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I.
Szerencs város közbiztonsági helyzetének értékelése
1. A bűnügyi helyzet bemutatása, a közterületi jelenlét mértéke (létszám, óraszám), a
közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt idegenforgalmi területek
biztonsága
A Szerencsi Rendőrkapitányság (a továbbiakban: rendőrkapitányság) bűnügyi
helyzetét 2021. évben is nagymértékben meghatározta a működési területünk nyitott földrajzi
elhelyezkedése, illetve a koronavírus magyarországi megjelenése és a koronavírus miatt
kialakult járványhelyzetre (a továbbiakban: járványhelyzet) választ adó, a kormány által
bevezetett intézkedések.
A térség turisztikai jelentősége miatti veszélyeztetettség 2020. évhez képest a tavaszi nyitást
követően megnövekedett, ezzel szemben nem tapasztaltuk, hogy emelkedtek volna a
regisztrált bűncselekmények száma, melyet a statisztikai adatok is alátámasztanak.
A bűnözés struktúráját tekintve az átutazó bűnözés 2021-ben térségünket nem, vagy oly
kismértékben érintette, hogy annak adatai elenyészők. A térségünkre jellemző lakossági
összetétel nem változott. Az előző években megfigyelhető alacsonyabb képzettséggel
rendelkező lakosság körében történő munkaerőpiaci nyitás jótékony hatása bár az elmúlt
évben nem volt megfigyelhető, tekintettel a környező országok által a járványhelyzet miatt
bevezetett korlátozásokra, azonban a rendelkezésükre álló anyagi források és a tavaszi nyitást
követően helyreállt munkalehetőségek pozitívan befolyásolták a vagyon elleni
bűncselekmények alakulását.
A külföldi – fentebb említett körhöz tartozó lakosságból összetevődő – munkavállalók
hazatelepülése az év elején negatívan befolyásolta a bűncselekményi adatainkat, azon belül is
elsősorban a vagyon elleni és a közterületen elkövetett garázda jellegű, testi sértéssel járó
cselekményeinket.
Ezen szegmensekben megfigyelt, 2020. évtől induló emelkedések a tavaszi nyitást követően
az év második felébe oly mértékű csökkenést hoztak, hogy még a 2020. évi regisztrált
adatainktól is kevesebb cselekményt regisztráltunk év végére.
A járványhelyzettel a rendőrségre háruló feladataink ellátása mellett igyekeztünk 2021. évben
is a nyomozati és felderítési adataink előző évi kiemelkedő eredményeinek megtartására.
2021. évben törekedtünk az egy-egy területen „garázdálkodó”, előzőleg hatóságunk előtt
kevésbé ismert elkövetők mihamarabbi azonosítására és eljárás alá vonására.
2022. évben az előző év mintájára tovább keressük a lehetőségeket a megelőzés és felderítés
hatékonyabbá tételére, az előző évi eredményeink megtartása, javítása és a jelenlegi
helyzethez való legjobb alkalmazkodó képesség kialakítása érdekében.
1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása
A 2021. évben mért statisztikai adataink alapján a rendőri eljárásban regisztrált
bűncselekmények száma Szerencs (a továbbiakban: település) vonatkozásában 107-re
emelkedett az előző évi 104-hez képest. Ezen adat azonban még így is elmarad a 2010-2019
évben mért adatainkhoz viszonyítva.
1.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása
2021. évben a közterületen elkövetett cselekmények száma az előző évi adatokhoz
képest stagnálást mutat, hiszen míg 2020. évben 49 esetben indítottunk eljárást ezen
kategóriába tartozó bűncselekmény miatt, addig az előző évben 50 ügyben folytatott
büntetőeljárást hatóságunk.
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1.3. A regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya, változása
A regisztrált bűncselekmények száma – tekintettel arra, hogy 104-ről 107-re
emelkedett – így a 100 000 lakosra vetített aránya is 1217-ről 2021. évben 1263-ra
emelkedett.
1.4. A város területén regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása
A kiemelten kezelt bűncselekmények tekintetében 2020. évben a város területén 42,
míg 2021-ben 51 bűncselekmény vált ismertté hatóságunk előtt, mely 21,4%-os emelkedést
jelentett.
1.5. A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények
szöveges értékelése
2021. évben a település közigazgatási területén a kiemelten kezelt bűncselekmények
körén kívül eső bűncselekmények kapcsán közúti baleset okozása miatt 4, ittas vagy bódult
állapotban történő gépjárművezetés vonatkozásában 14, szeméremsértés, sikkasztás, zártörés,
kifosztás, jármű önkényes elvétele miatt 1-1, csalás miatt 5, kapcsolati erőszak miatt 2 esetben
folytatott eljárást hatóságunk.
1.6. Esetlegesen a területi, illetve a helyi közbiztonság szempontjából kiemelt érdeklődést
kiváltó bűncselekmény nyomozásával összefüggő – személyes adatot nem tartalmazó –
nyilvános információk rövid összefoglalása
Nagy közérdeklődésre adott okot a 2021 nyarán Szerencs-Ond településen elfogott
kábítószer termesztő ügye. Az elkövető a kertjében, illetve különböző vödrökben összesen 58
tő marihuana növényt gondozott, melyek különböző fejlettségi fokban álltak a személy
elfogásakor. Nevezett személyhez köthető másik szerencsi férfi lakásán, a
fagyasztószekrényben metamfetamin került feltalálásra, valamint több százezer forint
készpénz. Mindkét személy cselekményének vizsgálata szakértők bevonásával jelenleg is
folyamatban van.
2. A bűnüldöző munka értékelése
A 2021. évi bűnüldöző munkánkat a rendőrkapitányság illetékességi területén
folytatott eljárásaink során elért eredményeink alapján kerül bemutatásra.
2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása
2021. évben a csökkenő ismertté vált bűncselekmények mellett a nyomozati
eredményességünk 1,2%-kal csökkent az előző évi eredményhez képest. A 80,7%-os elért
eredményünk a 2010. évtől regisztrált nyomozati eredményeink között a 2. legjobb érték.
