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I. 

SZERENCS VÁROS 

KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE 

 

 

1. Bűnügyi helyzet bemutatása 

 

A Szerencsi Rendőrkapitányság (a továbbiakban: rendőrkapitányság) bűnügyi helyzetét 2020. 

évben is nagymértékben meghatározta a működési területünk nyitott földrajzi elhelyezkedése, 

illetve a COVID-19 vírus magyarországi megjelenése és a járványhelyzetre választ adó 

kormány által bevezetett intézkedések.  

 

Az elmúlt évben a térség turisztikai jelentősége miatti veszélyeztetettség elenyésző volt a 

kihirdetett veszélyhelyzettel járó korlátozások miatt. A bűnözés struktúráját tekintve az 

átutazó bűnözés 2020-ban illetékességi területünket nem, vagy oly kismértékben érintette, 

hogy annak adatai elenyészőek. A térségünkre jellemző lakossági összetétel nem változott. Az 

előző években megfigyelhető alacsonyabb képzettséggel rendelkező lakosság körében történő 

munkaerő piaci nyitás jótékony hatása már az elmúlt évben nem volt megfigyelhető, 

tekintettel a környező országok által, a járványhelyzet miatt bevezetett korlátozásokra.  

 

A külföldi – fentebb említett körhöz tartozó lakosságból összetevődő – munkavállalók 

hazatelepülése negatívan befolyásolta a bűncselekményi adatainkat, azon belül is elsősorban a 

vagyon elleni és a közterületen elkövetett garázda jellegű, testi sértéssel járó 

cselekményeinket.  

Ezen szegmensekben emelkedés volt megfigyelhető az előző évekhez képest, melynek egyik 

tényezője a fentebb említett jelenség volt.   

 

A közterületi állomány részére nagy terhet rótt a 2020. évben a járványhelyzethez kötődő 

hatósági házi karanténos személyek ellenőrzése, illetve a bevezetett különleges jogrend során 

alkotott normák betartatása, ellenőrzése, mely jelentős mértékben hátrányosan befolyásolta a 

közterületen való tartózkodásuk célját, annak megelőző funkcióját, mely szintén a növekvő 

bűncselekményi számadatinkra nézve nem volt jótékony hatással.   

 

A nehézségek ellenére mind nyomozati, mind felderítési adatainkban kiemelkedő 

eredményeket értünk el, melynek részletezésére a későbbiekben kerül sor.   

2020. évben előtérbe helyeztük a gyors és a törvény által biztosított legszigorúbb intézkedések 

bevezetését az adott ügy feldolgozása során. Ebben nagy segítségünkre volt a helyi ügyészség 

segítőkész, konstruktív partnersége.  

 

Ezeknek köszönhetően előztük meg a tendenciákat többek között Mád, Tállya, Tokaj, 

Taktaharkány településen lakás, templom, telephely betörések, illetve családok közötti 

konfliktusból származó összecsapások tekintetében.  

 

1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása 

 

A rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma Szerencs településen az előző évhez 

képest csökkent, 121 ismertté vált bűncselekmény helyett 2020. évben 104 ügy miatt 

folytatott eljárást rendőrkapitányságunk. Ezen számadat a 2010. évtől figyelembe vett adatok 

közül a legalacsonyabb, és évről évre csökkenő tendenciát mutat. 
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1.2. Szerencs közterületén elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása 

ENYÜBS adatok alapján 

 

A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számát elemezve megállapítható, hogy 

az előző évhez képest kismértékű emelkedés mutatható ki, hiszen 46-ról 49-re nőtt ezen 

számadatunk, mely azonban az előző évi és a 2017-es adatot leszámítva a legalacsonyabb 

érték 2010. évtől. A közterületen elkövetett bűncselekmények csökkentése érdekében 

rendőrkapitányságunk továbbra is a leghatékonyabb eszköznek a Szerencs város területére 

koncentrálódó gyalogos és gépkocsizó szolgálatban látja a megoldást. Ezen eredmény javítása 

érdekében továbbra is fokozottan alkalmazni kívánjuk e típusú szolgálatellátási formákat 

2021. évben.   

  

1.3.  A regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya, változása 

 

Szerencs város lakossága 2020. évben 8543 fő1, így került kiszámításra a 100 000 lakosra 

vetített bűncselekmények arányszáma.  

 

A regisztrált bűncselekmények csökkenésével a 100 000 lakosra vetített bűncselekmények 

aránya is értelemszerűen csökkenést mutat. Számokba kifejezve 1410-ről 1217-re csökkent a 

100 000 lakosra vetített bűncselekmények száma. 

 

1.4. Szerencs területén regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának 

alakulása  
 

A településen a kiemelten kezelt bűncselekmények vonatkozásában csökkenés figyelhető meg 

az elmúlt évhez viszonyítottan. 2019. évben 44 esetben fordult elő, hogy ezen kategóriába 

tartozó cselekmény miatt folytatott büntetőeljárást hatóságunk, míg 2020. évben összesen 42 

eset vált ismertté.  

 

A kiemelten kezelt bűncselekmények kapcsán általánosságban elmondható, hogy több 

kategóriában csökkenés figyelhető meg. Azon esetekben, ahol kismértékű növekedés 

tapasztalható ott 1-1 eseménnyel volt több eljárás az előző évhez képest az azonos 

bűncselekményi kategóriában. Számokban kifejezve a testi sértések száma az előző évhez 

képest 4-ről 5-re emelkedett, a súlyos testi sértéseknél 2-ről 3-ra, a lopások száma 19-ről 20-

ra, lakásbetörés 2-ről 3-ra, a kábítószer terjesztői magatartással összefüggő cselekmények 

száma pedig 0-ról 1-re emelkedett.  

