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1. Bevezetés
A Miskolci Önkormányzati Rendészet (továbbiakban MIÖR) megalakulásának kilencedik
évfordulójához közeledünk. A 2013-év áprilisi alapítástól eltelt évek tapasztalatainak
hozzáadásával rendészetünk folyamatosan szolgálja Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzatának közrendre és közbiztonságra vonatkozó törekvéseit.
Erre a kilenc évre a folyamatos változás, átalakulás és fejlődés volt jellemző és nem utolsó
sorban az elfogadás, elfogadtatás korszaka volt. Szükség volt erre a tanulási folyamatra, hiszen
olyan szervezeti egység alakult meg városunkban 2013. áprilisában, amely ez idáig még nem
csak itt helyben, hanem az ország más településein sem volt. Kevés gyakorlati tapasztalat állt
rendelkezésre, mint rendészeti szervezet működtetésének, alapításának tekintetében,
azonban szervezeti egységünk jogelődje a közterület-felügyelet már adott szakmai
ismereteket és alapokat, melyek birtokában meg lehetett kezdeni a munkát. Ez új szervezet
létrehozása nagyon sok szervező munkával és anyagi ráfordítással járt.
Kialakítottuk az infrastruktúrát, ezzel együtt beszereztük a szükséges technikai eszközöket,
gépjárműveket, a híradástechnikai összeköttetéshez szükséges eszközöket, elsősorban
telefonokat majd rádiókat, rendszerbe állítottuk a kollégáink által közterületen használt az
intézkedések dokumentálásához szükséges informatikai hátteret, a robotrendész programot.
Megtanultuk ezek hatékony, gyors alkalmazását, folyamatosan igazítottuk az elvárásokhoz és
jogszabályi változásokhoz.
Személyzeti téren a kezdeti állandóságot, illetve fejlődést sajnálatos módon felváltotta a
közigazgatás – és az élet szinte minden területére jellemző fluktuálódás, de mégis sikerült
megtartanunk a szervezet hatékony működéséhez szükséges állományt. Szakmailag
folyamatos képzés alatt álló, az intézkedések minőségében permanens javulást tükröző olyan
csapatot építettünk, amely képes az egyre növekvő feladatait ellátni, és szembenézni az egyre
növekvő kihívásokkal.
Szervezetünk ezen szakmai-fejlődési folyamatában különös hangsúlyt fektet a képviselőtestület által megalkotott és a MIÖR számára feladatot és hatáskört megállapító
önkormányzati rendeletekre.
A helyi sajátosságok figyelembevételével összhangban végzett jogalkotási és rendészeti
jogalkalmazási tevékenységek egymásra visszahatva, egymás létjogosultságát megerősítve
szolgálják városunk biztonságát, ezzel értékesebbé, élhetőbbé, stabilabbá és szebbé téve
Miskolcot.
A MIÖR 2021. évben is a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról szóló 1744/2013. (X. 17.) Korm.
határozat által megfogalmazott célok szerint végezte szakmai tevékenységét, illetve Miskolc
Város 2021. évben elfogadott Bűnmegelőzési Stratégiájának figyelembe vételével.
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A közterületek rendjének, tisztaságának, biztonságának megtartásán és fokozásán keresztül
megteremthető állampolgári-közbiztonsági komfort az abban résztvevő rendészeti,
rendvédelmi szakterületek együttműködésének közös produktuma.
Megalakulásunkat követően folyamatosan fejlődünk, és jelenlétünkkel szolgáljuk Miskolc
Város lakóit annak érdekében, hogy biztonságban érezhessék magukat, akik pedig ez ellen
tesznek, érezzék, hogy itt vagyunk, figyelünk, és megteszünk mindent azért, hogy a jogellenes
cselekedetek ne maradjanak következmények nélkül.
Az ma már mindenki számára világos, hogy a rendőrség bár a közrend-közbiztonság
fenntartásában elsődleges szerepe van – valljuk meg őszintén – jelenlegi feladatai mellett nem
képes minden lakossági kihívásnak egyedül megfelelni- mindannyian tudjuk, rendet csak
összefogással ehet teremteni.
Éppen ezért, rendészetünk kiegészítő-támogató szervezetként igyekszik akár önállóan, akár
pedig a közös szolgálatok ellátásával segíteni a rend, a biztonság megerősítésében.
A rendészet létrehozásának egyik oka többek között az is volt, hogy tevékenységével kitöltse
azt az rést, amely ezen a területen, a kisebb súlyú jogsértésekre történő reagálások hiányában
mutatkozott.
A város lakossága joggal várja el, hogy békében-biztonságban érezhesse magát. Joggal várja
el, hogy a fárasztó napi munkát követően pihenhessen. Joggal várja el, hogy a közterületek
rendjét ne zavarják meg antiszociális magatartások és azt is joggal várja el, hogy amennyiben
ilyen cselekmények bekövetkeznek, azok ne maradjanak észrevétlenül, illetve reagálás nélkül
az erre jogosult hatóságok vonatkozásában.
Tevékenységünk nyitott, mindenki számára átlátható, és a közterületi jelenlétünk mellett a
folyamatos ügyeleti, és munkaidőben működő ügyfélszolgálat fenntartásával is igyekszünk
eleget tenni a velünk szemben támasztott elvárásoknak. Ebben a tevékenységben
megkerülhetetlen a MIÖR szerepe és jelentősége, valamint az operatív tevékenységében
kicsúcsosodó következetes, rendszeres és aktív feladatellátása, azok mérhető eredményei.
Az éves beszámoló alkalmával hangsúlyozni szükséges, hogy az alapfeladatok ellátásán túl
végzett és vírushelyzettel összefüggő védelmi tevékenységek az intézményünket városistratégiai szintű szervezetté emelték.
Ebben az évben a beszámoló már második alkalommal a Miskolci Rendőrkapitányság
beszámolójával egyidejűleg kerül a közgyűlés elé. A két szervezet tevékenysége rendkívül
szorosan és megkerülhetetlenül kapcsolódik egymáshoz. Ennek alapján az elmúlt évi
események és eredmények is közösen értékelhetőek.
Nagyon fontos, hogy kollégáink megjelenésében, intézkedési kultúrájában jelentős javulás
tapasztalható. Azt tudjuk, hogy milyen fontos szerepet játszik intézkedés közben a higgadt,
kulturált, szakmailag megalapozott viselkedés, és természetesen a jogszabályok betartása,
betartatása mellett nagyon fontos munkatársaink empatikus viselkedése is.
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Bár viszonylag új szervezet vagyunk és folyamatos képzés alatt áll testületünk minden egyes tagja,
szükséges beszélnünk arról, hogy ennek ellenére nem dőlhetünk hátra nyugodtan, hiszen a
jogszabályok, az elvárások folyamatosan változnak. Változik a személyi állományunk összetétele
is, így ahhoz, hogy szakmailag és emberileg egyaránt megalapozott intézkedéseket
foganatosíthassunk állandóan tanulnunk, képeznünk kell magunkat és kollégáinkat.

Az elmúlt évről röviden:
A hátunk mögött álló évben a rendészetünk életében a városvezetés támogatását élvezve, az
első két hónap a szervezet működésének teljes és részletes elemzésével, átvilágításával telt.
Vezető kollégáim segítségével áttekintettük a szervezet teljes működését, és meghatároztuk
a változtatás irányát.
Kijelöltük azt az utat, amelyet elsősorban a város lakóinak, közbiztonságának érdekben be kell
járnunk, és úgymond feje tetejére állítottuk a szervezeti struktúra meghatározását.
Ennek lényege, hogy eddig elsősorban az adminisztratív területre épülő rendészet végezte
feladatát, ma már a közterületi szolgálat, és az ezt kiszolgáló, csökkentett létszámú, de
hatékonyabban működő irodai létszám együttesen a szinergiákat kiaknázva végzi,
mondhatom eredményesebben tevékenységét.
Visszatekintve Miskolc Város elmúlt néhány évének közrendvédelmi, bűnügyi statisztikájára,
megállapítható, hogy városunkban évről évre csökken, illetve stagnál a jogsértések száma,
talán csak az elmúlt időszak hozott kismértékű emelkedést a statisztikákban. Bízom benne,
hogy az eredmények elérésében értékelhető szerepünk volt.
Megismert bennünket a város, a jogkövető állampolgárok tekintetében szervezetünk
elfogadottá és nélkülözhetetlenné vált. Rendszeresen és egyre gyakrabban kérik
segítségünket úgy a városlakókat ért jogsértések vonatkozásában, de akár felvilágosítás kérés
tekintetében is.
Megítélésünk szerint megszereztük azt a szükséges támogatást és bizalmat, amely fontos
ahhoz, hogy az állampolgárok nem csak akkor fordulnak hozzánk, amikor bajban vannak,
hanem az intézkedéseink során információkkal más módon nyújtott segítséggel is támogatják
munkánkat. Persze azt is tudjuk, akivel szemben valamilyen szankcióval éltünk nem feltétlenül
szeret bennünket.
Munkánk számára a legnagyobb elismerés az, ha a lakosság részéről érkezik köszönet, vagy
pozitív visszajelzés is, amely erősít bennünket.
A következőkben részletesebben ismertetem az elmúlt időszak változásait. Az átalakítást, a
feladatok, a szervezet és a személyi állomány és a feladatok tekintetében az átvilágítással
kezdtük meg.
Ennek eredménye határozta meg számunkra, hogy mihez is kell nyúljunk. A szervezet
átalakításában rendkívül fontos volt, hogy a működés hatékonyabbá tétele mellett a
gazdaságossági szempontokat is figyelembe vegyük, racionalizáljuk szervezetünket. Célként
jelöltük meg, hogy az adminisztráció csökkentésével egyidejűleg az utcákon, tereken olyan
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állomány legyen jelen, akik minél rövidebb reagálási időn belül, minél hatékonyabban
intézkednek.
Az állománytábla, szerkezeti struktúra szinte felkínálta, hogy egy osztály, a korábbi
szervezetfejlesztési és irányítási osztály megszüntetésével és a feladatok átszervezésével
csökkentsük az adminisztrációs létszámot annak érdekében, hogy arányaiban a közterületi
szolgálat legyen a meghatározó.
Ez az alapja minden rendészeti tevekénységnek, a többi szervezeti egység pedig – beleértve a
vezetést is – azért kell, hogy dolgozzon, hogy a közterületi szolgálat minél hatékonyabban,
megerősödve tegye a dolgát.
Tehát az egy évvel ezelőtti SZMSZ módosítással az állománytáblából kikerült egy osztály,
vezetőjével, és beosztottjaival együtt, az itt dolgozók feladatköre átszervezésre került, így
csökkent az adminisztrációs létszám. Ez volt a vezetést érintő első nagy változás.
Legalább ennyire, ha nem még inkább fontos volt a járőrszolgálat átalakítása, a közterületi
jelenlét növelése érdekében. Az addigi önálló mezőőri csoportot integráltuk a Járőrszolgálati
Osztály keretébe, így egy csoportvezetői beosztást megszüntettünk.
Visszaállítottuk az ideiglenesen szüneteltetett lovas mezőőri szolgálatot- igaz ugyan, hogy csak
egy párossal, de az ő jelenlétük kiemelkedően fontos a hétvégi házas területeken, hiszen olyan
helyekre jutnak el, ahová sem a gyalogos, sem a gépkocsizó szolgálat nem, vagy csak alig-alig
jut el.