2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi
mutatója
A nyomozati eredményességünkben – az előző évhez hasonlóan további – 1,9%-os
növekedés figyelhető meg ezen ügyek nyomozati eredményességében az előző évhez képest
(91,3%-ról 93,2%-ra), és a felderítési eredményességünk is 77,1%-ról 83,5%-ra emelkedett,
mely 6,4%-os javulást jelent.
2.3. A helyi szerv eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt bűncselekmények
nyomozáseredményességi mutatójának alakulása
A kiemelten kezelt bűncselekmények vonatkozásában elért nyomozati
eredményességünk a 2020. évben elért 72,4%-ról 71,4%-ra csökkent 2021-ben, mely
eredmény ugyan elmarad az előző évhez képest, azonban így is a 2010. évi adatainkhoz
képest a 2. legjobb eredményünk.
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A nyomozati eredményességünk lopás vonatkozásában 55,6%-ról 52,2%-ra csökkent, míg
lakásbetörések nyomozása során az eredményünk 57,1%-ról 59,6%-ra emelkedett.
A garázdaságok miatt folytatott eljárásaink nyomozati eredményessége az előző évi 98,8%-ról
97,3%-ra csökkent.
A testi sértések és a súlyos testi sértések nyomozati eredményessége maradt az előző évi
100%.
Huzamosabban növekvő vagy csökkenő tendenciát mutató konkrét bűncselekményről nem
tudunk beszámolni, azonban szembetűnő, hogy a lopások, garázdaságok, testi sértések, a
kiemelt, a közterületen elkövetett és a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények
vonatkozásában jelentős csökkenés történt 2021. évben.
3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok
A település vonatkozásában elemeztük a szabálysértések megvalósulásának számát és
a megvalósult cselekmények alakulását.
A statisztikai adatok alapján elmondható, hogy a városban 2020. évben tulajdon elleni
szabálysértés elkövetése miatt 88 esetben, míg a 2021. évben 67 esetben kezdeményeztünk
szabálysértési eljárást.
Ebből lopás 45 ügyben történt. A lopások döntő többsége a Tesco, LIDL, Penny Market
áruházakban valósultak meg, ahol az elkövetők élelmiszert, a kabátok alá elrejthető egyéb
tárgyakat, eszközöket próbáltak meg eltulajdonítani.
10 esetben valósult meg szándékos rongálás. 8 alkalommal kezdeményeztünk csalás miatt
eljárást, melynek döntő többsége internetes vásárlással kapcsolatos.
3 esetben történt jogtalan elsajátítás elhagyott mobiltelefon miatt, és 1 fővel szemben
sikkasztás miatt indítottunk eljárást (kölcsönadott telefont nem adta vissza).
A településen lopás (bolti lopások kivételével) miatt 15 ügyben indult ismeretlen elkövetővel
szemben az eljárás, melyek közül 10 felderítésre került, így felderítési mutatónk 66,7%-os.
Tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt 5 főt vettünk szabálysértési őrizetbe, melyek a
nagyáruházak sérelmére történtek.
A jövőbeni egyik célkitűzésünk továbbra is az, hogy a törvény adta lehetőségek szerint éljünk
a szabálysértési eljárás során az őrizetbe vétel lehetőségével, hisz tapasztalataink szerint
annak visszatartó hatása érzékelhető.
4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások
A rendőrkapitányság működési területének 2021. év baleseti számai a megelőző 2020.
évi adatokhoz képest kis mértékben csökkentek (291-287). A balesetek számának csökkenése
ellenére azt kell mondjuk, hogy romlott a rendőrkapitányság területének baleseti helyzete,
mivel a sérüléses balesetek száma 17%-kal emelkedett (47-55). A korábbi évhez viszonyítva
50%-kal emelkedett a halálos kimenetelű balesetek száma (2-3), 20%-al csökkent a súlyos
sérüléssel járó balestek száma (20-16), illetve 44%-kal emelkedett a könnyű sérüléses
balesetek száma (25-36). Az anyagi káros balesetek száma 5%-kal csökkent (244-232).
Ez azt jelenti, hogy a legfontosabb célkitűzésünket – miszerint csökkenést érjünk el a baleseti
számok alakulásának tekintetében – sikerült teljesítenünk, azonban a balesetek kimenetelében
negatív változást regisztráltunk.
A baleseti okok és okozók tekintetében korábbi legfőbb baleseti ok - a sebesség helytelen
megválasztása (23). A második helyre szorult az elsőbbségi jog be nem tartása (11), míg a
„képzeletbeli dobogó” harmadik helyén a kanyarodási szabályok be nem tartása áll (5).
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Baleseti okként szerepelt még 3 esetben az előzés szabályainak megszegése, 3 alkalommal a
követési távolság be nem tartása. 1 esetben figyelmetlenség, 5 alkalommal egyéb ok, illetve 4
alkalommal gyalogos hibája miatt következett be sérüléses baleset.
A személyi sérüléses közúti közlekedési balesetet okozók többsége személygépkocsi vezető
volt, 31 esetben. Kerékpáros 8, segédmotorkerékpáros, gyalogos illetve egyéb jármű 4 – 4,
motorkerékpáros 3, míg tehergépkocsi vezető 1 esetben okozott sérüléses balesetet.
A legtöbb baleset a délutáni (12-18 óra közötti) időszakban történt (26), majd a délelőtt (0712 óra közötti) következik (12), ezt követi az esti (18-22) (8), az éjszakai (22-04) (6), majd
legvégül a reggeli (04-07) időszak (3).
Balesetet kiváltó mellék-okként az ittasságról is beszélnünk kell. Az összes balesetet okozó
18,1%-ánál észleltünk ittasságot, ami az előző évhez képest 8%-kal növekedett. Az ittas
okozók száma abszolút számokban az előző évhez képest szintén növekedett (5-10).
A személyi sérüléses balesetek okozói között bódult állapotban történő vezetést nem
tapasztaltunk.
A település vonatkozásában ugyanaz a tendencia figyelhető meg, ami a rendőrkapitányság
területének egészét jellemzi, mivel összességében a városban is csökkent a balesetek száma,
azonban a balesetek kimenetelében negatív elmozdulás következett be.
