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Tisztelt Közgyűlés!
Hölgyeim és Uraim!
A Nyíregyházi Rendőrkapitányság a 2019. évre kitűzött szakmai feladatait végrehajtotta, a
megyeszékhely közrendjét, közbiztonságát stabilan biztosította, tovább szilárdította. A lakosság
szubjektív biztonságérzetének folyamatos, magas szintű garantálása továbbra is kiemelt célunk
volt.
Az év közben jelentkező fő feladataink közül megemlítendő, hogy rendkívüli esemény nélkül
biztosítottuk a 2019. május 26-án megtartott európai parlamenti és a 2019. október 13-án
megtartott helyi önkormányzati választásokat. Úgy a rendészeti, mint a bűnügyi állomány
lelkiismeretesen felkészült az őszi, ún. Schengeni ellenőrzésre, a felfrissített információkat a
napi munkában azóta is folyamatosan hasznosítjuk.
A megyei rendőri szervek között a Nyíregyházi Rendőrkapitányság – úgy, mint Nyíregyháza
városa is Szabolcs-Szatmár Bereg megyében - kiemelt helyet foglal el, hiszen az itt dolgozók
létszáma, az illetékességi terület nagysága, az itt elért eredmények jelentős kihatással vannak a
megye egészének bűnügyi helyzetére, megítélésére. A Megyei Jogú Város a közel 120.000
lakosával nemcsak mennyiségében, de minőségében is más rendőri szemléletet követel.
Illetékességünk szerint közel 1991 km² területen tevékenykedünk a mintegy 263.000 fő
állampolgár érdekében, így lakosságszám alapján szervezetünk az egyik legnagyobb „vidéki”
kapitányság. Az itt megtalálható 11 városban és 43 egyéb településen, összesen 5 járás
területén a közrend és a közbiztonság fenntartását, a bűncselekmények felderítését szervezeti
struktúránk szerint 10 rendőrőrs és az ún. központi állomány végzi.
Kapitányságunk napi szintű, aktív, eredményes kapcsolatot tart fenn az önkormányzatokkal és az
együttműködő civil szervezetekkel, polgármesterekkel, települési jegyzőkkel, családvédelmi
szolgálatokkal, gyámügyi munkatársakkal, tanyagondnokokkal, erdő-, mező- és halőri
szolgálatokkal, az illetékességi területen működő polgárőr egyesületekkel, katasztrófavédelmi
kirendeltséggel és Járási Hivatalokkal, ügyészségekkel és bíróságokkal.
2019. őszén mind az 5 járásunk székhelyén megtartásra került a Járási Közbiztonsági
Egyeztető Fórum, melyeken minden település képviseltette magát. Ezeken, valamint a
rendszeresen megtartott Konzultációs Fórumokon a résztvevők a folyamatosan javuló
párbeszédről, munkánkat érintően pedig a lakosság javuló megítéléséről számoltak be.
A kapitányság vezetése egységes, a különböző szakterületek, őrsök vezetői és a beosztottak
között elterjedt szemlélet középpontjában a törvényesség, a jó hangulatú munkavégzés és a
magas fokú elhivatottság áll. Akár a mérhető eredmények, akár az informális visszajelzések is azt
támasztják alá, hogy a kollégáink összehangoltan dolgoznak, az információáramlás mind
vertikális, mind horizontális szinten kétirányú, a feladat végrehajtás során mindenkit az
eredményes közös cél motivál.
A létszámhelyzetet elemezve elmondható, hogy a kapitányság 441 fő hivatásos és 46 fő
közalkalmazotti (2019.02.01-től ún. RIASZ) státusszal rendelkezik. A személyzeti munka során
2019. év egyik legnagyobb kihívása a szervezet állománymegtartó képességének fenntartása,
javítása volt. A hivatásos státuszok feltöltöttsége 2019. évben egyetlen alkalommal sem
csökkent 88 % alá, Főkapitány úr súlyozott személyzeti intézkedéseinek köszönhetően is a
megyeszékhelyen úgy a tiszti, mind a tiszthelyettesi besorolási osztályban akár a bűnügyi, akár a
rendészeti területen folyamatos az itt dolgozni szándékozók jelentkezése, az utánpótlásunk
biztosított.
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Folyamatosan értékeltük az állomány hangulatára kiható eseményeket, a munkakörülmények
javítását is ennek rendeltük alá (gépkocsik, technikai eszközök elosztása, túlszolgálatok,
képzések, beiskolázások ütemezése stb.).
Elhelyezési körleteink - kevés őrsi kivételtől eltekintve – felújítottak illetve újszerűek.
Gépjárműparkunk a 2017. decemberében, számítástechnikai eszközparkunk pedig 2018.
nyarán jelentős minőségi fejlesztésen esett át, a közterületi szolgálat pedig korszerű, GPS
alapú kommunikációs eszközökkel tartja a kapcsolatot a Tevékenység Irányító Központtal, így
kollégáink a kor kihívásainak megfelelő körülmények között láthatják el a napi szolgálatot.
Szakmai tevékenységünket jól jellemzi, hogy a szervezeti teljesítményértékelő
rendszerünkben (SZTÉR) a kapitányság önértékelése – figyelemmel az értékelés szemléletének
változására – 86,1422 lett, melyet a főkapitányság felülbírálat, és 90,1049-re módosított,
mely egyértelműen jelzi, hogy a szakmai vezetés az elvégzett munkánkkal elégedett volt 2019.
évben.
Összességében megállapítható, hogy a Nyíregyházi Rendőrkapitányság 2019-ban is stabil,
kiegyensúlyozott, szélsőségektől mentes, de szakmai feladatokban bővelkedő, sikeres esztendőt
tudhat maga mögött.
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I.

NYÍREGYHÁZA KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE
A regisztrált bűncselekmények
A Nyíregyházi Rendőrkapitányság – mint nyomozóhatóság - által folytatott bűntető
eljárások számában a regisztrált bűncselekmények alapján 2019. évben további csökkenés
figyelhető meg, az adat 3496-ról 2942-re módosult, amely 15,9 %-os mértéket mutat.
Az elkövetés földrajzi helye szerint regisztrált bűncselekményszám alapján a kapitányság
illetékességi területén 12,1%-os (3633-ról 3196-ra) csökkenést regisztráltunk. Nyíregyháza
Megyei Jogú Város területén ez a csökkenés hasonló tendenciában érvényesült, az esetszám
2109-ről 1754-re redukálódott (16,9 %).

Szabolcs Szatmár Bereg megye
Nyíregyházi Rk.
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Felderítési eredményesség

db
25000

80

69,8

68,4

70

62,8

20000

55,5
15000

%

43,2

52,4

54

56,9

60
50

41,3

39,2

40,2

41,3

40,8

42,1
40

37,4

10000

30
20

0

20294
9492
6169
19109
8450
5375
21027
8097
5084
17593
8149
4864
15197
6877
4418
14976
6387
3957
11696
4915
2686
11014
5069
3045
8854
3633
2109
8616
3196
1754

5000

2010.év

2011.év

2012.év

2013.év

2014.év

2015.év

2016.év

10
0

2017.év 2018. év 2019. év

Az illetékességi területen regisztrált bűncselekmények és az eredményesség alakulása

