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Tisztelt Közgyűlés! 
Hölgyeim és Uraim! 

A Nyíregyházi Rendőrkapitányság a 2017. évre kitűzött szakmai feladatait végrehajtotta. Az év 
során továbbra is mindent elkövettünk annak érdekében, hogy az állampolgárok szubjektív 
biztonságérzete javuljon, az intézkedések aktivitása és a nyomozások eredményessége 
növekedjen. 
A kapitányság állománya a megyeszékhely közrendjét, közbiztonságát a 2017. évre 
meghatározott stratégiai célok figyelembe vételével tovább szilárdította. A közterületek 
rendjének javítását szolgáló „fokozott közterületi jelenlét" intézkedési tervben foglalt feladatok 
eredményes végrehajtása minden területen megtörtént. 
2017-ben is az Európára nehezedő migrációs nyomás miatt a déli határszakasz folyamatos 
rendőri megerősítésének végrehajtásából a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr

fökapitányság és a Nyíregyházi Rendőrkapitányság is kivették részüket, mégpedig úgy, hogy az 
alapfeladatoknak az illetékességi területen történő biztosítása során közbiztonsági deficit sehol 
sem keletkezett. 

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. 

Illetékességi területünk 2015.07.01-től igazodott a közigazgatás új járási rendszeréhez, ezáltal 
1991 km2 területen tevékenykedünk a mintegy 259 806 fő állampolgár érdekében, így 
lakosságszám alapján a legnagyobb vidéki kapitánysággá fejlődtünk. Az itt megtalálható 11 
városban és 45 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. 

Megyénkben az idegenforgalom elsősorban a megyeszékhelyre koncentrálódik, az országos hírű, 
gyógyvízzé minősített Sóstón található fürdőhelyek, az nemzetközi szinten is többszörös 
elismerésben részesülő Állatpark, az egyedülálló Falumúzeum hazai és nemzetközi turisták 
számára nyújtanak maradandó élményt elsősorban a nyári időszakban. A városban az év 
folyamán több, kiemelkedő kulturális, gasztronómiai illetve sportrendezvény is megtartásra kerül 
(VIDOR fesztivál, Michelin kerékpárverseny, Tirpák fesztivál) de jelentős az egyházi 
ünnepekhez, eseményekhez kapcsolódó rendezvények száma is. 
A megyeszékhely több nívós középiskolája mellett a Nyíregyházi Egyetem, valamint vallási és 
egészségügy felsőoktatási intézmények vonzzák az ország minden részéről a tanulni vágyó 
diákokat. 

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. 

2017. őszén mind az 5 járásunk székhelyén megtartásra került a Járási Közbiztonsági 
Egyeztető Fórum, melyeken minden település képviseltette magát. Ezeken, valamint a 
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rendszeresen megtartott Konzultációs Fórumokon a résztvevők a folyamatosan javuló 
párbeszédről, munkánkat érintően pedig a lakosság javuló megítéléséről számoltak be. 

Az önkormányzatok részére évente megküldött, a helyi rendőrség működésével, megítélésével 
kapcsolatos ORFK kérdőív adatai szerint a kapitányság területén található települések 2016. 
évben átlagban 4,33 pontra értékelték munkánkat. A 2017. évi felmérés eredménye már 4,48 
pontos átlagértéket mutat, kiemelendő, hogy a Megyei Jogú Város ezt meghaladó 
mértékben, 4,75 pontra osztályozta tevékenységünket. 

A kapitányság vezetése egységes, 2017. évben tovább szilárdult. 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. Az év közben jelentkező új feladatokra, 
kihívásokra akár a rendészeti, akár a bűnügyi terület szakszerűen, és gyorsan reagál, az 
eredmények a mutatószámokban jól tetten érhetőek. 

A létszámhelyzetet elemezve elmondható, hogy a kapitányság 447 fő hivatásos és 46 fő 

közalkalmazotti státusszal rendelkezik. A hivatásos státuszok feltöltöttsége 2017. évben egyetlen 
alkalommal sem csökkent 90 % alá, átlagban 92-95 % között mozgott. Főkapitány úr súlyozott 
személyzeti intézkedéseinek köszönhetően is a megyeszékhelyen a fluktuáció lelassult, mind a 
tiszti, mind a tiszthelyettesi besorolási osztályban akár a bűnügyi, akár a rendészeti területen 
folyamatos az itt dolgozni szándékozók jelentkezése, az utánpótlásunk biztosított. 
Az adminisztratív tevékenységet végző közalkalmazotti státuszokat a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Rendőr-főkapitányság 2 fő munkavállaló, és 36 fő, az Országos Közfoglalkoztatási 
Program keretében dolgozó munkatárssal erősítette. 

Elhelyezési körleteink korszerűek, - kevés kivételtől eltekintve - felújítottak illetve újszerűek. 
Gépjárműparkunk tekintetében 2017. decemberében jelentős minőségi fejlesztésre került sor, 
a megkülönböztető jelzéssel ellátott járműveink 65%-a új, korszerű technikával felszerelt 
gépkocsira került lecserélésre. 

Szakmai tevékenységünket jól jellemzi, hogy a szervezeti teljesítményértékelő rendszerben 
(SZTÉR) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság által támasztott 
követelményeket többségében elértük, a kapitányság 95,0626 %-os önértékelését a főkapitányság 
vezetése 95,9537 %-ban hagyta jóvá, mely a megelőző év 92,661 %-os értékét meghaladja. 

Bűnmegelőző munkánk magas szintű elismerése volt, hogy 2017. március 23-án Országos 
Rendőrfőkapitány Úr serleget adományozott a kapitányságnak, a fiatalok kulturált és 
biztonságos közlekedése, a bűn, baleset és a drog fogyasztás megelőzése érdekében kifejtett 
tevékenységért. 

Összességében megállapítható, hogy a Nyíregyházi Rendőrkapitányság az értékelt időszakban 
stabil, kiegyensúlyozott, szélsőségektől mentes, de szakmai feladatokban bővelkedő, sikeres 
esztendőt tudhat maga mögött. 
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1. 

NYÍREGYHÁZA KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE 

A regisztrált bűncselekmények 

A Nyíregyházi Rendőrkapitányság által folytatott büntető eljárások számában a regisztrált 
bűncselekmények alapján - megtörve az előző időszakok pozitív tendenciáit - nagyon kis 
mértékű emelkedés figyelhető meg, az adat 4915-ről 5069-re változott. (+3 %) 
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Az illetékességi területen regisztrált bűncselekmények és az eredményesség alakulása 
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A változás egyértelműen egy többrendbeli, hulladékgazdálkodás megsértése 
bűncselekménysorozat elkövetése miatt történt. Év közben a NA V munkatársai által 
kezdeményezett ellenőrzések során több személyt is eljárás alá vontak, akik engedély nélkül 
használt, kidobott akkumulátorokat gyűjtöttek be, olykor külföldről is. Ezekben az ügyekben 
nem az elkövető cselekménye, hanem az akkumulátorok száma (a le!,rtöbb 334 egy eljárásban) 
volt az, ami a statisztikai elszámolás alapját képezte, és ez kihatott a közterületi és 
összbűncselekmény számra, illetye az eredményességre is. 