Átalakításra került a járőrök irányítási rendszere
A járőrszolgálat irányítást új alapokra helyeztük, bevezettük az ún. váltásirányitói beosztást.
Ezt leginkább a korábbi rendőrségi ügyeletvezetői beosztáshoz tudnám hasonlítani, hiszen
ezen kollégák rendkívül fontos szerepet töltenek be rendészetünk életében – övék az
elsődleges irányítás, a beszámoltatás, a feladatok meghatározása, az ügyiratok, az
ellenőrzendő területek és feladatok kiadása, azok visszaellenőrzése, a lakossági bejelentések
fogadása, az azokra történő reagálás és visszajelzés – merthogy amikor erre lehetőség van és
indokolt, a bejelentőt tájékoztatjuk az általunk tett intézkedésekről, megköszönve a jelzést.
Kifejezetten embert próbáló feladat ez, hiszen talán a legsokrétűbb tevékenység az övék a
rendészeten belül.
Átalakítottuk az ügyeleti és térfelügyeleti osztályt, amelyhez mellérendeltük az
objektumvédelmi feladatokat is – kiváltva ezzel a csekélyebb munkaidő kihasználtsággal
rendelkező éjszakai, és hétvégi portai szolgálatot.
Az osztály a járőrszolgálat mellett végzi a kb. 310 db közterületi kamera megfigyelését, az
adatok mentését és az eljárást folytató szabálysértési, bűntető vagy közigazgatási eljárásokhoz
történő képek biztosítását.
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2. Rendészeti feladatellátást és hatáskört meghatározó jogszabályi háttér
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése II-9/4210/2013. sz. határozatával, 2013. április 1.
napjával „Miskolci Önkormányzati Rendészet” névvel önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szervet alapított, és jóváhagyta az új intézmény szervezeti struktúráját.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17.
pontja a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi
önkormányzati feladatok közé sorolta a közreműködést a település közbiztonságának
biztosításában.
A hivatkozott jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés érdekében a MIÖR feladat- és
hatáskörének megfelelően, alapító okiratában meghatározott rendészeti tevékenységét
alábbi jogszabályok által támasztott követelményeknek megfelelően gyakorolja.
•

Magyarország Alaptörvénye

•

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

•

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

•

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

•

a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény

•

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

•

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

•

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

•

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

•

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

•

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének hatályos önkormányzati
rendeletei és határozatai
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A jelen pontban meghatározott jogszabályi követelményeknek eleget téve a MIÖR alapító
okiratában meghatározott közbiztonsági tevékenysége az alábbi feladatok ellátásában valósul
meg:
•

A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott, engedélyhez, illetve
útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése,

•

A közterületek rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabályok által tiltott
tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, szükség
esetén szankcionálása,

•

A jogellenes állapot jelzése, intézkedés kezdeményezése, ha a szükséges eljárás más
hatóság feladatkörébe tartozik.

•

Közterületen jogtalanul, szabályellenesen
eltávolításának kezdeményezése,

•

Az önkormányzat tulajdonában, használatában lévő vagyontárgy védelmét a
közterület-felügyeletről szóló törvény keretei között,

•

Miskolc Megyei Jogú Város közterületek rendjéről,
önkormányzati rendelet végrehajtásának ellenőrzése,

•

Az élhető környezet védelmének érdekében közreműködik az közterület, az épített és
természetes környezet védelmében,

•

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének
jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet végrehajtásának ellenőrzése,

•

Az életminőséget befolyásoló antiszociális magatartásformák elleni fellépés,

•

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.)
Korm. rendelet végrehajtásának ellenőrzése,

•

A Közgyűlés által a MIÖR számára rendeletben, határozatban meghatározott feladatok
ellátása.

elhelyezett

építmények,

köztisztaságról

tárgyak

szóló

a

A feladatok ellátása csak a megfelelő gazdasági háttér megléte esetén teljesíthető, így a
következőkben ismertetem az elmúlt év rendészeti költségvetését.
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3. Intézményi költségvetés, a számadatok tükrében
3.1. Költségvetés
Az elmúlt év költségvetését a rendkívül szoros, de megfelelő kezeléssel kézben tarthatóság
jellemezte. Igyekezetünk olyan gazdasági helyzetet teremteni, amely a működést nem
veszélyeztette, és nem befolyásolta a közbiztonság alakulását sem.
A 2021. évi költségvetési keret az előző évekhez hasonlóan egy kiegyensúlyozott működést
biztosított a Miskolci Önkormányzati Rendészet számára. Működésünk során minden esetben
legfontosabb szempontunk a költséghatékonyság és tervszerű gazdálkodás volt.
3.1.1. Költségvetési adatok
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés)
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról szóló 8/2021.(III.05.)
számú rendeletében döntött a MIÖR 2021. évi költségvetésének megállapításáról,
melynek előirányzata 729 593 526,- Ft volt.
Kiadások előirányzata

Személyi kiadások:
Járulékok:
Dologi kiadások:
Beruházás:
Felújítás:
Összesen:

493 463 857 Ft
94 052 905 Ft
122 097 414 Ft
19 281 675 Ft
697 675 Ft
729 593 526 Ft

Bevételek előirányzata

Saját bevétel:
Finanszírozás
Összesen:

