé a drogkérdések hatékony 
kezelése iránt, a helyi közösségek pedig növeljék a problémamegoldó készségüket a kábítószer-
probléma visszaszorításában”. 
 
A Miskolci KEF társadalmi súlyának megfelelően kezeli a helyi drogproblémát, ismeri annak 
veszélyeit, a hatékony fellépés eszközeit és a közös cselekvésben való részvétel lehetőségeit.  
A Fórum fontosnak tartja a veszélyeztető tényezők visszaszorítását, a megelőzés és kezelés 
eszközrendszerének bővítését, valamint a meglévő szolgáltatások megerősítését és további 
fejlesztését. 
Élén a szakmai oldal képviseletében elnök, a helyi önkormányzat képviseletében pedig társelnök 
áll. 
 

4.6.1. Folyamatosan végzendő feladatok 

 

• A miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagok (szervezetek, intézmények) 
megelőzéssel, kezelés – ellátással, kínálatcsökkentéssel, egészségfejlesztéssel foglalkoznak, 
mely tevékenység a kábítószer problémákon túl kiterjed az addiktológiai viszonylatban 
értelmezhető egyéb függőségekre is, mint alkohol, dohányzás, játék, internet, gyógyszer, 
illetve étkezési és kapcsolati - társ - függőségekre is. 

• Összehangolja a helyi szereplők tevékenységét, javaslatokat tesz, ajánlásokat fogalmaz meg 
az esetleges párhuzamosságok elkerülése, ill. a hiányosságok kiszűrése érdekében.  

• A KEF tagjai közös szakmai álláspontjuk kialakítását követően a célok elérése érdekében 
teszik meg konkrét megoldási javaslataikat a képviselőtestület, a szakmai bizottságok, a 
Polgármesteri Hivatal, illetve az érintett intézmények felé.  

• A KEF munkáját a mindenkor hatályos Nemzeti Drogellenes Stratégia szakmai ajánlásaival 
összhangban végzi. 

• A helyi társadalom tájékoztatására a feltárja a drogproblémákkal kapcsolatos adatokat, 
amelyek származhatnak helyi adatgyűjtésből, vagy pedig az országos adatok helyi 
kigyűjtéséből.  

• A rendelkezésre álló információkat a munkacsoportok elemzik, melyek alapján a KEF 
helyzetértékelést végez.  

• Szakmai javaslatokat fogalmaz meg a helyi közigazgatás számára. Javaslatai lehetnek 
kábítószerügyi prognózisok, illetve az ezekhez kapcsolódó, vagy önálló cselekvési tervek, 
drogstratégiák, határozati javaslatok.  
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• Segít a helyi erőforrások mozgósításában, összehangolja a helyi szereplők tevékenységét, 
kiszűri a párhuzamosságokat.  

• Támogatja a helyi társadalmi ill. szakmai kezdeményezéseket, továbbá szakmai ajánlóként 
koordinálja és elősegíti az országos, illetve nemzetközi pályázatokon való helyi részvételt. 

• Igyekszik összhangot teremteni - a mentálhigiénével, drog-prevencióval foglalkozó, ill. a 
kábítószer és szenvedély - problémákat kezelő szervezetek, intézmények munkájában, és 
ezzel összefüggésben a különböző szakmai és módszertani szemléletmódok 
harmonizálására törekszik.  

 
A KEF prevenciós szemlélete az egészség megőrzésére, egészség-tudatos magatartás 
kialakítására, a negatív minták elutasítására, a már kialakult kábítószer-fogyasztás ártalmainak 
csökkentésére, további súlyosbodásának megelőzésére irányul. 

 

4.7. A Polgárőrség bűnmegelőzési feladatai  

 
A polgárőrség a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól 2011. évi CLXV. 
törvényben előírtak szerint végzi tevékenységét. Ez alapján minden egyes szervezetnek a  
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetségnek (továbbiakban: MPSZ), valamint 
valamennyi helyi egyesületnek együttműködési megállapodást kell kötnie általános rendőrségi 
feladatok ellátására létrehozott szervvel, a hivatásos katasztrófavédelmi szervekkel. Ezen kívül 
együttműködhet többek között a helyi önkormányzatokkal, valamint azok intézményeivel.  
Miskolc Megyei Jogú Város területén ezek a feltételek fennállnak az együttműködés kialakult a 7 
helyi egyesülettel is. 
 
A polgárőrségeknek törvényben foglalt kötelezettségei: 

- közterületi, 
- jelzőőri, figyelési, 
- őrzési tevékenységek, valamint 
- ezeket kiegészítő bűnmegelőzési tevékenység és önálló tájékoztatás. 

 
Mind az MPSZ, mind a miskolci egyesületek teljes mértékben azonosulnak az önkormányzat 
stratégiában megfogalmazott célkitűzéseivel.  
 

4.7.1. Polgárőrség tagozódása a város területén 

 
• Miskolc-Vasgyár 
Tagság: 21 fő, 1 db gépkocsi 
Alaptevékenység: Miskolc 10. Postahivataltól belváros felé Vasgyár-Lyukóvölgy 
Kiegészítő tevékenység (csoportok): Győri kapu 

 Belváros: Bodótető, Miskolci Rendőrkapitányság, Jókai lakótelep) képviselők kérésére 
 megszervezve. Szolgálatuk folyamatos, munkájuk az interneten is nyomon követhető. Havonta 3-
 4 alkalommal belvárosi közös rendőrségi akció. 

 

• Miskolc-Diósgyőr 
Tagság: 30 fő, 2 db gépkocsi 
Alaptevékenység: Miskolc, Lorántffy út-Ómassa (Bükki Nemzeti Parkkal külön szerződésben a 
Majális Park) 
Külön csoportok nincsenek. Szolgálatuk folyamatos, munkájuk az interneten is nyomon követhető. 
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• Miskolc-Görömböly 
Tagság: 30fő, 1 db gépkocsi 
Lovascsoport: 4 fő 
Szolgálati terület Miskolc-Görömböly kiegészülve a nagyáruházak körzetével. 
 