Amennyiben az ilyen bűncselekményt 1 elkövetésnek számítanánk, a regisztrált 
bűncselekmény szám 4735 lenne, ami tovább mutatná az előző évek kedvező csökkenő 
tendenciáját. 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város területén ez a növekedés még dominánsabban érvényesült, 

az esetszám 2.686-ról 3.045-re emelkedett (13,3%), révén, hogy a statisztika a sorozatot 
területileg ide sorolta be. 
Egy másabb szemléletü megközelítésben az értékelési időszakban a kapitányság területén 
elkövetett büncselekmények - évek óta tartó tendencia szerint - a megyei adatok 46'%-át adták, 
2016. évben ez a szám 42,0% volt. 
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A statisztikai számokat helyén kezelve megállapítható, hogy a kapitányság fertőzöttsége nem 
változott kedvezőtlen irányba, a stagnáló-csökkenő tendencia a mindennapi munkában is 
megjelenik, csökken az állományra nehezedő egy főre jutó adminisztratív teher. 

A fenti okok miatt a kapitányságon az összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmény közül 
a 100.000 lakosra számított bűnügyi iertőzöttség 1891,4-ről 1951 ,1-re emelkedett (3%). A 
megyeszékhely éveken át fertőzöttebb volt, mint a megyei átlag, 2012-ben egy nyírbátori sorozat 
ügy miatt volt kiugró az utóbbi eredmény. Megállapítható ugyanakkor, hogy az elmúlt három 
évben, a fertőzöttségi számunk már tartóan alacsonyabb, mint a megyei átlag ( 1956). 
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100.000 lakosra jutó bűncselekményszám alakulása 

A folyamatban lévő nyomozásokat sikerült év közben is kontrolálni, míg 2010. évben a 
kapitányságon az egy időben nyomozott ügyek szám 1600-1700 volt, addig 2017. évben több 
esetben is elértük az áhított szintet, többször 1000 alá csökkent az aktuális bűnügyek száma. 

Ba lká nv Baktalórántháza 
2 % . -\ 8% 

Nyíregyh <'iLa+Érkert 
66% 

\ 

Továbbra is jól látható, hogy a bűnözés a nagyvárosra koncentrálódik. A központi állomány 
évek óta a kapitányság bűnügyeinek 55-60 %-át vizsgálja. 
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Az arány 2017. évben a sajátos statisztika miatt 60110 (korrigálva 53,3%) volt, melyhez 
hozzáadódik a különböző kizárások, egyesítések, szakmai indokok alapján is ide szignált, de nem 
itt elkövetett ügyek száma. Ha ehhez hozzáadjuk az Érkerti Rendőrőrs adatait, akkor látható 
igazán, hogy a Megyei Jogú Városban a bűncselekmények 2/3-a valósult meg. 

A bűncselekményszám változása mellett pozitív körülmény, hogy a nyomozás eredményessége 
56,9'Y<>-ról 62,8%-ra javult. Ezzel az eredménnyel immár 5 éve tudjuk tartani az 50 % feletti 
szintet. A már említett statisztikai sajátosságot figyelembe véve, vagyis ha az akkumulátoros 
sorozatokat 1 bűncselekménynek vesszük, a korrigált mutató 60,2%-ot jelez, ami így is az 
elmúlt évek legkiemelkedőbb eredménye. Figyelemmel a támasztott követelményekre, a 
meghatározott feladatok sokrétűségére és számára álláspontom szerint ez az eredmény igen jónak 
értékelendő, hiszen bármelyik számot vesszük alapul ismét sikerült elérni az országos átlagot, 
mely 59,7% volt. 

A megyénkben működő kapitányságok között azok közé tartozunk, akik tudtak 2017. évben is 
javítani az eredményességükön, és meglepő módon az 5. helyet foglaljuk el a területi rangsorban. 

Tágabb kitekintésben a Nyírebryházi Rendőrkapitányság a megyei jogú városok nyomozás 
eredményességi listáján a 2. helyet foglalja el, a minimum 3.000 bűncselekményt feldolgozó 
nagyvárosok tekintetében. 

Összes rendőri 
eljárásban regisztrált 
bűncselekmények 

sorrend darab eredményesség 
l. Miskolc 6124 57,6 
2. Szeged 5188 43,6 
3. Nyíregyháza 5069 62,8 
4. Kecskemét 4241 55,6 
5. Győr 3902 57,4 
6. Debrecen 3727 68,7 
7. Pécs 3454 61,9 
8. Székesfehérvár 3431 58,6 

2015. évtől ismét statisztikailag értékelésre kerül a szervek felderítési mutatója. 2017. évben a 
Nyírebryházi Rendőrkapitányságon az összes elkövetett bűncselekmény tekintetében ez a szám 
40,2°;(1 -ról tovább, 41,3%-ra emelkedett. 

A kiemelt kategóriák alakulása 

I. A 14 kiemelten kezelt bűncselekmény kategóriája olyan bűncselekményeket tartalmaz, 
melyek a lakosság hangulatát, az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét leginkább 
befolyásolják, és amelyeket az országos és helyi médiák is előszeretettel szerepeltetnek 
címlapjaikon. 

A Nyíregyházi Rendőrkapitányság illetékességi területén öt éve folyamatosan csökkenő 

tendencia figyelhető meg ezen a téren, a szám 2017. évben 9,8 °/.1-kal volt alacsonyabb (2940-
2654), mint a megelőző időszakban. Jól látható, hogy itt nem jelentkezik a statisztikát torzító 
fenti említett jelenség, révén hogy a hulladékgazdálkodás megsértése büncselekmény nem 
minősül kiemeltnek. Nyíregyházán a csökkenés kisebb mértékű e területen (7,5%), ami jelzi az 
ilyen cselekmények megyeszékhelyre koncentrálódását a nagyvárosi jelleg miatt. 
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A 14 kiemelt bűncselekmény alakulása 

Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk az ilyen ügyek felderítésére, kezelésére, melyet az 
eredményességi mutatóink egyenként és összességében is alátámasztanak. Az elmúlt év 
eredményén javítva a nyomozás eredményesség 44,44%-ról 47,9%-ra emelkedett. A 
felderítési eredményesség is folyamatosan, stabilan emelkedik. 