2 964 732 Ft
726 628 794 Ft
729 593 526 Ft

3.1.1.1. Kiadások
Személyi kiadások előirányzata: 493 463 857 Ft.
Ezek a kifizetések tartalmazzák a jelenlegi dolgozók alapilletményét, különböző pótlékokat,
költségtérítéseket, hozzájárulásokat, a cafetériát valamint a megbízási díjakat. A megbízási
díjat 4 fő részére különféle feladatok ellátására fizetjük.
Munkaadót terhelő járulékok előirányzata: 94 052 905 Ft volt.
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A városvezetéssel történt egyeztetés eredményeként és jóváhagyásával 2021. október 01.
napjától egy soron kívüli, átlag 20 %-os béremelés történt rendészetünknél. Ez a lépés nagyban
hozzájárult a MIÖR, mint munkahely vonzóvá tételéhez és a munkaerő megtartásához.
A jóváhagyott Életpálya modell, és az abban rögzített, objektív teljesítmény-értékelésen
alapuló, bérbesorolás és eltérítés lehetősége a kollégainkat nagyobb teljesítményre ösztönzi,
hiszen az kihatással van a jövedelmi viszonyokra.
A Dologi kiadások előirányzata 122 097 414,-Ft volt ez elmúlt évben.
Ez a tétel a rendészet működését biztosító kiadásokat tartalmazza. Meg kell jegyezni, hogy a
2021. második félévi fokozatosan emelkedő árak (gáz, elektromos áram, üzemanyag)
megnehezítették a MIÖR gazdálkodását.
Az elmúlt két évben beszerzett új gépjárművek nem igényeltek jelentős karbantartási
kiadásokat, az így megspórolt összeggel kompenzáltuk a megemelkedett üzemanyag
költségeket. Fontos megjegyezni, hogy az új járművek mellett a korábban beszerzett terepjárók
egy része már jelentős mértékben amortizálódott, rendszeres javítást igényelnek, amelyeknek
folyamatosan növekednek a költségei.
Jelentős kiadást képviselt továbbá a MIÖR minden dolgozóját érintő és az elmúlt év második
felében képzett és gyakorlott trénerek bevonásával megtartott „Önismereti és
együttműködési tréning”.
Ennek azonban a kiadási oldal mellett a hétköznapokra, a kommunikációra, a saját és mások
ismeretére vonatkozóan jóval nagyobb gyakorlati haszna volt, mint annak anyagi oldala.
A rendészet Beruházás előirányzata 19 281 675 Ft. volt az elmúlt évben.
Beszerzésre került 1 db Dacia Duster típusú gépjármű 4 469 000 Ft értékben, mely nagyban
elősegíti járőrszolgálatunk mobilitását, és amellyel kiváltottuk az egyik, még a rendészet
alapításával egyidejűleg beszerzett, ma már gazdaságtalan javíthatóságú terepjárónkat.
Ugyancsak beszerzésre került 25 db adóvevő a hozzákapcsolódó licensz díjjal és egy
diszpécser programmal 4 970 563 Ft értékben. Ezen URH rádiók beszerzésével új alapokra
helyeztük a járőrtevékenységhez kapcsolódó kommunikációt, egyben meghatározva annak
jövőbeli irányát.
A Robot-rendész rendszerünk bővítésére 373 380 Ft-ot, a Mezőőri program frissítésére
231 140 Ft - ot fordítottunk.
Felújítás:
A 2019. szeptemberében átadásra került Operatív Műveleti Központtal rendészetünk
stratégiailag központi épületté vált, így indokolttá vált a külső védelme is. A rendészet és az
OMK épületének külső falán a már meglévő mozgásérzékelős világítás felújítása és számuk
bővítése szükségessé vált, melynek felújítására 697 675 Ft-ot költöttünk.
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3.1.1.2. Bevételek
Intézményünk jelentős saját bevétellel nem rendelkezik. A rendészet alaptevékenységéből
adódóan kiszabott szabálysértési bírságok az önkormányzat (helyi közigazgatási bírságok) és a
központi költségvetés (pl. szabálysértési helyszíni bírság) különböző számláira folynak be.
3.2. Létszámhelyzetünk
A létszám a 2013-évben megkezdődött dinamikus emelkedését követően 2021-évben is
megőrizte a sokrétű és nagyszámú feladatok ellátásához rendelt 160 fős engedélyezett
keretszámát.
Létszámadatok
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2. ábra | az operatív és az adminisztratív létszám
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Néhány gondolat a közterületi szolgálatokról. Azt tudjuk, hogy a járőrszolgálat legfőbb
letéteményesei a közterület-felügyelők és a mezőőrök. Mindkét szolgálati ág – közterületfelügyelői és mezőőri- fontos segítője a járőrtársként szolgálatot teljesítő segédfelügyelői
állomány.
Ők azok a kollégák, akik felvételüket követően a szükséges vizsga megszerzéséig járőrtársi
feladatok ellátásával segítik a már végzettséggel rendelkező kollégáink munkáját. Ez az
állomány ebben a formában átmenetiként tekinthető, hiszen az a végső cél, hogy mindegyik
ebben a státuszban dolgozó kolléga minél rövidebb időn belül letegye a közterület-felügyelői
vagy mezőőri vizsgát. Így teljes értékű, önálló intézkedésre jogosult önkormányzati rendész
váljon belőle.
Segédfelügyelő kollégáink egyébként nem csak rendészetünk más munkatársaival látnak el
közös szolgálatot, hanem meglehetősen gyakran vesznek részt a rendőrséggel közös
szolgálatok végrehajtásában is.
A közterületi szolgálat munkáját a térfelügyeleti szolgálat, és az ügyelet segíti, míg a
keletkezett ügyiratokat a hatósági csoport dolgozza fel, végzi az iktatási irattározási
feladatokat. Természetesen nem mehetünk el szó nélkül a gazdasági és HR részlegünk mellett
sem, nélkülük nemigen lenne fizetésünk, és a csapot sem biztos, hogy lenne, aki megjavítja.
Az igazgatóságon dolgozó adminisztratív feladatokat ellátó kolléganők nélkülözhetetlenek a
vezetői tevekénység megsegítésében
Kidolgozásra került, és folyamatos aktualizálás alatt áll a Rendészeti Életpálya Modell
(továbbiakban ÉPM).
Ennek a lényége, hogy a kollégáink számára a Közszolgálati egyéni teljesítményértékelés
rendszerével összhangban alkalmazva gyakorol hatást a MIÖR- köztisztviselőinek
illetményére, és az egyenruhán viselt előmeneteli jelképekre, amely ugyan rendfokozati
jelzéshez hasonló, de kizárólag belső használatú, és a nyújtott teljesítménnyel van
összefüggésben.
A két rendszer, az ÉPM és a közszolgálati teljesítmény értékelés együttes alkalmazása:
•
•

a motiválható köztisztviselőket minőségi munkavégzésre, fejlődésre készteti,
a jó szakmaisággal és szorgalommal dolgozókat ambíciójuk megőrzése mellett hasznos
kompetenciáikban tovább erősíti.

Az állományi létszám alakulása szempontjából megemlítendő negatív tényező a pálya
elhagyása, amely jellemzően a teljes szakmai elhivatottság kialakulásának elmaradására,
valamint az egyén saját teljesítménye alapján elért és az ÉPM által meghatározott bérének
versenyképtelenségére vezethető vissza (Exit-interjú alapján).
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A távozó kollégák pótlását szolgáló toborzó tevékenysége a MIÖR-nek 2020-évben nem
volt(!), erre 2021-től azonban intézkedtünk, és azóta is folyamatosan történik az új állomány
kiválasztása. A 2021-évben folytatott toborzási tevékenységünk során kiaknáztuk a mai korra
jellemző kommunikációs csatornákat, melynek kiemelkedő sikere, hogy nagy arányban tudtuk
megszólítani a fiatal, pályakezdő korosztályt is. Ennek eredményeként jelentős mértékben
fiatalodott a közterületi szolgálatot ellátó operatív állományunk. Közülük 14fő 2022-évben a
szakosodási folyamatot követően sikeres közterület-felügyelői vizsgát tett.
Ezzel összefüggésben fontos kitérnem arra is, hogy jelentősen nehezítette az új kollégák
felvételét és a beiskolázását a felnőttképzésről szóló törvény jelentős változása, 2021. január
1-től. Ennek értelmében megszűnt a korábbi ún. OKJ képzés, amelynek keretében tudtunk
közterület-felügyelőt képezni, de az új rendszer, még nem állt készen, így gyakorlatilag nem
volt olyan akkreditált képző szerv, amely képezni tudott volna közterület-felügyelőket.
Erre ez év elején nyílt lehetőség, amelyet mi azonnal ki is használtunk, de az elmúlt év sajnos
ezen ok miatt képzés nélkül telt el.
Az elmúlt évben a közterületi szolgálatból bevontuk azokat az idősebb, gyengébb fizikai
állóképességgel rendelkező kollégáinkat, akiknek a közterületi szolgálat teljesítése már
nehézséget okozott.
Az emberi erőforrásainkkal történő felelős és ésszerű gazdálkodásnak köszönhetően
folyamatosan és eredményesen tudtunk helyt állni a legnehezebbnek tűnő feladatokban is,
melyekben szolgálhattuk a miskolci állampolgárokat, egyben tevékenyen tehettünk
embertársaink egészségének, életének védelme érdekében.
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4. Közterületi járőrtevékenység, mint a rendészet alapfeladata
4.1. Járőrszolgálati Osztály tevékenysége és annak fejlesztési koncepciója
A rendészeti, szakmai átvilágítás eredménye indokolttá tette az egyes járőrszolgálati
feladatellátási típusok és azok működésének további vizsgálatát. A megállapítások egy olyan
működésre világítottak rá, amelyek hatékonyságuk vonatkozásában nem adnak megfelelő
választ a kívánt rendészeti célok maradéktalan elérésére.
A feltárt hiányosságok korrigálása érdekében szükségessé vált a területi felosztás elve alapján
működtetett rendészeti modell továbbfejlesztése.
Fejlesztendő elemei:
•
•
•
•

új területi felosztás,
reagálási idő csökkentése,
általános mobilitás növelése,
körzeti rendészeti modellben korábban meghatározott elvárások általánossá tétele.