 

Ezen kismértékű emelkedéseket vizsgálva megállapítást nyert, hogy bár az előző évi 

adatokhoz képest ezen számok emelkedtek, azonban 2010. évtől tekintve még mindig 

alacsonyabb számadatokat mutatnak. 

 

A kábítószerrel kapcsolatos eljárásaink alacsony száma nem azt mutatja, hogy Szerencs 

illetékességi területén nincs kábítószer bűnözés, vagy az itt élők nem érintettek ezen 

cselekmények kapcsán. 2020. évben is több olyan személlyel szemben folytattunk eljárást, 

akik ugyan helyi lakosok, azonban az általuk elkövetett bűncselekményt nem Szerencs 

illetékességi területén követték el.  

 

                                                 
1Internet: https://www.ksh.hu 
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Hatóságunk 2020. évben is fontosnak tartotta, hogy az eljárásainkat minél rövidebb idő alatt 

igyekezzünk befejezni.  

A felderítési ügyidőnket rendőrkapitánysági szinten is az elvárt eredményesség szerint 

sikerült teljesítenünk, azonban a változó jogszabályi környezet, az ítélkezési gyakorlat és a 

járványhelyzet együttesen azt eredményezte, hogy a felderítési idővel szemben a nyomozásra 

fordított ügyidő emelkedett.   

Ennek ellenére preferáltuk a bíróság elé állítással történő ügybefejezéseket, melyek végül 

ügyészi hatáskörben intézkedéssel zárultak. Ennek eredményeképpen a statisztikai adataink 

szerint bár csökkent a bíróság elé állításaink száma, valójában több eljárásunkat is ezen 

intézmény alkalmazásának javaslatával küldtünk meg a helyi ügyészség részére. Ezt támasztja 

alá a későbbi pontokban taglalt nyomozás eredményességi mutatónk.   

 

1.5. A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények 

szöveges értékelése 

 

2020. évben a kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívül eső cselekmények közé tartozó 

bűncselekményi kategória, mely számottevő lett volna nem volt.  

 

Tendenciaként azonban megfigyelhető, hogy más településeinkhez hasonlóan, Szerencs 

városában is jelen van az új pszichoaktív anyagok és az azokat fogyasztó – főleg fiatal 

kamaszokból álló – csoportok megjelenése. 

 

A jogszabályi környezet 2021. évben hozott változása miatt kellő visszatartó erővel bíró 

tényállás került megalkotásra. Az új pszichoaktív anyaggal történő kereskedői, terjesztői 

magatartások a kábítószer fogalom körébe tartozó szerekkel történő elkövetéssel szemben, 

már súlyosabban bírálandók el.  

 

2020. évben megjelent egy olyan hatóanyagot tartalmazó szer is az új pszichoaktív anyagokat 

fogyasztók körében, mely több esetben halált is okozott. Ennek okán hatóságunk is még 

nagyobb figyelmet fordított az új pszichoaktív anyagokat terjesztő személyek felderítésére, 

melynek eredményeként egy a környéken élő olyan magánszemély került elfogásra, aki 

lakásáról árulta ezeket a szereket, több környékbeli település fiataljainak. Az ügyének 

vizsgálata jelenleg is folyamatban van.   

2021. évben hatóságunk továbbra is kiemelt figyelmet fordít ezen cselekmény megelőzésére 

és felderítésére.  

 

1.6. Esetlegesen a helyi közbiztonság szempontjából kiemelt érdeklődést kiváltó 

bűncselekmény nyomozásával összefüggő – személyes adatot nem tartalmazó – 

nyilvános információk rövid összefoglalása 

 

2020. évben Szerencs közigazgatási területén elkövetett közérdeklődésre okot adó 

bűncselekmény miatt hatóságunk nem folytatott eljárást, azonban olyan cselekmény miatt 

igen, amely részben érintette azt. Egy viszonylag hosszabb nyomozást követően fogtunk el 

egy bekecsi illetőségű személyt, aki huzamosabb ideje terjesztett kiterjedt ismeretségi körében 

cannabist, valamint azok származékait, metamfetamint, amfetamint és szexuális teljesítmény 

fokozó szereket. A lakásán történt elfogása során készpénzt, továbbá egy hátizsákból 

amfetamint, metamfetamint, cannabist foglaltunk le, illetve a lakásán tartózkodó vendégeitől 

szintén különböző kábítószerek kerültek lefoglalásra.  
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Az ügyben érdekesség volt, hogy Miskolc Avas városrészben az elkövető fenntartott egy 

albérletet, ahol 1 db fagyasztó volt feltalálható. Erre azért volt szüksége, mert a metamfetamin 

hosszabb idejű tárolása csak hűtött formában lehetséges. Hatóságunk az itt tartott házkutatás 

során is foglalt le kábítószert.  

Az elkövető fogyasztói körében szerencsi lakosok is tartoztak.  

 

Az eljárást jelenleg a B-A-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság Vizsgálati Osztálya végzi, mivel 

a szakértői vélemény alapján a lefoglalt kábítószer, illetve az, amelyre elkövette a kereskedői 

magatartást az elkövető, az meghaladja a jelentős mennyiséget.   

 

 

2. A bűnüldöző munka értékelése 

 

2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása 

 

A rendőrkapitányság teljes területére vonatkozóan a nyomozás eredményességi mutatója 

77,8%-ról 81,9%-re nőtt az előző évhez képest, mely eredmény 2010. évtől vizsgálva ezen 

kategóriát tekintve az összes évet túlszárnyalta.  

 

2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi 

mutatója 

 

A közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozati eredményessége a 2019. évben elért 

87,5%-ról, 2020. évben 91,3%-ra nőtt, mellyel sikerült tovább javítanunk a 2010. évtől 

megfigyelhető emelkedést.    