Ez a változás az évek során eddig tapasztalt társadalmi és rendőrszakmai folyamatokhoz is
köthető. Bár a csökkenés üteme lassulni látszik, továbbra is tetten érhető a napi érkezések
számán, hiszen volt olyan hétvégi napunk 2019. évben is, amikor a jelentőrendszeren keresztül
adott napi jelentések alapján a kapitányság illetékességi területén nem, vagy szinte alig (1-3 napi
eset) történt említendő bűncselekmény.
Egy másabb szemléletű megközelítésben az értékelési időszakban a kapitányság területén
elkövetett bűncselekmények – évek óta tartó tendencia szerint - a megyei adatok 37,09 %-át
adták, 2018. évben ez a szám 41,0 % volt.
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A statisztikai számokat helyén kezelve megállapítható, hogy a csökkenő tendencia a
mindennapi munkában továbbra sem volt érezhető, különösen az ismert elkövetővel
rendelkező, azaz a vizsgálati és közlekedési ügyek terén. A 2018. évi új Büntetőeljárási törvény
változásai hatására a folyamatban lévő ügyek száma tovább emelkedett, nőtt az egy főre jutó
ügyleterheltség. Az egyidőben folyamatban lévő elrendelt nyomozások száma a
kapitányságon az év folyamán 1250 és 1380 között mozgott, folyamatosan emelkedő tendenciát
mutatva. ( Megelőzően 2017. évben 950 körül volt ez a szám.)
A bűncselekmény szám csökkenése mellett a nyomozás eredményessége 69,8 %-ról 68,4%-ra
1,4 százalékponttal esett vissza. Ezzel az eredménnyel immár 7. éve tudjuk tartani a stabil, 50
% feletti szintet. Figyelemmel a támasztott követelményekre, a meghatározott feladatok
sokrétűségére és számára, álláspontom szerint ez az eredmény jónak értékelendő, hiszen
bármelyik számot vesszük alapul, ismét sikerült elérni az országos átlagot, mely 66,2 % volt.
Amennyivel csökkent a nyomozások eredményessége, az ismeretlen tettesek ellen indított
ügyekben a felderítési mutató szinte pontosan ugyanannyival nőtt, a megelőző 40,8 %-ról
42,1%-ra emelkedett.
Figyelemmel arra, hogy csökkenő bűncselekményszám mellett gyakorlatilag ugyanolyan
eredményesen dolgoztunk megállapítható, hogy a kapitányság fertőzöttsége nem változott
kedvezőtlen irányba, az összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmény közül a 100.000
lakosra számított bűnügyi fertőzöttség 1411-ről 1247,4-re csökkent. Illetékességi területünkön
összességében az elmúlt öt évben a fertőzöttségi szám folyamatosan alacsonyabb, mint a
megyei átlag (1558,1).
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Területi szinten elemezve a számokat továbbra is jól látható, hogy a bűnözés a nagyvárosra
koncentrálódik. A központi állomány és az Érkerti Rendőrőrs leterheltsége nem változott, évek
óta a kapitányság bűnügyeinek 55-60 %-át vizsgálják. Az arány 2019. évben 54,8% (megelőzően
58 %) volt.
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A 14 kiemelten kezelt bűncselekmény kategóriájában 2013. óta folyamatos csökkenő tendencia
figyelhető meg, a szám 2019. évben 17,6 %-kal volt alacsonyabb (1123-932), mint a megelőző
időszakban.

A „14 kiemelt bűncselekmény” kategória alakulása

Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk az ilyen ügyek felderítésére, kezelésére, az elmúlt év
eredményén javítva a nyomozás eredményesség 55,9 %-ról 57,8 %-ra emelkedett amely a
megyeszékhelyek között is igen előkelő. A felderítés eredményessége 35,5 %-ról 39,5 %-ra
nőtt.
A közterületen elkövetett bűncselekmények terén a 2017. évi kiugrást követően visszaállt a
csökkenő trend, számuk 2019-ben is tovább csökkent, 626-ról 560-ra változott (10,6 %),
Nyíregyházán ez az eddigi évek legalacsonyabb adata.

A nyomozáseredményesség 76,3 %-ról kisebb mértékben 74,4 %-ra csökkent, ugyanakkor
a felderítési eredmény 41,9 %-ról 43,2 %-ra változott.
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A bűnügyi munka általános jellemzése
A kapitányságon 2019. évben végzett bűnügyi munkát leginkább a 2018. évi új Büntetőeljárási
törvény jogintézményeinek történő megfelelés, a nyomozati határidők kézben tartása, és a
rendelkezésünkre álló új országos bűnügyi nyilvántartások naprakész feltöltése, kezelése
adminisztrációs karbantartása jellemezte. A hatóságok közötti „e-irat átjárhatóság”, a megújuló
statisztikai elszámolási rendszer gyakran nem kis fejtörést okozott az együttműködőknek.
Mindezek ellenére 2019. évben a megbízható, stabil és minőségi munkavégzés ezen a területen
nem szenvedett csorbát.
A klasszikus nyomozati munka mellett megjelenő, a modern idők által generált feladatok (az ún.
elektronikus nyomok, térfigyelő kamerák, közösségi médiák, mobilinformációs adatok adta
lehetőségek elemzése, az e-szemle, e-kutatás stb.) új kihívás elé állították kollégáinkat.
A fokozott közterületi szolgálatot szem előtt tartva megnőtt a látható, utcákon, tereken jelen lévő
rendőrök száma, a folyamatosan bővülő térfigyelő rendszer alkalmazásával rendszeresek a
tettenérések, a közterület felügyelet és a polgárőrség aktív bevonása a munkába éreztette hatását.
A Megyei Jogú Város Önkormányzatának anyagi támogatásával, a közterület felügyelettel
valamint a társhatóságokkal együttműködve olyan területeken is hatékonyan tudtunk fellépni,
mint a fiatalok által hétvégén látogatott szórakozóhelyek környezetének ellenőrzése, a közterületi
italfogyasztás, vagy a játszóterek, parkok kihelyezett tárgyainak állagmegóvása.
A bűnügyi és rendészeti szolgálat együttműködése évek óta példaszerű, mely nemcsak az
elkövetők elfogásában, a bűncselekmények közterületen történő megelőzésében nyilvánult meg.
A járőrszolgálat bűnügyi szemlélete tovább erősödött, kollégáink egyre több olyan sikeres
intézkedést dokumentáltak, melyből a bűnügyi szolgálat rögtön információt meríthetett.
Kiemelkedő teljesítményként megemlíthető az orosi kettős emberölés elkövetőjének igen rövid
időn belül történő elfogása, vagy az egyik magán egészségügyi intézmény sérelmére, budapesti
utazó bűnözők által elkövetett betörők elfogásában való aktív, összehangolt közreműködés.
2019. évben a bűnözés struktúrája nem változott, továbbra is a vagyonelleni deliktumok
aránya volt a legnagyobb, ezt követték a közrend elleni, majd a személy elleni cselekmények.
A korábbi intézkedési tervek metodikája sikeresnek bizonyult az állampolgárokat leginkább
zavaró cselekmények (betörések, gépkocsi feltörés) megelőzésére, felderítésére.
A sorozatjellegű ügyek országos koordinációja több „utazó” bűnözőt is felderített, a tudatos,
aktív elemző–értékelő–feladatmeghatározó munkával, rendszeres vezetői megbeszélésekkel a
nyomozások színvonala tovább emelkedett.
A Nyíregyházi Rendőrkapitányságon 2019. évben a nyomozások átlagos időtartama 140,7 nap
volt, ami jobb, mint az országos átlag (169,5).
A vádemelési javaslattal leadott ügyek száma a csökkenő bűncselekményszámnak, és ennek a
lassulásnak is köszönhetően közel 15,7 %-kal csökkent, 1666-ról 1405-re.
A bíróság elé állítások száma is arányosan, 13 %-kal csökkent (348-303). A váddal leadott
ügyekhez viszonyított arányuk azonban emelkedett, 2018-ban ez 20,8 % volt, 2019-ben ez 21,5
%-ra változott.
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Egyes kiemelt bűncselekmények
Befejezett emberölés a Megyei Jogú Város területén 2019. évben 1 esetben történt, augusztus
végén családi konfliktus miatt egy apát és fiát lőtt le vadászfegyverével az elkövető, akit igen
rövid időn belül elfogtak kollégáink.
A testi sértések (252-261) esetében megállt az évek óta tartó csökkenő tendencia az elkövetések
számát tekintve. Ez a trend jól látszik a városi adatokon is, hiszen Nyíregyházán a
bűncselekményszám ugyanúgy nőtt. (111-122). A cselekmények többsége továbbra is a
szórakozó- és vendéglátóhelyekhez, családon belüli vitákhoz, illetőleg a nyilvános helyek
környékéhez köthető. Jelentős részükben – ami a garázdaságok kapcsán is elmondható – az
alkoholos és a bódult befolyásoltság komoly szerepet játszik. A nyomozás eredményesség
tovább javult, a testi sértések esetén 94,8 %-ról 95,1 %-ra, a súlyos sérülést okozó ügyekben
92,5 %-ról 93,1%-ra nőtt.
A felderítési eredmény az ismeretlen elkövetők ellen indult eljárásokban itt is emelkedett, 65,6ról 84 %-ra, illetve 58,1 %-ról 78,4 %-ra.
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Testi sértések alakulása