Az elindított folyamat tehát jelenleg és a jövőre nézve is egy olyan továbbfejlesztett modell
működtetése, amely a nap 24 órájában biztosítja az állandó és széleskörű közterületi
jelenlétet, ezzel megteremtve a lakossággal való közvetlenebb kapcsolatot.
A Miskolci Önkormányzati Rendészet által korábban bevezetett és továbbfejlesztést igénylő
körzeti rendész szolgálatot, szakmai egyeztetéseket követően új alapokra helyeztük az alábbi
elgondolásokkal.
Az önkormányzati képviselők választó körzetét is figyelembe véve az „új szakmai területi
felosztási elv” bevezetése előtt elvégeztük a választó körzetek közbiztonsági fertőzöttségének
felülvizsgálatát egy probléma térkép alapján, ami objektív adatokat szolgáltatott arra, hogy az
önkormányzati választói körzethez kötődő 19 körzeti rendész területei közül többet
szakmailag összevonjunk, területileg átalakítsunk.
Első lépésként Miskolcot 4 zónára osztottuk fel, hogy a területi és a populációt jellemző
eltérésekből adódó anomáliákat ki tudjuk küszöbölni.
Miskolc közigazgatási területének további felosztása során nagy hangsúlyt fektettünk a
földrajzi adottságokra, a terület optimális ellenőrzésének lehetőségére, mobilitásra,
gazdaságosabb működtetésre és ezáltal a közterületen eltöltött idő maximalizálására.
A 4 zónás elképzelésből kiindulva, 10 területre osztottuk fel Miskolc Megyei Jogú Város
közigazgatási területét, ami rendészeti-szakmai szempontból nem minden esetben igazodik az
önkormányzati képviselők választói körzetének elhelyezkedéséhez, de a fentiek alapján
mindenképpen egy hatékonyabb közterületi szolgálat ellátást eredményez.
Az „új szakmai területi felosztási elv” kialakítása igazodik a problématérkép adataihoz. Az ott
jellemző jogsértéseket alapul véve terveztük meg a rendész-járőr feladatokat is.
Kialakításában vezető szempont az volt, hogy a területre rendelt közterület-felügyelő a
leghatékonyabban tudjon működni, intézkedni, ezzel a lakosság segítségére lenni. Ez a hármas
egység szavatolja az állampolgárok által elvárt szolgálatellátást.
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A Miskolci Önkormányzati Rendészet közterületre vezényelhető létszámát figyelembe véve
jelenleg egy körzetért 3-4 fő (közterület-felügyelő, mezőőr) felel, akik nagyobb
rendszerességgel, éjjel, hétvégén és ünnepnapokon is szolgálatba vezényelhetők – szemben
a korábbi gyakorlattal, amely kizárólag hivatali munkaidőben és hétköznap vezényelte
szolgálatba a rendészek egy csoportját. Így rugalmasabb szolgálatellátással, rövid idő alatt
tudnak reagálni a képviselői és az állampolgári bejelentésekre.
A kijelölt területekre vezényelt állandó járőrpárok – technikai fejlesztésünknek köszönhetően
- olyan rádiókészülékkel teljesítenek ma már szolgálatot, melyek a rádió, a helymeghatározás,
a 13 MP-es fényképezőgép, a dokumentum ki-és visszaküldési lehetőség mellett mobiltelefon
funkcióval is el vannak látva, így az elérhetőségek lehetősége is bővül. Ez az új eszköz és annak
diszpécser funkciója jelentős mértékben segíti az ügyeleti és a vezetői munkát egyaránt.
Kérdés esetén hosszabb időre vissza tudjuk nézni a járőrök mozgását, amely alapján pontos
információk állnak rendelkezésre az egyes területeken végrehajtott járőrszolgálatokról
(területi lefedettség, aktivitás).
A közterületi tevékenységünk egyik jelentős eleme volt az ún. roncsjárművekkel kapcsolatos
intézkedésekhez köthető eljárási protokoll újragondolása. A korábbiakban követett
eljárásrend is megfelelt a jogszabályi követelményeknek, de nem használta ki annak minden
lehetséges elemét. A megváltozott eljárási rend rendkívül eredményesnek bizonyult.
Folyamataink nem csupán a jogszabály szerinti és hatósági jelzéssel nem rendelkező
gépjárművek közterületi eltávolításra irányultak, hanem eredményesen jártunk el minden
üzemképtelen kategóriába tartozó járművek esetében is.
Az eredmény mind számszakilag, mind pedig látványában is kimutatható, hiszen az elmúlt év
végig 80%-os eredménnyel zártuk az ilyen típusú intézkedéseinket, mely mutatók azóta is
folyamatosan javulnak.
4.2. Közterületi járőrtevékenység
A közterület-felügyelői szolgálat alapvető formája a gyalogos szolgálat, ami kiegészül a
gyorsabb reagálás érdekében a gépkocsizó járőrszolgálattal.
Tavasztól őszig terjedő időszakban a fenti két alap szolgálat kiegészül a kerékpáros szolgálattal,
amely a lakossághoz történő közelítést szolgálta, illetve a turisztikai szempontból kiemelten
látogatott területeken nyújt nagyobb lehetőséget a közterületi rend fenntartásában.
Magának a tevékenységnek a legfontosabb jellemzői egyrész a gyalogosan teljesített szolgálat,
másrészt pedig a lakossági bejelentésekre, vagy a bekövetkező eseményekre történő minél
rövidebb időn belüli gépjárműves reagálás. A feladatellátásban kiemelkedő szakmai
jelentőséggel bír a térfigyelő kamerák folyamatos figyelése során észlelt események,
jogsértések és az ezekere reagáló gyors helyszínre érkezés, hatékony intézkedés.
A mezei őrszolgálat tagjainak szolgálatteljesítése részben gyalogosan, részben gépkocsival,
illetve szolgálati lovon kerül végrehajtásra. A lovas szolgálat 2021. évben 2 fővel újra elindult,
ami egészen az év végéig zavartalanul működött. A lovas szolgálati formát kiemelten kezeljük,
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mert erre nagy a lakossági igény, a külterületi kihívásokra megfelelő választ ezzel a szolgálati
formával tudunk adni, így a működtetésével továbbra is tervezünk.
Szükséges és elengedhetetlenül fontos a rendészet részéről a nyitottság, a lakosság
bizalmának megnyerése, a szervezet elfogadtatása. Ez nem megy másképpen, csak olyan, a
közösséget szolgáló rendészekkel, akik kellőképpen felkészültek, a szükséges mértékig
közvetlenek és szinte együtt élnek a terület lakosságával, értik, érzékelik és megfelelően
reagálnak a terület problémáira. Ennek a három pillérnek való megfelelés az alapja jelenleg a
közterületi szolgálataink ellátásának.
A lakossággal való kapcsolattartást egészíti ki a területi önkormányzati képviselőkkel történő
rendszeres, probléma-feltáró, és azokra jól reflektáló együttműködés. A képviselők jól ismerik
az általuk képviselt választópolgárok gondjait, problémáit, és esetlegesen olyan információkat
is tudnak közvetíteni, amelyeket a városrészben élők vele osztanak meg, azonban rendészeti
intézkedést igényelnek.
Mint mindannyiunk előtt ismert, a rendészet közterületi szolgálata egyfajta kapocs a város és
annak lakói között. Indikátor szerepet töltenek be, hiszen a rendészet felé kerülnek
továbbításra olyan tapasztalatok, jelzések, amelyek a város közbiztonsági helyzetében
bekövetkezett eseményeket, problémákat közvetítik, és természetesen nemcsak a probléma
közvetítésére kerül sor, hanem várják azok megoldását is.
A MIÖR egyenruhás állománya és a lakosság közötti kapcsolattartás talán az egyik
legfontosabb eleme ennek a kérdésnek. Éppen ezért nem elhanyagolható, hogy mennyi
személyes találkozás van a lakosság és a rendészet tagjai között. A körzeti rendészeti szolgálat
alapgondolata jó, ez már korábban a rendészet megalakulásával egyidőben megszületett,
azonban az elmúlt időszakban elvégzett elemzések azt mutatják, hogy a szolgálat ezen
formájában további szakmai fejlesztést igényel, amely elsősorban szolgálatszervezési
kérdéseket vet fel.
Szakmai feladat, szakmai kihívás, hogy részben a lakossági, részben a képviselői elvárásoknak
megfelelően kell folytatni és befejezni azt a megkezdett fejlesztési folyamatot, amely azt fogja
eredményezni, hogy valódi találkozások és problémamegoldások születhessenek.
A rendészet állománytáblájának, szervezeti felépítésének újragondolása – amely folyamat már
befejeződött, és a szakmai szervezetek, társzervek elismerését vívta ki –célként jelölte meg,
hogy a szolgálat valódi módon vigye közelebb a lakossághoz a rendészetet.
A lakossággal való kapcsolattartást egészíti ki a 2021. évben bevezetett és működtetett
területi önkormányzati képviselőkkel történő rendszeres, probléma-feltáró, és azokra jól
reflektáló együttműködés egy új járőr körzeti felosztással kiegészülve.
A turizmus újraindításához köthetően a kerékpáros szolgálat évről-évre történő szezonális
működtetése egyaránt szolgálja az itt élő lakosság, valamint a városba érkező turisták
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érdekeit, mozgékonysága, mobilitása közelíti egymáshoz a hivatalos szerveket, illetve a civil
lakosságot.
A közterületi szolgálat fontos eleme a belvárosi megerősített jelenlét. A nyilvános helyek újra
nyitása ismételten magával hozza az elsősorban péntek és szombat estéken jellemző belvárosi
életet, amely mellé oda kell rendelni a fokozott rendészi jelenlétet is.
Újraindítottuk az önálló, valamint a társszervekkel közös ifjúságvédelmi járőrszolgálatot,
melynek tagjai a rendőrség ifjúságvédelmi előadói, a MESZEGYI szakterületi munkatársai.
Az újra nyitással egyidejűleg szinte természetes módon velejáró, és a félreértelmezett
szabadságot, amely gyakran szabadosságba csapott át, megfelelő módon, ifjúságvédelemben
jártas szakemberekkel és persze a rendőrséggel közösen kezeltük. Őket felkészítettük a
várható feladatokra, kihívásokra annak érdekében, hogy megfelelő módon kezeljék a
nyilvános helyeken fellépő problémákat.
4.2.1. A belváros rendje
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a V-48/314.283/2016. számú
határozatával elfogadta a közterületek rendjéről szóló 13/1998. (III.30.) önkormányzati
rendelet módosítását, mely alapján kialakult a belváros új forgalmi rendje, meghatározásra
kerültek speciális rendészeti feladatellátások.
4.2.1.1. Belvárosi terek, parkok péntek és szombat esti ellenőrzése
A Miskolci Önkormányzati Rendészet a belváros közrendjének a fenntartását és biztosítását
kiemelet feladatként tartja nyilván. Mindezt következetesen, tapasztalatainak
felhasználásával, valamint a változó körülményekre való reagálás képességével teszi. A
probléma kezelésének előfeltétele a tapasztalatszerzés, a Miskolc belvárosát érintő és
közbiztonságra ható szórakozási szokások megismerése.
A MIÖR ennek megfelelően közelítette meg a jelenséget, melyet 2021-évben is már
tervezetten valósított meg.
Elkészítettük, és aktualizáljuk az ún. PROBLÉMATÉRKÉP-et, amely egy-egy területre
vonatkozóan plasztikusan szemlélteti az adott területet érintő jogsértéseket.
A PROBLÉMATÉRKÉP alkalmazása nem csupán az adott évre vonatkozóan biztosít szakmai
információkat, hanem iránymutatásként is szolgál a következő év feladat tervezésére,
ellátására vonatkozóan.
A területen jelentkező problémák:
•

szabadidő eltöltéssel, szórakozással összefüggésbe hozható és jellemző jogsértések:
o köztisztasági szabálysértések
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o közterületen történő szeszesital fogyasztás tilalmának megszegése
o csendháborítás
o rongálás, (rendőrségi hatáskör)
o garázdaság (rendőrségi hatáskör)
•

kereskedelmi- és vendéglátóipari egységek működéséhez kapcsolódó szabályok
megszegése:
o kiszolgálás közterületre,
o kitelepülések tisztántartási sávja,
o kitelepülések területi hatálya,
o szórakozási kultúra, illetve annak hiánya!
Belváros - péntek és szombat esti ellenőrzések eredményei
Csendháborítás szabálysértés

12
8

Koldulás szabálysértés

8
4

Közterületi szeszesital fogyasztás

146
62

Köztisztasági szabálysértés

42
22

Személyazonosággal igazolásával kapcsolatos
szabálysértés

0
5

0

20

40

Elismert helyszíni bírság/db.

60

80

100

120

140

160

Szabálysértési feljelentés/db.

3. ábra | Jellemző szabálysértések és esetszámok kimutatása – 2021.