 

2.3. A helyi szerv eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt bűncselekmények 

nyomozás eredményességi mutatójának alakulása 

 

A kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozati eredményessége 2020. évben 72,4% érték 

lett az előző évi 65,9%-hoz képest.  

Ezen szegmens eredményei kapcsán is általánosságban megállapítható, hogy 2010. évtől tartó 

javulás továbbra is megfigyelhető.  

 

3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok 

 

Szerencs vonatkozásában elemeztük a szabálysértések megvalósulásának számát és a 

megvalósult cselekmények alakulását.  

A statisztikai adatok alapján elmondható, hogy a városban 2019. évben tulajdon elleni 

szabálysértés elkövetése miatt 100 esetben, míg a 2020. évben 109 esetben kezdeményeztük 

szabálysértési eljárást.  

Ebből lopás 59 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.  

13 esetben valósult meg szándékos rongálás. 9 alkalommal kezdeményeztünk csalás miatt 

eljárást, melynek döntő többsége internetes vásárlással kapcsolatos.  

6 esetben történt jogtalan elsajátítás elhagyott mobiltelefon miatt. 
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Bolti lopások nélküli ismeretlen tetteses felderítési mutató 

 

Szerencs városban lopás (bolti lopások kivételével) miatt 30 ügyben indult ismeretlenként az 

eljárás, melyek közül 14 felderítésre került, így felderítési mutatónk 46,7%-os.  

 

Tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt őrizetbe vett személyek száma Szerencs 

városban 

 

Szerencs városban 17 főt vettünk szabálysértési őrizetbe, ebből 2 főt garázdaság, 10 főt lopás, 

2 főt vezetés eltiltás hatálya alatti szabálysértés, 2 főt távoltartás szabályainak megszegése 

miatt, valamint 1 főt valótlan bejelentés elkövetése miatt.  

 

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  

 

Rendőrkapitányságunk 2020. évi baleseti adatai a megelőző 2019. évi adatokhoz képest 

jelentősen javultak. (332-291). A korábbi évhez viszonyítva 33%-al csökkent a halálos 

kimenetelű balesetek száma (3-2), nem változott a súlyos sérüléssel járó balesetek száma (19-

19) illetve 26%-al csökkent a könnyű sérüléses balesetek száma (35-26). Ez összességében 

18%-os csökkenést jelent a sérüléses balesetek tekintetében. Az anyagi káros balesetek száma 

12%-al csökkent (275-244).  

Ez azt jelenti, hogy a legfontosabb célkitűzésünket – miszerint jelentős csökkenést érjünk el a 

baleseti számok alakulásának tekintetében – sikerült teljesítenünk. 

Személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek alakulása 2008 – 2020. év  

 

(MRFK. KLO adatszolgáltatása alapján) 

 

A baleseti okok és okozók tekintetében annyi változás következett be, hogy a korábbi legfőbb 

baleseti ok - a sebesség helytelen megválasztása (15) - a második helyre szorult, helyét a 

kanyarodási szabályok be nem tartása vette át (18). Baleseti okként szerepelt még 8 

alkalommal az elsőbbségi jog be nem tartása, 2 esetben az előzés szabályainak megszegése, 1 

alkalommal a követési távolság be nem tartása, illetve 1 alkalommal egyéb ok miatt 

következett be sérüléses baleset. 2 alkalommal gyalogos hibája miatt következett be sérüléses 

baleset. 
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A személyi sérüléses közúti közlekedési balesetet okozók többsége személygépkocsi vezető 

volt, 34 esetben. Tehergépkocsi vezető 5, motorkerékpáros 2, kerékpáros 2, segédmotor 

kerékpáros 2 esetben, míg gyalogos 2 esetben okozott balesetet.  

 

A személyi sérüléses balesetek okozóinak megoszlása: 

 

 

 

A legtöbb baleset a délelőtti (07-12 óra közötti) időszakban történt (15), majd a délután (12-

18 óra közötti) következik (14), ezt követi az esti (18-22) időszak (13), a reggeli (04-07) 

időszak (4), majd legvégül az éjszakai (22-04) időszak (1). 

  

Balesetet kiváltó mellék-okként az ittasságról is beszélnünk kell. Az összes balesetet okozó 

10,6%-ánál észleltünk ittasságot, abszolút számokban az előző évhez képest csökkent (6-5) az 

ittas okozók száma.   

A személyi sérüléses balesetek okozói között bódult állapotban történő vezetést nem 

tapasztaltunk. 

 

A személyi sérülések kialakulásában közreható tényező az is, hogy a közlekedők nem minden 

esetben használják a passzív biztonsági eszközöket (biztonsági övet, bukósisakot, biztonsági 

gyermekülést). E tekintetben jó irányú tapasztalataink vannak, ugyanis az elmúlt időszak 

jogszabályi változásainak alkalmazása nyomán egyre többen használják a passzív biztonsági 

eszközöket, egyre inkább realizálható a kiszabott bírságok visszatartó hatása.  

 

Területi megoszlását tekintve legveszélyeztetettebb útszakaszunk továbbra is a 37. számú főút 

és a 38. számú főút teljes rendőrkapitánysági szakasza, illetve Szerencs város belterülete. 

 

Szerencs város belterületén továbbra is kiugróan magas az anyagi káros balesetek aránya, 

annak ellenére, hogy ellenőrzéseink jelentős részét ezen a területen végezzük. A magas 

baleseti szám okaként a városban található hivatalok, pénzintézetek és bevásárlóközpontok 

miatt itt generálódó forgalom tehető felelőssé az emberi figyelmetlenség mellett.  