• Miskolc-Avas 
Tagság: 21 fő, 1 db gépkocsi 
Terület: Miskolc-Avas 
 

• Miskolc-Hejőcsaba 
Tagság: 16 fő, 1 db saját tulajdonú moped 
Terület: Miskolc-Hejőcsaba és Görömböllyel közös bevásárló központok környéke 
 

• Miskolc-Tapolca 
Tagság: 28 fő, gépjárművel nem rendelkeznek  
Külső csoport: 5 fő Pingyom (Miskolc-Görömböly átengedte a kezdeményezést) 
Szolgálat az illetékességi területen.  
 

• Miskolc-Belváros 
Tagság: 81 fő, 4 db szolgálati gépkocsi 
Csoportok: Pereces, Lyukóbánya, Martin-Kertváros-Szirma, Avasalja. Nem önálló csoportok: 
Vasgyár (Komlóstető, Vargahegy), Szenpéteri kapu 
 
A korábban önállóan működő Miskolc-Győri Kapu Polgárőr Egyesület integrálódott a Miskolc-
Diósgyőr szervezetbe. 
 

4.7.2. Szakmai tevékenységek 

 

• Járőrtevékenység 
 

- Az egyesületek a lakosság igényeit figyelembe véve végeznek önálló járőr tevékenységet. 
Mennyisége a létszámtól és a központi feladatok mértékétől függ. 

- A városi környezetben gyalogos szolgálat, a külterületeken, nagy kiterjedésű családi házas és 
üdülő területeken mobil (motoros, kerékpáros, gépkocsi) járőrözés valósul meg. A rendőrség 
és a MIŐR járőreivel közös tevékenység elsősorban gyalogos szolgálat, illetve külső területen 
gépkocsizó járőrözés. 

- Speciális kisérési feladat a postai alkalmazottak részére segélyfizetés idején az un. deviáns 
körzetekben (Lyukóbánya, Miskolc-Pereces, Tetemvár). 

- Valamennyi egyesület bevonásával a Miskolci Rendőrkapitányság szervezésében a MIŐR-rel 
közösen 2019-2020. március időszakban Miskolc belvárosában péntek-szombat 20:00-02:00 
időszakban a fiatalok bulizásának ellenőrzésére „Éjszakai őrjárat” elnevezéssel speciális 
járőrszolgálat. 

- Külterületi bűnmegelőzési szolgálat néven az egyesületek területükön lévő üdülőket, 
ültetvényeket, elhagyatott, ritkán lakott területeket ellenőriznek (Tapolca-Pingyom, Belváros-
Lyukóbánya- Pereces, Vasgyár-Lyukóbánya, Diósgyőr-Majális park, Avasi pincék stb.). 

 

• Jelzőőri szolgálat 
 

- az iskolai tanévi félévkezdéseknél egy hónapon keresztül a fontosabb iskolai 
gyalogátkelőhelyeknél, 
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- fontosabb iskolai gyalogátkelőhelyeknél napi szinten segítségnyújtás (Martin-kertváros, Avas, 
belváros), 

- városi rendezvényeknél a forgalom terelése, iránymutatás céljából, 

- megyei érdekeket figyelembe véve kisebb mértékben a miskolci polgárőrök 2020. évben részt 
vettek Novajidrányban az M30 építkezés miatt a vasúti csomópont időszakos baleset-
megelőzési faladatainak végzésében. 

 

• Rendezvények biztosítása 
 
A polgárőr a különböző önkormányzati, egyházi, kulturális, sport stb. rendezvények helyszínének 
biztosításában a rendőrség vagy a rendezvény szervezőjének felkérésére vesz részt. A 
rendezvénybiztosítási feladatok végrehajtásának keretében személyek- illetve forgalom elől lezárt 
területet őrizhet, a forgalom irányításában, parkolás rendjének fenntartásában, a rendezvényre 
beléptetést végző személyek tevékenységének biztosításában közreműködhet, a rendőrség vagy a 
rendezésért felelős személy intézkedése alapján a zárt területen vagy helyen tartott rendezvényre 
belépő személyeket a testi sérülés okozására alkalmas tárgyak bevitelének megakadályozása 
érdekében azok bevitelének tilalmára figyelmeztetni.  
 
2019. évben, illetve 2020. év elején a városban megtartott rendezvények biztosításában a megadott 
szempontok alapján az egyesületek koordinációban, közösen vettek részt (Beherovka fesztivál, 
Kocsonyafarsang, Bartók+ Operafesztivál).  
Ezen kívül saját területükön rendezvényeken való szakmai feladatok ellátása ( Lecsó fesztivál- Avas, 
Péter-Pál ünnepségek- Katowice városrész, Kisavas - fröccsfesztivál, Forralt bor és tepertő 
fesztivál- Görömböly). 
Ünnepek biztosítási feladatai (március 15, augusztus 20, október 23). 
Nagy forgalmú ünnepi időszakok szakmai feladatai (Mindenszentek, karácsony előtti időszak, 
Trianoni megemlékezések). 
Különböző szakmai napok biztosítása (Rendőrnap, tűzoltónap, vasutasnap). 
Az elmúlt két évben folyamatosan biztosítása a sportrendezvényeknek (MVSC-mérkőzések, Tour 
de Hongrie, V4 kerékpár verseny, futóversenyek). 
 

• Figyelőszolgálat 
A Miskolc-Belváros Polgárőr Egyesület rendelkezik gépkocsiba telepített rendszámfelismerő 
rendszerrel, mellyel heti rendszerességgel a város területén próbálják kiszűrni a keresett 
gépkocsikat. 
 

• Őrzési feladatok 
Elsősorban városrészekben szervezett kisebb rendezvények esetében éjszakai őrzéseket is vállalnak. 
A Bevándorlási Hivatalban heti egy nap eligazítási feladatok végzése. 
 