A bemutatott statisztikai adatok alapján elmondható, hogy Miskolc belvárosában a pénteki és
szombati napokon a közterületi alkoholfogyasztás tilalmának, valamint a köztisztasági
szabályok megszegése volt a leggyakoribb tényállás.
•

A legtöbb intézkedést Miskolc belvárosának
o Szinva-teraszon,
o A Széchenyi utcán
o Antall József téren,
o és Centrum környezetét érintő közterületein foganatosítottuk

4.2.1.2. Belváros közlekedési rendje
A Miskolci Önkormányzati Rendészet a belvárosi védett övezetben 2021-évben is folytatta és
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megőrizte a korábbi években megkezdett és a vonatkozó szabályok alapján kialakított rend
megszilárdítását. Ennek érdekében komoly hangsúlyt fektetett a térfelügyeleti
feladatellátással megerősített és támogatott helyszíni ellenőrzésekre.
Ebben a feladatban a közlekedési rend fenntartása mellett nagy figyelmet fordítottunk a
védett övezet behajtási-, megállási-, és várakozási terheltségének szinten tartásában. A védett
övezetbe történő behajtás és tartózkodás jogosultságának folyamatos és következetes
ellenőrzése nem csak a kialakított rend további megtartását és továbbfejlesztését
eredményezte, hanem szakmai javaslatok alapjául szolgált az engedélyező társosztályok
irányába.
A kamerarendszer által rögzített felvételek alapján, illetve a napi többszöri visszatérő módon
végrehajtott álló ellenőrzések, leállítások alkalmazásával igyekszünk a jogsértéseket
megelőzni, illetve, ha már bekövetkeztek, megfelelő módon reagálni rá.
A Járőrszolgálati Osztály, valamint az Ügyeleti és Térfelügyeleti Osztály számára továbbra is
kiemelt feladat az Újgyőri Főtér és környezetének fokozott ellenőrzése. A bevezetett
intézkedések, a rendőrséggel való hatékony együttműködés eredményeképpen elmondható,
hogy a területet az elmúlt nyár óta jelentős mértékben sikerült megtisztítani a bódult, kábult,
a kábító hatású anyag befolyásolása alatt álló, és ott tartózkodó, a lakosságot irritáló
magatartást tanúsító személyektől.
A térfelügyeleti szolgálat több esetben észlelt, rögzített olyan kábító hatású szer
kereskedésére utaló magatartást tanúsító cselekményeket, amelyeknek a Miskolci
Rendőrkapitányság felé történő jelzése, az információk átadása eredményezte a hatékony
felderítést. Ennek köszönhetően az adott területről, a kereskedők kivonásával szinte teljes
egészében eltűntek a fogyasztók.
A rendészet munkatársai saját elhatározásból a korábban az Avar utcán található és a
közterületi tiltott szeszesitalfogyasztás helyszínéül szolgáló betonpárkányt elbontották. Ezzel
az építészeti bűnmegelőzés eszközét felhasználva sikerült jelentős mértékben visszaszorítani
az erre a területre koncentrálódó jogsértéseket.
A külterületek vonatkozásában fontos beszélni az illegális hulladéklerakásokból folyamatosan
fennálló problémáról.
A MIÖR mezőőri szolgálata kiemelt figyelmet fordít az illegális deponálással kapcsolatos
jogsértések megelőzésére és visszaszorítására, és a jövőben is elkötelezettek vagyunk a
környezetünk védelméért vívott további küzdelmekben.
A külterületek biztonságának megteremtése a rendvédelmi szervek fontos feladata.
Sajnálatosan azonban ezek a szervek leterheltségük, létszámhelyzetük miatt nem tudnak
minden kihívásnak megfelelni.
A lakosság, a hétvégi házas övezetekben ingatlannal rendelkezők joggal várják el, hogy lássák,
érzékeljék az egyenruhás jelenlétet, amelynek megnyugtató hatása mellett jelentős preventív
szerepe van.
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A mezei őrszolgálat külterületi ellenőrzésben betöltött szerepe jelentős, hiszen talán az
egyetlen olyan hivatalos szervezet, amely rendszeresen megjelenik a területen, másrészt
pedig intézkedési jogosultsággal is rendelkezik.
Ezen szolgálati formán belül külön kiemelt szerep juthat a lovas mezőőröknek, hiszen a
lóháton történő megjelenés egyrészt csendes, másrészt váratlan, harmadrészt pedig olyan
területekre is eljut, amely más módon csak nagyon közelíthető meg. A lakosság kifejezetten
kedveli ezt a szolgálati formát, amely bár jelentős költséghatással tud csak működni, ennek
ellenére a betöltött szerepe kiemelt.
A lovas mezőőri szolgálat felfüggesztésének megszüntetése, a járőrszolgálat visszaállítása figyelembe véve az anyagi lehetőségeket is – nagyon komoly jelentőséggel bír a fentiek miatt
úgy szakmai, mint várospolitikai szempontból egyaránt.

4.3. Pandémiához köthető feladatok
A korlátozó intézkedések 2021. április 22-ig tartó időszakában az elmúlt évhez hasonlóan a
szabályok betartásának ellenőrzésében volt feladata a MIÖR-nek, melyet eredményesen
teljesítettünk.
Külön, kiemelt feladatot jelentett a szórakozóhelyek nyitásához köthető, és elsősorban a
belvárost érintő önálló, és a Miskolci Rendőrkapitánysággal közösen végrehajtott ellenőrzési,
rendfenntartási feladatok. A nyitástól számítva fokozott jelenlétet biztosítottunk elsősorban a
pénteki és szombati estékre, különös figyelemmel a belvárosra. Több esetben kellett
intézkedni a szabadságot helytelenül értelmező fiatalokkal szemben, de az általános rendet a
rendőrséggel közösen fenntartottuk.
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4.4. Intézkedési statisztika, bírságadatok

Szabálysértési tényállás
Gépjárművel elkövetett KRESZ
szabálysértések
Gépjárművel elköv. önk.rend.-be ütköző
szabályszegés
Egyéb közterületi szabálysértések és
szabályszegések
(hirdetmények,
szeszesital, közter. engedély nélk. haszn.
csendháborítás, avar és kerti hull.
égetése,koldulás, szemétszáll.szerz.,
fakivágás, jogosulatlan keresk. stb.)
Köztisztasági szabálysértések /
szabályszegések (illegális hull.deponálás,
közter.szemetelés, közter.biológiai
szükséglet végzés stb. )
Állattartással
kapcs.szabálysértések/szabályszegések
Egyéb rendészi és mezőőri intézkedések
(átiratok/jelzések)
Rendész (Ebből lakcímbej. Jelzés: 76 db)
Mezőőri (Ebből lakcímbej. Jelzés: 154 db)
Összesen:

CélKözig.
ellenőrzés eljárás
(db)
(db)

Jelzés
(db)

Terület
ellenőrzés
(db)

Összesen
(db)

222

6

-

5000

129

0

555

-

762

1 016

969

0

197

-

4259

73

164

278

0

613

-

1430

5

10

4

137

0

46

-

202

-

-

-

-

-

Fentiből
15
3 355

-

-

-

-

410

17928

18338

285

15

1 022

0

974

10138

12434

3428

1 232

3 321

222

2 801

28066

42425

Bírság
(db)

Figy.
(db)

Feljelentés
(db)

1867

2086

33

786

49

29

0

1 132

945

302

-

4. ábra | Éves intézkedési statisztika – 2021.01.01. – 2021.12.31.

A MIÖR 2021. 01.01-12.31-ig összes intézkedési darabszáma: 42.425 db
• Befizetetlen Szabs. távolléti bírságok miatt eljárás kezdeményezés: 393db
• Befizetetlen Szabs. elismert bírságok miatt végrehajtási eljárás kezdeményezés: 1195db
• Befizetetlen Közig. távolléti bírságok miatt közigazgatási eljárást kezdeményezés: 54db
• Befizetetlen Közig. elismert bírságok miatt végrehajtási eljárást kezdeményezés: 0db
•
•
•
•
•
•

Kiszabott szabálysértési bírság összege:
Befolyt szabálysértési bírság összege:
Kiszabott közigazgatási bírság összege:
Befolyt közigazgatási bírság összege:
Összes kiszabott bírság:
MIÖR számlájára befolyt bírság:
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52735
21960
19895
10935
72630
11855

E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft
E Ft

4.5. Operatív Műveleti Központ térfelügyeleti tevékenysége
A térfelügyeleti feladatellátásnak már harmadik éve adott otthont az Operatív Műveleti
Központ, mely a Rendészet működési és operatív irányítási stratégiájának egyik meghatározó
alappillére.
A pandémia által keletkezett többletfeladatok továbbra is az Operatív Műveleti Központból
kerültek koordinálására, ideértve a járvány miatt ellátást igénylő állampolgárokkal való
kapcsolatfelvételt, kapcsolattartást. A rászorulók oltópontra szállítása, valamint a jelentős
mértékben megnövekedett adatrögzítés és nyilvántartás kezelés az eddigieknél is nagyobb
emberi erőforrást igényelt.
A munkatársaink közel tízezer járványügyi intézkedést rögzítettek és látták el az ezekkel
kapcsolatos teendőket, amivel párhuzamosan végezték a térfelügyeleti szolgálattal
kapcsolatos feladatokat is.
Jelen beszámoló évére vonatkozóan fontos megemlíteni a térfelügyeleti rendszer közterületi
bővítését. A fejlesztésnek köszönhetően a korábbi években felszerelt 128 darab MVK Zrt.
villamosmegállói és 80 darab közterületi térfigyelő kamera, 89 darab közterületi térfigyelő
kamerával gyarapodott. Ez azt jelenti, hogy az Operatív Műveleti Központban 297 darab
kamera képeit tudták nyomon követni a szolgálatot teljesítők 2021. év végén. Ezáltal jóval
nagyobb lett azon közterület nagysága, amit a rendszert kezelő operátorok a képfelvevők
segítségével pásztáznak.
A magasabb szintű szolgálatellátás érdekében folyamatos egyeztetések történtek a rendőrség
szakembereivel a kamerák telepítési helyeinek és helyzeteinek meghatározása érdekében.
Ennek a folyamatnak része az év végén megalakult Kamera Munkacsoport, melynek tagjai a
Megyei Rendőr-főkapitányság, a Miskolci Rendőrkapitányság, a Miskolc Holding Zrt., a
Polgármesteri Hivatal, a MIÖR rendészeti, informatikai és adatvédelmi szakemberei.
A pozitív irányú elmozdulás mellett a szolgálatellátást hátráltatta a 24 televíziót magába
foglaló monitorfal készülékeinek folyamatos meghibásodása, mivel a használat során kiderült,
hogy ezek a technikai eszközök a megállás nélküli igénybevételre nem alkalmasak.
A térfelügyeleti szolgálatot teljesítők:
•
•