 

A rendőrkapitányság működési területének baleseti helyzetét értékelve – a központilag 

meghatározott megelőzési feladatokon túl – napi rendszerességű fokozott ellenőrzést 

rendeltünk el a kapitányság területére, amelyet külön terv alapján a kapitányság teljes 

állománya hajtott végre. Ezen ellenőrzések során folyamatos jelenlétet biztosítunk a 37., 38., 

és 39. számú főutakon. 
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Folyamatosan végeztük a baleseti helyzet alakulásának elemzését, ennek hatására új 

sebességmérési pontokat vettünk fel a 37. sz. főúton, Taktaharkányban és Tiszalúcon. Az új 

mérési helyek használatával sikerült visszafogni az év közben – különösen a Taktaközben - 

kialakuló negatív tendenciákat. Az év folyamán több alkalommal éltünk javaslattal a 

közútkezelők felé annak érdekében, hogy egy-egy közlekedési csomópont forgalmi rendjének 

szabályozása által elkerülhetővé váljanak a balesetek. 

 
A közlekedésben résztvevők, a gépjárművezetéshez engedéllyel rendelkezők száma a 

gépjárművek számával egyenes arányban nő. 

A közúti forgalomban részt vevő gépjármű park műszaki állapota többségében a jelen kor 

elvárásainak megfelelő, közlekedésbiztonsági szempontból pozitív tényező. Jelentősen 

megnőtt viszont a közúton közlekedő motorkerékpárosok száma, ami egyre nagyobb 

odafigyelést kíván meg az ellenőrzéseink során. 

 

Szerencs városát tekintve megállapíthatjuk, hogy a 2019. évi adatokhoz viszonyítva a város 

baleseti helyzete a sérüléses balesetek tekintetében csökkent: 2019-ben 1 esetben, míg 2020-

ban nem történt halálos közlekedési baleset a város közigazgatási határain belül, 2019-ben 4 

súlyos sérüléses balesettel szemben 2020-ban 6 következett be, míg a könnyű sérüléses 

balesetek száma 11-ről 5-re csökkent.  

Ezen felül az anyagi káros balesetek száma 67-ről 78-ra nőtt. 

 

A balesetek megoszlása megfelel annak az aránynak, ami a forgalom mértékében is 

jelentkezik Szerencs városa, illetve a rendőrkapitányság illetékességi területének más területei 

között. A városon belül baleseti gócpontként jellemezhetjük a 37. számú főút átvezető 

szakaszát és a bevásárlóközpontok közvetlen környezetét. A napi szolgálatellátás során 

kiemelt hangsúlyt fordítunk a baleseti gócpontok ellenőrzésére illetve az iskolák, üzemek és a 

vasútállomás környékének visszatérő ellenőrzésére. 

 

 

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.  A Tokaji Rendőrőrs illetékességi területén található Tokaji 

Hídnál az illegális migrációs hullám visszaszorítása és megakadályozása érdekében 

folyamatos ellenőrzéseket hajtunk végre. 

 

 

II. 

A SZERENCSI RENDŐRKAPITÁNYSÁG ÁLTAL 

A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEK 
ÉS AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOK 

 

1. A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt 

idegenforgalmi területek biztonsága 

 

A rendőrkapitányság szolgálatos állománya szolgálatparancsnok által irányítottan végzi el a 

mindennapi feladatokat. A három Rendőrőrs (Tokaj, Tállya, Taktaharkány), valamint a 

Közrendvédelmi Osztály a saját illetékességi területén külön szolgálatszervezés mellett 

biztosítja a közterületi jelenlétet. 
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A körzeti megbízottak saját körzetleírások alapján, a járőri állomány pedig meghatározott 

körzetleírások alapján teljesít szolgálatot. 

 

Az intézkedések meghatározása, valamint a munka irányának kitűzése során elsősorban 

igyekszünk arra törekedni, hogy a bűnügyi felderítő munka hatékonyabb, míg a közterületi 

szolgálat preventív jellegű legyen, az egyéb szükséges feltételek megléte mellett. A napi 

tevékenységek folyamatos, tárgyilagos irányítása, az ellenőrzések számának növelése a 

felmerülő hiányosságok „szakmai orvoslása” meghozta a várt eredményt.  

 

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 rendőrkapitányság közterületi szolgálatot ellátó állománya 2019-ben 80 011, míg 2020. 

évben 79 239 órát töltött el közterületen.  

 

 

2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata  

 

A közterületi szolgálat ellátását csoportokba szervezve hajtjuk végre. A csoportokban van 

rutinos, nagyobb tapasztalatokkal rendelkező rendőr. A fiatal, kezdő kollégák a mindennapi 

tapasztalatokat így könnyebben elsajátíthatják. Igyekszünk a csoportokat úgy összeválogatni, 

hogy azok az egyéni tulajdonságok révén is stabilak, egyformán erősek legyenek. 

  

A körzeti megbízottak túlnyomó részében szolgálatukat a saját illetékességi területükön látják 

el, ezen gyakorlat alól csak akkor térünk el, ha a szolgálati érdek úgy kívánja.  

 

Az önkormányzatok képviselőivel, társszervekkel és a települések lakosaival törekszünk a 

folyamatos kapcsolattartásra.  

 

Az állampolgárokkal történő kapcsolattartásra mindig nagy hangsúlyt fektetünk és igyekszünk 

lojálisan eljárni minden ügyben. Azon jogsértések esetén, melyek veszélyeztetik a 

közbiztonsági helyzetet a törvény adta lehetőségek szerint határozottan fellépünk. Arra 

törekszünk, hogy a rendőrök is érezzék a lakossággal való kapcsolattartás fontosságát.  

Prioritást élvez a körözött személyek felkutatása, elfogása, ennek érdekében ezen személyek 

listáját folyamatosan frissítjük, mely lista a szolgálatos állomány rendelkezésére áll.   

 

A járványhelyzettel kapcsolatos védekezés újabb kihívást jelentett az állomány részére. Az 

aktuális szabályozások figyelembe vétele mellett végeztük a védekezéssel kapcsolatos 

feladatok végrehajtását.  