• Bűnmegelőzési feladatok 
A jelzett alaptevékenységek magukban a bűnmegelőzést szolgálják, viszont e mellett speciális 
munkát is magába foglal. 
Prevenciós tevékenységek: 

- fiatalok közösségi szolgálatának lehetővé tétele, 

- szakmai gyakorlat biztosítása a rendészeti oktatást végző intézmények részére, 

- bűnmegelőzési előadások oktatási intézményekben, 

- „ifjú polgárőr” tagtoborzás, 

- idősek védelme, foglalkozás a korosztállyal, 

- figyelemfelhívások, idősek, fiatalok részére, 
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- részvétel városi területi lakossági fórumokon, meghallgatásokon, 

- részvétel a Miskolci Rendőrkapitányság heti közbiztonsági egyeztető fórumain, 

- havi rendszerességgel koordinációs értekezlet a miskolci egyesületek vezetői részére. 
 
2020. januárban országos kezdeményezésre az MPSZ a miskolci egyesületek közreműködésével a 
Miskolc Erenyő út 1. szám alatt lévő oktatási központban országos felzárkóztatási konferenciát 
szervezett. A színvonalas fontos előadók által képviselt rendezvényen az önkormányzat és érintett 
intézményei képviseltették magukat. 
 

• Megállapítások 
 
Az egyesületeken belüli csoportok létrehozását több esetben az önkormányzati képviselőkkel, 
intézményi vezetőkkel való személyes kapcsolat generálta. Nagy jelentőséggel bír részükre a 
képviselővel való jó együttműködés. Fontos a csoport működési területén lévő 
intézményvezetőkkel való baráti, munkakapcsolat. Az egyesületeket az Önkormányzat évente két 
részletben, összesen 1,5 millió Ft összeggel támogatja. Ezen kívül egyedi esetekben a képviselők 
biztosítanak támogatást saját keretükből. 
 
2019-2021. vonatkozásában felmértük az MPSZ Miskolc város és vonzáskörzetében működő 
polgárőrségek szakmai és koordinációs tevékenységét, ennek megfelelően a városra kiterjedő járási 
koordinátor feladatát ki fogjuk terjeszteni a vonzáskörzetekben lévő egyes rendészeti szempontból 
fontosabb városokra is. 
 
További elképzelésünk és intézkedésünk Miskolc területén lévő polgárőr egyesületek szakmai és 
anyagi-technikai megerősítése, melyet az Önkormányzattal és illetékes szervezeteivel, 
intézményeivel közösen kívánunk megoldani. 
 
Mi a jövőben is továbbra is az önálló tevékenység mellett a Miskolci Rendőrkapitánysággal és a 
Miskolci Önkormányzati Rendészettel való közös szolgálatellátást és szakmai tevékenységet 
preferáljuk.  
 
Az elmúlt időszakban a tevékenységünket behatárolta a COVID-19 vírushelyzettel kapcsolatos 
feladatok végrehajtása: 
 

- az egyéni és közös szolgálatok szervezésnél a kijárási tilalom szabályainak betartásának 
ellenőrzése, 

- a karanténban lévő személyek figyelemmel kísérése, 

- segítségnyújtás az idős, egyedül élő emberek részére, 

- a kormányzat, illetve az Önkormányzat részéről elrendelt szabályok nyomon követése, ezzel 
járó figyelmeztetések, illetve szankciók bevezetése. 

  
A polgárőrség feladataink közül 2021. év vonatkozásában az Országos Polgárőr Szövetséggel 
történt szakmai egyeztetések alapján az alábbiak jelentenek prioritást: 
 

- Közúti balesetek megelőzésében aktív polgárőr közreműködés. 

- Külterületek biztonságának további javítása. 

- „Tiszta Magyarországért” programban való részvétel. 

- A koronavírus okozta pandémiás helyzet kezelésében való közreműködés. 
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4.8. A Miskolc Holding szerepe a Településbiztonság megteremtésében 

  

4.8.1. A „Fészekrakós” ingatlanok helyzete 

 
Az elmúlt időszakban 176 db „Fészekrakós” lakás került az Önkormányzat tulajdonába, amely 
vagyont az Önkormányzat az általa tulajdonolt Miskolc Holding Zrt. Ingatlangazdálkodási 
Igazgatósága számára kezelésre átadott. A beszámolással érintett időszakban és az azt megelőző 
években az Önkormányzat tulajdonába került ingatlanokat a város folyamatosan újítja fel, a 
felújított ingatlanok lehetőséget biztosítanak a családok, fiatal pályakezdők kulturált lakhatásához. 
  
Fészekrakósként jelölt lakások száma 176 db  
ebből: 
- tényleges fészekrakós 164 db (+ 3 jelenleg még árverés, illetve bírósági eljárás alatt), 
- végrehajtáson megszerzett, de még a „fészekrakós” lakások tömeges megszerzését megelőzően, 
2013 előtt - 12 db.  
Összes felújított: 74 db 
Ebből: - 2018-ig felújított 69 db; - 2019-ben felújított 5 db; - 2020-ban felújított 0 db.  
 
Jelenleg bérbeadott lakások száma: 147 db  
 
2019. évben  pályázat útján bérbeadott fészekrakós lakások száma 8 db.  
Ebből: - 3 felújított; - 5 felújítási kötelezettséggel került bérbeadásra.  
A felújítás megtörtént, a bérlők bérbeszámítás útján lakják le folyamatosan a felújítási költség 
megállapodás szerinti összegét. 
 
2020. évben pályázat útján bérbeadott fészekrakós lakások száma 29 db.  
Mindegyik felújítási kötelezettséggel került bérbeadásra.  
Ebből: - felújítás már megtörtént  4 db lakásban, ezen lakások esetében már elindult a 
bérbeszámítás; - felújítás - a nyitva álló határidőn belül - még folyamatban van  25 db lakás 
esetében.    
 
A lakóközösségektől panasz bejelentés nem érkezett az új bérlőkre vonatkozóan. 
 
Jelenleg üres: 29 db.  
Ebből: -15 db a 2021. februári lakáspályázaton meghirdetésre került. Mindegyik bérlői felújítási 
kötelezettséggel meghirdetett lakás. Mindegyikre érkezett érvényes ajánlat, a döntéselőkészítési 
eljárás folyamatban van;  
- 7 db a következő (májusi) lakáspályázatra kiválasztásra került, pályázati előkészítése folyamatban 
van; 
- 6 db üres-kiadható marad; 1 db üres-nem kiadható Szentpéteri kapu 70. 1/6. (az értékesítés a 
teljes ház tekintetében folyamatban van).  
 