A garázdaság bűncselekmények számában a kapitányságon kisebb emelkedés (186-188)
tapasztalható, ugyanakkor Nyíregyházán számuk csökkent (98–89), mely 90,7 %-os
eredményességgel párosul.
A garázdaságok évek óta tartó stabil kezelése egyrészt a folyamatos közterületi jelenlétnek,
másodsorban annak köszönhető, hogy a bűnügyileg fertőzött szórakozó helyekre és
környezetükre koncentráltuk azt, valamint az együttműködők tevékenységét. Az elemző-értékelő
munka adatai alapján folyamatos ellenőrzések történtek a frekventált helyszíneken (Belváros,
Búza téri szórakozóhelyek, Sóstó), melybe bevontuk a polgárőrség, a közterület felügyelet
munkatársait, valamint hatékonyan alkalmaztuk a technikai fejlesztéseket is (térfigyelő kamerák).
Ennek is köszönhető az ismeretlenes felderítési mutatószám 55,4%-ről 70,5 %-ra emelkedése.
Negatív jelenségként értékelendő, hogy nő az oktatási intézményekben illetve ezek környékén
tanítási idő alatt elkövetett ilyen cselekmények száma.
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A visszaélés kábítószerrel (terjesztői magatartások tekintetében) bűncselekmény elkövetése
kapcsán az előző évi 14 esettel szemben 2019. évben csupán 6 eset került regisztrálásra,
Nyíregyházán is visszaesett az esetszám (12-5), ugyanakkor a nyomozás eredményessége
100%. A csökkenés nem a deliktumok visszaszorulásának, hanem annak tudható be, hogy az
ilyen jellegű cselekmények hatékony felderítésére szolgáló operatív nyomozati kapacitásunkat
egy országos jelentőségű másik ügyben (emberkereskedelem) kötöttük le.
Kábítószer birtoklás, fogyasztás kapcsán a 2018-as 70 esettel szemben 66 eljárást indítottunk,
97,5 %-os nyomozási eredményességgel.
Új pszichoaktív anyaggal visszaélés tekintetében a megelőző 9 esethez viszonyítva 2019-ben
már 17 eljárást indítottunk, 94,1%-os emelkedő eredményességgel.
Továbbra is elsődleges szempontunk, hogy akár a klasszikus, akár az új anyagok tekintetében a
terjesztőkre koncentrálunk. Az „alap” rendőri intézkedés – igazoltatás, közúti ellenőrzés,
fogdai befogadás stb. – során előkerülő gyanúsan fóliázott, pakettolt növényi származékok és
fehér porok kellő kiindulást adnak a láncolat feltérképezéséhez akár nyílt, akár operatív
eszközökkel. Több ilyen felderítésünk is volt, ahol a kirajzolódó hálózatot fogyasztókkal együtt
sikerült realizálni, volt ahol ez családi alapon szerveződött, itt a cselekmény még
bűnszervezetben elkövetett minősítést is kapott.
A szaporodó jelzések alapján az oktatási intézmények és a fiatalok által látogatott szórakozó
helyek folyamatos ellenőrzése kiemelt feladatunk, itt elsősorban a bódult állapotban lévő
fogyasztók kiszűrésére koncentrálunk.
2017.
Megnevezés

2018.

2019.

gramm

érték

gramm

érték

gramm

érték

Marihuána

955

2.387.000

589

1.473.000

232

580.000

Amfetamin

255

892.000

324

1.134.000

1854

6.489.000

Kokain

20

500.000

200,4

5.000.000

--

--

Ópium

1,5

3.500

---

---

--

--

Egyéb

362
tabletta

748.000

24 tő
kender

740

740.000

805,9

Új
pszichoaktív

805.000

13 tő 1.012.500
kender.
405
tabletta
422
422.000

A lefoglalt kábítószerek megoszlása

Sajnos egyre gyakoribbá váltak az olyan közterületi intézkedések, melyek során egyszerű rutin
igazoltatás kapcsán bizonytalan eredetű, alufóliába csomagolt „ismeretlen növényi származék”
kerül eldobásra, vagy feltalálásra gépkocsikban illetve a ruházatban. Fogdai befogadás
alkalmával szembesülünk azzal, hogy az emberi test nyújtotta rejtési lehetőségeket milyen
változatos formában használják ki egyesek a pszichoaktív anyag elrejtésére.
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Teljes képet akkor kaphatunk a folyamatokról, ha ide vesszük a pszichoaktív anyagokkal
visszaélés szabálysértése (általában a fogyasztók) miatt indított ügyeket. Az Igazgatásrendészet
Osztályon új pszichoaktív anyaggal kapcsolatos szabálysértés elbírálására 2016. évben 29,
2017-ben 77, 2018. évben 112, 2019. évben pedig 113 esetben került sor, melynek során az új
pszichoaktív anyag lefoglalására és elkobzására kellett intézkednünk.
Eredményes fellépés az ilyen ügyekben a bűnüldöző technikák széles palettájának bevetésével,
valamint a potenciális fogyasztói oldalt érintő hatékony, széles körű összefogást igénylő
megelőző-felvilágosító munkával lehetséges. A rendőrség által a fiatalok kábítószerfogyasztásának megelőzése érdekében elindított ún. drogprevenciós összekötő tiszt program
sikeres. A kiképzett kolléga minden általános- és középiskolában tanuló gyermek családja
számára elérhető. Szakemberünk szülői értekezleten, fogadóórán, telefonon vagy elektronikus
levélben nyújt tájékoztatást a kábítószerrel kapcsolatos büntető igazságszolgáltatást érintő
kérdésekben. A Nyíregyházi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájában is aktívan részt
veszünk számos civil szervezettel együttműködve.
A kapitányság területén elkövetett összes bűncselekmény 34,2 %-át a lopások alkotják, évek
óta ez a leggyakrabban elkövetett jogsértés.
A fokozott közterületi jelenlét, illetve a megyeszékhely, valamint őrseink több településének
„bekamerázása” pozitív hatással volt a lopások alakulására (1299-1095).

Lopások alakulása Nyíregyháza Rendőrkapitányság illetékességi területén

Az elmúlt években számuk folyamatosan csökkent, amelynek mértéke a 2019. évben
kapitánysági szinten 15,8 %. A jelentős csökkenés mellett stagnáló eredményességünk (41-40,6
%) és a növekedő felderítési mutató mindenképp pozitív értékelést érdemel.
A kapitánysági adatokból kiemelve a megyeszékhelyi adatokat itt is nagyobb mértékű
csökkenést láthatunk, 757-ről 597-re, 21,2 %-kal mérséklődött e deliktumok száma.
A lopások között még mindig slágernek számítanak a mobiltelefonok, kerékpárok, ékszerek,
készpénz és a ruházati termékek.
Sikeresen derítettünk fel kórházban, illetve a Megyei Kormányhivatal irodáiban tevékenykedő
elkövetőket, de sok „alkalom szülte” tolvajt is elfogtunk, aki vendégségek, összejövetelek során
vagy szórakozó helyeken, egyéb rendezvényeken használták ki az adódó lehetőségeket.