A település közigazgatási területén összességében csökkent a balesetek száma (89-71),
azonban a sérüléses balesetek száma stagnált (11-11), megoszlása romlott, mivel a 2020. évi 5
súlyos és 6 könnyű sérüléses balesettel szemben 2021-ben 2 esetben halálos, 3 esetben súlyos
és 6 esetben könnyű sérüléssel járó baleset történt a városban.
A lakosság körében leginkább a halálos kimenetelű baleseteink váltak ismertté, amelyek
közül az egyik Szerencs, Gyár úton történt, ahol egy motorkerékpáros ütközött neki egy
oszlopnak, a másik pedig a Rákóczi út posta előtti szakaszán, ahol a kijelölt
gyalogátkelőhelyen áthaladó gyalogost ütötte el egy személygépkocsi.
Csökkent az anyagi káros balesetek száma (78-60). Ezek a balesetek legnagyobb számban
továbbra is a bevásárlóközpontok parkolóiban, illetve a Rákóczi úton következtek be, sok
esetben egy kicsit nagyobb figyelemmel elkerülhetők lettek volna.
Az elmúlt év baleseti adatainak elemzése során a jövőre nézve a gyalogátkelőhelyek
környékének visszatérő ellenőrzését, az ittas vezetők kiszűrését, a gyorshajtók kiszűrését és a
passzív biztonsági eszközök használatának kikényszerítését határoztuk meg elsődleges
feladatként.
5. Az illegális migráció helyzete
Az illegális migráció helyzetképe pozitív, ezzel kapcsolatos jogsértő magatartások a
területünkre nem jellemzőek. Havonta külön fokozott ellenőrzési terv alapján migrációs
ellenőrzéseket hajtunk végre.
II.
A Szerencsi Rendőrkapitányság által
a közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok
1. A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt
idegenforgalmi területek biztonsága
A rendőrkapitányság illetékességi területéhez 27 település tartozik, melynek lakossága
54 165 fő. A közterületi állomány átlagban 72 fővel látja el feladatát. 1 fő közterületi
szolgálatot ellátó rendőrre 752 fő lakos jut.

5
Feladataink fontos része a nyilvános helyek, közintézmények, forgalmas útszakaszok, oktatási
és egyházi intézmények, valamint tömegközlekedési útvonalak, állomások ellenőrzésére.
Kiemelt figyelmet fordítunk a turisztikai és idegenforgalmi szempontból fontos időszakokra
és helyszínekre, melyben a település érintett. Az általános szolgálatellátás mellett preferáljuk
mozgóőri szolgálatot, melynek keretén belül ellenőrizzük a vendéglátóhelységeket és azok
környezetét.
Az ellenőrzésekbe rendszeresen bevonjuk a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársait,
továbbá folyamatos segítséget kapunk a Készenléti Rendőrség, valamit a Borsod-AbaújZemplén Megyei Rendőr-főkapitányság (továbbiakban: megyei rendőr-főkapitányság)
Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató Osztály állományától.
A közrendvédelmi állomány létszámhelyzete kielégítőnek mondható, az időközben felmerülő
hiányok pótlására folyamatosan törekedtünk. A meglévő létszámmal megfelelő minőségben
az elvárásokat teljesítve hajtottuk végre a ránk ruházott feladatokat.
A közterületi órák száma az elmúlt évben 67 766-ról 55 265-re csökkent. Az óraszámok
csökkenését nagymértékben befolyásolta a koronavírus által okozott járványhelyzet, amely a
rendőrkapitányság állományát sem kerülte el.
2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata
A közterületi szolgálat ellátását a korábbi gyakorlatnak megfelelően, továbbra is
csoportokba szervezve hajtjuk végre. A csoportokban található rutinos, nagy tapasztalatokkal
rendelkező rendőr, akik munkáját a fiatalabb, kezdő kollégák megfelelő minőségben egészítik
ki.
A rendőri intézkedések során folyamatosan mérlegelünk, igyekszünk lojálisan eljárni minden
esetben. Azonban fontos hangsúlyozni, hogy a súlyos, kiemelkedő jogsértések esetén, a
törvény teljes szigorával fellépünk.
Kiemelten kezeljük a körözött személyek listáját, melyet napi szinten aktualizálunk.
Intézkedéseket teszünk a körözött személyek felkutatására, vélt feltalálási helyeinek
visszatérő ellenőrzésére, elfogására.
Az intézkedési mutatókat elemezve megállapítható, hogy a közterületi szolgálatot ellátó
állomány megfelelő számú intézkedést kezdeményez a közterületek rendjének fenntartása
érdekében.
3. A rendezvénybiztosítások
A rendezvények szakszerű biztosítása és azok zavartalan lebonyolítása kiemelt
feladataink közé tartozik. 2021. évben a bekövetkezett járványügyi helyzet korlátozásai miatt
a rendőrkapitányság illetékességi területén helyi szervezésű rendezvények megtartására
korlátozott számban került sor.
2021.09.02-09.05. között a városban került megrendezésre az Artúr Napok nevezetű fesztivál,
mely nagy tömeget vonzó esemény volt, és a Rendőrség részéről is fokozottabb jelenlétet
igényelt.
4. Az esetlegesen bekövetkezett katasztrófa-, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban
végrehajtott rendőri feladatok (különösen a települések védelme érdekében tett rendőri
intézkedések)
A katasztrófahelyzetek, illetve egyéb veszélyhelyzetekkel kapcsolatban elkészített
külön terv alapján a teljes állomány felkészítése megtörtént. Ezen helyzetekre kidolgozott
szakmai protokoll, az abban meghatározott feladatok elsajátítása és az ismeretek szinten
tartására folyamatosan intézkedünk. A helyi bizottságokkal a megbízott védelmi tiszt
folyamatosan kapcsolatot tart.
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A koronavírus-járvány visszaszorítása érdekében végrehajtott rendőri feladatok
A járványhelyzettel kapcsolatos rendőri feladatokat maradéktalanul végrehajtottuk. Az
állomány tájékoztatása, oktatása folyamatosan megtörtént, melynek köszönhetően
folyamatosan alkalmazkodunk a napi változású jogszabályi környezethez.