4.8.2. Szegregátumok helyzete 

 
A város elkötelezett célja a helyi gazdaság fejlesztése érdekében a tömeges munkahelyteremtés, az 
alacsonyabb képzettségi szintről induló potenciális munkaerő nagy számban történő 
foglalkoztatása, élethelyzetének javítása. A telep-felszámolási program céljai is ezt tükrözik, hiszen 
az a cél, hogy megszűnjenek az egészségtelen, a legalapvetőbb higiéniai viszonyoknak sem 
megfelelő lakhatási körülmények, melyek közegészségügyi és közbiztonsági veszélyforrásokat 
jelentenek.  
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A szegregátumok felszámolásának szintén 2011. évtől történő felgyorsult gyakorlati megvalósulása 
városfejlesztési koncepciók, ingatlangazdálkodási tervek alapján történik, a fejlesztéseket a 
gazdasági és a környezeti fenntarthatóság egymást erősítő logikája mentén szabad csak 
megvalósítani, amibe beletartozik többek között a környezettudatos város- és épületrehabilitáció. 
 

- 2019-2020-ban a Bábonyibérc, Vasgyár, Számozott utcák, Várhegyi kolónia, Mésztelep, 
Kabar u. szegregátumokban  69 db lakás elbontása történt meg; 

- A vasgyári szegregátumban 13 db lakás került felújításra; 

- 2019-ben és 2020-ban 850 m3 illegálisan elhelyezett hulladék került elszállításra a 
szegregátumok területéről; 

- 25 szociális alapon bérbeadott, alacsony komfortfokozatú lakás bérlője került jobb 
körülmények közé. 
 

 
Ssz. Elhelyezésre 

szolgáló 
csereingatlan 

Házszám 
Elhelyezésre szolgáló 

csereingatlan 
komfortfokozata 

Szociális lakás, ahonnan elhelyeztük a bérlőt 

1. Glanzer Miksa 32 Félkomfort Jogfolytonos elhelyezés Papszer u. 3. fsz.2. 

2. Szentgyörgy 38 Összkomfortos Jogfolytonos elhelyezés Bartók B. u. 1 fsz.1. 

3. Győri 143 Félkomfort Jogfolytonos elhelyezés Vasgyári u. 15. fsz.8. 

4. Szilvás 17 Összkomfortos Minőségi csere Békeszálló 18. fsz.1. 

5. Árpád 8 Összkomfortos Jogfolytonos elhelyezés Harmadik u. 16. fsz. 2. 

6. Zombori 3 Komfortos Minőségi csere Gábor Á. u. 6-12. fsz.5. 

7. Puskin 26- B Komfortos Jogfolytonos elhelyezés Kabar u. 54. fsz. 2. 

8. Munkás 1/ 2 Komfortos Jogfolytonos elhelyezés Hetedik u. 7. fsz. 1. 

9. Kölcsey Ferenc 13 Összkomfortos Minőségi csere Kabók u. 28. fsz. 3. 

10. Szinva 25 Összkomfortos Jogfolytonos elhelyezés József A, u. 15. fsz. 8. 

11. Szinva 25 Összkomfortos Jogfolytonos elhelyezés Győri k. 143. fsz.3. 

12. Szinva 25 Összkomfortos Jogfolytonos elhelyezés Hunyadi 34. al.1. 

13. Kabók Lajos 28 Félkomfort Jogfolytonos elhelyezés Ötödik u. 19. fsz. 2. 

14. Puskin 26-A Komfortos Jogfolytonos elhelyezés Kabar u. 44. fsz.3. 

15. Kabók Lajos 28 Félkomfort Jogfolytonos elhelyezés Ötödik u fsz.1. 

16. József Attila 15 Komfortos Jogfolytonos elhelyezés József . U. 17/C 

17. Lónyay Menyhért 13 Komf.nélküli Jogfolytonos elhelyezés Hetedik u. 14. fsz. 1. 

18. Serház 6 Összkomfortos Jogfolytonos elhelyezés Hunyadi u. 36. fsz. 2. 

19. Mányoki Ádám 4 Félkomfort Jogfolytonos elhelyezés Árpád u. 1. fsz. 1. 

20. Ifjúság 6 Összkomfortos Jogfolytonos elhelyezés Hunyadi u. 44. fsz. 1. 

21. Szilvás 29 Összkomfortos Jogfolytonos elhelyezés Hunyadi 36. fsz. 4. 

22. Szinva 25 Összkomfortos Jogfolytonos elhelyezés Puskin u. 25. fsz.4. 

23. Futó 5 Összkomfortos Jogfolytonos elhelyezés Várhegy u. 4. fsz. 6. 

24. Nyíri Dániel 3 Összkomfortos Jogfolytonos elhelyezés József A. u. 17. fsz.1. 

25. Árpád 30 Összkomfortos Jogfolytonos elhelyezés Harmadik u. 8. fsz. 1. 
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4.9. Miskolci Drogambulancia  

 
A miskolci Drogambulancia Alapítvány az alapító okiratában meghatározott feladatoknak 
megfelelően tevékenykedett a beszámolási időszakban.  
2019-ben változás következett be mind a kuratórium, mind a felügyelőbizottság összetételében, 
valamint az alapítvány székhelye is módosult. 
A célok elérése érdekében az alábbi pályázati lehetőségek kerültek benyújtásra: 2019-ben állami 
pályázat, melyre az alapítvány pályázatot nyújthatott volna be, nem jelent meg. 2019-ban 2 db 
pályázatot nyújtott be, az Önkormányzata felé, mindkettő sikeres volt. 1 db 2017-ben benyújtott 
pályázatról pozitív döntésről 2019-ben kaptak értesítést, így megkezdődött annak megvalósítása. 
2019-ben folytatódott a 2018-ban megkezdett pályázati projekt.  
 