9

A kerékpárlopások kapcsán nemcsak a helyi elkövetők kerültek látókörünkbe. A tavalyi évben
több ukrán származású elkövetőnk is volt, egyikük ellen az Mrfk Migrációs osztály egyéb
súlyosabb cselekmény miatt folytatott eljárást.
Személygépkocsi lopás elkövetése területünkön továbbra sem jellemző, A vizsgált időszakban
2 deliktum került regisztrálásra Nyíregyháza illetékességi területén, mindkét esetben öreg
használt gépkocsikat loptak el, sajnos ezekben az ügyekben nem sikerült az elkövetőket
felderítenünk.
Zárt gépjármű feltörés elkövetése kapcsán 2019. évben csökkenés figyelhető meg úgy
kapitánysági (38-23), mint nyíregyházi (29-16) szinten, mely ügyekben a nyomozási és felderítési
eredményesség is 52,2% volt. A gépkocsi feltörések során - a számokból is jól láthatóan - főleg a
megyeszékhely parkolóiban, óvodáinál és iskoláinál álló gépjárműveket részesítik előnyben az
elkövetők, melyet fokozott rendőri jelenléttel, figyelmeztető táblákkal próbálunk megelőzni.
Az elkövetői kör tekintetében megállapítható, hogy zömében a büntetésből kiszabadult, hasonló
cselekmény miatt elítélt személyek, a szabadulást követően már 1 héten belül folytatják korábbi
„mesterségüket”. Tavasszal egy 8 rb. sorozatot sikerült egy ilyen helyi lakosra bizonyítanunk
úgy, hogy további 2 eljárás akkorra már folyamatban volt ellene hasonló cselekmény miatt.
A trükkös tolvajok, csalók folyamatosan tevékenykednek országos szinten, kedvező ajánlataik
általában az interneten terjednek, és sajnos a területünkön lakó sértettek is többször élnek a
„kihagyhatatlan lehetőségekkel”.
Elhíresült módszer 2019. évben a gépkocsik, munkagépek cégek nevében adás-vételre történő
meghirdetése, majd a vételár, vagy annak egy része (több százezres kiadás, előleg, foglaló)
megfizetését követően a hirdető minden elérési lehetőséget megszakít.
Elvétve még mindig találkozunk telefonkártya feltöltésre irányuló kísérletekkel, de a BV
intézetekben bevezetett intézkedések, „körletrazziák” ezek számát nagyban csökkentették. Sajnos
folyamatosan jelen vannak a nemzetközi csalók (nigériai típusú csalás), ahol házassági vagy
egyéb érzelmi vagy anyagi ígérettel, jól felépített mesékkel komoly összegeket utaltatnak át más
országban lévő bankszámlákra.
2019. évben is egyre növekvő mennyiségben volt tapasztalható a bankkártyák adataival való
visszaélés, több esetben sikeresen, általában külföldön emeltek le pénzt a sértett számlájáról
bankkártya művelet során. Az elkövetők – általában külföldről – az adatokat vagy klónozás vagy
internetes fizetés során szerzik meg, a sértett addig nincs is ennek tudatában, míg értesítést nem
kap egy illegális tranzakcióról.
Az internet használatának egyre nagyobb elterjedése megmutatkozik a bűnelkövetők
eszköztárában is. A közösségi portálok – elsősorban a fiatalok körében –melegágyát képezik a
zaklatások, szexuális jellegű bűncselekmények, zsarolások elkövetésének, valamint egyre
gyakoribbak a postafiókok, e-mailek, levelezések illetéktelen feltörése, megismerése.
A vagyon elleni deliktumok közül a lakosság közbiztonság érzetét leginkább negatív irányba
befolyásoló cselekmény a lakásbetörés, mely az emberek közvetlen privát szférájába való durva
behatolás, ezért a lakosság biztonságérzetét különösen hátrányosan befolyásolja.
Itt a számadatban a 2018. évhez viszonyítva 37,5 %-os további csökkenés volt tapasztalható
kapitánysági (232-145), és 40,4%-os csökkenés nyíregyházi (129-77) szinten is.
Ehhez egy stagnáló 36,6 %-os eredményesség és kismértékben emelkedő, 34,8%-os felderítési
mutató járult, jól mutatva, hogy e téren a kollégák kiemelkedő szakmai munkát végeznek.
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A megyeszékhelyen – mint fő célpont - évek óta tapasztalható az autópálya hatása, budapesti és
más városokból érkező „utazó” személyek azok, akik zömében elkövetik ezeket a
bűncselekményeket.
15 rendbeli bűncselekményt ismert el egy nyíregyházi férfi, akit lakatlan lakásba történő
betörésen értek tetten kollégáink. Autókereskedés és kisebb üzletek sérelmére 4 rendbeli
cselekményt bizonyítottunk egy már általunk is jól ismert demecseri elkövetőre.
Az országos koordináció lehetőségét kihasználva sikerült felderíteni egy 8 rendbeli,
mezőgazdasági gépekre való gumiabroncsokat „beszerző” csapatot, a nyomozást itt Miskolc
folytatja. A Brfk szerveivel együttműködve sikerült tetten érni azt a csapatot, akik egy
magánklinikára hatoltak be, több mint 5 millió ft-ot zsákmányolva.
Sikerült tetten érni azt a többszörösen büntetett kecskeméti férfit, aki az országot járva több
rendbeli cselekményt követett el, itt Győr folytatja tovább a nyomozást.

Lakásbetörések alakulása

A lakásbetörések elkövetőivel szemben minden estében élünk a bűnügyi őrizetbe vétel
lehetőségével. A cselekmények megelőzésére eredményesen folytattuk a „Házhoz megyünk”
vagyonvédelmi programot is.
A rablás bűncselekmények számában jelentős csökkenés következett be, számuk 18-ról 4-re
változott. A Megyei Jogú Város adatai szintén ezt tükrözik, mindössze 2 ilyen cselekmény
került elszámolásra a tavalyi évben.
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A változás mellett az eredményességi mutató 80 % lett. Az ilyen ügyekben vagy kitartó
példaértékű nyomozással vagy az azonnalos intézkedések hatására igen rövid időn belül sikerült
az elkövető(ke)t elfogni (Újfehértói kisbolt rablás, vagy a Színház utcán idős személy lakásába
történő behatolással elkövetett csoportos támadás, illetve a Máriapócson történt fegyveres
benzinkút rablás). A térfigyelő kamerák képeinek elemzése is jelentősen segítette a felderítést
(Unicum presszó előtti utcai rablás), még akkor is, amikor nem helyi illetőségű elkövetők voltak
a tettesek.
A hasonló jellegű cselekmények közül a megyeszékhelyen a kifosztások (21-24) száma kissé
emelkedett, de az eredményesség is emelkedett, 70,6 %-ról 74,1%-ra. Továbbra is legjellemzőbb
elkövetési mód, hogy az alvó sértett védekezésre képtelen állapotát kihasználva kórházban,
tömegközlekedési eszközön tulajdonítanak el értékeket.
Az Érkerti Őrsön folyamatban van még az a 4 rendbeli eljárás, melyben egy nyírteleki hölgy
férfiakat bírt rá alkohol fogyasztásra az Állomás környékén, és tőlük különböző értékeket vett így
el.
Tiszavasváriból érkezett az a hölgy elkövető, aki célirányosan a megyeszékhelyi kórházakban 4
rb. kifosztást és 9 rb. lopást valósított meg, őt a közterületi járőrszolgálat igazoltatta és fogta el
személyleírás alapján.
3 rb. kifosztást követett el az a kórházi dolgozó is, aki mint egészségügyi alkalmazott vett el
különböző összegeket a kórtermekben elhelyezett betegektől.
A zsarolások száma tovább csökkent (4-3). A nyomozások eredményessége 42,9 %-os.
Rongálások terén az előző évhez képest csökkenő ügyszámról lehet beszélni a
megyeszékhelyen (89-70), az eredményesség ugyanakkor javul, 41,5%-ról 59,4%-ra. Ezen
bűncselekmények többsége motiválatlan, amikor az elkövető nincs tisztában cselekménye
súlyával. A hétvégén szórakozó fiatalok közterületi szobrokat, kiállított műemlékeket illetve
buszmegállókat vesznek célba, de gyakori a rossz helyen parkoló, vagy egyébként is haragos
viszonyú személy gépkocsijának „figyelemfelkeltő” megkarcolása.
A Krúdy utcai Kresz tanpálya tábláit két gyermekkorú személy rongálta meg, akiket a térfigyelő
kamerák felvételei alapján azonosítottunk. Szintén hasonló módon azonosítottuk azt a fiatalokból
álló több fős csapatot, akik a Bujtosi városligetben kialakított új játszótér és sétány felszerelés
tárgyait rongálták meg.
A vagyon elleni cselekmények kapcsán mindenképpen szükséges megemlíteni az elzárással
sújtható szabálysértések - ezen belül különösen a tulajdon elleni szabálysértések – alakulását,
melyben évek óta egységes álláspontot képviselünk, a fő hangsúly az elkövetők a szabálysértési
őrizetének következetes alkalmazásán van.
A jellemző elkövetés általában a bevásárlóközpontok üzleteiben elektronikai védelemmel el nem
látott (ún. széfer nélküli) ruhanemű, divatékszer, kozmetikum, illetve csokoládék, szeszes italok.
Gyakoriak még a le nem zárt kerékpárok, illetve mezőgazdasági termények, tűzifa időszaki
jellegű eltulajdonítása is.
Az elzárással sújtható szabálysértések tekintetében az összesített felderítési mutatónk 44,63%
ami a 2018. évi 37,96%-os felderítéshez képest javulást mutat.
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A csak tulajdon elleni szabálysértésekre vetített eredményesség tekintetében 2018. évben
36,11%-os felderítést értünk el, 2019-ben 42,88 % a felderítési mutató. Ez a szám közelíti a
bűnügyi átlagos felderítés értékét (43,2%), ami – figyelemmel a nehézkesebb bizonyítási
eljárásnak – igen jó eredménynek mondható.
A közterületi prostitúció visszaszorítása – elsősorban az Állomás környékén és a főutak mellől
- továbbra is az elsődleges célok között szerepel. Visszatartó erőt remélünk attól is, hogy a
közterületek rendjét zavaró szabálysértőket, garázdákat egyre magasabb arányban emeljük ki a
környezetükből őrizetbe vételükkel.
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II.
A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEK
A Nyíregyházi Rendőrkapitányság 441 fős állománytáblájából a közterületi rendészeti munkát
ellátó rendszeresített státuszok aránya 63 %, 2019. évben ténylegesen, folyamatosan átlag 278
fő teljesített ilyen jellegű egyenruhás szolgálatot. Az állománytáblában korábban jelentkező
hiányok folyamatosan töltődnek, annak ellenére, hogy az állományt év közben elérte a
„leszerelési hullám”, 13 fő, főleg járőr szerelt le a váratlanul, „nyilatkozat visszavonással” és a
schengeni értékelésre felkészülés miatt pótlásuk csak év végével, illetve 2020-ban történhet meg.
Járőreink munkakörülményei évről-évre javulnak. A gépjárműpark csere, a korszerű, GPS alapú
kommunikációs eszközök, a tevékenység irányítás modern rendszere a szolgálat biztonságát, a
reagáló képesség javulását eredményezte.
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Éves szinten összesítve 30.817 főnek megfelelő szolgálatban 266.860 órát töltöttek
beosztottjaink a közterületek közbiztonságának megteremtése érdekében az utcákon. Ez a szám
tavalyi évhez képest 4 %-os csökkenést mutat a közterületi óra tekintetében. A csökkenés oka
elsősorban a már fenti említett létszám kiesés valamint a lövészeti és határrendészeti képzési
követelményeknek való megfelelésre munkaidőben történő oktatások, képzések.
A 2019. évben illegális migrációval összefüggésben elrendelt „fokozott közterületi jelenlét”
túlóra keret maximális kihasználásával erősítettük a napi rendszeres szolgálatokat. Ebbe a
programba a kapitányság teljes személyi állománya (bűnügyesek, szabálysértési előadók)
bevonásra került. A kialakított útirányok, különösen a Nyíregyháza területén bevezetett gyalogos
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járőrszolgálatok a lakosság legnagyobb megelégedését szolgálták, a lakótelepek, kertvárosi
részek környékén felbukkanó kollégák jelentősen erősítették a szubjektív biztonságérzetet.
A Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított 5 millió forintos támogatást zömében a
szórakozóhelyek környékének hétvégi megerősítésére fordítottunk. A kereteket kihasználva
kiemelten tudtunk figyelni az év végi ünnepek miatt a bevásárlóközpontokban és „karácsonyi
forgatagokban” megnövekedett, ünnepi előkészületekkel elfoglalt lakosok biztonságára.
2019. évben is a fokozott közterületi rendőri jelenléttel sikerült a megelőző évek tendenciáit
folytatni, a lakossággal, az önkormányzatokkal, a civil szervezetekkel, egyházakkal, oktatási
intézményekkel és a polgárőrséggel a folyamatos kapcsolatfelvételt, szoros együttműködést
erősíteni, a rendőrség együttműködő, segítő, támogató jelenlétét fokozni.
A vizsgált évben is folytattuk a turisztikai idényben - 2019. május 3-tól 2019. szeptember 6-ig –
a polgárőrséggel, közterület-felügyelettel közös „akciónkat”. Péntek esténként összehangoltan
a város nyolc területén fokozott gyalogos szolgálatot biztosítottunk annak érdekében, hogy a
lakosságot irritáló kisebb jogsértéseket (csendháborítás, rongálás, garázdaság) megelőzzük. A
koncentrált rendészeti jelenlét 2019-ben is biztosított volt a turisztikai idényben, melyet az ún.
Turist Police keretében végzett bűnmegelőzési tevékenység erősített.
A közterületi szolgálat megerősödését közvetve támogatta a Nyíregyháza Polgárőr Egyesületek
Koordinációs Irodájának működése, akikkel az együttműködés és információáramlás immár
évek óta folyamatos.
Hatékonyan működik a Tevékenység Irányító Központunk, a beérkező hívások kezelése, a
térképen is követhető járőr gépkocsik irányítása jelentősen rövidítette a helyszínre érkezés idejét.
Az ún. reagálási idő az év során kissé visszaesett, 15 perc 18 másodpercről 15 perc 52
másodpercre módosult, mely érték jónak tekinthető, teljesítettük a felettes szerv által részünkre
meghatározott 20 percen belüli szintet.
A közrendvédelmi mutatók alakulása
A kapitányság közrendvédelmi mutatói – egyértelműen a csökkenő bűncselekményszám
következtében - összességében 11 %-kal csökkentek az előző évi időszak értékéhez képest.
Az intézkedési aktivitás évek óta megfelelő, egyenruhás kollégáink naprakészen, nagyobb
odafigyeléssel végzik munkájukat, és bátran élnek a figyelmeztetés lehetőségével is. A
bemutatott számadatok is jól példázzák azt, hogy korábban a lakosság felé nyitás, a civil
párbeszéd folytatódott 2019-ben is.
A rendészeti mutatószámokat elemezve megállapítható, hogy 2019. évben az elfogások mértéke
a korábbi évekhez képes egy mérsékelt csökkenést mutat 1163-ről 1105-re változott (5 %).
Ez elsősorban abból adódik, hogy a szabálysértések miatt elrendelt személykörözések száma
csökkent, valamint a kapitányság az elővezetéseket jelentős eredménnyel foganatosítja, így a
körözésre történő átváltoztatás is csökkent.
Az elfogások köréből kiemelendő a szándékos bűncselekmény elkövetésén tetten ért
személyek elfogása, amely 606-ról 499-re változott, ami 17%-os értéket mutat. Itt is jól látszik,
hogy a folyamatot a bűncselekmény szám változást (-15,9 %) befolyásolta. E téren kollégáink
aktivitását jól jellemzik a már korábban említett elfogások gyorsasága, összehangoltsága.
15