A rendőrkapitányság illetékességi területén 2021. évben elrendelt házi karantén 7531 esetben
fordult elő. Az veszélyezettel kapcsolatos kijárási korlátozás megszegése és maszkhasználat
nem megfelelő viselése miatt 2021. évben 478 alkalommal került sor szabálysértési
feljelentésre. A házi karantén megszegése miatt 36 esetben került sor további eljárásra.
5. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése
A közterületi szolgálat ellátása során a rendőrkapitányságon illetékességi terület
változása miatt 2015. július 01-től 27 fő körzeti megbízotti státusz van rendszeresítve, mely
státuszok 1 kivétellel jelenleg feltöltöttek.
2015. évtől a település vonatkozásában Dendel Balázs c. r. zászlós – aki egyben Legyesbénye
és Bekecs körzeti megbízottja – látja el a teendőket.
Feladatkörébe tartozik a folyamatos kapcsolattartás a helyi önkormányzat képviselőivel, a
társszervekkel, valamint a polgárőrség tagjaival. Ezzel tovább kívánjuk erősíteni a település és
a rendőrség közötti kapcsolatot és így már egy körzeti megbízott által is törekszünk a
felmerülő problémák gyors, hatékony megoldására.
A körzeti megbízott tisztában van a területén előforduló eseményekkel, kapcsolata naprakész
a helyi szervezetekkel, melyet az eddig eltelt időszakban jól kialakított.
A bűnügyi ügyfeldolgozó tevékenységét teljes mértékben lecsökkentettük, annak érdekében,
hogy a körzeti megbízott szolgálati idejének nagyobb részét közterületen töltse el.
6. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ működése
A bejelentések fogadása és értékelése után a szolgálat küldése a megyei Rendőrfőkapitányság Tevékenység-irányítási Központ (a továbbiakban: TIK) által történik. A
küldések időtartama minimalizálódott, időben és megfelelő minőségben reagálunk a
bejelentésekre.
A küldések fogadására megfelelő és jól működő informatikai háttérrel rendelkezünk. A napi
szolgálat irányításában a szolgálatparancsnokok is részt vesznek és folyamatos kapcsolatot
tartanak fent a TIK munkatársaival.
7. Az igazgatásrendészeti tevékenység (szabálysértési eljárások, engedélyügyi
tevékenység, kábítószer-rendészet)
7.1. Szabálysértési szakterület
A 2021. évben iktatott szabálysértési ügyek száma 2020. évhez képest 1418-ról 1443ra növekedett.
2020. évben 999 db helyszíni bírság végrehajtás érkezett hatóságunkhoz, míg a tavalyi évben
1391 db-ot iktattunk.
A szabálysértési eljárásaink során az egy főre jutó pénzbírság átlaga 66 121 Ft-ról 52 492 Ftra csökkent.
Szerencsi lakos által elkövetett, a Rendőrség hatáskörébe tartozó, zömében
közlekedésrendészeti szabálysértések száma 2020-ban 189 db, 2021-ben 164 db, míg a
település területén elkövetett összes szabálysértések száma 2020-ban 290 db-ról 2021-ben 296
db-ra nőtt.
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A közlekedési balesetek megelőzése és a közlekedés biztonságának erősítése érdekében 2021.
évben kiemelt figyelmet fordítottunk a közlekedési szabálytalanságokat elkövető járművezető
és gyalogosok személyek kiszűrésére.
Az ellenőrzések során több olyan gépjárművezető tetten érésére került sor, akik a kijelölt
gyalogos-átkelőhelyre vonatkozó szabályokat figyelmen kívül hagyva közlekedtek. A
fokozottan balesetveszélyesnek ítélt szituációkban az intézkedő rendőrök a jogsértések
elkövetését a rendelkezésre álló technikai eszközökkel rögzítették, majd a járművezetőket a
szabálysértési eljárás soron kívüli lefolytatása érdekében intézkedtek.
A szabálysértési hatóság a szabálytalankodó gépjárművezetőket azonnalos szabálysértési
eljárás szabályai szerint minden esetben pénzbírsággal sújtotta és velük szemben
járművezetéstől eltiltás intézkedést alkalmazott.
7.2. Engedélyügyi szakterület
Rendőrkapitányságunk illetékességi területén a fegyverengedélyezés és az ahhoz
kapcsolódó ellenőrzések folyamatosak. Jelenleg 443 természetes személy tart engedéllyel
lőfegyvert, valamit 3 jogi személy – oktatási célú lőtér, illetve lövész klub – sport, illetve
lövészeti oktatás célú tűzfegyverre rendelkezik engedéllyel.
Gáz- és riasztófegyver viselésére engedéllyel 389 személy rendelkezik, míg flóbert fegyver
tartására 19 személy jogosult.
A település külterületén egy állandó jellegű terep lőtér üzemel, skeet, trapp pályaként, illetve
nagygolyós kaliberre is rendelkezik engedéllyel.
Személy-és vagyonvédelmi szakterületen hatóságunk által kiadott érvényes működési
engedélyek száma egyéni vállalkozó esetében 18, társas vállalkozás száma 5.
Az illetékességi területünkön lakó személy- és vagyonőri igazolvánnyal rendelkező
személyek száma 595 fő, magánnyomozóink száma 6 fő.
A fesztiválok időszakában a személy- és vagyonőr ellenőrzéseinket kiterjesztettük a
területünkön tartott rendezvényeket biztosító személy- és vagyonőrök vonatkozásában is,
mely során általános tapasztalatként megfogalmazható, hogy kirívó szabálytalanságot nem
észleltünk, felügyeleti bírság kiszabására a tavalyi évben nem került sor.
8. Bűn- és baleset-megelőzés
8.1. A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai,
szakirányítás.
8.1.1. Család- és gyermekvédelemi tevékenység, valamint a hozzátartozók közötti
erőszak helyzetének bemutatása.
2021. január és február hónapjában több helyi iskolában tartottunk előadást a
Biztonságos Internet Nap alkalmából, felhívtuk a tanulók figyelmét a biztonságosabb, jobb
internetezés fontosságára és alapvető szabályaira az internet használat veszélyei kapcsán,
mely előadások témáját kiterjesztettük az új pszichoaktív anyagok veszélyeiről szóló
tájékoztatóval.