közreműködtek a lakossági bejelentések fogadásában, feladat célú továbbításában,
rendőrségi megkeresésre:
o felvételeket elemeztek, prezentáltak, szükség estén átadtak,
o folyamatokat, cselekményeket megfigyeltek,
• saját észlelés alapján:
o saját hatáskörben intézkedést kezdeményeztek,
o intézkedést kértek az operatív állomány járőreitől, illetve a rendőrségtől,
• tartották a kapcsolatot:
o a rendőrség Tevékenységirányítási Központjával (TIK),
o társszervekkel,
o szolgáltatókkal.
Az osztály által észlelt, illetve annak közreműködésével történt rendkívüli események a
teljesség igénye nélkül:
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•
•
•
•
•
•
•
•

kihűlés veszélyével fenyegetett, magatehetetlen személyek mentése,
idős, zavart emberek felkutatása, követése,
sérült emberek észlelése, mentő értesítése,
kifosztás, rablás, garázdaság észlelése,
körözés alatt álló személyek azonosítása, közreműködés az elfogásban,
pszichotróp anyaggal való kereskedés észlelése,
kórházból szökött személy felkutatása,
elhagyott tárgyak észlelése, visszajuttatása.

Térfelügyeleti munkavégzés sokrétűségét, hatékonyságát, eredményességét az alábbi
számok, kimutatások tükrözik:

Ügyeleti időben fogadott lakossági bejelentések
634
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300
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0

5. ábra | Ügyeleti időben fogadott lakossági bejelentések havi bontásban

A 2021-as évben 4552 lakossági bejelentés érkezett, ami napi átlagban 12-13 db megkeresést
jelentett. A térfelügyeleti tevékenység során tapasztalt és intézkedésre okot adó körülmények
és cselekmények számának emelkedése exponenciálisan hat a reagálások és intézkedések
számára.
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OMK észlelések száma, észlelés utáni intézkedések száma
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észlelésből intézkedés

6. ábra | az OMK közterületi intézkedést igénylő jelzéseinek száma

Kameraképi észlelés alapján a tárgyévben 3127 db intézkedés került foganatosításra. A nyári
„nyitás” idejére vonatkozóan jelentős kiugrás tapasztalható a közterületi események
vonatkozásában.
2021 évben az OMK-ból 297 alkalommal kezdeményeztünk intézkedést a Rendőrség irányába.
Bűncselekmény észlelése miatt 52 esetben, szabálysértés elkövetése kapcsán 106 alkalommal
lett átadva az intézkedés a hatáskörrel rendelkező hatóság részére.

Rendőri intézkedések kérése észlelések, bejelentések, illetve járőreink
jelzése kapcsán
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7. ábra | Rendőrségi eljárások kezdeményezése észlelés alapján
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A MIÖR térfelügyelete által megfigyelt kameraképek Rendőrség által történt lefoglalásai az
eljárások lefolytatásához szükséges bizonyításokhoz a mellékelt kimutatás szerint alakult.
Felvételek eredményes visszanézése,
lefoglalása Rendőrség által
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8. ábra | A rendőrségi eljárásban lefoglalt felvételek száma

A szakterület által rögzített adatokból a Rendőrség részéről mintegy 1043 darab felvétel került
lefoglalásra további eljárás lefolytatása céljából.
Összességében az adatok alakulását nagy mértékben befolyásolta a járványhelyzet szintje, az
évszakok sajátosságai, valamint a szolgálatot ellátók létszáma.
Az operatív műveleti központ magába foglalja az ügyeleti és térfelügyeleti szolgálatot
egyaránt, a rendészetek között országosan is egyedülálló módon szolgálja a város érdekeit,
lakosságát.
A központ szervezeti felépítésének folyamatban lévő megváltoztatása, az új szolgálati
struktúra kialakítása teljes mértékben a hatékonyabb szolgálatellátás, ezáltal a lakosság
magasabb szintű kiszolgálásának irányába hat.
A rendkívüli események bekövetkezése, a térfigyelő rendszer kameraképeinek elemzési
lehetőségei, a műveleti központ vezetési pontként történő felhasználása sok eddig még nem
használt lehetőséget rejt magában.
A központ létrehozásának indoka, az együttműködő társszervek rendkívüli esemény
bekövetkezéskori hatékonyabb kihasználása jelentős mértékben függ a szervek közötti
együttműködés szintjétől.
A rendőrséggel, illetve a Tevékenységirányítás Központtal létrejött kapcsolatot fejlesztettük,
közösen, egymás szolgálati helyén tájékoztattuk a másik felet a tevékenységünkről, személyes
kapcsolatot építettünk ki, mely jelentős mértékben javította a két szervezet közötti
kommunikációt, és ezzel nagy mértékben javult a közös feladatok, valamint az egymás felé
irányuló kérések teljesítésének szintje.
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A térfigyelő kamerák Közgyűlés által már elfogadott bővítési koncepciójának végrehajtása
továbbra is komoly kihívás, melyet elsősorban az ehhez szükséges anyagi-technikai-személyi
feltételek igénye jelent. Fogadókészek vagyunk új kamerák integrálására, az okos szoftverek
érkezésére és kezelésére, fontos azonban megjegyezni, hogy a rendészet nem tulajdonosa és
nem üzemeltetője, csak kezelője a rendszernek.
A technikai fejlesztés, a bővítés magával vonhatja a személyi fejlesztés lehetőségét is, hiszen
minél több megfigyelendő kamera kerül a rendszerbe, annál több megfigyelő szemet is igényel
– amely természetesen részben kiváltható szoftveres fejlesztéssel is, de semmiképpen nem
mellőzhető.
Mindenképpen fontos megemlíteni, az elmúlt évben bekövetkezett, és a térfelügyeleti
rendszer közterületi hardware elemeinek fejlesztését. Folyamatos a korábbi években
felszerelt, és ma már elavult kamerák cseréje, amelyek jobb minőségű és könnyebben
értékelhető képeket biztosítanak a rendszert kezelő operátorok és a felvételek későbbi
felhasználói részére.
A szervezet vezetésének, az ott szolgálatot teljesítő kollégák szolgálatszervezési feladatainak
átdolgozásával és hatékonyabbá tételével sokat javult a kameraképek megfigyelésének, az
észlelések eredményessége, és részben a saját, részben a társszervek, az intézkedésre jogosult
hatóságok felé történő továbbítása.
Megváltoztattuk, hatékonyabbá tettük az ügyeleti működést, a lakossági bejelentések
fogadását, az azokra történő reagálást, és ma már szinte természetes, hogy a bejelentő
számára visszajelzünk a tett intézkedésről, ezzel is szolgálva városunk lakosságát, és növelve
szubjektív biztonságérzetüket.
A térfelügyeleti munkavégzés sokrétűségét, hatékonyságát, eredményességét az alábbi
számok, kimutatás is tükrözi:
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9
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10
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3
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85
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9. ábra | az OMK közterületi intézkedést igénylő jelzéseinek száma

Kameraképi észlelés alapján a tárgyévben 2700 db intézkedés került foganatosításra. A nyári
„nyitás” idejére vonatkozóan jelentős kiugrás tapasztalható a közterületi események
vonatkozásában.
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2021-évben újragondoltuk a korábban már működő, de az elmúlt időszakban mellőzött
Kamera Munkacsoport ismételt felállítását. Kezdeményeztük a feladattal érintett társzervek,
hatóságok és szakmai résztvevők csoportba integrálást, együttműködését.
A ma már ismét működő Munkacsoport havi ütemezéssel, rendszeresen végzi közös, szakmai
munkáját.

5. Együttműködés
5.1. Rendőrség | rendész-rendőr közös járőrszolgálat
A közös rendész — rendőr járőrszolgálatok alapját, a Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság között 2012.
szeptember 3-án megkötött megállapodás biztosítja, melyben a közrend és közbiztonság
növelése érdekében rögzítésre került a közös szolgálatellátás.
A gyalogos szolgálatellátás területének és szakfeladatainak meghatározása a rendelkezésre
álló a bűnügyi, közbiztonsági adatok és információk alapján kerültek meghatározásra. Az ebbe
a körbe tartozó szolgálatok végrehajtása továbbra is a látható közterületi jelenlétet hivatott
növelni, amely a lakosság körében is növeli a szubjektív biztonságérzetet.
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1. Feladatok:
• a közbiztonsági, közrendvédelmi szempontból illegális cselekmények megelőzése
és megszüntetése,
• a közterületek rendjét, tisztaságát veszélyeztető cselekmények megelőzése,
vizsgálata, szükség esetén eljárások kezdeményezése,
• az együttélési normák betartásának elősegítése,
• általános közterületi járőrszolgálat ellátása.
2. A közös járőrszolgálatok feladatellátásának területi tagozódása:
• közösségi közlekedési eszközök, azok megállói és végállomásai,
•

belváros,
o történelmi belváros,
o terek és parkok,
o védett övezetek

•

igény és szükség szerinti további belépő feladatok:
o kiemelt, ad hoc események
o rendezvények, sportesemények