A közterületeken a koronavírus járvánnyal összefüggő elégedetlenségből adódó erőszakos, 

rendbontó magatartás nem történt.  

Az önkormányzattal, oktatási intézményekkel, társszervekkel való kapcsolattartás folyamatos 

volt, melynek alkalmával a szükséges egyeztetések az aktuális feladatok kapcsán 

megtörténtek.   

 

A lakosság a kijárási korlátozásokat fegyelmezetten betartotta, a házi karanténosokkal 

kapcsolatos rendőrségi ellenőrzések végrehajtása akadálytalanul megtörtént. A közbiztonság 

fenntartása érdekében folyamatos kapcsolatot tartottunk a település polgárőr szervezetével, 

akik ugyancsak részt vettek a védekező feladatok végrehajtásában.   
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Több alkalommal láttunk el közös szolgálatot a Készenléti Rendőrség és a B-A-Z. Megyei 

Rendőr-főkapitányság Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató Osztály egységeivel. 

 

A település vendéglátó egységeit visszatérően ellenőriztük. Az állampolgári bejelentésekre 

azonnal reagáltunk, kiemelt hangsúlyt fektettünk a rablások, trükkös lopások, valamint a 

vagyon elleni bűncselekmények megelőzésére. 

 

Az intézkedési mutatókat elemezve megállapítható, hogy az elfogások száma az előző évhez 

viszonyítva 356-ról 344-re csökkent.  

Az előállítások számát tekintve minimális csökkenés érzékelhető, ugyanis 448-ról 438-ra 

csökkent az említett intézkedések száma.  

A végrehajtott elővezetések tekintetében kismértékű csökkenés mutatható ki. A szabálysértési 

feljelentések száma 1157-ről 1499-re növekedett. Ugyancsak nőtt a helyszíni bírságok száma 

2481-ről 3459-re. 

A büntető feljelentések vonatkozásában minimális csökkenés érzékelhető 222-ről 219-re.  Az 

ittas járművezetőkkel történő intézkedés kapcsán szintén csökkenés mutatható ki, ugyanis az 

előző évben 98, míg az idei évben 81 pozitív alkoholszondáról tudunk beszámolni. 

 

 

3. Rendezvénybiztosítások 

 

A rendezvények szakszerű biztosítása és azok zavartalan lebonyolítása kiemelt feladataink 

közé tartozik. 2020. évben a bekövetkezett járványügyi helyzet korlátozásai miatt a 

rendőrkapitányság illetékességi területén helyi szervezésű rendezvények megtartására nem 

került sor, utasbiztosítási, vasúti, közúti vagy egyéb rendezvény vonatkozásában biztosítási 

feladatokban nem vettünk részt.  

 

2020. szeptember 01-én Szerencs város illetékességi területét is érintő Tour de Hongrie 

Nemzetközi kerékpáros körverseny került megrendezésre, melynek biztosításában részt vett 

rendőrkapitányságunk állománya. A biztosítási feladatokat a BRFK Közlekedésrendészeti 

Főosztálya koordinálta. 

 

 

4. Az esetlegesen bekövetkezett katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzettel kapcsolatban 

végrehajtott rendőri feladatok 

 

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.   

 

 

5. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése 

 

A közterületi szolgálat ellátása során a rendőrkapitányságunkon 27 fő körzeti megbízotti 

státusz van rendszeresítve, mely státuszok jelenleg feltöltöttek.   

2015. évtől Szerencs Város vonatkozásában Dendel Balázs c. r. zászlós – aki egyben 

Legyesbénye és Bekecs körzeti megbízottja – látja el a teendőket. 
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Feladatkörébe tartozik a folyamatos kapcsolattartás a helyi önkormányzat képviselőivel, a 

társszervekkel, valamint a polgárőrség tagjaival. Ezzel tovább kívánjuk erősíteni Szerencs 

Város 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 közterületi órák növelése érdekében a körzeti megbízotti állomány adminisztrációs terhét 

csökkentettük azáltal, hogy a szabálysértési előkészítő eljárások teljes ügyfeldolgozását a 

szabálysértési csoport hajtja végre. A bűnügyi ügyfeldolgozó tevékenységét teljes mértékben 

lecsökkentettük, annak érdekében, hogy a körzeti megbízott szolgálati idejének nagyobb 

részét közterületen töltse el.   

 

A bűnmegelőzési tevékenység szerves részeként a körzeti megbízottak feladata a működési 

területükön lévő általános iskolákban az „iskola rendőre” program keretén belül az iskolai 

előadások megtartása, azonban ezen előadások járványhelyzet miatt nem kerültek 

megtartásra.  

A körzeti megbízottaknak jelentős szerepe van az időskorúak sérelmére elkövetett 

bűncselekmények megakadályozásában is. Felveszik a kapcsolatot az idős, egyedül élő 

személyekkel és elbeszélgetnek velük. A szükséges felvilágosítást megadják a részükre, hogy 

az esetleges bűncselekmény elkövetése során mit tegyenek.     

 

 

6. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ (TIK) működése 

 

A tevékenység-irányítási központ (a továbbiakban: TIK) irányítása mellett minden eseményre 

időben reagált a szolgálatos állomány.  

A TIK által használt új rendszer véleményem szerint lerövidítette a reagáló képesség idejét. A 

szolgálatparancsnoki állomány folyamatos kapcsolatot tart fent a TIK-kel és meghozzák a 

szükséges szakmai döntéseket az adódó intézkedések vonatkozásban. Segítséget nyújtanak a 

közterületen szolgálatot teljesítő állomány részére.  

 

 

7. Igazgatásrendészeti tevékenység 

 

7.1. Szabálysértési eljárások  

 

Az idén iktatott szabálysértési ügyek számában - a tavalyi év azonos időszakához képest -

növekedés állapítható meg, 946-ról 1418-ra.  