A Biztonságos Internet Nap rendezvénysorozat keretében előadást tartottunk többek között a
Tokaji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában, ahol az internet veszélyeit kisfilmeken
keresztül mutattuk be a tanulóknak.
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8.1.2. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése, ezen belül a Rendőrség
iskolai prevenciós programjai (DADA, ELLEN-SZER, iskolai bűnmegelőzési
tanácsadók, OVI-ZSARU program).
2020-ban a rendőrkapitányság illetékességi területén lévő kilenc óvodai intézményben
bevezetésre került az Ovizsaru program a gyerekek nagy örömére, majd 2021-es évben a
kicsik jobban megismerhették Rendőr Robi, Rosszcsont Ricsi és Rosszcsont Rozi karakterét.
A Közlekedésrendészeti Osztály beosztottjaival nyári táborokban bűn- és balesetmegelőzési
ismereteket adtunk át, valamint a tanulóknak ügyességi kerékpáros pályát készítettünk.
A nyár folyamán a Tudorka Tanoda táborban készítettük fel a leendő első osztályos
gyermekeket a legfontosabb közlekedési szabályok betartására. Ezen tábor során hasznos
bűnmegelőzési tanácsokat kaptak a kicsik, valamint ujjlenyomatot is készítettünk számukra.
A Szent Zotikosz Gyermekvédelmi Intézmény Megyaszói Lakásotthonok Szakmai
Egységének vezetőjével napi kapcsolatban állunk, mivel az intézmény 4 lakásotthonának
lakói nagy számban szöknek el, akár a faluba, akár Miskolc vagy távolabbi városokba.
Megtalálásukhoz, felkutatásukhoz szükség van a vezetővel, illetve a gyerekek gyámjával a
kapcsolatot tartani. Ezen intézményben is tartottunk különböző témakörökben bűnmegelőzési
előadásokat.
8.1.3. Az áldozatvédelem területén végzett rendőri tevékenység bemutatása.
A járványhelyzet miatt idősotthonba ellátogatni nem mindig volt lehetőségünk, így
sokszor a prevenciós tevékenység a helyi médiára (Globo tv, Szerencsi Hírek) korlátozódott.
Előtérbe került a szórólapok otthonokba történő eljuttatása, illetve helyi újságon keresztül
újságcikkek megjelentetése, különös tekintettel pl. Mindenszentek ünnepe, karácsonyi
ünnepek, ún „unokázós csalások” megelőzése stb.
Ezen túlmenően, amennyire a járványhelyzet lehetővé tette, idősek otthonában, nyugdíjas
klubokban tartottunk előadásokat, tájékoztatásokat, vetítettünk ehhez kapcsolódó kisfilmeket.
2021. évben a kitelepüléseink kapcsán (Police Café, Bike Safe) adtunk áldozattá válás
megelőzése érdekében tanácsokat az érdeklődők számára. Egy jó kávé elfogyasztása mellett
tájékoztattuk vagyonvédelmi, bűnmegelőzési témákról, illetve az áldozattá válás
megelőzésének lehetőségeiről a lakosságot. A Bike Safe adatbázisban a környező
településeken kb. 150 kerékpárt regisztráltunk.
Több alkalommal hívtuk fel a lakosság figyelmét az áldozattá válás megelőzése érdekében a
bankok nevében telefonáló csalókra.
8.1.4. Az emberkereskedelem elleni küzdelem bemutatása.
A médián keresztül prevenciós jelleggel tájékoztattuk az esetlegesen külföldön munkát
vállaló személyeket, hogy munkavállalásuk során ne váljanak áldozattá, a megelőzés céljából
több gyakorlati esettörténettel szolgáltunk.
8.1.5. A megelőző vagyonvédelemben végzett tevékenység.
A rendőrkapitányság illetékességi területén 2021. évben - az előző évhez hasonlóan túlnyomó többségben a kisebb értékre elkövetett vagyon elleni bűncselekmények domináltak.
Fő feladatunk volt az időskorúak sérelmére elkövetett trükkös lopások visszaszorítása,
melynek érdekében a megyei rendőr-főkapitányság Kommunikációs és Megelőzési Osztály
engedélyével a helyi újságokban sajtóközleményt, a helyi tévében riportot adtunk közzé az
aktuális elkövetési módszerekről. Ezáltal a járványhelyzetre való tekintettel a kommunikáció
a helyi médiára és sajtóra vetítődött.
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Amikor lehetőségünk volt rá szórólapokat adtunk át a szépkorúak számára, valamint annak
érdekében, hogy a sérelmükre elkövetett bűncselekmények száma visszaszoruljon, ajtóék és
személyi riasztókat, illetve azok használatát ismertettük a helyszínen a megelőző
vagyonvédelem érdekében.
8.1.6. A kábítószer prevenció helyzete (ezen belül a „A szülők és a családok a
Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében" című
programterv tapasztalatai).
A helyi fiatalok szokásaira, illetve szórakozó- és vendéglátóhelyeken történő alkoholés kábítószer fogyasztás megelőzése érdekében hangsúlyt fektettünk az ellenőrzésre.
A felderítési adatainkból kitűnt, hogy a „klasszikus” kábítószerek a 16-22 év közötti
személyek körében szinte teljes egészében kiszorultak, helyüket az új pszichoaktív anyagok
vették át. Álláspontunk szerint a fiataloknál megfigyelhető szerhasználat jelentős mértékben
csökkenthető, ha a gyermekeken túl a szülők is kellő mértékű tájékoztatást kapnak a
fogyasztáshoz kapcsolható tünetek felismerésében.
2021. évben „A szülők és a családok a Rendőrség partnerei a kábítószer-bűnözés
megelőzésében” program helyi közvetítője a bűnmegelőzési előadó volt, aki a program
keretén belül fogadóórát, telefonos ügyeletet tartott. Szülői értekezletről értesítést nem
kaptunk. 2021. szeptemberében Dócs Anita r. főhadnagy kábítószer prevencióval kapcsolatos
előadás sorozatot tartott a Szerencsi SZC Műszaki és Szolgáltatási Technikum és Szakképző
Iskolában a kilencedikes évfolyam számára pályaorientációs előadás keretén belül, valamint a
Szerencsi Bocskai István Gimnázium kilencedikes évfolyama számára is.