Az előállítások vonatkozásában szintén egy észrevehető mértékű (6,8 %) csökkenő adat
figyelhető meg, mely szintén az előállításoknál említett okokra vezethető vissza.
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A büntető feljelentések száma a 1425-rő 1276-ra csökkent (10 %), melyet a
bűncselekményszám változás befolyásolt. Ugyanakkor kollégáink 2019. évben is több olyan
sikeres intézkedést dokumentáltak, melyből a bűnügyi szolgálat rögtön információt meríthetett.
Kiemelkedő közterületi teljesítményként megemlíteném a nyári időszakban Oroson
bekövetkezett kettős emberölés során a körzeti megbízottunk hely, személy és
helyzetfelismerését, aminek eredménye képpen az elkövető elfogása megtörtént, vagy amikor
munkatársaink az Örökösföldön történt paneltűz esetnél több ember kimentésében segítettek és
példa értékűen együttműködtek a társhatóságokkal.
A szabálysértési feljelentések 5 %-os emelkedése (8182-8562) még nem jelentős. A növekedés
elsősorban annak köszönhető, ha kis mértékben is, de az állampolgárok egyre gyakrabban
„vitatkoznak”, nem ismerik el a helyszínen a szabálysértést, valamint azokkal az elkövetőkkel
szemben sem alkalmazható a bírság, akik nem rendelkeznek személyazonosságukat hitelt
érdemlő módon igazoló okmánnyal.
A helyszíni bírságok számában 13 %-os csökkenés figyelhető meg (7544-6593), azonban az év
második felében a bírságolások számában lassú emelkedés kezdődött, ezzel a szabálysértési
feljelentések számának csökkenését célozzuk meg továbbra is.
Közigazgatási bírsággal sújtható szabályszegések ügyében a Nyíregyházi Rendőrkapitányság
illetékességi területén 2019. évben 3034 esetben indult eljárás, ez az előző évi számhoz (3277)
képest 7,5 %-os csökkenés.
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A dokumentált figyelmeztetések száma (9712-7182) tovább csökkent 26 %-kal, ez elsősorban
abból következik, hogy a figyelmeztetések köréből az úgynevezett „távolléteseket” kivezettük és
csak az intézkedés során, közvetlen az intézkedés alá vont személy részére a helyszínen közölt
figyelmeztetést számítjuk a kategóriába.
Jelentős terhet jelentett a közterületi állományra a korábbi években is az elővezetések teljesítése.
Míg 2018. évben az elrendelt 4137 elővezetésből 2880 teljesült (69 %), addig 2019-ean az
elrendelt 3554 esetből 2428 került foganatosításra (68 %). Ez komoly szervezést igénylő
munka, melyet átcsoportosításokkal és folyamatos parancsnoki kontrollal vittük véghez.
A Nyíregyházi Rendőrkapitányság körzeti megbízotti rendszeresített állománya 109 fő,
melyből a megyei jogú városban 8 önálló területen összesen 25 fő tevékenykedik. Ehhez
azonban átfedéssel hozzászámíthatjuk még a Nagycserkesz és Nyírtelek Kmb csoportok 16
kollégáját, hiszen ők a tanyabokrok területét is felügyelik igen aktívan.
Az irányadó elvárásoknak megfelelően kiemelten kezeljük a Kmb létszám meglétét, folyamatos
utánpótlását. 2019. év végére a bűnügyi adminisztratív munka elkerült tőlük, annak
érdekében, hogy minél több időt tudjanak a szolgálati területükön eltölteni. A tanyabokrokon,
illetve az egyedül élőkkel, idősekkel való kapcsolattartás – különösen a rendkívüli téli időjárási
viszonyok között – kiemelt feladata kollégáinknak.
A külterületek kisebb vagyonelleni cselekményeinek, a termény- és falopásoknak a felderítése,
bűnügyi információk beszerzése és továbbítása továbbra is itt realizálódik, ezekben gyakran a
helyi polgárőrök, mezőőrök aktív közreműködése is tapasztalható.
A körzeti megbízottak 67 iskolában láttak el iskolarendőr feladatokat. Az általuk végrehajtott
gyermek- és ifjúságvédelmi programok a szakirányítás szerint is példaértékűek.
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Az illetékességi területünkön 50 bejelentett tömegrendezvény került rögzítésre, melyek közül 6
sport, 33 gyülekezési törvény hatálya alá tartozó és 11 egyéb esemény volt. Ezen rendezvények
lebonyolítását figyelemmel a vonatkozó jogszabályokra a csapatszolgálati szabályzatban
meghatározottak alapján hajtottuk végre.
Kiemelkedő rendezvénybiztosításunk volt a megyeszékhelyen a Michelin bringafesztivál és az
évek óta megrendezett, nagy tömeget vonzó VIDOR fesztivál rendezvénysorozat, melyeket
sikerült jelentősebb probléma nélkül biztosítani. Jelentős tömegeket vonzott a II. Nyíregyháza
Rally, valamint az első nemzetközi szintű kerékpárverseny is Nyíregyházán.
Az egyéb nagyobb tömegeket megmozgató, általában gasztrokultúrális rendezvényeken a
megfelelő felkészülésnek köszönhetően jó színvonalú a biztosítási tevékenységünk. Itt
megjegyzendő, hogy a társosztályok - bűnügy, közlekedés, őrsök - oly mértékben segítik ezeknek
a rendezvényeknek a lebonyolítását, - elsősorban létszám és technika biztosításával – amely
jelentős könnyebbséget jelent a közrendvédelmi osztály számára.
2017. január 01-től a Nyíregyházi Repülőtér védelmi feladatainak ellátását a Nyíregyházi
Rendőrkapitányság végzi. 2019. márciusában valamint 2019. októberében Repülőtéri Védelmi
Bizottsági ülés megtartására, utóbbit követően pedig repülőtéri kényszerhelyzeti gyakorlat
végrehajtásra is sor került a közreműködő társszervekkel.
Közlekedésrendészet
A közlekedésrendészeti tevékenység kapcsán 2019. évben helyi és központi átszervezések,
hangsúly eltolódások történtek a munka hatékonyságának növelése érdekében. Megszűnt az
előre bejelentett demonstratív trafipax mérés, visszatért a civil autókból – de nem elvtelenül –
végrehajtott ellenőrzés módszere. Láthatóan nőtt az ittas vezetők kiszűrésére alkalmazott rendőri
intézkedések száma. Nőtt az egyéb közlekedési szabálysértések és szabályszegések kapcsán
végrehajtott intézkedések száma, az ezek alapján indult eljárások száma és kiszabott büntetések
mértékének nagysága is.
Működési területünkön 2019, évben 492 személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset
történt, mely az előző évben bekövetkezett 533–hoz viszonyítva 8 %-os csökkenést mutat.
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A halálos kimenetelű balesetek száma 2019. évben 18 volt, mely az előző év 10 halálos
eredményű balesetéhez képest 80 %-os emelkedésként értékelhető. A baleset során életüket
vesztett személyek száma 2018-ban 10 fő, míg 2019-ben 21 fő volt. Sajnos a statisztikában 4
ilyen baleset is érintette a megyeszékhelyet.
A súlyos sérülést eredményező közúti közlekedési balesetek száma 2019-ben 134 volt, mely
az előző évben bekövetkezett 158-hoz képest kismértékű, 16 %-os csökkenést mutat.
A súlyos sérülést elszenvedő személyek vonatkozásában megállapítható, hogy míg 2018-ban 183
fő szenvedett 8 napon túli sérülést baleset során, addig 2019-ben ez 153 főt érintett.
Könnyű sérüléssel járó közlekedési balesetet 2019. évben 340-et regisztráltunk, mely szám
az előző évben 365 volt, ami 7 %-os csökkenés.
A kizárólag anyagi kárral járó közúti közlekedési balesetek száma, melyben intézkedést
kellett kezdeményezni 1052 volt, 2,5%-os csökkenést mutatva ezen a területen is.
Az ittasan okozott baleseteket vizsgálva azt lehet megállapítani, hogy míg 2018-ban 68, addig
2019-ben 61 esetet realizáltunk, ezen a területen némi javulás történt (12,75%-ról 12,39%-ra),
köszönhetően a rendeszeresen végzett demonstratív jellegű ittasság ellenőrzésnek.
2019-ben 15 esetben alkalmaztunk ún. „Finn módszeres” ittasság ellenőrzést – melyből 5
esetben kifejezetten Rendőrőrsök területére koncentráltunk. Csak az ilyen szűrések során
összesen 5600 (2018. évben 11802) járművezetőt ellenőriztek a rendőreink, az alkoholszonda 7
gépjárművezető esetében mutatott pozitív értéket, 2 fővel szemben büntetőeljárást, míg a további
5 fővel szemben közigazgatási eljárást kezdeményeztünk 220.000 Ft értékű közigazgatási bírság