4.9.1. Drogambulancia működtetése 

 
A B-A-Z Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház között fennálló szerződés 
értelmében tovább biztosítják a drogbetegek ambuláns egészségügyi ellátását. 2019-ben 
változatlanul 35 szakorvosi órával rendelkeztek (20 óra pszichiátriai szakrendelés, 15 óra 
addiktológiai gondozás). Az előző évhez viszonyítva az új kliensek számában közel 10 %-os 
csökkenést tapasztaltunk (2018-ban 98 fő 2019-ben 89 fő,), a betegforgalmunk 2019-ben 8.790 
alkalom volt, mely az előző évihez képest 5 %-al csökkent (2018-ban 9.259 alkalom volt). A 
csökkenés okát továbbra is a dizájner szerhasználók terápiás motiválatlanságával magyarázhatjuk. 
Vagy egyáltalán ne kérnek terápiás segítséget, vagy sokszor még a terápia befejezése előtt kilépnek 
a terápiás folyamatból. 
Az összes ellátottunk száma nyitástól 3961 fő. Az összes kliens közül 360 fő ópiát használó, 2019. 
évben mindössze 1 fő új ópiát használó kérte a kezelésbe vételét. Az összes ópiát használók aránya 
a kezeltek között 9,09 %, mely az előző évhez képest (9,27 %) további csökkenést mutat.  
Legnagyobb számban továbbra is a THC használók vannak az új jelentkezők körében, bár számuk 
is lényegesen csökkent (2019-ben 44 fő, míg 2018-ban 46 fő volt), az amfetamin használók száma 
az új jelentkezők körében szintén csökkenést mutat az előző évhez viszonyítva (2018-ban 17 fő, 
2019-ben 12 fő). Az új kliensek körében a dizájner drogok használói körében a kristályt használók 
száma mutat kisebb emelkedést. A 2018. évi 1 fővel szemben 6 fő új jelentkező volt. 
Életkor szerinti megoszlás tekintetében továbbra is a 20-24 éves korosztályba tartozóknál 
jelentkezik a legnagyobb kezelési igény (40,7 %), ezt követi a 15-19 év közötti korosztály (27,9 %), 
majd a 25-29 év közöttiek (18%).  
A kezelést kérő, új jelentkezők körében lényegesen nagyobb a hatósági eljárás miatt jelentkezők 
száma, mint a saját elhatározásból megjelenők. (elterelés: 61 fő, önként jelentkező: 28 fő). Az 
elterelő kezelést kérők közül nő: 11 fő, ffi: 50 fő.  
2019-ben összesen 89 fő vett részt elterelő kezelésben (28 fő 2018-ban kezdte meg a kezelést) 
közülük kábítószer-használatot kezelő más ellátásban részesült, 86 fő (nő: 17 fő, ffi: 69 fő), 
megelőző-felvilágosító szolgáltatásban 3 fő részesült, mindhárom ffi volt. 
 

4.9.2. Megelőző-felvilágosító szolgáltatás  

 
A hatósági eljárás kapcsán elterelő kezelésre jelentkező kipróbáló és alkalmi szerfogyasztók részére 
nyújt szolgáltatást. 2019-ben 3 fő vette igénybe a szolgáltatást. A szolgáltatást igénybevevők 
mindhárman befejezték a kezelést. Szerhasználat tekintetében a 3 fő közül 2 fő amfetamin használó 
volt, 1 fő kokain fogyasztás miatt került kezelése. A kezelés során egyéni esetkezelésre került sor.  

 
B-A-Z Megye településeinek vonatkozásában továbbra is Miskolc és környékéről jelentkeznek a 
legtöbben, a megye városaiból és településeiről alacsony számban (10 fő alatt) vannak az új 
jelentkezők. 
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• Ártalomcsökkentés 
 

Metadon kezelésre 2004. szeptemberétől van lehetőség Miskolcon.  A metadon program 
egészségügyi hátterét kezdetektől a drogambulancia biztosítja.  
A metadon kezelésben résztvevő kliensek körében továbbra is kiemelt jelentőséget tulajdonít a 
pszicho – szociális ellátásnak. Mind a fenntartó, mind a detoxikáló kezelésben résztvevő kliensek 
társadalomba történő visszaillesztése szempontjából fontos, hogy a napi metadon adagon kívül 
szociális és pszichés támogatást is kapjanak.  
Célunk az ártalomcsökkentés, a tűhasználati veszélyek csökkentése révén, a társadalmi károk 
csökkentése, az illegális tevékenység visszaszorítása. 
A drogambulancia statisztikai adatai szerint Miskolcon 1 fő új ópiát használó kért kezelést 2019-
ben, de a dizájner drogok között is jelennek meg olyan szerek, melyekben kimutatható az ópiát.  
A metadon kezelést 2019. december 31-én 30 fő vette igénybe, 5 %-uk detoxikáló, 95 %-uk 
fenntartó kezelésben részesül. A kezelésben résztvevők többsége igényli a segítőbeszélgetéseket, 
konzultációkat, többségüknél igény mutatkozik a munka világába történő beilleszkedés segítésére. 
2019. évben összesen 36 fő vette igénybe a szolgáltatást, közülük férfi 33 fő, nő 3 fő volt. 
Többségük, a 30-39 év közötti korosztályba tartozott (21 fő), 30 év alatti kliens 3 fő volt, míg 40 
felettiek közül 12 fő vette igénybe a szolgáltatást. 34 fenntartó, 2 fő detoxikáló kezelésben vett 
részt. A programban résztvevő klienseknek 53 %-a dolgozik, 47 %-a munkanélküli, 2 fő jelenleg is 
tanulói jogviszonnyal rendelkezik. Rehabilitációs otthonba és büntetés-végrehajtási intézetbe 2019-
be nem került programban résztvevő kliens.  
A metadon kezelés mellet folyik a Suboxon adását szubsztitúciós kezelés céljából ópiátfüggők 
kezelésére. 2019-ben összesen 17 fő állt kezelés alatt, 14 fő férfi és 3 fő nő, közülük 5 fő detoxikáló, 
12 fő fenntartó kezelésben részesült. A programban résztvevők közül 6 főnek van bejelentett 
munkaviszonya, 9 fő munkanélküli. 2019. december 31-én a szolgáltatást 2 fő vette igénybe. Életkor 
szerinti megoszlásban a Suboxone kezelésben részesülők között: 20-29 éves: 2 fő, 30-39 éves: 10 
fő és 40 év feletti: 5 fő. 
 