II. A közterületen elkövetett bűncselekménvek terén egy nagyobb mértékű, 35,4 %-os 
emelkedés volt tapasztalható, számuk az előző évben regisztrált 992-ről 1344-re változott. A már 
említett statisztikai számokat befolyásoló sorozat torzító hatása itt már kézzel fogható, mivel az 
elkövetőket általában közterületen, az akkumulátorok szállítása során fogták el. 
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A közterületen elkövetett bűncselekmények alakulása 

Nyíregyháza területén ha a 877 ügyből korrigáljuk a legnagyobb darabszámú sorozat (334) 
esetszámait, a kapott 543 bűncselekmény beillik az előző évek pozitív, csökkenő tendenciájába, 
jól tükrözve azon törekvéseinket, hogy a fokozott közterületi jelenlét biztosításában a 
megyeszékhely kiemelt jelenőséggel bír a mindennapi munkánk során. 

A nyomozáscredményesség terén a megelőző 70,4%-os eredmény ugyanakkor kiugróan 
81,7 %-ra javult, éppúgy, ahogy a felderítési eredményesség is. 
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III. A közterületen elkövetett kiemelten kezelt bűncselekmények száma - a torzítás itt sem 
jelentkezik - az utóbbi években szintén csökkenő tendenciát mutat, amely egyértelműen a 
fokozott közterületi jelenlét eredményének köszönhető. 2017. évben illetékességi területünkön 
ez a szám stagnál (-1,4%), 573-ról 565-re mérséklődött csupán, ám a megyeszékhelyen 
6,5% csökkenés érhető tetten. 
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A közterületen elkövetett kiemelt bűncselekmények alakulása 

A nyomozás eredményességét tekintve viszont itt is jelentősen javítottunk az előző értékelési 
időszak eredményén, az 54,4%-ot 62,4%-ra tomáztuk fel. 

A bűnügyi munka általános jellemzése 

A megyeszékhelyen végzett bűnügyi munkát 2017. évben a megbízható stabilitás és a minőségi 
javulás jellemezte. A fokozott közterületi szolgálatnak köszönhetően megnőtt a látható, utcákon, 
tereken jelen lévő rendőrök száma, a folyamatosan bővülő térfigyelő rendszer alkalmazásával 
emelkedtek a tettenérések, a közterület felügyelet és a polgárőrség aktív bevonása a munkába 
éreztette hatását. 
Az önkormányzatokkal, vallási és oktatási intézményekkel, a civil szférával, a lakossággal 
folytatott következetes párbeszéd hatására jelentős előrelépéseket értünk el az állampolgárok 
szubjektív biztonságérzetét befolyásoló bűncselekmények felderítése terén. 

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 környékének ellenőrzése, a közterületi 
italfogyasztás, vagy a játszóterek, parkok kihelyezett tárgyainak állagmegóvása. 

2017. évben a bűnözés struktúrája nem változott az elmúlt évekhez, továbbra is a vagyonelleni 
deliktumok aránya a legnagyobb, ezt követik a közrend elleni, majd a személy elleni 
cselekmények. 

A korábbi intézkedési tervek metodikája sikeresnek bizonyult 2017. évben is az 
állampolgárokat leginkább zavaró cselekmények (betörések, gépkocsi feltörés) megelőzésére, 
felderítésére. 
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A sorozatjellegű ügyek országos koordinációja több „utazó" bűnözőt is felderített, a 
társhatóságokkal történő együttműködés pedig egy külföldön tevékenykedő helyi lakosokból álló 
bűnszervezetet buktatott le, akik Nyugat Európában a prostitúcióval keresett pénzt idehaza 
további illegális üzletekben (kábítószer) kamatoztatták. 
A tudatos, aktív elemző-értékelő-feladat meghatározó munkával, rendszeres vezetői 

megbeszélésekkel a nyomozások gyorsultak, színvonaluk tovább emelkedett. 

A bűnügyi és rendészeti szolgálat együttműködése évek óta példaszerű, mely nemcsak az 
elkövetők elfogásában, a bűncselekmények közterületen történő megelőzésében nyilvánul meg, 
hanem az ügyfeldolgozásban is, ez különösen az elzárással is szankcionálható szabálysértések és 
a vagyon elleni bűnügyek összevetése terén mutatkozik meg. 
A lakosság kriminális érzékenységét leginkább befolyásoló bűncselekmények vizsgálata 
során megállapíthatjuk, hogy több területen is javult az eredményességünk, különösen a lopások, 
betöréses lopások, illetve a gépjárművekkel összefüggésben elkövetett deliktumok esetén, de a 
kábítószerekkel kapcsolatos mutatók is emelkedést jeleznek. 

Az eljárások során a nyomozást felügyelő ügyészséggel továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk 
az okozott kár mérséklésére. A 2017. évben a rendőri eljárásban regisztrált 
bűncselekményekkel okozott kár 3 %-kal csökkent (791146 215- 770 559 700). 
Az alkalmazott lefoglalások és biztosítási intézkedések foganatosítása által megtérült kár 
összegében ugyanakkor emelkedés (2,9 %) figyelhető meg (77 873 714 - 80 094 855). A 
kárbiztosítási mutató értéke így 9,84%-ról 10,39%-ra javult. 

2017. évben a nyomozások átlagos időtartama 90,8 nap volt, ami jobb, mint az országos átlag 
(110,3), és amellyel a megyében lévő kapitányságok között az 4. helyen állunk. 

A váddal leadott ügyek száma 8,8°A1-kal nőtt. Az ügyészség jelzése szerint csökkenő ügyszám 
mellett közel azonos „vádas" ügyet kaptak, melyekből csökkent az ügyészi megszüntetések 
száma, a pótnyomozások száma, vagyis hatékonyabb, eredményesebb a nyomozati munka. 
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A vádemelések/bíróság elé állítások megoszlása 

Minden esetben vizsgáljuk - a szükséges feltételek fennállása esetén - és élünk a gyorsított 
eljárás lefolytatásának lehetőségével. A bíróság elé állítások száma 44, 1 %-kal nőtt ( 401-578). 
A váddal leadott ügyekhez viszonyított arányuk 2016. évben 17,2% volt, 2017-ben 22,8%-ra 
emelkedett az arányszám, mely meghaladja a megyei átlagértéket (15,5%). 
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Egyes kiemelt bűncselekmények 

Emberölés a város illetékességi területén 2017. évben 1 esetben történt. Az országos médiákban 
igen aktív hírértékkel bírt az az eset, amikor november 19-én az esti órákban járókelők egy Mező 
utcai kuka mellett csecsemő holttestet találtak. Az ügyben a nyomozás folyamatban van. 

A testi sértések (321-283) esetében tovább folyt az évek óta tartó tendencia, jelentős (-11,9%) 
változás következett be az elkövetések számát tekintve. 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. Ez jól látszik a városi adatokon is, 
hiszen Nyíregyházán a bűncselekmény szám gyakorlatilag stagnált. ( 139-138) 

-~yú·egyházi Rk. 
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Testi sértések a laku lása 

A nyomozás eredményesség ugyanakkor tovább javult, a testi sértések esetén (77,4%-ról 78,2%), 
a súlyos sérülést okozó ügyekben 67,6%-ról 73,3%-ra. 