kiszabása mellett.
Ezen túlmenően is a napi szolgálat során is kiemelten kezeltük az ittas járművezetők
ellenőrzését és ennek eredményeképpen mintegy 15276 (2018. évben 14807) ittasság
ellenőrzésből 321 (2018-ban 362) ittas vezető került a közúti forgalomból kiszűrésre, melyek
közül 279 büntetőeljárás és 42 közigazgatási eljárás indult.
A baleseti okok tekintetében megállapítható, hogy 2019. évben a leggyakoribb baleseti ok a
gyorshajtás (152 esetben), az elsőbbségadás elmulasztása (123 esetben), a kanyarodás (83
esetben), a követési távolság be nem tartása (56 esetben), egyéb ok (33 esetben), az előzés (31
esetben), gyalogos hiba (8 esetben), a figyelmetlenség (6 esetben) volt közreható tényező.
A „gyorshajtások” megelőzésére 2019-ben is folyamatos sebességellenőrzéseket végeztünk. A
rendelkezésre álló készülékeinkkel 4573 gyorshajtót regisztráltunk a 2018-ban rögzített 2616-al
szemben, melyből 237 külföldi jármű volt az előző évben bemért 43-al szemben.
A sebességellenőrzéseket lakossági igényeknek megfelelően a „30”-as sebességkorlátozású
útszakaszokra és a lakó és pihenőövezetkre is kiterjesztettük. A sebességellenőrzés során
hatásosan alkalmaztuk a leállítás módszerét, mely lehetővé tette a rendelkezésre álló POS
terminállal, hogy a helyszínen kiszabott bírságok megfizetése megtörténjen, ezzel is növelve a
preventív hatást. A sebességmérési tevékenység kapcsán 88.970.000 Ft összegű pénzbüntetés
került befizetésre.
A helyszíni hatékonyság növelését igazolja, hogy az Igazgatásrendészet Osztályon a
közlekedéssel kapcsolatos szabálysértések száma 2019-ben 9.342-ről 9.257-re 0,9 %-kal,
csökkent. A kiemelt közlekedési szabálysértések száma – mely nagyobb bírsággal jár, épp
ezért jobban vitatnak a helyszíni intézkedés során - ugyanakkor 1723-ról 1884-re, 9,3 %-kal
nőtt.
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A közlekedési szabálysértések miatti szankció alkalmazási gyakorlatunk szintén változott,
ennek során 2019-ben csak 2040 esetben alkalmaztunk figyelmeztetést, amely 20.9 %-os
csökkenést jelent. Növekedett a pénzbírság kiszabás aránya, erre 4422 esetben került sor
(11,2 %). Az átlagos pénzbírság összege is tovább emelkedett a 2018. évben kiszabott 42.678
forintról 2019-ben 44.112 forintra.
A személyi sérüléses balesetet okozókat tekintve megállapítható, hogy a személygépkocsi 356, a
kerékpár 64, a segédmotoros kerékpár 24, a tehergépkocsi 17, a motorkerékpár 16, a gyalogos 8,
az egyéb jármű 7 esetben volt baleseti forrás.
A közlekedésrendészeti állomány számos más, a hatáskörébe tartozó egyéb tevékenységet is
végrehajtott 2019. évben, mint például sportrendezvényekkel kapcsolatos forgalomirányítás,
járműkonvojok kísérése, felvezetése, egyéb a területen lebonyolított nagy érdeklődő - résztvevő
számmal járó rendezvények rendőri biztosítása (pl:. Michelin Bringafesztivál, VIDOR fesztivál,
Kerékpáros Magyar Bajnokság, V4 Nemzetközi Kerékpárverseny és egyéb kerékpáros
felvonulások, Rally Európa Bajnok Futam, Legend Rally, félmaraton futóverseny, vallási
körmenetek).
Mindezen túlmenően részt vettünk a közlekedés biztonságát javító közlekedésrendészeti
fokozott ellenőrzésekben, úgymint a TISPOL nemzetközi szintű ellenőrzésben (6 témakörben
mindösszesen 11 esetben), az ORFK által meghatározott kerékpárosok és gyalogosok
védelmére kiadott ellenőrzésekben (Zebra terv 1 esetben, valamint további 13 esetben
polgárőrök és rendőrőrsök bevonásával), a dinamikus szabálysértők kiszűrésére (6 esetben) is
történt intézkedés. Ezen túlmenően a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel
együttműködve AETR, ADR ellenőrzésekben is igyekeztünk segítséget biztosítani (3 esetben) és
közös intézkedést végrehajtani. Az AETR ellenőrzések kapcsán saját kezdeményezésű
intézkedéseink számát növeltük (44) a 2019-as évben. A MÁV Zrt. szakembereivel 5
alkalommal végeztünk közös ellenőrzést a vasúti átjárók közvetlen környezetében.
Az osztályon a baleset-megelőzési tevékenység is kiemelt feladat, 2019-ben már nem csak a
bölcsődékben (4 alkalom) és óvodákban (11 alkalom) és általános iskolákban (8 alkalom),
középiskolában (2 alkalom) a gyerekek körében, hanem a felnőtt és időskorúak körében is
megjelentünk (2 illetve 11 alkalom) és hasznos tanácsokkal láttuk el az érintett célközönséget.
Jelen voltunk a megyeszékhely nagy tömegeket vonzó rendezvényein (Autómentes Nap,
Bringapiknik, Gyermeknap, Michelin Kerékpárosnap, Bringaváros, illetve Vidor Fesztivál)
továbbá nagyobb cégek családi napjain és egészségnapokon is. Továbbá részt vett
kapitányságunk a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat City Walk elnevezésű,
Európai Unió által támogatott interregionális projektjében (gyalogos és kerékpáros barát
fejlesztések), mely nemzetközi (Regio Stars) díjat kapott.
Szakhatóságként Nyíregyháza Megyei Jogú Város és a Rendőrkapitányság illetékességi
területén épülő kerékpáros és egyéb úthálózat korszerűsítés illetve bővítés terén 71 hozzájárulást
adtunk. Jelen voltunk a város közlekedési struktúrájának fejlesztésével kapcsolatos szakmai
egyeztetéseken, ahol a közlekedésbiztonság szem előtt tartásával tettünk javaslatokat.
Az adatokból látható, hogy a kiadott feladattervek végrehajtása, annak ellenőrzése és a
folyamatos szakirányítás kapitányságunk vonatkozásában elindította a javulás irányába tartó
folyamatokat, melyeket különösen a dinamikus szabálysértések, valamint az ittas vezetők
kiszűrésére, továbbá – közösen az őrsökkel – a gyalogos és kerékpáros közlekedés biztonságának
javítása érdekében tovább kell folytatnunk.
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A bűnmegelőzési tevékenység
A Rendőrkapitányságon a bűnmegelőzési tevékenységet összesen 3 fő hivatásos és 1 fő szenior
állományban lévő kolléga látja el. Az alkalmazott eszközök (előadások, bemutatók tartása,
felhívások, tájékoztató anyagok kiosztása) jellemzően a primer prevenció körébe tartoznak.
Ifjúságvédelmi témakörben 374 előadáson 12.933 diák vett részt. Ezek az előadások érintették
az áldozattá- és bűnelkövetővé válás megelőzésével kapcsolatos témákat, de nagyobb igény
mutatkozott az iskolai erőszakkal és az internet veszélyeivel kapcsolatos figyelemfelhívásra.
Az Ovi-Zsaru programban részt vevő óvodák száma folyamatosan emelkedik. 2019-ben 5
településen 5 óvoda 7 csoportja csatlakozott, illetve 14 óvoda indította újra a programot. Az
összesen 19 Ovi-Zsaru foglalkozáson 841 óvodás vett részt.
A DADA programban az elmúlt évben 3 iskola 5 osztályában 122 diák vett részt a
foglalkozásokon.
Külön figyelmet fordítottunk a gyermek és fiatalkorú eltűnésekre, ami nagy számban fordult
elő illetékességi területünkön. 2019.évben 1005 ilyen esetet indítottunk, mely az előző évihez
képest közel 25%-os emelkedést mutat. A gyermekvédelmi intézményekből sajnos naponta
érkezik bejelentés eltűnésről, a fiatalok általában a város területén csavarognak, feltalálásuk,
beszállításuk után rövid időn belül ismét eltávoznak. Az eltűnések 96%-a ilyen jellegű!
A pedagógusokat érintő kérdésekre külön történt tájékoztatás/felkészítés, erre 2019-ben 6
esetben került sor, amelyeken összesen 148 pedagógus ismerhette meg az őket iskolán belül
érintő helyzetek megelőzését, megoldását. Ezek az előadások nagymértékben segítik a
pedagógusok munkáját az iskolai problémák kezelésében.
Nyári táborokban 4 alkalommal voltunk, ahol a nyár veszélyeivel kapcsolatos előadásokon 160
gyerek vett részt.
A korábbi évek gyakorlatát követve a kapitányságon 4 alkalommal került sor nyílt nap
megtartására. A gyerekek betekintést nyertek a rendőrök munkájába, kipróbálhatták
eszközeinket, kisfilmek vetítésével és ismeretterjesztő előadásokkal hívtuk fel a figyelmüket az