4.9.3. Szociális szolgáltatások 

 

• TÁM-PONT Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű szolgáltatása:  
 

A szolgáltatás célja a szenvedélybetegek és közvetlen környezetük minél szélesebb körének elérése, 
fogadása és ellátása, a szerhasználatnak, valamint járulékos ártalmainak a csökkentése, a változás 
elindítása és segítése, az életvitelbeli változás ösztönzése.  
Az alacsonyküszöbű kifejezés arra utal, hogy nem támasztunk magas követelményeket az igénybe 
vevőkkel szemben, a szolgáltatás igénybevételének szinte nincs feltétele. Az ellátás során nincsenek 
szigorú elvárások, terápiás szerződések, nem követelmény az absztinencia, a betegbiztosítási (TAJ) 
kártya, a szolgáltatást igénybe vevő akár nevének közlése nélkül is kaphat segítséget.  
 
Az alacsonyküszöbű szolgáltatás lényege: 

- Az egészségügyi és szociális szolgáltatások megismertetése, használatuk ösztönzése, 
megkönnyítése a szenvedélybetegek, az addiktológiai problémával küzdő populáció 
számára.  
- Az intézményi kapcsolatot nem preferáló rendszeres szerhasználókkal való 
kapcsolatépítés, közvetlen környezetük elérése, fogadása, aktuális problémájuk kezelése, a 
járulékos ártalmak csökkentése, a változás elindítása és segítése, a droghasználat járulékos 
ártalmainak csökkentése. 
 

Létrejött kapacitások, nyújtott szolgáltatáselemek tanácsadás, esetkezelés, készségfejlesztés 
megkeresés, tű- és fecskendőcsere. 
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• Az ellátottak köre 
 
Az alacsonyküszöbű ellátás Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területére terjed ki. Az ellátás 
azon szerhasználók csoportjára terjed ki, akik között megtalálhatók a deviánsviselkedésű fiatalok, a 
nehezen elérhető csoportok, a magas kockázati tényezők és az illegális drogokat kipróbálók, ahol 
célunk. az életviteli problémáiknak kezelése a kliens állapotának megfelelő szinten. 
Az alkohol-, kábítószer-, gyógyszer-függők, játékszenvedély-betegek, valamint hozzátartozóik 
pszicho-szociális ellátását végezzük. A szolgáltatást igénybevevők életkorát tekintve, korhatár nincs 
az ellátást illetően. 
 
2019. év során összesen 829 fő vette igénybe az alacsonyküszöbű szolgáltatást 3083 alkalommal. A 
rendszeresen igénybe vevők száma 217 fő. Az alkalmi igénybevevők részére felvilágosító 
előadásokat, interaktív beszélgetéseket tartottunk a szolgáltatás állandó helyszínén, valamint 
gyermekvédelmi intézetekben összesen 29 alkalommal.  
A város számos szakképző iskolájában tartottak drogprevenciós és online függőséggel kapcsolatos 
műhelymunkát, érzékenyítést. A foglalkozások lehetőséget teremtettek arra, hogy tanulók 
körüljárják és megfogalmazzák a drogokhoz és az online világhoz fűződő viszonyukat. 
Alacsonyküszöbű szolgáltatás a statisztikai adatok tükrében: 
Alkalmi/egyszeri igénybevevők száma: 612 fő, rendszeres igénybevevők: 217 fő, férfi: 207 fő, nő: 
10 fő, ópiát használó: 6 fő, amfetamin használó: 12 fő, kannabisz használó: 30 fő, egyéb (herbál, 
kristály, kapszula): 169 fő.  
 
Az új jelentkezők között az elmúlt években tapasztaltakhoz hasonlóan a „klasszikus” drogfajtákat 
használók kevesebben keresték fel a szolgáltatást. A programba kerülés leggyakoribb módja, hogy 
a már szolgáltatást igénybevevők ajánlják barátaik számára ezt a lehetőséget.  
2010-től az alacsonyküszöbű szolgáltatásban nagyszámban jelennek meg új szereket (Gina, 
mefedron, herbál, MDPV, kapszula) használók, melyeket az internetről rendelnek meg vagy díler 
útján szereznek be. A dizájner drogot használók életkora 16-27 év között van, a szerhasználat módja 
intravénás vagy szippantás. Bizonyos csoportok csak intravénásan használják a mefedront (20-30 
fős társaság/lakókörnyezet, baráti kör).  
Az év során 2 568 db tűt adtunk ki és 2 568 db tűt hoztak vissza. Szolgáltatásunk 1:1 arányban 
cseréli a tűt. Ezen kívül utcai megkereső munka során önkénteseinkkel együtt 240 db injektort 
gyűjtöttünk Miskolc városban. Eldobált injektorok által erősen fertőzött területek: Avasi-lakótelep, 
Vasgyár, történelmi Avas, Belvárosi lakótelep. 
 
A Drogambulancia Alapítvány működteti a drogambulanciát, mint magas küszöbű egészségügyi 
szolgáltatást. Az ambulanciát felkeresők részéről gyakran merül fel igényként az anonimitás, amit 
az ambuláns ellátás a finanszírozás miatt nem tud biztosítani. Ezen kliensek részére fel tudják 
ajánlani az alapítvány alacsonyküszöbű szolgáltatását, ezáltal ők sem maradnak ellátatlanul. 
 