Kiváló együttműködés alakult ki a helyi és környező települések családsegítő szolgálataival,
valamint a Szerencsi Járási Hivatal Gyámügyi Osztályának munkatársaival.
2021. évben a város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának alakuló ülésére is sor került. A
fórum legfontosabb célkitűzése a kábítószer kereslet- és kínálatcsökkentés a prevenció összes
színterein, ezáltal az összhang megteremtése és egyfajta kommunikáció és párbeszéd
megindítása a helyi intézmények között.
8.1.7. Kiberbiztonság bemutatása.
A járványhelyzet minden megelőzési tevékenységünkre rányomta bélyegét, így a
kiberbiztonság tekintetében is erről tudok beszámolni. 2021. január és február hónapban több
helyi iskolában tartottunk előadást a Biztonságos Internet Nap alkalmából, felhívtuk a tanulók
figyelmét a biztonságosabb, jobb internetezés fontosságára és alapvető szabályaira, az internet
használat veszélyeire.
Az előadások kapcsán felhívtuk továbbá a figyelmet a digitális adatok, készülékek és
eszközök védelmére is, hiszen tehetünk az ellen, hogy az elveszett vagy ellopott eszközök
"aranybányát" jelentsenek a bűnözök számára, amennyiben hozzáférnek adatainkhoz. Ezzel
kapcsolatosan biztonságos eljárásokat és tippeket osztottunk meg az érdeklődők számára
8.2. Az iskolaőri tevékenység bemutatása.
2020. szeptember 1. napjával az ország mintegy ötszáz köznevelési intézményében
kezdte meg a működését az iskolaőrség, ami ebben a formában egy új rendszer. A jogalkotó
szerint azért volt erre szükség, mert a közelmúltban elszaporodtak a társadalom jogos
felháborodását kiváltó, pedagógusokkal, illetve iskola- vagy kortársakkal szembeni verbális
vagy fizikai támadások, amelyeket részben 12-17 éves diákok, részben az őket segítő
felnőttek követtek el. Ezek a támadások jellemzően az iskola területén, oktatási idő alatt és
osztálytársak szeme láttára történtek.
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Mindezek hatására jött létre az iskolaőr intézménye, amely egyrészt bűnmegelőzési
feladatokat lát el, másrészt megszakítja a nevelési-oktatási intézményekben előforduló
jogsértő magatartásokat, megelőzi a kritikus helyzetek elfajulását.
„Az iskolaőrség feladata a nevelési-oktatási intézmények rendjének fenntartása, a
pedagógusok, a nevelők és oktató munkát végzők … törvényben meghatározott feladatainak
zavartalan ellátásának biztosítása, illetve a sérelmükre elkövetett jogellenes cselekmények
megelőzése.”- fogalmaz a jogalkotó.
Az iskolaőrség jogszabályi alapja a rendőrségről szóló törvényben található meg. Az
iskolaőrök munkáltatója a Rendőrség, amelynek a személyi állományába tartoznak, egy új
állománycsoportként. Meghatározott feladatot ellátó, kényszerítő eszközzel rendelkező,
sajátos jogokkal felruházott – közfeladatot ellátó – személyek.
A rendőrkapitányság illetékességi területén 13 iskolaőr teljesít szolgálatot (10 fő általános
iskolában, 3 fő pedig középiskolában). Az iskolaőrség területi szintű tevékenységének
koordinálására, szakmai irányítására és ellenőrzésére a megyei rendőr-főkapitányság vezetője
megyei koordinátorokat, helyi szintű koordinálására pedig a rendőrkapitányság vezetője helyi
koordinátorokat jelöl ki, akik napi kapcsolatban állnak az illetékességi területen szolgálatot
teljesítő iskolaőrökkel.
Az iskolaőrök a tevékenységükről a Rendőrség felé tartoznak beszámolási kötelezettséggel,
ezért az iskolaőri rendszer hatékonyságát a rendszeres eligazítások, beszámoltatások,
ellenőrzések, az általuk tett intézkedések elemzése, valamint az iskolaigazgatók visszajelzései
alapján mérjük. Kiemelt feladatként kezelik a koordinátorok az iskolaőrök továbbképzését,
ezért minden tanítási szünetben részükre egy napot szerveznek ennek érdekében.
Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az iskolaőrök jelenlétét nemcsak elfogadják, de
ragaszkodnak is hozzájuk, a gyerekek pedig példaképként tekintenek rájuk.
Az iskolaőrség sikernek örvend, a pedagógusok és a tanulók megbecsülik őket, a gyerekek
érdeklődnek a munkájuk iránt, sok helyütt bizalommal fordulnak hozzájuk, sőt több diák
kijelentette az iskolaőrség kialakulása után, hogy rendőri pályára szeretne lépni. Számos
pozitív visszajelzés érkezik az intézményvezetőktől és szülőktől az iskolaőrség kapcsán.
Az iskolaőri rendszer bevezetésével megszűnt a szülők indokolatlan bejárása a
tanintézményekbe, ami korábban sokszor konfliktusokat okozott. Az iskolaőrök a törvényt
képviselve növelik az iskola tanulóinak és dolgozóinak biztonságérzetét, igazolva ezzel az
iskolaőri szolgálat létjogosultságát.
Az iskolaőrök jelenléte sok terhet vesz le a rendőrkapitányságunk állományában közterületen
szolgálatot teljesítő állomány válláról, mivel a kisebb súlyú fegyelemsértéseket
figyelmeztetéssel, felvilágosítással kezelni tudják, ami segítség úgy a pedagógusoknak, mint a
szülőknek, valamint elősegíti a gyermekek fegyelmezett felnőtté válását.
8.3. Bűnmegelőzési témájú sikeres pályázatok, együttműködések bemutatása.
Bűnmegelőzési témájú pályázatokat a megyei rendőr-főkapitányság Bűnügyi
Igazgatóság Kommunikációs és Megelőzési Osztálya hajtja végre központilag, melyben
hatóságunk helyi szinten vesz részt.