őket érintő veszélyekre.
A Nyíregyházi Rendőrkapitányság tagja az Ifjúsági Kerekasztalnak, amelyet a Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzata hozott létre, és ahol az ifjúsággal foglalkozó szakemberek
rendszeresen üléseznek. A civil szervezetekkel végzett közös munka eredményeként 2019. évben
harmadik alkalommal került megrendezésre a nyíregyházi ifjúsági konferencia, többek között a
rendőrkapitányság közreműködésével, mely pozitív visszhangot váltott ki az ifjúság és a
városlakók körében.
2019. évben is több alkalommal került sor drogprevenciós előadások megtartására. Ezen
előadásokra 34 alkalommal, 1651 tanuló részvételével osztályfőnöki órák keretén belül került
sor, amely leginkább a középiskolás korosztályt, illetve az általános iskola 7-8 osztályát érintette.
Az előadások témája többnyire a dizájner drogokról, a drogfogyasztás és a bűncselekmények
kapcsolatáról, következményeiről szólt.
2019. május elején került sor a Bem József Általános iskolában a rendhagyónak mondható
drogprevenciós vetélkedő megszervezésére, amelyen a felkészítést követően az iskola felső
tagozatos diákjai vettek részt.
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A drogprevenciós összekötő tiszt továbbra is ellátja feladatait, melynek során iskolákkal,
pedagógusokkal, diákokkal és szülőkkel áll kapcsolatban. A program minden közoktatási
intézményben tanuló gyermek családja számára nyilvános és elérhető. A szakember szülői
értekezleteken, fogadóórán is tájékoztatást nyújt a kábítószerrel kapcsolatos bűntető
igazságszolgáltatást érintő kérdésekben.
Kábítószer megelőzés szakterületén a Nyíregyházi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumnak
(NyírKEF) vagyunk tagjai, és a kínálatcsökkentési munkacsoport vezetője kollégánk. A KEF-hez
csatlakozott civil szervezetekkel rendszeres az együttműködés, megbeszélés.
Az Iskolai Bűnmegelőzési Tanácsadók 2019. évben 6 iskolában voltak folyamatosan jelen,
mely iskolák a Nyíregyházi Szakképzési Centrum oktatási intézményei. A folyamatos jelenlét
eredményeképpen jó kapcsolat és bizalom alakult ki az iskolák pedagógusai és diákjai részéről a
rendőr kollégák irányába.
Rendszeresen kerültek megtartásra bűnmegelőzési előadások, valamint olyan látogató programok
szervezésére is sor került, amely keretében a fiatalok bírósági tárgyalásra, büntetés-végrehajtási
intézetbe, javító-intézetbe juthattak el.
Az egyéb, kiemelt témájú bűnmegelőzési előadások során az áldozattá válás elkerülése, a
családon belüli erőszak megelőzése, a nők elleni erőszak, a sérelmükre elkövetett
bűncselekmények megelőzése a központi téma.
Az időskorúak védelme érdekében 97 előadás 2365 időskorú személy részére került
megtartásra a Nyíregyházi Rendőrkapitányság és őrseinek illetékességi területén. Az előadásokon
az áldozattá válás elkerülésére hívtuk fel a figyelmet, amely megtörtént eseteket dolgozott fel
kisfilmek vetítésével.
A vagyon elleni bűncselekmények visszaszorítása érdekében folyamatosan tájékoztatjuk a
lakosságot a rájuk leselkedő veszélyekről, azok elhárításának lehetőségeiről. Lakossági
előadásokra 2019. évben 609 alkalommal került sor, 15.685 fő részvételével.
A körzeti megbízottak és a rendőrőrsök jó kapcsolatot ápolnak a polgárőr szervezetekkel,
kölcsönösen tájékoztatják egymást a területükön észlelt cselekményekről.
A polgárőrök segítséget nyújtanak abban is, hogy a megelőzéssel kapcsolatos tájékoztató
anyagokat is eljuttatják a területükön élők részére.
A város középiskolái és a Nyíregyházi Rendőrkapitányság közötti együttműködési megállapodás
keretében 50 órás közösségi szolgálaton vettek részt a diákok a turisztikai szezonban szervezett
vagyonvédelmi járőrözéseken. A program az idegenforgalmi szezonban június 24. és augusztus
23. között zajlott a Sóstón és a Kossuth téren is, de a Vidor Fesztivál ideje alatt és a város
kiemelkedő rendezvényein is részt vettek a diákok.
Az idei évben összesen 91 diák látott el közösségi szolgálatot a Nyíregyházi Rendőrkapitányság
területén. Az idegen nyelveket is beszélő diákok a turisztikai szempontból kiemelt területeken
teljesítettek szolgálatot bűnmegelőzési szakemberekkel és egyenruhás járőrökkel napi 3-4
órában. A járőrszolgálat során 6 nyelvre lefordított szórólapokat osztottak, mely hasznos
tanácsokat tartalmaztak főként turisták számára arra vonatkozóan, hogy hogyan tudják elkerülni,
hogy bűncselekmény áldozatává váljanak.
Emellett a téli időszakban a Kossuth téri forgatagban is szórólapokkal hívták fel a lakosság
figyelmét a kapitányság által egyedileg készíttetett láthatósági mellényben. A programban
kimagasló teljesítményt nyújtó diákok részére, 2019. szeptember 26-án a Polgármesteri
Hivatalban oklevél és tárgyjutalom átadására került sor.
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Együttműködés
Nyíregyháza közbiztonságának fejlesztésében, folyamatos javításában, az egyik leginkább
érdekelt, a kapitánysággal több szálon is együttműködő szervezet a Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzata, melynek az elmúlt években a közbiztonság fejlesztése terén végzett
többszintű munkája – amely nemcsak a rendőrség irányában mutatkozik meg – országosan is
példaértékű.
A Megyei Jogú Város Önkormányzata éves szinten 5 millió Ft-tal támogatja a kapitányságot,
melyet alapvetően túlórákra és kisebb részben (10 %) eszközbeszerzésre fordítunk. A
Közgyűlésre nemcsak az éves beszámoló kapcsán, hanem egyéb közmeghallgatások esetén is
meghívást kapunk. A képviselők rendszeresen élnek jelzésekkel felénk, kéréseket, problémákat
is felvetnek területük közbiztonsága kapcsán, melyre soron kívül reagálunk. (Kábítószer gondok,
közlekedési helyzet, garázda családok stb.)
Önkormányzat vezetői, tisztviselői rendszeres konzultációk kapcsán véleményeztetik a
közbiztonság érdekében teendő fejlesztéseiket. A Nyíregyházán megrendezésre kerülő aktuális,
nagy tömeget vonzó önkormányzati közreműködéssel szervezett programok biztosítására
külön felékérnek minket, egyeztetve a szükséges társszervekkel. 2019. évben ilyen volt a II.
Nyíregyházi Rally, valamint a VIDOR fesztivál is.
A közterületi szolgálat ellátásában a leginkább látható együttműködési lehetőségünk a
közterület felügyelettel, a polgárőr, és egyéb rendészeti feladatokat ellátó (vadőr, halőr és
mezőr) szervezetekkel van
Az illetékességi területünkön működő polgárőr egyesületek tagjai az Országos Polgárőr
Szövetségnek. A Polgárőr Egyesületek vezetőivel a kapitányságvezető, valamint az
őrsparancsnokok folyamatos és személyes kapcsolatot tartanak, az egyesületek gyűlésein,
rendezvényein rendszeresen részt veszünk. Jelenleg 53 polgárőrszervezettel van
együttműködési megállapodása a kapitányságnak, és ami még fontosabb, hogy 2019. évben 1824
alkalommal láttunk el közös szolgálatot fő stratégiai partnerünkkel.
A polgárőrök részt vettek a városi szintű rendezvények biztosításában, bűnmegelőzési
figyelőszolgálatokban, sport- és más kulturális rendezvények lebonyolításában, ünnepségeken,
megemlékezéseken, a nagy tömeget vonzó rendezvények biztosításában. Jelen voltak az iskolák
környékén a tanévkezdéskor, biztosítva a zavartalan áthaladást és a balesetmentes közlekedést.
A rendőrkapitányság területén működő Gyámhatóságokkal, Családvédelmi–, Gyermekjóléti
Szolgálatokkal, pártfogókkal a kapcsolattartás továbbra is kiválónak mondható, kölcsönösen
fordulhatunk egymáshoz a különféle problémák megoldásában. Több esetben részt vettünk a
Gyermekjóléti Szolgálatnál tartott szakmaközi megbeszélésen.
2020. évi tervezett fő feladatok
Tovább kell folytatni a korábban megkezdett, eredményes párbeszédet
együttműködőnkkel, hogy a lakosság szubjektív biztonságérzetét erősítsük.