A fix helyszínen leggyakrabban nyújtott szolgáltatások egyéni konzultáció, álláskeresési tanácsadás, 
információs, valamint felvilágosító szolgáltatások, injektor csere. 
Egyéni konzultáció: a pszichés gondok kialakulásának és az egyéni életút összefüggéseinek feltárására, 
az egyéni motiváció felmérésére. Szerhasználattal kapcsolatban valamint családi és párkapcsolati 
konfliktusok miatt kértek legtöbbször a hozzánk fordulók. 
Klubszerű szolgáltatás: nyitott csoport, rendszeres, rögzített időpontban, amire nagyon szívesen és 
lelkesen járnak a kliensek behozva más barátaikat is. 
Megkereső tevékenység: elsődleges célja, a szolgáltató intézménybe delegálni a célcsoportot, hogy az 
ottani szolgáltatásokat igénybe vegye.  
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A megkereső munka alkalmával a segítők az ellátási területen élő, vagy ott életvitelszerűen 
tartózkodó, vagy az ellátási területen meghatározott céllal megjelenő, „rejtőzködő” – segítő 
intézménnyel kapcsolatot nem tartó droghasználó egyénekkel, csoportokkal, közösségekkel történő 
– kapcsolatfelvételt illetve tűcserét és információnyújtást végeznek. 
Megkereső munka olyan helyszíneken, ahol nagy arányban tartózkodnak sérülékeny vagy kockázati 
magatartást tanúsító csoport tagjai, akik intézményi kapcsolódást egyébként nem keresnek.  
A megkereső munkát végző szakemberek segítő szolgáltatásokat biztosítanak közösségi irodáknak 
és intézményeknek pl. ifjúsági iroda, iskola. A kapcsolatfelvételen kívül az információ nyújtása, a 
szemléletformálás is kiemelt feladat. 
 

• TÁMOGAT-LAK Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása 
 
2008. szeptember 01-től biztosít szenvedélybetegek részére közösségi ellátását, elsősorban illegális 
kábítószer fogyasztóknak, de a szolgáltatást igénybe vehetik olyanok is, akiknek alkohol 
problémájuk van, vagy viselkedési addikcióban (pl. játékszenvedély) szenvednek.  
Ez az ellátás a szenvedélybetegek számára komplex, hosszú távú, közösségi alapú gondozás, az 
ellátottak otthonában, illetve lakókörnyezetében. A szolgáltatás munkatársai igyekeznek felkutatni 
azon látens szerfogyasztó populációt, amely számára eddig nem volt sem lehetőség ilyen jellegű 
ártalomcsökkentő, preventív szemléletű programokon való részvételre, sem közvetlen csatorna a 
pszichoaktív szerhasználattal foglalkozó intézményekkel való kapcsolatfelvételre.  
Célja: A szenvedélybetegek integrált és teljes jogú tagjai maradjanak a társadalomnak. 
Segítségnyújtás a kliensek számára egészségi és pszichés állapotuk javításában, meglévő képességeik 
és készségeik megtartásában illetve fejlesztésében. Hatékonyság átfogó, integrált és rugalmas 
módon. Egyéni megoldások, a leghatékonyabb pszicho-szociális rehabilitáció megvalósítása. 
Csökkenteni az erős társadalmi intoleranciával kezelt csoport sérülékenységét, különösen a 
társadalmi igazságtalanság, a diszkrimináció, a kirekesztés és a szegénység tekintetében.  
 
Eredmények: 
  - önellátásra való képesség javulása, egészségügyi és pszichés állapot javulása absztinencia elérése, 
megtartása, 
  - nyílt munkaerőpiacon való ismételt megjelenés, családi kapcsolatok javulása, 
  - a negatív folyamatok megállítása illetve visszafordítása, készségek fejlődése, 
  - hatékony stresszkezelés. 
Nyilvántartott kliensek száma: 53 fő, nemek szerinti megoszlás: 36  férfi, 17  nő. 
2018 évi összes gondozási órák száma: 2371 
 

4.9.4. Pályázati programok 

 

• Szociális feladatot ellátó civil szervezetek támogatása 
A MMJV Polgármesteri Hivatalához benyújtott pályázatból az alapítvány UPC-s internet 
előfizetését biztosít, mely a napi munka elengedhetetlen feltétele. 
 

• JV Kulturális Mecénás Alapra benyújtott pályázat 
A művészetterépiás programok anyagköltségét fedezi. 
 

• 2019. október 31-ig tartott a 2017. novemberében megkezdett EFOP-1.8.9-17-2017-00011 
azonosítójú, „Legyen más a szenvedélyed 2” c. projekt 

Konzorciumi partnerként való részvétel. Általános, javallott és célzott prevenciós programokat 
biztosít a célcsoport részére – információnyújtás, készségfejlesztő csoportfoglalkozások, egyéni 
tanácsadás. 
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• Közreműködés az EFOP-2.2.0-16-2016-00002 Gyermek és ifjúságpszichiátriai, 
addiktológiai és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése c. 
kiemelt projekt 2-es alprojektjébe.  

Cél a korai intervenciók a közösségekben, az egészségügyi szakellátás közösségi beágyazottságának 
javítása, a helyi mentálhigiénés teamek hálózatának kialakítása.  
 

• Több általános és középiskolába képviseltette magát az alapítvány, Egészségnapok 
keretében. (Miskolci Szakképzési Centrum Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó 
Szakközépiskolája és Szakiskola, Miskolci Szakképzési Centrum Fazola Henrik Építőipari 
és Művészeti Szakgimnáziuma és Szakközépiskola, Miskolci Szakképzési Centrum 
Berzeviczy Gergely Szakgimnáziuma). 

• A B-A-Z. Megyei Falugondnokok Egyesületének felkérésére szenvedélybetegségek 
megelőzési lehetőségéről tartottak tréninget falugondnokoknak. 

• A B-A-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház felkérésére közreműködött 
a „Lelki Egészségközpont Miskolcon” c. projektben, melynek keretében havi 
rendszerességgel az általános prevenció részeként információnyújtó előadásokat tartott a 
lakosság körében, alkalmanként minimum 50 fő részvételével. A program 2020. október 
31-ig tartott.  

• Megkezdődött a EFOP-1-8-7-16-2016-00026 „B Terv – A másik választás”c. projekt 
megvalósítását, mely 2021. február 28-ig tart. A projektben a Drogambulancia Alapítvány 
konzorciumi partnere a Laurusz Szociális és Kulturális Egyesület. Az alapítvány a program 
keretében szerteágazó tevékenységet végez az általános és célzott prevenció területén. 
Kiemelt városrészek: Avas, Lyukó, Pereces, belváros. 