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8.4. Bűnmegelőzési tartalmak közösségi médiában történő megjelenése.
2021. évben is a megyei rendőr-főkapitányság Kommunikációs és Megelőzési Osztály
engedélyével voltunk jelen a helyi médiában bűnmegelőzési témájú felhívásainkkal. Ebben
nagy segítséget nyújtott a területi szerv által elkészített ELBÍR hírlevelek, illetve az országos
szervünk által elkészített sajtóanyagok, melyeket a helyi médiák átvettek és közöltek
felületeiken.
Az elektronikus helyi sajtóval a kapitányságunk kapcsolata kiemelkedő volt 2021. évben is.
8.5. A baleset-megelőzési tevékenység, a megyei (fővárosi) baleset-megelőzési
bizottság tevékenységének és programjainak bemutatása.
2021-ben a rendőrkapitányság baleset-megelőzési tevékenységét nagyban
befolyásolta, hogy a járványhelyzet miatt elrendelt korlátozások következtében szinte az
összes olyan rendezvény elmaradt, amelynek keretein belül megelőzési tevékenységünket
korában folytattuk.
2021-ben nem tarthattuk meg sem az iskolai, óvodai rendezvényeinket, vetélkedőinket, nyílt
napjainkat, sem a fesztiválokhoz kötődő rendezvényeinket.
Megelőzési programjaink közül mindössze 2 helyszínen vettünk részt megelőzési programon.
A tanévkezdési kampány feladatait elvégeztük, ennek lebonyolításában segítségünkre voltak a
polgárőr szervezetek tagjai is. A tanévkezdési kampány során Szerencsen a Rákóczi úton a
Bolyai János Katolikus Általános Iskola előtt és az Ondi úton a Bocskai István Katolikus
Gimnázium és a Szerencsi Szakképzési Centrum Szakképző Iskolája előtti útszakaszon
végeztünk napi szinten ellenőrzéseket, illetve időszakonként visszatérően ellenőriztük a
Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskolához vezető útszakaszokat is.
A láthatósági kampány keretén belül a megváltozott látási körülmények miatt ellenőriztük a
kerékpárosok kivilágítására vonatkozó szabályokat, illetve a kerékpárok műszaki állapotának
vizsgálata során különös hangsúlyt fektettünk a világító eszközök működőképességének
ellenőrzésére.
Láthatósági ellenőrzéseket folyamatosan tartottunk, amely ellenőrzések során láthatósági
mellényeket, lámpákat és fényvisszaverő eszközöket osztottunk ki a kerékpárosok és
gyalogosok között.
Az ellenőrzésekről tájékoztatjuk a helyi és a regionális sajtó képviselőit, ennek megfelelően a
balesetmegelőzési információk folyamatosan eljutnak a Globo Televízió nézőihez.
8.6. „Az iskola rendőre” program, valamint annak keretében végrehajtott
„SuliMoped” program értékelése az aktuális, valamint az előző tanévre vonatkozóan.
Az iskola rendőre program tovább folytatódott a 2021/2022-es tanévben. A program, a
rendőrkapitányság területén 22 általános iskolában és 1 középiskolában működik, amelyben
összesen 23 rendőr végzi a feladatokat.
A tanévkezdést megelőzően felülvizsgáltuk valamennyi oktatási intézmény közvetlen
környezetének közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetét, majd ezt követően kijelölésre
kerültek azok a közlekedésbiztonsági szempontból veszélyesnek tartott iskolák, amelyek előtt
szeptember hónapban folyamatos – demonstratív – rendőri jelenlétet biztosítottunk.
Ezen iskolák a Tokajban, Taktaharkányban, Bekecsen és Szerencsen található általános
iskolák, illetve a Szerencsen található Bocskai István Katolikus Gimnázium és Szerencsi
Szakképző és Szakközépiskola voltak.
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Balesetmegelőzési Bizottság által korábban biztosított plakátok ellenőrzése, illetve pótlása
megtörtént, a tanévkezdést megelőzően valamennyi iskolarendőr el lett látva „Az iskolarendőr
naplójával”.
A kijelölt iskolarendőrök a 2021/2022. tanévben részt vettek a tanintézmények tanévnyitó
ünnepségein, de az év folyamán a korlátozások miatt szinte semmilyen rendezvényen nem
tudtak megjelenni.
Szeptember hónapban a tanévkezdéssel kapcsolatos végrehajtási tervben foglaltaknak
megfelelően demonstratív jelenlétet biztosítottunk azoknál az iskoláknál, amelyeket az
elemzések során veszélyesnek ítéltünk meg. Az érintett iskolák környezetében valamennyi
alkalommal reggel 07-08 óra között és délután 14.30-15.30 óra között végeztünk
ellenőrzéseket a gyalogosok forgalmának segítése érdekében.
A megyei rendőr-főkapitányság Kommunikációs és Megelőzési Osztályának engedélyével a
tanévkezdési kampány feladatainak végrehajtásáról a szerencsi székhelyű Globo Televízió
nézőit is tájékoztattuk.
9. Együttműködés
A közrend, közbiztonság fenntartása kollektív társadalmi érdek, melynek
fenntartásában több rendőrségen kívüli szervezetnek, hatóságnak is feladata van, így a
hatékonyabb fellépés érdekében velük széleskörű együttműködésre törekedtünk.
9.1. A helyi és megyei önkormányzatokkal folytatott együttműködés
Együttműködési megállapodásunk van Szerencs Város Önkormányzatával, melynek
keretén belül a városban üzemelő és a rendőrkapitányságra, mint végpontra bekötött
térfigyelőrendszer kameraképeinek a megfigyelését a rendőrség hivatásos állománya végzi.
A megfigyelő rendszer folyamatos fejlesztés alatt áll, amely 2021-ben további 14 db
kamerával bővült, illetve a kiszolgáló hardverháttér is további fejlesztésen esett át.
Jelenleg 56 db kamera van felszerelve a városban, ebből 46 db van bekötve a központba, 10
db üzemen kívül van.
A felszerelt kamerák által biztosított képek minősége megmutatja a fejlődés irányát, amelyhez
a város vezetése minden segítséget megad.