3. A közös járőrszolgálat végrehajtása napi legalább 2 járőrpárral, de indokolt esetben
ettől nagyobb létszámban történt, szolgálati naponként 8-óra időtartamban.
A közös feladatellátásban a két szervezet eredményesen kapcsolta össze feladat- és
hatásköreit, mellyel komoly előrelépést tett az intézkedések érdemi befejezése, így a
megjelenő problémák sikeres megoldása érdekében.
A Miskolci Rendőrkapitányság a heti rendszerességgel megtartott koordinációs egyeztetésein
a MIÖR és a Polgárőrség vezetőinek, valamint az önkormányzat közrendvédelmi-,
közbiztonsági referensének részvételével értékeli a közös szolgálat eredményeit, melyek
irányt mutatnak és egyben meghatározzák a következő időszak feladatait, végrehajtásának
módjait.
Összegzésképpen megállapítható, hogy jelen együttműködés eredményesen járul hozzá a
megfogalmazott közrendvédelmi és közbiztonsági célok megvalósításához, amely a lakosság
elégedettsége mellett járulékosan erősíti a közös feladatban résztvevők szakmai és emberi
kapcsolatait is.
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5.2. MVK Zrt.
A Miskolci Önkormányzati Rendészet és a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. közös
együttműködésnek köszönhetően a közösségi közlekedési eszközökön a Rendészet
járőrszolgálatai ellenőrzést hajtanak végre, azok tisztaságának, vagyonbiztonságának
megóvása, valamint az utazó közönség biztonságának érdekében. Továbbá az együttműködés
alapját képezi a jegyellenőrök munkájának segítése és az üzemi területek (végállomások, le és
felszálló helyek) visszatérő ellenőrzése.
A közös szolgálatellátás mértéke 2021. évben az alábbiak szerint alakult:
•
•
•

166 fővel
168 alkalommal
1296 órában

5.3. MESZEGYI
A Miskolci Önkormányzati Rendészet és a Miskolci Egyesített Szociális Egészségügyi és
Gyermekvédelmi Intézménnyel közös ifjúságvédelmi tevékenységeinknek érdekében a 2019.
évben létrejött és azóta is funkcionáló együttműködési megállapodás tartalmazza a két
szervezet közös munkájának irányvonalait, a résztvevő rendészek, szociális munkások
ellátandó feladatait.
•

Operatív együttműködés:
o Iskolakerülést felderítő és ellenőrző őrjárat (hetente 2 alkalom)
o Csellengés és egészségkárosító szerek közterületen történő használatának
ellenőrzését szolgáló őrjárat (havonta 2 alkalom)

5.4. Hatósági csoport
A Hatósági csoportnál munkát végző hatósági ügyintézőket nevezhetjük közterületfelügyelőknek és mezőőröknek is, hiszen a tevékenységük ellátása során minden olyan
kompetenciával kell rendelkezniük, mint az operatív állományban szolgálatot teljesítő
rendészeti feladatokat ellátó személyeknek, ahhoz, hogy munkájukat az elvárt szinten
teljesíteni tudják.
A 2020. évben még osztályként működő szervezeti egység munkájának átvilágítása
megtörtént, ennek megfelelően az osztályi struktúra megszüntetésre került, a csoport szintre
történő átszervezés egyben jelent profiltiszta és hatékony munkavégzést.
A csoport aktív létszáma jelenleg 7 fő.
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Végzett tevékenységek:
•

közterület-felügyelői és mezőőri szolgálati jelentések feldolgozása,

•

ügyfélbeadványok, a különböző lakossági panaszok, kérelmek megválaszolása,

•

Térfelügyeleti Osztály által észlelt hatósági eljárások kezdeményezését,

•

társszervekkel történő kapcsolattartás,

•

átiratok, jelzések megküldése a megfelelő szervek felé

•

közigazgatási eljárások kezdeményezése

•

szabálysértési eljárások kezdeményezése,

•

fizetési felszólítások megküldése

•

statisztikai kimutatásokat készítése,

•

iktatási, selejtezési és levélkézbesítési feladatok ellátása,

•

szabálysértési és közigazgatási bírságok befizetésének ellenőrzése,

•

közérdekű munkára jelentkezők nyilvántartása.

Iktatott ügyek:

Ügycsoport

Darabszám

Ügyféllevelek

8609

Fizetési felszólítások gépjárművel elkövetett szabálysértések

1130

Fizetési felszólítások gépjárművel elkövetett jogsértések

157

Gépjárművel elkövetett szabálysértésekkel kapcsolatos levelezések

755

Gépjárművel elkövetett jogsértésekkel kapcsolatos levelezések

786

Szabálysértési eljárás kezdeményezés

875

Be nem fizetett helyszíni bírságok végrehajtása

1203

Közterület-felügyelői jelzések/átiratok

2104

Mezőőri jelzések/átiratok

1092
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A fenti számokból kitűnik, hogy a hatósági csoport az elmúlt évben a Miskolci Önkormányzati
Rendészet többi szakterületéhez hasonlóan, kiemelkedő munkát végzett, kevesebb,
optimalizált létszámmal.

6. További együttműködés:
A MIÖR-el legszorosabb az együttműködés a Miskolci Rendőrkapitánysággal, de a B.A.Zmegyei Rendőrfőkapitánysággal, illetve a Tevékenységirányítási Központtal is. Vezetői szinten
legalább heti 1 alkalommal, de szükség szerint akár naponta is egyeztetünk a közös feladatok
végrehajtásáról. A belváros, az újgyőri főtér és egyéb területeket, a hétvégi belvárosi fokozott
ellenőrzések és nem utolsó sorban a közös járőrszolgálatok teljesítése terén rendszeres a
közös szolgálat. A különféle kábító hatású anyag befolyása alatt állókkal kapcsolatos
intézkedésekről is rendszeresen tájékoztattuk a kapitányságot.
A rendőrségen kívül a Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel is együttműködünk, de a
külső védelmi terv gyakorlat végrehajtásában is közösen dolgoztunk együtt. Továbbra is
kiemelt feladata a rendészetnek a tűzoltósági felvonulási területek ellenőrzése és a tilosban
várakozó járművekkel szembeni intézkedés annak érdekében, hogy az esetlegesen
bekövetkező tűzesetek felszámolásához biztosított legyen a tűzoltó gépjárművek vonulási
területe. Ugyancsak a tűzmegelőzésben adunk rendszeresen információt a külterületi, gazos
elhanyagolt és emiatt tűzveszélyes területekről segítve ezzel a tűzoltóság hatósági
tevékenységét is.
A Polgármesteri Hivatal társosztályaival szoros, napi kapcsolatban vagyunk.
Jelentős számban kezdeményezünk közigazgatási eljárásokat, készítünk átiratokat a tapasztalt
hiányosságok megszüntetése érdekében. Természetesen a társosztályoktól érkező
megkeresések, terület-ellenőrzésekre vonatkozó felkérések, és visszaellenőrzések
vonatkozásában is napi szintű az együttműködés.
A városfejlesztési főosztállyal folytatott együttműködésünk legfőbb területe a közterületek
használata, közlekedési jelzések, jelzőtáblákkal kapcsolatos problémák kezelése, valamint a
közterületeken tapasztalható és a városüzemeltetés tárgykörébe tartozó események,
anomáliák -vonatkozásában rendszeresen élünk jelzéssel. Rendkívül fontos feladatunk a
kiadott közútkezelői és közterület használati engedélyekben foglaltak betartásának
ellenőrzése. Ezek megsértése esetén indokolt esetben szükséges intézkedések megtétele vagy
kezdeményezése.
A Városgazda Kft-vel is napi kapcsolatban vagyunk, és a számukra küldött, jelzett problémák
megoldásában folyamatos az együttműködés – bár ha belegondolok, amennyi munkát adunk
neki, nem biztos, hogy mi vagyunk a szervezet szíve csücske.
A városnak kiemelt érdeke, hogy az MVK Zrt- autóbusz és villamos járatainak ellenőrzésében
jelentős részben vegyünk részt. Ellenőrzéseink részben azon járatokra vonatkoznak, amelyek
a közbiztonság fenntartása vonatkozásában igénylik jelenlétünket. Ez a 6-os és 16-os
autóbuszjáratok, de természetesen a villamosjáratok is folyamatosan a ellenőrzéseink
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célterülete. Igyekszünk segíteni a járművezetők, az ellenőrök munkáját, de az egyenruha
preventív hatása sem elhanyagolható.

A Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény régi jó partnere a
rendészetnek, igyekszünk számukra minden általuk kért feladatban besegíteni, de van egy
rendszeres, közös együttműködési terület, ez pedig a szakvonalas kollégánk részvétele
ifjúságvédelmi, és iskolakerülés megelőzése céljából a MESZEGYI közterületi ellenőrzésében.
Nem mehetek el szó nélkül a Mentőszolgálattal való együttműködésről. Szinte napi
rendszerességgel, vagy akár naponta többször is kérjük segítségüket a magatehetetlen, vagy
sérült emberek helyszíni ellátásában, egészségügyi intézménybe történő szállításában. Ezen
felül az évi rendszerességgel részben általuk megtartott egészségügyi képzést is meg kell, hogy
említsem, amely segíti kollégáink egészségügyi ismereteinek fejlesztését.