valamennyi

Kiemelt figyelmet kell fordítani a lakosság biztonságérzetét leginkább hátrányosan befolyásoló
bűncselekmények és a közterületen elkövetett bűncselekmények visszaszorítására, a vagyon
elleni bűncselekmények, elsősorban a betöréses lopások és a gépjárművekkel kapcsolatos
deliktumok megelőzésére és felderítésére, a kábítószer bűnözés elleni még eredményesebb
fellépésre.
A büntetőeljárásokat az új jogszabályok követelményeinek megfelelően szakszerűbbé,
gyorsabbá és hatékonyabbá kell tenni.
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A fiatalkorú bűnözés, valamint az áldozattá válásuk megakadályozása és visszaszorítása
érdekében fokozni kell a bűnmegelőzési munkát, különösen az intézeti nevelt gyermekek

tekintetében.
A közterületen szolgálatot teljesítő állomány intézkedési hatékonyságát valamint az
intézkedési kultúra, az állampolgárokkal való kommunikáció szintjének emelése mindenképp
folyamatos feladatunk.
A gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá

eső

állami és egyéb nyilvános rendezvények,
demonstrációk és sportrendezvények törvényes és szakszerű biztosítása. A cél érdekében
tovább kell fejleszteni a személyi állomány intézkedéstaktikai felkészítését.
A személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek számának csökkentését elősegítő balesetmegelőzési és rendőri tevékenységet fokozni kell, elsősorban a gyalogos és kerékpáros
közlekedés terén. A dinamikus szabálysértők helyszíni kiemelése és szankcionálása
kedvezően hathat a közlekedési morálra.

Tisztelt Hölgyeim/Uraim !
Bízom abban, hogy a beszámolómban felvázolt adatokkal sikerült munkánk valamennyi
szegmensét bemutatnom Önöknek, és ezáltal _részletes képet kaptak Nyíregyháza Megyei Jogú
Város közrendjéről, közbiztonságáról.
Azt a sikert, amit az elmúlt években a Rendőrkapitányság az Önök hathatós segítségével elért a
közterületek rendjének biztosítása és a bűncselekmények visszaszorítása terén, érdemes
megbecsülni, és mindent· elkövetni annak érdekében, hogy a kedvező tendenciák tartósan
megmaradjanak.
Külön szeretném megköszönni az önkormányzat minden képviselőjének azt a bizalmat, amivel
az elmúlt év során is megtiszteltek, és hogy kritikájukkal, észrevételükkel, ötleteikkel támogatták
a rendőrség munkáját. A jogos észrevételeikre a legrövidebb időn belül igyekeztünk reagálni,
azért is, hogy Önökön keresztül a lakosság érezze, hogy értük tevékenykedünk.
Biztosíthatom Önöket arról, hogy továbbra is mindent elkövetünk annak érdekében, hogy
Nyíregyháza városa az elmúlt évekhez hasonlóan is egy nyugodt körülmények között élő, jó
közbiztonsággal rendelkező megyeszékhely legyen.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a beszámolómat vitassa meg, építő
segítse a kapitányság vezetésének munkáját, és a jelentésemet fogadja el.

Nyíregyháza, 2020. március 03.
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