 

Az elkövetett szabálysértések zömében közlekedésrendészeti jellegűek 831, míg közrend 

elleni szabálysértés elkövetése végett 209 esetben, továbbá a veszélyhelyzet idejére 253 

esetben, míg a járványügyi készültség idejére bevezetett szabályok megsértése esetén 71 

esetben indult eljárás. 

  

A közlekedés biztonságának javítása érdekében kiemelt súlyú közlekedésrendészeti 

szabálysértések elkövetőivel szemben, következetesen és szigorúan léptünk fel. 
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A járművezetéstől eltiltás intézkedéseink száma 2019. azonos időszakában 162 volt, mely 

mérőszám 2020. évben 156-ra csökkent. 

  

A pénzbírsággal sújtott személyek száma 706 fő, az egy főre jutó pénzbírság átlaga tavalyi év 

azonos időszakához képest 51 547 forintról 66 121 forintra növekedett, mely a 

veszélyhelyzet, illetve a járványügyi készültség során bevezetett korlátozások megszegőivel 

szemben kiszabott magasabb összegű pénzbírságokkal magyarázható.  

 

Szerencsi lakos által elkövetett rendőrség hatáskörébe tartozó, zömében közlekedésrendészeti 

szabálysértések száma 2019-ben 151 db, 2020-ban 190 db, míg Szerencs Város területén 

elkövetett a rendőrség hatáskörébe tartozó összes szabálysértések száma 2019-ben 279 db-ról 

2020-ban 290 db-ra nőtt. 

 

7.2. Engedélyügyi tevékenység 

 

A rendőrkapitányság illetékességi területén jelenleg 443 természetes személy tart engedéllyel 

564 sörétes, 604 golyós, 120 kisgolyós lőfegyvert, valamit 3 jogi személy – oktatási célú 

lőtér, illetve lövész klub – összesen 26 sport célú és 10 lövészeti oktatás célú tűzfegyverrel, 

illetve egy önkormányzat 1 állatkábításra használható injektáló lőfegyverre rendelkezik 

engedéllyel.   

Gáz- és riasztó fegyverviselési engedéllyel 357 személy rendelkezik, míg flóbert fegyver 

tartására 19 személy jogosult. 

Fegyvertárolóhely ellenőrzésére 99 alkalommal került sor, hiányosságot, mulasztást nem 

tárunk fel.  

 

7.3. Személy- és vagyonvédelmi szakterület 

 

Hatóságunk által kiadott érvényes működési engedéllyel rendelkező egyéni vállalkozó száma 

15, társas vállalkozás száma 6, illetve a személy- és vagyonőri igazolványok száma 594, 

továbbá 5 magánnyomozó, 7 vagyonvédelmi rendszert szerelő szerepel nyilvántartásunkban.  

Adminisztratív ellenőrzésre 13 esetben került sor, míg helyszíni ellenőrzés 4 esetben 

foganatosítottunk. Az ellenőrzések során hiányosságot nem állapítottunk meg.   

 

Felügyeleti bírság kiszabására nem került sor.   

 

Az engedélyügyi tevékenységünk során az ügyfeleket a jogszabályi változásokról 

folyamatosan tájékoztató, esetenként figyelemfelhívó, segítő szellemben végeztük. 

 

 

8. Bűn- és baleset megelőzés 

 

8.1. A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai 

 

8.1.1. Család- és gyermekvédelmi tevékenység, valamint a hozzátartozók közötti 

erőszak helyzetének bemutatása 

 

Hatóságunk az előző évekhez hasonlóan 2020. évben is fontosnak tartotta a családon belül 

történt erőszak gyűjtőfogalmába tartozó párkapcsolati erőszak, testi sértések vonatkozásában 

preventív jellegű tevékenységként az elkövető családból való azonnali kiemelése céljából a 

távoltartás intézményének kivétel nélküli alkalmazását.  
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Az ilyen jellegű cselekmények sok esetben a bántalmazott, valamint elenyésző számban a 

hozzátartozók bejelentései alapján jutnak tudomásunkra.  

 

Szerencs városában 2019. évben 11 esetben került sor távoltartás elrendelésére, míg az előző 

évben csak 9 esetben kellett élni ezzel a jogintézménnyel. 

 

A távoltartások mellett minden esetben vizsgáltuk a kapcsolati erőszak bűntett elkövetésének 

lehetőségét, továbbá a családban feltalálható veszélyeztetett gyermek jelenlétét, mely 

gyerekek vonatkozásában egy erre rendszeresített adatközlő lapon a jelzőrendszer részét 

képező gyámhatóságot értesítettük a további intézkedések megtétele érdekében.  

 

8.1.2. A gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése, ezen belül a Rendőrség 

iskolai prevenciós programjai (DADA, ELLEN-SZER, iskolai bűnmegelőzési 

tanácsadók, OVI-ZSARU program) 

 

A bűnmegelőzési tevékenységet rendőrkapitányságunkon Dócs Anita c. r. főhadnagy, a 

drogprevenciós összekötő és áldozatvédelmi referensi tevékenységet pedig Kádas József c. r. 

főtörzszászlós végzi.  

2020. 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 veszélyei kapcsán, mely előadások 

témáját kiterjesztettük az új pszichoaktív anyagok veszélyeiről szóló tájékoztatóval.  

A Biztonságos Internet Nap rendezvénysorozat keretében előadást tartottunk a Tokaji II. 

Rákóczi Ferenc Általános Iskolában és a Szerencsi Bolyai János Katolikus Általános 

Iskolában, ahol a prevenció keretében az internet veszélyeit kisfilmeken keresztül mutattuk be 

a tanulóknak. 