A garázdaság bűncselekmények számában kisebb emelkedés (237-248) következett be, mely 
javuló 78,8%-os eredményességgel párosul. A megyeszékhelyen 98-ról 122-re emelkedett a 
számuk (24%). 

A fokozott, célirányos közterületi rendőri jelenlétnek, valamint a város területén elhelyezett, 
továbbfejlesztett térfigyelő kamerarendszernek köszönhetően növekszik eredményességünk. 
Továbbra is nab7Y hangsúlyt fektetünk ezen ügyek felderítésre, koncentrálva a tettenérés 
lehetőségére a bűncselekmény helyszínén, vagy annak közelében, ezáltal is növelve a bíróság elé 
állíthatóság esélyeit. 

Nyíregyházi Rend<Jrkapitányság 2017. évi önkormányzati beszámolója 9 



- ).Tyúegyházi Rk. 

db 
- :.íyíregvhaza MJ \ · 
- >iyomozás-eredményességi mutató (0 o) % 

700 F elderitési eredményessé)! (0 o) 100 

82 82,3 90 
600 78,l 76,9 78,8 75,6 77,2 80 
500 '73,l 70 

400 60 

50 
300 40 

200 30 

20 
100 

10 

0 0 
2010.év 2011.év 2012.É'Y 2013.éY 201-Hv 2015.éY 2016.éY 2017.év 

Garázdaságok alakulása 

Feladatunk, hogy vizsgáljuk azokat a helyeket, ahol leggyakrabban előfordulnak ezek a 
bűncselekmények. A tavalyi évben a be! városi szórakozó helyekhez köthető cselekményeken túl 
továbbra is jelen voltak az olyan, látszólag ok nélküli, motiválatlan cselekmények, mint az 
iskolai, vagy közlekedési szituációból adódó verekedések. 

A visszaélés kábítószerrel bűncselekmények nyomozása során tovább folyattuk az elmúlt évek 
gyakorlatát, miszerint a tennesztöi, terjesztői magatartásokat vettük a célkeresztbe, a rendőri 
paletta valamennyi nyílt és operatív eszközét sikeresen tudtuk alkalmazni a bűncselekmények 
felderítése során. Folyamatosan gyűjtjük és elemezzük az információkat a piacon megjelenő új 
személyekről, anyagokról és módszerekről, rendszeresen konzultálunk magasabb-, illetve társ 
rendőri szervekkel a keletkezett információink minél hatékonyabb felhasználása érdekében. 

Az ENYÜBS statisztikában szereplő adatok szerint a terjesztői magatartások körében az előző 
évi 9-el szemben 2017. évben már 21 büntetőügy került regisztrálásra, az elért 95,8%-os 
nyomozási eredmény az előző időszak eredményét (75 %) lényegesen meghaladja. Ennek oka 
lehet, hogy egyre több pszichoaktív anyag kerül fel a kábítószer listára, így a lefoglalt szerek 
kapcsán már nem kell hatóanyag hiányában megszüntetni és átminősíteni az alap „kábítószeres" 
ügyet. 

2017. évben három olyan csoport került elfogásra jelentős mennyiségű anyaggal, melyek 
büntetőjogi értelemben is mutatták a szervezett jellegű elkövetés jegyeit. A többi elfogott 
terjesztő általában egyedül követte el ezen bűncselekeményt, a beszerzett kábítószereket 
jellemzően Budapesten vásárolták, hozták haza, majd árusították. 

A kábító hatású anyagokkal kapcsolatban a táblázatból is kitünik, hogy 2017. évben milyen 
változásokat tapasztaltunk a kábítószer piacon. 

Az évekkel korábban tapasztalt új, ún. desif,111er drogok megjelenése, valamint igen jelentős 
térnyerése a „klasszikus drogokkal" (marihuána, amfetamin, metamfetamin, kokain, heroin) 
szemben lassulni látszik, arányuk csökkenő tendenciát mutat. 
Korábban az „utókövető" jogszabályok, valamint az, hogy, ezen drogokat interneten igen olcsón, 
gyorsan, és szankcionálás nélkül be lehetett szerezni jelentősen átrendezték a piacot. 
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A lefoglalt kábítószerek megoszlása 

Az új drogok által okozott társadalmi reakció, a különböző szervezetek ehhez igazodó 
megelőzési stratégiája, illetve az új törvénykezés mostanra már éreztette hatását. 

Folyamatosan bővül az ef,')'re újabb ilyen szerek révén az ún. „C'' lista, a 2012. évi C. törvény -
az „új" Btk - már büntetni rendelte az ilyen herba anyagokkal történő kereskedést, amennyiben a 
hatóanyag „csak" új pszichoaktív anyagnak minősült. Szankcionálásra került az ilyen anyagok 
birtoklása is a szabálysértési tényállások között. 
A fogyasztók is elfordulni látszanak ezektől a bizonytalan hatásmechanizmusú szerektől, 
tapasztalataink szerint a „bevállalós" fiatalok illetve az alacsonyabb jövedelmű rétegből kikerülő 
fogyasztók nyúlnak jellemzően ezekhez a főleg házi „kotyvasztású" szerekhez. 

Új pszichoaktív anyagok tekintetében konstatálható, hOf,')' ezeket szinte minden esetben 
interneten rendeleték meg különböző legálisnak tűnő oldalakról. Ilyen ügyben a BRFK 
Kábítószer Bűnözés Elleni Osztályával is végeztünk közös tevékenységet, mivel a fővárosban 
egy országosan működő szervezet került felszámolásra. A szervezet felszámolása azonnali 
hatással volt a nyíregyházi kisebb terjesztők tevékenységére, tekintettel arra, hogy az általuk 
terjesztett anyag mintegy 80%-a ettől az elkövetői körtől származott. 

A fenti táblázatból az is látható, hogy az átrendeződés hatására egyre nagyobb teret hódítanak 
a szintén szintetikus, de már megbízhatóbb hatásmechanizmussal rendelkező MDMA hatóanyag 
tartalmú, úgynevezett extasy tabletták. Ezek korábban a 2000-es évek első felében voltak 
népszerüek, de 2017-ben ezek a tabletták ismét előtérbe kerültek. 

Sajnos a vegyészek tárháza kimeríthetetlen e téren, hiszen ők is ismerik a „C'' listát, így egyre 
újabb szerekkel találkozunk, melyek hatóanyag tartalma folyamatosan változik, vagyis újabb 
módosított anyagokkal kísérleteznek. Mindig akad olyan vállalkozó szellem is, aki a külföldi 
újdonságokat meghonosítja. 
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Az ügyfeldolgozó rendszerünk (Rzs-Neo) adatai szerint 2017-ben a kábítószer-új pszichoaktív 
anyagok kapcsán kihallgatott gyanúsítottak száma az elmúlt 5 év legmagasabb értékét 
mutatja. 