Együttműködünk továbbá a kisebbségi önkormányzatokkal is, mely együttműködést
eredményesnek mondható.
Minden évben félévente közbiztonsági egyeztető fórumot tartottunk, amelyre a rendészeti
feladatokat ellátó szervek képviselői mellett a polgárőrség vezetőit is meghívjuk.
A Szerencsi Járási Hivatallal, annak vezetőjével, a város jegyzőjével, aljegyzőjével jó
munkakapcsolatban állunk.
9.2. A területileg illetékes bírósággal és ügyészséggel folytatott együttműködés.
Együttműködésünk az ügyészséggel és a bírósággal példaértékű, a szakmai
konzultációink rendszeresek. Az ügyészség vezetőjével napi kapcsolatban vagyunk, de a
bíróság elnökével is „folyamatában” megbeszéljük az aktuális feladatainkat.
Az ügyészség vezetőjével rendszeresen egyeztető megbeszéléseket tartottunk, amelyen
többször jelen volt a rendőrkapitányság vezetői állománya.
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9.3. Az oktatási intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel folytatott
együttműködés
A civil szervezetekkel szintén jó kapcsolatot ápolunk. Kiemelném a jó
együttműködésünket a szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium és Szakgimnáziummal,
ahol a rendészeti tagozaton kollégáink rendszeres oktatást tartanak.
Iskolarendőreink ott vannak a település általános iskoláinak a napi életében.
Évente találkozunk és szükség esetén szakmai, főleg közlekedési kérdésekben egyeztetünk a
Szerencsi Mozgáskorlátozottak egyesületével.
Együttműködési megállapodásunk van a Szerencsi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.
9.4. A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés értékelése, a megkötött
együttműködési megállapodások száma, ellátott közös szolgálatra vonatkozó adatok.
Hagyományosan jó kapcsolatot ápolunk a helyi polgárőr szervezettel, akiket
tevékenyen bevonunk a közterületi tevékenységünkbe, igyekszünk minél több közös
szolgálatot szervezni.
A helyi polgárőrök tevékenysége az elmúlt években pozitívan befolyásolta a település
bűnügyi helyzetét is, mivel a polgárőrök helyi és személyi ismeretére alapozva több esetben
éltek bűncselekményre, illetve annak elkövetésére utaló jelzésekkel, melynek alapján
esetenként tetten érést, elfogást is végrehajtottunk.
A járványügyi intézkedések bevezetésével kevesebb feladatunk volt a városban esetlegesen
megtartásra került rendezvények biztosításában, de amikor szükség volt rájuk
rendelkezésünkre álltak és kiemelkedő segítséget nyújtottak azok zavartalan lebonyolításában.
A hatékony és jól megszervezett polgárőr szolgálat nagy segítséget jelent a rendőrség napi
tevékenységének elvégzésében, ezért a jövőben is jó munkakapcsolatot kívánunk fenntartani a
helyi egyesülettel.
9.5. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel történő
együttműködés.
A területünkön tevékenykedő erdészekkel, hivatásos vadászokkal, mezőőrökkel,
halőrökkel is felvettük a kapcsolatot és igyekeztünk közös ellenőrzéseket, akciókat
végrehajtani. A vezetői értekezleteinken is rendszeresen részt vesznek, ezzel is elősegítve az
együtt gondolkodást és a hatékony közös szolgálatokat.

III.
Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra
Összegezve elmondható, hogy a rendőrkapitányságon 2021. évben a lakosság
szubjektív biztonságérzetét szem előtt tartó szakmai szemléletű munkát folytattunk.
Véleményem szerint az elmúlt évek alatt a közbiztonság állapotát sikerült fenntartanunk és a
továbbiakban is azon dolgozunk, hogy az elért eredményeket megtartsuk, azokon javítsunk.
A tavalyi évre kitűzött céljainkat sikerült elérnünk, azonban a korábban megfogalmazott célok
a jövőre nézve is aktuálisak.
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Ahhoz, hogy munkánk továbbra is jó színvonalúnak legyen minősíthető, 2022. évben az
alábbiakban meghatározott, de többségében már 2021. évre is megfogalmazott feladatokat
kell végrehajtani:
 2022. év kiemelt feladata lesz továbbra is részünkről a közlekedési balesetek
számának a csökkentése, amely érdekében következetes rendőri jelenlétet és
ellenőrzéseket tervezünk a közutakon, közterületeken. Ellenőrzéseink során
kiemelt figyelmet kívánunk szentelni a legfőbb baleseti ok, a sebességtúllépés
megelőzésére, valamint az ittas és a bódult járművezetők kiszűrésére, továbbá
a gyalogátkelőhelyekkel kapcsolatos elsőbbségadási szabályok betartására,
 visszatérő feladat az iskolák környezetének folyamatos ellenőrzése, az iskola
rendőre és iskolaőri program tovább folytatása, a gyermekbalesetek
megelőzése,
 határozott intézkedésekkel, gyors, szakszerű eljárásokkal tovább kell javítani a
rendőrség tekintélyét, egyben javítani a lakosság közbiztonságérzetét,
 kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermek és időskorúak áldozattá válásának
megakadályozására, fokozott figyelmet kell fordítani a nyilvános helyek,
közterületek ellenőrzésére,
 célként tűzzük ki a betöréses lopások, lakásbetörések számának további
csökkentését, a nyomozások koordinációjának erősítését, az értékesítési
vonalak ellenőrzését, kiemelt figyelemmel a vagyonvisszaszerzésre.
E felsorolt feladatok csak a legfontosabbak, iránytűként kell, hogy szolgáljanak. A konkrét
napi feladatokat hosszan lehetne sorolni, de azoknak a mindenkori aktuális helyzethez kell
már igazodnia.
Végezetül szeretném megköszönni a település vezetésének, lakosságának, polgárőrségének a
jó együttműködést, mellyel munkánkat segítették, segítik, támogatják.
Az eddig leírtakra figyelemmel, tisztelettel kérem a képviselőtestület tagjait, hogy
beszámolómat elfogadni szíveskedjenek.
Szerencs, időbélyegző szerint
Keresztesi János r. alezredes
rendőrségi főtanácsos
kapitányságvezető
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