A rendőrkapitányság illetékességi területén lévő kilenc óvodai intézménybe bevezetésre került 

az Ovizsaru program a gyerekek nagy örömére, így a kicsik megismerhették Rendőr Robi, 

Rosszcsont Ricsi és Rosszcsont Rozi karakterét.  

 

A járványhelyzet miatti változások bekövetkezése után az oktatás digitális munkarendben 

folytatódott tovább, ezáltal a személyes kapcsolattartás elmaradt az intézményekkel.  

 

A közlekedésrendészeti osztály beosztottjaival a nyári táborokban ismertettünk bűn- és 

balesetmegelőzési ismereteket, valamint a tanulóknak ügyességi kerékpáros pályát 

készítettünk. 

 

8.1.3. Az áldozatvédelem területén végzett rendőri tevékenység bemutatása 

 

Idősotthonba sem volt lehetőségünk ellátogatni, a prevenciós tevékenység a helyi médiára 

(Globo tv, Szerencsi Hírek) korlátozódott.  

Előtérbe került a szórólapok otthonokba történő eljuttatása, illetve helyi újságon keresztül 

újságcikkek megjelenítése, különös tekintettel Mindenszentek és a karácsonyi ünnepek idején, 

továbbá az unokázós csalások megelőzése érdekében.  

 

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.  
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8.1.5. A megelőző vagyonvédelemben végzett tevékenység 

 

A rendőrkapitányság illetékességi területén 2020. 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 B-A-Z Megyei Rendőr-főkapitányság kommunikációs szervezeti 

egységének engedélyével a helyi újságokban sajtóközleményt, helyi tévében erről készült 

riportot adtunk közzé az aktuális elkövetési módszerekről. Ezáltal a járványhelyzetre való 

tekintettel a kommunikáció a helyi médiára és sajtóra vetítődött. 

 

8.1.6. Kábítószer prevenció helyzete 

 

A helyi fiatalok szokásaira, illetve szórakozó-, vendéglátóhelyeken történő alkohol- és 

kábítószer fogyasztás megelőzése érdekében hangsúlyt fektettünk azok ellenőrzésére. 

A felderítési adatainkból kitűnt, hogy a „klasszikus” kábítószerek a 16-22. év közötti 

személyek körében szinte teljes egészében kiszorult, helyét 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. 

2020. 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, viszont Dócs Anita r. főhadnagy és Csengő Zoltán r. főtörzszászlós 2020. 

szeptemberében előadást tartott a Szerencsi SZC Műszaki és Szolgáltatási Technikum és 

Szakképző Iskolában az első évesek számára pályaorientációs előadás keretén belül, valamint 

a Szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnáziumban. 

 

8.2. Az iskolaőri tevékenység (az Iskolaőrség megalakulása, eddigi működésének 

értékelése) 

 

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. 

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 jogszabályi alapja a rendőrségről szóló törvényben található meg. Az 

iskolaőrök munkáltatója a rendőrég, melynek személyi állományába tartoznak, egy új 

állománycsoportként.  Meghatározott feladatot ellátó, kényszerítő eszközzel rendelkező, 

sajátos jogokkal felruházott- közfeladatot ellátó- személyek.  
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A rendőrkapitányság illetékességi területén 12 fő iskolaőr teljesít szolgálatot (9 fő általános 

iskolában, 3 fő pedig középiskolában).  Szerencs településen a Szerencsi SZC Műszaki és 

Szolgáltatási Technikum és Szakképző Iskolában Mezei György, valamint Beregi Bernadett, 

mint tartalékállományú iskolaőr teljesítenek szolgálatot. Kedvező volt a fogadtatásuk mind az 

intézmény vezetői, mind pedagógusok, mind a diákok részéről. Az említett iskolaőrök 

alapvetően segítőként vesznek részt a tanítási idő alatt a szerencsi intézményben, céljuk a 

belső rend fenntartása és az iskolai erőszak megelőzése.  

 

Az iskolaőrség területi szintű tevékenységének koordinálására, szakmai irányítására és 

ellenőrzésére a 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. 

 

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, 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 iskolaőrök jelenléte sok terhet vesz le a rendőrkapitányságunk állományában közterületen 

szolgálatot teljesítő állomány válláról, mivel a kisebb súlyú fegyelemsértéseket 

figyelmeztetéssel, felvilágosítással kezelni tudják az iskolaőrök, ami segítség a 

pedagógusoknak, mint a szülőknek, valamint elősegíti a gyermekek fegyelmezett felnőtté 

válását.  

 

8.3. A baleset-megelőzési tevékenység, a baleset-megelőzési bizottság tevékenységének és 

programjainak bemutatása 

 

2020-ban a rendőrkapitányság baleset-megelőzési tevékenységét nagyban befolyásolta, hogy 

a járványhelyzet miatt elrendelt korlátozások miatt szinte az összes olyan rendezvény 

elmaradt, amelynek keretein belül megelőzési tevékenységünket korában folytattuk. 

Nem tarthattuk meg sem az iskolai, sem az óvodai rendezvényeinket, vetélkedőinket, nyílt 

napjainkat, sem a fesztiválokhoz kötődő rendezvényeinket. 

Megelőzési programjaink közül mindössze 2 helyszínen 3 alkalommal tudtunk kerékpáros 

megelőzési programmal megjelenni – gyermektáborok szabadtéri rendezvényein. 

 

A tanévkezdési kampány feladatait elvégeztük, ennek lebonyolításában segítségünkre voltak a 

polgárőr szervezetek tagjai 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.  
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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.  

 

8.4. Az „iskola rendőre” program 

 

A 2020/2021-es tanévben rendőrkapitányságunk területén 22 általános iskolában és 1 

középiskolában működik „Az iskola rendőre” program, 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, valamint a 

Szerencsi Szakképző és Szakközépiskola voltak.  