A kábítószerekkel kapcsolatban kihallgatott gyanúsítottak száma (Forrás Rzs-Neo) 

A fent említett átrendeződést, tendenciát ez a táblázat is jól tükrözi, láthatóan csökken a 
pszichoaktív anyagokkal kereskedők száma. U1::,ryanakkor más megközelítésben látszik, hogy 
azért még jelen vannak a piacion, az lgazgatásrendészetre új pszichoaktív anyagokkal 
kapcsolatos szabálysértés miatt, 2016. évben 29, 2017-ben már 77 ügy került. 

Eredményes fellépés az ilyen ügyekben egyrészt a már említett bűnüldöző technikák széles 
palettájának bevetésével, másrészt a potenciális fogyasztói oldalt érintő hatékony, széles körű 
összefogást igénylő megelőző-felvilágosító munkával lehetséges. Az iskolákban a 
drogprevenciós előadások megtartására nagy igény mutatkozik, hiszen nagyon sok fiatal lehet 
érintett benne. 
A rendőrség a fiatalok kábítószer-fogyasztásának megelőzése érdekében elindította ún. 
drogprevenciós összekötő tiszt programot. 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 vesz számos civil szervezettel együttműködve. 

A kapitányság területén elkövetett összes bűncselekmény 35,35 <Yo-át ez a lopások alkotják, 
évek óta ez a leggyakrabban elkövetett jogsértés. 
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A fokozott közterületi jelenlét, illetve a megyeszékhely, valamint őrseink több településének 
„bekamerázása" pozitív hatással volt a lopások alakulására (2030-1792). Az elmúlt években 
számuk folyamatosan csökkent, amelynek mértéke a 2017. évben 11,8%. A jelentős csökkenés 
mellett javuló eredményességünk (33,5%-34,5%) mindenképp pozitív értékelést érdemel. 

A kapitánysági adatokból kiemelve a megyeszékhelyi adatokat itt is nagyobb mértékű 

csökkenést láthatunk, 1124-ről 1009-re, 11 %-kal mérséklődött e deliktumok száma. 
A lopások között még mindig slágernek számítanak a mobiltelefonok, kerékpárok, ékszerek, 
készpénz és a ruházati termékek. 

A megyeszékhelyen eredményesen felderített kerékpárlopás sorozatainkat több esetben is a 
térfigyelő kamerák felvételeivel bizonyítottuk. Az Érkerti Rendőrőrs területére Hajdúhadházról 
érkezett rendszeresen 3 fő, akik összesen 11 bűncselekményt ismertek be, a belvárosban elfogott 
64 éves „régi motoros" 12, egy nyíribronyi fiatalember 6 bűncselekménnyel volt gyanúsítható. 

Komoly segítséget nyújtottak a felderítésekben az üzletekben, intézményekben elhelyezett 
kamerák is. A bevásárló központok, illatszer áruházak divatos, felkapott termékei elsősorban a 
fiatalok számára voltak kecsegtetőek. A kozmetikumok és ékszerek tekintetében egy 7 és egy 4 
cselekményből álló sorozat elkövetőit azonosítottuk, őket más megyékből is keresték már. 
Sikerült azonosítani azt a besurranó fiatal hölgyet is, aki óvodák, iskolák épületében a közös 
helyiségek és irodák fosztogatásából szerzett jövedelmet, összesen 11 alkalommal. 

Személygépkocsi lopás elkövetése területünkön továbbra sem jellemző, A vizsgált időszakban a 
2016. évi 8 esettel szemben 16 deliktum került regisztrálásra, melyből a megyeszékhelyen 14 
eset valósult meg. Ez egy jelentős eredményesség növekedéssel társul (75%), melynek oka, hogy 
egy nyírturai páros a Jósaváros és Örökösföld parkolóiban nemcsak 16 gépkocsit tört fel, hanem 
ebből 9-nek a gyújtáskapcsolóját is megrongálta, mely tettüket az ügyész gépkocsi lopás 
kísérletének minősített. 
Megemlítendő, hogy az év során sikeresen derítettük fel azt a csapatot is, akik ukrán 
megrendelők részére tulajdonítottak el egy közel 9 millió Ft értékű gépkocsit, e mellett még 4, 
egyéb vagyon elleni cselekményt is sikerült rájuk bizonyítanunk. 

Zárt gépjármű feltörés elkövetése kapcsán 2017. évben emelkedés figyelhető meg (34-43), 
melyet egy jelentős eredményesség növekedés kísér (29,4-69,1 %). A gépkocsi feltörések során 
főleg a megyeszékhely parkolóiban, óvodáinál és iskoláinál álló gépjárműveket szemelik ki az 
elkövetők, a már említett nyírturai páros is itt tevékenykedett. 
A Kemecsei Rendőrőrs sikeresen derített fel egy országos jelentőségű 16 rendbeli sorozatot, 
melyben a temetők környékén hagyott gépkocsikat fosztogatta egy Pest megyei banda. Az 
ügyben - mivel nemzetközi szálai is voltak - ORFK koordináció is segítette a felderítésünket. 

Komoly szakmai kihívást jelentettek az ide bűncselekmény elkövetése céljából utazó bűnözők 
sorozat cselekményeinek felderítése is. Országos koordinációban sikerült azonosítani egy 
szlovák férfit, aki 6 lopást követett el úgy, hogy az áruházak, nagykereskedelmi üzletek 
parkolóiban, az árut éppen rakodó sértettek figyelmetlenségét kihasználva a vezetőfülkéből 
olykor milliós összegeket vett magához. 
Folyik még a nyomozás azokban az ügyekben is, ahol a Sóstói Állatpark parkolójában 
ismeretlen módszerrel nyitott ki az elkövető gépkocsikat - feltehetően ún. blokkolóval - és 
azokból táskákat, illetve navigációs berendezést tulajdonított el. 
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A trükkös tolvajok, csalók folyamatosan megjelennek a területünkön. Korábban és most is 
egyik módszerük tűzifa árusításhoz kapcsolódik, 2017. évben egy sajóbábonyi csoport került 
felderítésre e téren. 
2017. évben Nyíregyházán is megjelent az az országos koordinációra is okot adó ügy, amelyben 
dunakeszi elkövetők gázkonvektorok csapjainak cseréjével 10.000 - 22.000 Ft közötti előleget 
vettek át a hiszékeny sértettektől, majd a munkát nem teljesítették. Eddigi adatok szerint itt 9 
cselekménnyel gyanúsíthatóak, azonban az ország más területén százas nagyságrendben követték 
el hasonlót. 