 
A projekt célja: A fiatalok számára, olyan közösség kialakítása, mely megvédi őket a káros és 
veszélyes kortárshatásokkal szemben, valamint pozitív mintát nyújt a szabadidő hasznos eltöltésére, 
a résztvevők egészségtudatos magatartásának fejlesztése, a droghasználattal kapcsolatban az ahhoz 
vezető kockázati tényezők szerepének csökkentése, a drogfogyasztás előfordulását mérséklő, védő 
tényezők felerősítése, összességében a droghasználat (legitim és illegitim drogok) előfordulási 
arányának csökkentése. A pályázatot az egészségfejlesztés komplex modelljének szemléletével 
valósítja meg. Célcsoport a veszélyeztetett fiatalok és családjaik.  
 
A programban megvalósuló tevékenységek:  
Szakmai workshopok működtetése, együttműködési megállapodások megkötése.  Helyzetértékelés, 
beavatkozások, módszerek és szabályozások kidolgozása, monitorozása. 
Csoportfoglalkozások szervezése és megvalósítása: „Elég jó szülő vagyok” – családi rendszer 
megerősítése, „Tükör-kép” – személyes erőforrások fejlesztése, „Kulcs” - beilleszkedési és 
életvezetési készségek fejlesztése, „Identity” - önismeret-fejlesztő társasjáték klub, „Manu-art” – 
önismeret-fejlesztő alternatív művészeti technikák, „Online labirintus”, avagy az internet előnyei és 
veszélyei  
Alternatív szabadidős programok: Balansz - stressz oldó torna, Kamakupa sportnapok, Ifjúsági 
klub működtetése – Perecesen, Fotóklub, Kommunikációs műhely, Újrahasznosító és 
Barkácsműhely az Avason, Playback színház, Belvárosi kalandtúrák, Nyári napközis táborok. 
 

4.9.5. Együttműködések 

- A miskolci, szendrői, encsi, ózdi és gönci EFI-k, a tiszaújvárosi és a debreceni KEF –
szervezetekkel. 

 
 
 



43 

 

- A városban működő szociális, köznevelési és egészségügyi intézmények és társszervek: 
MESZEGYI, TEGYESZ, Önmegvalósítás Egyesület, Dialóg Egyesület, Észak – Keleti 
Átjáró Egyesület, Esélyteremtő Nonprofit Kft. Máltai Szeretetszolgálat, Napfényt az 
Életnek Alapítvány, B-A-Z Megyei Alkoholizmus Ellenes Egyesület, Baptista Tevékeny 
Szeretet Misszió „Új esély háza” Miskolc, B-A-Z Megyei kórház pszichiátriai osztály, 
Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Kar, Bölcsészettudományi Kar, Egészségügyi 
Kar. 

- Tevékenyen vett részt az alapítvány a miskolci KEF, valamint a Szociális és Egészségügyi 
Civil Műhely munkájában. 

- Valamennyi városi szintű rendezvényen (Kábítószer-ellenes világnap, szociális munka 
napja, Miskolc Város napja) képviseltette magát szervezetünk.  

 

4.10. Miskolci Áldozatsegítő Központ 

 
A Miskolci Áldozatsegítő Központ és az Önkormányzat 2018. június 20-án kötött együttműködési 
megállapodást, amely megállapodás a polgármester személyében történő változás miatt, de 
tartalmát annak nem érintve került módosításra 2020. április 20-án. 
A partnerség lehetőséget biztosít arra, hogy szakmai rendezvényeken, prevenciós előadásokon a 
MÁSK munkatársai az áldozatsegítéssel kapcsolatos előadások előadóiként tájékoztatást adjanak a 
magyarországi áldozatsegítés rendszeréről. 
A Salkaházi Sára Programot 2014 júniusában indította el az Önkormányzat, hogy ezzel is kifejezze 
a város az idősek iránti tiszteletét, megbecsülését. A program keretében számos közösségi 
rendezvényt szerveztek számukra.  
2019. augusztus 15-én került sor arra a megbeszélésre, amelyen a Miskolc Holding képviselői, 
programfelelősök, a Miskolci Önkormányzati Rendészet igazgatója, és a B.A.Z. Megyei Rendőr-
főkapitányság képviseltette magát. 
A megbeszélés témája a 2019 szeptemberében indult városi rendezvénysorozat volt, amelynek 
keretében nagyszámban résztvevő, nyugdíjas korú ember kapott tájékoztatást az áldozattá válás 
elkerülése érdekében létrejövő, különböző bűnmegelőzési témákat, gyakorlati ismereteket 
felsorakoztató előadásokon, amelyeken előadóként a miskolci Központ is szerepet vállalt. 
2019. szeptember 3-án az Ady Endre Művelődési Házban, szeptember 10-én az Ifjúsági Házban, 
szeptember 11-én pedig a Vasgyári Közösségi Házban nyílt lehetőség a nagy nyilvánosság előtt 
történő interaktív, tájékoztató előadások megtartására.  
A Miskolci Önkormányzati Rendészettel kialakulóban van az a szakmai partneri kapcsolat, 
amelynek célja, hogy a teljes állomány számára ismertté váljon az áldozatok számára nyújtható 
támogatások, szolgáltatások köre, hogy a rendészek komplex tájékoztató tevékenységet tudjanak 
nyújtani a bűncselekmények és a tulajdonelleni szabálysértések áldozatai számára. 
2020-ban nem volt közös feladatvégzése, programja Miskolc városának a Központtal, amely 
nagyban betudható a járványügyi helyzet miatt előállt korlátozott körülményeknek. 
2021 tekintetében viszont közös munka vette kezdetét a város Kapcsolati Erőszak Áldozatainak 
Támogatására Tervezett Stratégia előkészítése kapcsán, amelynek meghívott szakmai résztvevője a 
Központ.  
 

5. Összegzés 

 
A fentiek alapján megállapítható, hogy a Bűnmegelőzési stratégia nevesített szereplői hatáskörükön 
belül igyekeztek teljesíteni a számukra meghatározott célokat. A járványhelyzet sajnálatosan 
jelentősen felülírta a terveket, így azok csak részben valósulhattak meg. 
  
A fentiek figyelembevételével javaslom a beszámoló elfogadását. 