7. 2022. évi célkitűzéseinkről, feladatainkról:
A Miskolci Önkormányzati Rendészet személyi állománya, mint ahogyan azt már a
bevezetőmben is említettem nem mentes a fluktuációtól. Ez kihívást jelent számunkra, hiszen
bár igyekszünk tapasztalt kollégáinkat megtartani, de elengedhetetlenül szükséges, hogy új
kollégákat keressünk. Őket kiképeztessük és önálló intézkedésre jogosult személyekként
foglalkoztathassuk. A tapasztalt kollégáink intézkedéseiket egyre magasabb színvonalon
foganatosítják, amelyben nem csak a jogszabályi követelmények betartása és betartatása
játszik szerepet, hanem a kulturált empatikus magatartás az intézkedések lefolytatás során.
Állandó feladat, hogy csökkentsük a reagálási időt, ne menjünk el intézkedés nélkül az arra
okot adó körülmények mellett és természetesen a hozzánk érkező felkéréseknek minél
magasabb szinten feleljünk meg. Szükséges és fontos emelnünk a jelentések, helyszíni
intézkedések adminisztrációjának szintjét. Szeretnénk, ha a kollégáink keze alól olyan írásos
dokumentáció kerülne ki minden esetben, amely nem ad lehetőséget kifogás vagy panasz
nyújtására. Egyre inkább érezzük, hogy városunk lakói „jogsegély szolgálat” -ot látnak
bennünk, hiszen egyre többször fordulnak hozzánk különböző jogi kérdésekkel is.
Állandó feladat továbbá a közterületek rendjének biztosítása, a csoportképző helyek
folyamatos visszatérő ellenőrzése, az esetlegesen előforduló jogsértések megszakítása és az
elkövetőkkel szemben szükséges intézkedések lefolytatása.
Nyilván mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy melyek azok a közterületek, amelyek
folyamatos, vagy legalábbis rendszeres visszatérő ellenőrzést igényelnek. Lényeges és fontos
a belváros, illetve az Újgyőri Főtér rendjének folyamatos fenntartása. Muszáj beszélnem a
leginkább érzékeny területről, az Újgyőri Főtérről. Bárki, aki Diósgyőrből a belváros felé, vagy
onnan visszafelé közlekedik, el kell, hogy menjen emellett a közlekedési csomópont mellett.
És mit is látnak: a 6-os, 16-os busz végállomását, ahol a város legszegényebb környezetéből,
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Lyukóból, Perecesről, vagy a Vasgyár szegényebb területeiről érkező emberek átszállnak más
járatokra.
És igen, ezek az emberek öltözete, szegényesebb, a szocializációs folyamatuk nem feltétlenül
azonos mondjuk egy orvos családban nevelkedőjével.
És valóban ezen emberek szegényes, sokszor nem is túl tiszta öltözete, a kommunikációs
stílusuk, amikor közöttük a normál beszélgetés is olyan hangosan történik, hogy azt 30
méterre is hallják, nos valóban jóérzésű ember szemét, fülét bánthatják. De felmerül: ez vajon
szociális, társadalmi, avagy rendészeti kérdés?
Ugyanezen területről el kell mondani azt is, hogy az elmúlt év nagyjából első felében gondot
jelentett a különböző herbál, kristály és más nevű új pszichoaktív anyagok hatása alatt álló
személyek jelenléte. Ne felejtsük el, a rendészet, a térfelügyeleti szolgálat közreműködése
jelentősen segítette a rendőrség ezirányú felderítő tevékenységet, melynek
eredményeképpen ezen jelenségek jelentősen visszaszorultak.
Jelentős feladat a város tisztaságának megőrzésében való részvétel. Napi szinten kerülünk
szembe illegálisan elhelyezett hulladékkal és igyekszünk minél több elkövetőt tetten is érni,
de a dolgok természetéből fakadóan ez rendkívül nehéz feladat.
A belvárosi ellenőrzések a napközbeni szolgálatellátásokon kívül főként a nyári időszakban a
péntek-szombat estékre irányulnak, hiszen ilyenkor megtelik a főutca szórakozó fiatalokkal,
akik szeszesitalt fogyasztanak, alkalmanként erősre – vagy épp ellenkezőleg gyengére - isszák
magukat. Emiatt kialakul a szóváltás, majd a garázdaság. És arról sem szabad elfeledkeznünk,
ahol van input, ott van output is.
A belváros melletti terek és utcák a fenti okból szintén fokozott figyelmet igényelnek.
Fontosnak tartjuk, hogy rendészetünk állományának tagjai feladatukat hivatásnak érezzék,
legyenek empatikusak, határozottak, de barátságosak és szakmailag minél magasabb szintet
képviselve teljesítsék szolgálatukat.
Rendészetünk intézkedései során amennyiben szankcionálnunk is szükséges, mindent
megteszünk annak érdekében, hogy azt végezzük a lehető legkíméletesebb módon.
A Rendészet tagjainak számára a szervezet létrehozása óta alapvető célja, hogy Miskolc lakói
minél nagyobb biztonságban érezhessék magukat, de ha esetleg bekövetkezik a baj, minél
rövidebb időn belül legyen, aki segít számukra.
Intézkedést igénylő főbb területek, amelyek az elmúlt években is fontosak voltak
számunkra, illetve ebben az évben is kiemelt ellenőrzési feladatként szerepelnek:
•

az önkormányzati vagyon védelme érdekében a közterületek, épületek, játszóterek,
ott elhelyezett játékok, eszközök megóvására, rendeltetésszerű használatának
ellenőrzésére fokozott ellenőrzés

•

köztereken, játszótereken közterületi szeszesital fogyasztás,
köztisztasági szabálysértések megelőzése, megszakítása
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hangoskodás,

•

közterületek nyugalmát megzavaró cselekmények megakadályozása

•

ebrendészeti szabályok betartatása

•

a város területen, a közterületek tisztaságát sértő guberálás visszaszorítása

•

mozgásában korlátozott személy számára kijelölt parkolók ellenőrzése

•

közlekedési szabályok betartásának ellenőrzése

•

rendezvénybiztosításban történő részvétel –közlekedési útvonalak zárása, terelés is
gyakori tevékenység – természetesen, amikor erre lehetőség nyílik

•

tulajdon elleni szabálysértések megakadályozása

8. A MIÖR által tervezett feladatok:
8.1. Területi képviselőkkel történő együttműködés növelése
Az önkormányzati képviselők lakossággal való kapcsolattartása, és az onnan származó
információk beérkezése komoly támpontot jelent a rendészet szolgálatának vezényléséhez, a
területet érintő problémák megismeréséhez és a megfelelő reagálás kialakításához.
Tekintettel arra, hogy a rendészet nem öncélú szervezet, így a hatékony működéshez
elengedhetlenül fontos, hogy információkkal rendelkezzen a területet érintő problémákról,
ismerje az ott élők közbiztonsággal kapcsolatos problémait. Ennek egyik forrása kell, hogy
legyen az önkormányzati képviselő, éppen ezért indokolt a rendészet képviselője és az
önkormányzati képviselője közös, rendszeres, probléma-feltáró területbejárása is.
Az önkormányzati képviselők felé az elmúlt év harmadik negyedévében a közös munka
érdekében felkínáltunk egy új együttműködési formát, amelynek alapján javasoltuk havonta,
vagy igény szerint a választókörzet bejárását, a problémák feltárását, és arra történő
rendészeti reagálást, visszajelzést.
8.2. Ifjúságvédelmi tevékenységben történő részvétel, fiatalok bevonása a rendészet
életébe
Mint tudjuk, az ifjúság a jövő záloga, az ő szerepük kiemelkedően fontos a jövő építésében.
Egyáltalán nem mindegy tehát, hogy az elkövetkezendő időszak generációja a szocializációs
folyamat során milyen magatartásokat tart követendőnek, ő maga mit tanúsít az emberi
kapcsolatok és a viselkedés terén.
Erre vonatkozóan a rendészetnek viszonylag kevés ráhatása van, erre szinte kizárólag a
közterületi érintkezés során van lehetőség, amikor valamely jogsértő cselekmény
elkövetésekor találkozunk az ifjúsággal.
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Van azonban egy terület, amely a rendészet irányába fogékony fiatalokat terelheti irányunkba,
és egyrészt lehetőséget biztosít a rendészetnek, új, fiatalos gondolkodásmóddal rendelkező
alkalmazottak foglalkoztatására, másrészt egyfajta szabálykövető magatartás kialakításában
lehet közös szerepünk. Ez aztán az emberi kapcsolatokon keresztül, a jó példa mutatásával
áttételesen kihathat a jogsértő magatartások elkerülésére.
Ebbe a tevékenységbe egyébként jól beilleszthető a tavaly ősszel, a Nemzeti Bűnmegelőzési
Tanács helyi szerveként létrejött Megyei Bűnmegelőzési Tanács, és a velük való szoros
együttműködés. Új lehetőségek nyílnak meg, mellyel a fiatalok helyes irányba tereléséhez
éppúgy, mint esetlegesen új, fiatal kollégák megnyeréséhez kapunk teret.
Ezen túlmenően a Szemere Bertalan Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium rendészeti
tanulmányokat folytató hallgatói az elmúlt év nyarán, öt turnusban, egyhetes váltásban
szakmai gyakorlaton vettek részt, melyen lehetőség nyílt a rendészet életének, munkájának
megismerésére és jövőbeni kollégák megnyerésére is.

9. Szakmai összegzés
Jelen beszámoló egy olyan időszakot foglal össze, amely a többféle okból jelentkező
problémákon túl is eredményes volt, tartalmazott fejlesztéseket technikai és humán oldalról
egyaránt.
Tekintettel arra, hogy minden embernek alaptörvényben biztosított joga a biztonsághoz, az
élethez, testi épséghez való jog, így ennek biztosítása minden, rendészeti szerv irányába
elvárás. Miskolc város vezetése számára is elsődleges fontossággal bír a településen élők
biztonságának megteremtése, a rájuk veszélyt jelentő körülmények, fenyegetések
minimalizálása, melyben kiemelkedő szerepet szánt a MiÖR-nek.
Nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy a biztonság megteremtése nemcsak szakmai,
hanem politikai kérdés is. A választópolgárok jogos igénye a biztonságos város, lakókörnyezet,
illetve az utcák, közterületek biztonsága, hogy oda a nap bármely szakaszában úgy lehessen
kimenni, hogy ne kelljen semmilyen atrocitástól tartani.
Köztudomású tény, hogy a közrend, közbiztonság megteremtése nem kizárólagos joga és
kötelessége a rendőri szerveknek. A béke, a biztonság csakis összefogással teremthető meg,
amelyben szinte mindenki ki kell, hogy vegye a részét.
A rendőrség, az önkormányzat, a rendészet, és a polgárőrség címzettjei, nevesített végrehajtói
a közrend megteremtésének, de természetesen mindenki, aki ebben civilként, vagy civil
szervezet tagjainak részt kíván vállalni, jogszabályi lehetőségek keretén belül támogatni kell a
feladatvállalást.
És hadd fejezzem be egy idézettel:

„Ha az ember szereti és érti a munkáját, nem is érzi fárasztónak.”
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