2017. évben több ügyünkben (30) is tapasztalható volt a bankkártyák adataival való visszaélés, 
több esetben sikeresen, külföldön emeltek le pénzt a sértett számlájáról bankkártya művelet 
során. Az elkövetők adatokat vagy klónozás vagy internetes fizetés során szerzik meg, a sértett 
addig nincs is ennek tudatában, míg értesítést nem kap egy illegális tranzakcióról. 

Jelentős sorozatot generált 2017. évben is az ún. telefon-feltöltős csalás, ahol a sértetteket mobil 
szolgáltató nevében, nyeremény ürügyén hívják fel, szűkös határidőt szabva arra kérik őket, 
hogy menjenek a legközelebbi bank-automatához, ahol mobil feltöltéseket kezdeményeznek vele. 
Mire a sértett észreveszik, hogy az ígért nyereményt meghaladó összeget töltött fel ismeretlen 
számra, már késő. Gyakran adategyeztetésre, hálózatkiesésre hivatkozva kérik be a hiszékeny 
sértettek számla és kártya adatait. A nyomozások során megállapítottuk, hogy ez a módszer 
elsősorban a BV intézetekben népszerű, az itt lévő vonalas, vagy mobil telefonok felhasználása 
során sajnos sokakat becsapnak. 
Az ilyen ügyekben bevezetett országos koordináció hatására a megyeszékhelyi kapitányságok 
illetékesek a területükön elkövetett, BV intézetekből indított hívások, csalások felderítésére. 
Ilyen ügy miatt 2017-ben összesen 52 nyomozás került elrendelésre hatóságunknál, némelyik 
több tucat sértettet is tartalmaz, ezek felderítése komoly erőfeszítést igényel. 

A vagyon elleni deliktumok közül a lakosság közbiztonság érzetét leginkább negatív irányba 
befolyásoló cselekmény a lakásbetörés, mely számadatban a 2016. évhez viszonyítva 13,5%-os 
további csökkenés volt tapasztalható (312-270). Ezt egy komoly, 33,7%-os javuló 
eredményesség kísér, mutatva, hogy e téren a kollégák kiemelkedő szakmai munkát végeznek. 

Az ismertté vált elkövetői körök 201 7. évben is csak kis számban kerültek ki az illetékességi 
területünkről. Elmúlt évekre visszamenően tapasztalható az autópálya hatása, budapesti és más 
városokból érkező „utazó" személyek azok, akik zömében elkövetik ezeket a 
bűncselekményeket és kifinomult technikával, például hengerzár-fésűvel és zár-rezegtetővel 

hajtják végre a cselekményüket. 

Példás, több hónapos felderítő munka gyümölcse annak a budapesti csapatnak (6 fő) a kézre 
kerítése, akik megrendelésre, kifejezetten régi pénzekért törtek be a megyeszékhely egyik 
lakásába. A megyeszékhely környékét fosztogatta húsvét előtt az a több fős hajdúdorogi csapat, 
akik 10 helyszínről vittek el kisebb értékeket és élelmiszereket, de a szakszerű szemlék 
következtében DNS minta alapján azonosításra kerültek. A megyei Felderítő Osztállyal közös 
munka gyümölcse az a hajdúhadházi bűnözőkből álló csoport, akik 13 ilyen cselekményt 
követtek el megyénkben, köztük Nyíregyházán is. Azért akadtak helyi elkövetőink 1s, egy 
nyíregyházi, régről ismert bűnöző 9 betörést követett el a város területén a tavalyi évben. 
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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 2017-ban a polgárőrség, valamint az AEGON biztosító 
közreműködésével. 

A rablás bűncselekmények számában sajnos negatív változás következett be, számuk 12-ről 22-
re emelkedett, bár még így is a 2010. évi büncselekmény mennyiségnek a fele valósult meg 
tavaly. A Megyei Jogú Város adatai szintén ezt tükrözik, 8-ról 15-re emelkedett az 
esetszám. 

- Xyiregyhazi Rk. 
db - ~yír~yhá.za ~[J\' % 

100 - Xyomozás-eredménye"'ségi mutató (0 o) 120 
90 Felde1i1ési eredményesség (0 o) lOQ 
80 100 

70 6$,8 80 75 
80 

60 62,7 68 

50 60 
40 
30 40 

20 20 
10 
0 0 

2010.év 2011.éY 2012.éY 2013.év 2014.év 2015.éY 2016.éY 2017.év 

Rablások alakulása 

Az ügyszám emelkedés mellett az eredményességi mutató 69,2%. Több olyan cselekményt 
nyomoztunk, melyekben eljutva az elkövető személyéig az ügy vége mégis a bizonyítottság 
hiánya miatti megszüntetés volt a helyszín vagy a sértetti oldal „gyengesége" miatt. 

Több ügyben ugyanakkor vagy kitartó példaértékű nyomozással (Állomás téri dohánybolt 
sérelmére) vagy az azonnalos intézkedések hatására igen rövid időn belül (Autóbuszállomáson 
alkalmi ismerős sérelmére, Nyíregyháza belvárosában a postai kézbesítő sérelmére) sikerült az 
elkövető(ke)t elfogni. 

Több olyan bejelentésben is intézkedtünk, amikor a bizonyítékok összegyüjtését követően 
megállapítható volt, hogy a sértett csak kitalálta a bűncselekményt a könnyűnek látszó 
pénzszerzés végett, vagy azért, hogy az áldozatvédelmi iroda segélyben részesíthesse. 
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A hasonló jellegű cselekmények közül a kifosztások (38) száma stagnált, de az eredményesség 
jelentősen emelkedett, 17,1 %-ról 43,9%-ra. Az Érkerti Rendőrőrs több olyan ügyben is 
nyomozott, ahol a vonaton elalvó sértettek értékeit tulajdonították el a polcokról, illetve a 
felakasztott ruhancműkből. Gyakran minősül így a kórházban fekvő sértett sérelmére elkövetett 
lopás is. A zsaro lások száma jelentősen visszaesett, (26-8). 2010. évben még 59 esetet 
regisztráltunk, majd az évek során ez folyamatos csökkenést mutatott. A nyomozások terén a 
felderítésre fektetett nagyobb hangsúly tetten érhető az 58,3%-os mutatóban. 

Rongálások terén az előző évhez képest kisebb csökkenés következett be (153-128), Uf,'Yanakkor 
javult az eredményesség 51,2%-ra. 2012. évtől itt folyamatos stagnálás tapasztalható, amely a 
fokozott közterületi jelenlétnek is köszönhető, mivel a cselekmények nagy részét közterületen 
követik cl. 
Ezen büncselekményck többsége motiválatlan, a hétvégén szórakozó fiatalok közterületi 
szobrokat, kiállított műemlékeket illetve buszmegállókat vesznek célba, de gyakori a rossz 
helyen parkoló, vagy haragos viszonyú személy gépkocsijának „figyelemfelkeltő" megkarcolása. 
A megyeszékhely központjában található műemlék villamost 2 esetben is érte ilyen motiválatlan 
jellet,rű támadás. Kiemelendő felderitésünk volt még a város területén található tejautomaták 
tönkretételével elkövetett 9 bűncselekményből álló sorozat. 