 

A programban résztvevő iskolákban az ORFK-OBB által korábban biztosított plakátok 

ellenőrzése illetve pótlása megtörtént, a tanévkezdést megelőzően valamennyi iskolarendőr el 

lett látva „Az iskolarendőr naplójával”. 

 

A kijelölt iskolarendőrök a 2020/2021 tanévben nem vettek részt a tanintézmények tanévnyitó 

ünnepségein, sőt 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 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálatának 

engedélyével a tanévkezdési kampány feladatainak végrehajtásáról a 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. 
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9.1. A helyi önkormányzattal folytatott együttműködés  

 

Együttműködési megállapodásunk van Szerencs Város Önkormányzatával, melynek keretén 

belül a Szerencs Városában üzemelő, és rendőrkapitányságra, mint végpontra bekötött 

térfigyelő rendszer kameraképeinek a megfigyelésére az önkormányzat megbízási díjat 

folyósít a kapitányság térfigyelésben részt vevő állományára részére.  

A megfigyelő rendszer folyamatos fejlesztés alatt áll, amelyben látványos eredmények 

következtek be. 2019. évben több lépcsőben új kamerák beszerzésére és telepítésére nyílt 

lehetősége az önkormányzatnak, illetve az azokat kiszolgáló eszközök és a hálózat is 

megújult. Ez jobb minőségű adatátvitelt jelent, jobb minőségű felvételeket, jobb 

használhatóságot. 

A fejlesztések eredményeképp 2019-ben 13 db új kamera kihelyezésére került sor, illetve a 

háttér informatikai rendszer is megújult, ami által jobb minőségű felvételek állnak 

rendelkezésünkre. A fejlesztések 2020-ban is tovább folytatódtak, újabb kamerák 

kihelyezésével, illetve az önkormányzat támogatásának köszönhetően rendőrkapitányság 

objektumvédelme is fejlődött. 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 mondhatom.  

 

A korábbi években félévente egyeztető fórumokat tartottunk, amelyre a rendészeti feladatokat 

ellátó szervek képviselői mellett a polgárőrség is meghívást kapott, továbbá minden hónapban 

a vezetői értekezletre meghívást kapott egy polgárőrség vezetője is, azonban a tavalyi évben 

ezen értekezletek a járványhelyzet miatt nem kerültek megtartásra. 

 

A Szerencsi Járási Hivatallal, annak vezetőjével, Szerencs város jegyzőjével, aljegyzőjével jó 

munkakapcsolatban állunk. 

 

9.2. A területileg illetékes bírósággal és ügyészséggel folytatott együttműködés helyzete 

 

Együttműködésünk a Szerencsi Járási Ügyészséggel és a Szerencsi Járásbírósággal 

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 tartottam, amelyen 

többször jelen voltak az osztály jogállású őrsparancsnokok és a bűnügyi, 

közlekedésrendészeti, valamint közrendvédelmi osztályvezető is. 

 

9.3. Az oktatási intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel folytatott 

együttműködés helyzete 

 

A civil szervezetekkel szintén jó kapcsolatot ápolunk. Kiemelném a jó együttműködésünket a 

szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium és Szakgimnáziummal, ahol a rendészeti 

tagozaton állományunk több tagja állandó, folyamatos oktatást tart. 

 

Iskolarendőreink ott vannak Szerencs általános iskoláinak a napi életében. 
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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 szervezetekkel, 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, vadászokkal, mezőőrökkel 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 2020. 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 támasztott célkitűzéseket sikerült elérnünk, azonban a korábban 

megfogalmazott célok a jövő évre is aktuálisak, hiszen még mindig van min javítanunk. 
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Ahhoz, hogy munkánk továbbra is jó színvonalúnak legyen minősíthető, 2021. évben az 

alábbiakban meghatározott, de többségében már 2020. évre is megfogalmazott feladatokat 

kell végrehajtani: 

 A Rendőrség külső és belső megítélésének javítása, az állampolgárokban és az 

együttműködő partnerekben a professzionális, fegyelmezett, sokoldalú, a lakosság és a 

helyi közösségek iránt felelősséget vállaló, segítőkész, megbízható és biztonságot 

nyújtó szervezeti összkép erősítése,  

 az illegális migráció elleni eredményes és következetes fellépés érdekében a mélységi 

ellenőrzési feladatok schengeni követelményeknek megfelelő végrehajtása,  

 a szervezeti működés hatékonyságának javításával a szélsőségektől mentes, 

kiegyensúlyozott közbiztonság fenntartása, a rendelkezésre álló erőforrások optimális 

felhasználásával a helyi és területi szintű közbiztonsági, közlekedésbiztonsági és 

bűnügyi helyzet változásaira rugalmasan reagáló közterületi jelenléttel a lakosság 

szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló bűncselekmények, szabálysértések 

és baleseti okok előfordulásának csökkentése, 

 a büntetőeljárások törvényes, szakszerű, időszerű és hatékony lefolytatása, a 

bűncselekményből származó vagyon minél nagyobb arányú elvonása és az okozott kár 

megtérítése érdekében a vagyonvisszaszerzés, az elkobzás és a vagyonelkobzás 

hatékony végrehajtása, 

 a járványügyi helyzet miatt végrehajtandó rendőrségi feladatokból eredő új kihívások 

felismerése, és – a jogszerűség, szakszerűség és eredményesség követelményének 

szem előtt tartásával – olyan kiegyensúlyozott jogalkalmazási gyakorlat kialakítása, 

ami a közrend és a közbiztonság fenntartását szolgáló arányos intézkedésekkel 

egyúttal a nemkívánatos társadalmi és gazdasági hatások mérsékléséhez is hozzájárul, 

 a kiemelt rendezvények és gyűlések új eljárásrendek kidolgozásával és alkalmazásával 

történő biztosításának előkészítése és végrehajtása. 

 

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 Szerencs Város 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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