A vagyon elleni cselekmények kapcsán mindenképpen szükséges megemlíteni az elzárással 
sújtható szabálysértések - ezen belül különösen a tulajdon elleni szabálysértések - alakulását, 
melyben szoros együttműködésben a Nyíregyházi Járásbírósággal már évek óta egységes 
álláspontot képviselünk, a fő hangsúly az elkövetők a szabálysértési őrizetének következetes 
alkalmazásán van. Az 50.000 Ft alatti értékhatárra, elsősorban lopással elkövetett tulajdon elleni 
szabálysértések száma évek óta csökkenő tendenciát mutat. (2017-ben 11 %) 

2014. 2015. 2016. 2017. 
eljárás őrizet eljárás őrizet eljárás őrizet eljárás őrizet 

Összes 2498 395 2299 369 2085 347 1600 276 

Tul.ell.szabs 2016 241 1883 236 1676 205 1507 182 

Tilt.prost. 127 127 53 49 46 33 32 26 

Garázdaság 114 33 89 31 60 24 46 20 

Rendzavarás 26 13 22 12 18 13 20 8 

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. 
A fclderitési mutató 2016. évben 34,04 % volt ezen a területen, 2017. évben egy jelentősebb 
javulást tapasztaltunk, ami így 36,23 % lett. 
Az elzárással büntethető további szabálysértések elemzése kapcsán megállapítható, hogy 
csökken a tiltott prostitúció és a garázdaságok száma is. A közterületi prostitúció visszaszorítása 
- elsősorban 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 kapitányság 447 fős állomán}iáblájából a közterületi rendészeti munkát ellátó 
rendszeresített státuszok aránya 65%. Az állománytáblában korábban jelentkező hiányok 
folyamatosan töltődnek, egyre nehezebb az áthelyezésüket hozzánk kérő kollégáknak státuszt és 
beosztást biztosítani. 

Járőreink munkakörülményei évről-évre javulnak. A bevezetett életpálya modell, a túlszolgálatok 
megváltása, és a béren kívüli juttatások versenyképes jövedelmet biztosítanak kollégáinknak. A 
bevezetőben is említett gépjánnüpark csere, a korszerű, GPS alapú kommunikációs eszközök, a 
tevékenység irányítás modem rendszere a szolgálat biztonságát, a reagáló képesség gyorsulását 
eredményezte. 
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A közterületen dolgozó létszám 2017. évben az elmúlt 8 év legmagasabb értékét mutatja. A 
közterületi szolgálattal eltöltött idő ugyanakkor 2,2%-kal kevesebb volt, mint a megelőző 
időszakban, ami gyakorlatilag stagnálást jelent. A szolgálatszervezésnél a déli határszakaszra 
rendszeresen átrendelt állomány pótlására - akár túlszolgálat biztosításával is - megfelelően 

tudtunk intézkedni. A „fokozott közterületi jelenlét" végrehajtására biztosított keret maximális 
kihasználásával erősítettük a napi rendszeres szolgálatokat, melybe a kapitányság teljes személyi 
állománya (bűnügyesek, szabálysértési előadók) bevonásra került. 
A kialakított útirányok, különösen a Nyíref,ryháza területén bevezetett gyalogos járőrszolgálatok 
a lakosság legnagyobb megelégedését szolgálták, a lakótelepek, kertvárosi részek környékén 
felbukkanó „látható" kollégák jelentősen erősítették a szubjektív biztonságérzetet. Ezeknek 
köszönhetően hétvégenként a város különböző területeire akár 8 pár gyalogos járőrt is tudtunk 
vezényelni egyszerre. 

A Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított 5 millió forintos támogatást gyakorlatilag 
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. 
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Folytattuk a turisztikai idényben az önkormányzattal, 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 közterületi szolgálat megerősödését közvetve támogatta a Nyíregyháza Polgárőr Egyesületek 
Koordinációs Irodájának működése, akikkel az együttműködés és információáramlás 
folyamatos. Az iroda a Nyíregyházán szolgálatot teljesítő polgárőrök péntek és szombat esti 
munkáját koordinálja, folyamatos kapcsolatot tud tartani a szolgálatirányító parancsnokkal, így a 
polgárőrség valóban a „meghosszabbított kezünk és szemünk" lett. 

A korábban országos elvárásként megjelenő intézkedési kultúraváltást szem előtt tartva a 
jogsértéseket igyekeztünk differenciáltan szankcionálni. A közterületi szolgálat mennyiségi és 
minőségi átrendeződésének megfelelő irányát egyre több lakossági köszönőlevél, pozitív 
sajtóvisszhang bizonyítja. 
Külön kiemelendő a lovas járőr szolgálatok szerepe a nyári időszakban Sóstón, valamint télen a 
tanyabokrok területén. Az ilyen rendőri szolgálatok is közvetlen hatást gyakoroltak a lakosság 
szubjektív biztonságérzetének javulására. 

Az idegenforgalmi idény, valamint a rendezvények zavartalan biztosítása kiemelt jelentőségű 
feladatunk, melyre külön tervekkel, és új ötletekkel készülünk minden évben (gyalogos jelenlét 
megerősítése az őrsökről, lovas-kerékpáros-strandrendőri speciális szolgálatok alkalmazása, 
polgárőrség bevonása, külföldi cserediákok bűnmegelőzési munkája stb.) 

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 javult, a tavalyi átlagos 16 perc 38 másodpercről 16 perc 22 
másodpercre. 

A Nyíregyházi Rendőrkapitányság a Készenléti Rendőrség utalt erőit az év teljes vertikumában 
kihasználta kezdve a sport-, kulturális-, és egyéb rendezvények biztosításától az egyszerű 

járőrszolgálati. Ezen feladatokban 348 fő készenléti rendőr vett részt 2739 órában. 

A közrendvédelmi mutatók alakulása 

A kapitányság közrendvédelmi mutatói összességében 1,9%-al csökkentek, gyakorlatilag a 
megelőző időszak értékét adják, jelezve, hogy az intézkedési aktivitás nem csökkent, egyenruhás 
kollégáink ugyanakkor naprakészen, nagyobb odafigyeléssel végzik munkájukat, a lakosság felé 
nyitás, a civil párbeszéd ezeken a területeken is tovább folytatódott. 

A rendészeti mutatószámokat elemezve megállapítható, hogy 2017. évben az elfogások 
tekintetében a korábbi évekhez képes egy jelentős emelkedést prognosztizálhatunk, 1103-ról 
1392-re nőtt az érték (26,2%). Ez elsősorban abból adódik, hogy a szolgálati feladatok 
végrehajtása során - figyelemmel a szervezeti teljesítmény értékelés követelményére - minden 
parancsnoki szinten kiemelten kezeltük és kísértük figyelemmel az elfogások alakulását, azok 
megfelelő dokumentálását. 

Az elfogások köréből kiemelendő a szándékos bűncselekmény elkövetésén tetten ért 
személyek elfogása, amely 515-ről 597-re emelkedett, 15,9%-os további javulást produkálva. 
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Az előállítások vonatkozásában egy észrevehető mértékű (17%) csökkenő adat figyelhető meg, 
mely a kapitányságon bekövetkezett ,,korrigált" bűncselckményszám csökkenésre is 
vissza vezethető. 
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A büntető feljelentések száma a bűncselekmények számának csökkenésével párhuzamban 
szintén csökkent. 

A szabálysértési feljelentések 10%-os emelkedése (7114-7877) még nem jelentős . A növekedés 
elsősorban annak köszönhető, hogy az állampolgárok egy része nem ismeri el a helyszínen a 
szabálysértést. valamint azokkal az elkövetőkkel szemben sem alkalmazható a bírság, akik nem 
rendelkeznek személyazonosságukat hitelt érdemlő módon igazoló okmánnyal. 
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A helyszíni bírságok számában 24 %-os csökkenés figyelhető meg (9204-6994). A helyszíni 
bírságok csökkenése egyrészt jól mutatja azt az állampolgári hozzáállás változást, amit a 
szabálysértési feljelentéseknél már kifejtettem, másrészt jelzi, hogy az intézkedő rendőrök 
elsősorban az úgynevezett fajsúlyosabb (tetten érés) intézkedéseket helyezik előtérbe és a 
megelőzésre fektetik a hangsúlyt. 
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Az együttműködő, segítő. támogató rendőri jelenlét és a lakossággal való kapcsolattartás 
elmélyítése bizonyos mértékben hozzájárult a helyszíni bírságok számának csökkenéséhez, ezt 
leginkább az támasztja alá, hogy a dokumentált figyelmeztetések száma (7960-8701) tovább 
növekedett 9,3%-kal. 

A közigazgatási bírságok száma nagyobb mértékben (21 %) nőtt, ami jól mutatja, hogy a 
helyszíni intézkedések azért nem szorulnak háttérbe, az intézkedési aktivitást e téren növeltük. 

Jelentős terhet jelentett a közterületi állományra a korábbi években is az elővezetések teljesítése, 
mely mutatószám komolyságát jelzi, hogy SZTÉR értékként is meghatározásra kerül minden 
évben. Míg 2016. évben az elrendelt 5908 elővezetésből 3236 teljesült, addig (54,7%), addig 
2017-ben az elrendelt 4099 esetből 2670 került foganatosításra (65,14%). Ezt komoly munka 
átszervezéssel, és folyamatos parancsnoki kontrollal vittük véghez, rendszeres időnként 

„elővezető kocsik" indultak, akik csak ezt az aktuális feladatot teljesítették. 

A Nyíregyházi Rendőrkapitányság Körzeti Megbízotti rendszeresített állománya 109 fő, 

melyből a megyei jogú városban 8 területen összesen 25 fő tevékenykedik, azonban átfedéssel 
ehhez 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, törekszünk e szolgálatnál a bünügyí adminisztratív munka csökkentésére, annak 
érdekében, hogy kollégáink minél több időt tudjanak a 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 felderitése 
szintén itt realizálódik, ezekben gyakran a helyi polgárőrök, mezőőrök aktív közreműködése is 
tapasztalható. 

A körzeti megbízottak 602 db bűnügyben végeztek nyomozati tevékenységet. A Nyíregyházi 
Rendőrkapitányág működési területén 66 iskolában látott el 58 körzeti megbízott iskolarendőr 
feladatokat. Az általuk végrehajtott gyermek- és ifjúságvédelmi programok a szakirányítás 
szerint is példaértékűek. 

2017-ben 169 rendezvény került rögzítésre, melyek közül 21 sport-, 45 a gyülekezésről szóló 
törvény hatálya alá tartozó és 103 egyéb esemény volt. Ezen rendezvények lebonyolítását a 
vonatkozó jogszabályokban és szabályzatokban meghatározottak alapján hajtottuk végre. 
Kiemelkedő rendezvénybiztosításunk a Michelin bringafesztivál és az évek óta megrendezett, 
nagy tömeget vonzó VIDOR fesztivál rendezvénysorozat volt. Az egyéb nagyobb tömegeket 
megmozgató, általában gasztrokultúrális rendezvényeken a megfelelö felkészülésnek 
köszönhetően jó színvonalú a biztosítási tevékenységünk. 
A gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvényeken a résztvevők száma viszonylag 
minimális volt, egy esetben sem érte el az 500 főt. A rendezvény bejelentését követően a törvény, 
valamint a 15/1990. BM rendeletben meghatározottak szerint jártunk el. Rendezvény 
megtartásának megtiltására nem került sor. 

2017. január 01-től a Nyíregyházi Repülőtér védelmi feladatainak ellátását a Nyíregyházi 
Rendőrkapitányság végzi. A Tréner Kft. -Nyíregyházi Repülőtér dolgozóinak- munkavállalóinak 
ellenőrzése megtörtént. 2017. március 21-én és október 31-én Repülőtéri Védelmi Bizottsági űlés 
megtartására került sor, utóbbit követően repülőtéri kényszerhelyzeti gyakorlat 1s 
végrehajtásra került a közreműködő szervekkel. 
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Közlekedésrendészet 

A Nyíregyházi Rendőrkapitányság működési területén 2017. évben 513 személyi sérüléssel járó 
közúti közlekedési baleset történt, mely az előző évben bekövetkezett 509-hez viszonyítva 0,7 
%-os emelkedést mutat. 
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A halálos kimenetelű balesetek száma 2017. évben 12 volt, mely az előző év 17 halálos 
eredményű balesetéhez képest 30 %-os csökkenésként értékelhető. A baleset során életüket 
vesztett személyek száma 2016-ban 18 fő, míg 2017-ben 12 fö volt. 
A súlyos sérülést eredményező közúti közlekedési balesetek száma 2017-ben 129 volt, 
gyakorlatilag stagnált az előző évi 128 esethez. A súlyos sérülést elszenvedő személyek 
vonatkozásában megállapítható, hof,ry míg 2016-ban 149 fő szenvedett 8 napon túli sérülést 
baleset során, addig 2017-ben ez 140 főt érintett. 
Könnyű sérüléssel járó közlekedési balesetet 2017. évben 372-t regisztráltunk, mely szám az 
előző évben 364 volt, ami kisebb, 2%-os emelkedés. 

A kizárólag anyagi kárral járó közúti közlekedési balesetek száma, melyben intézkedést 
kellett kezdeményezni 1124 volt, 19,5%-kal magasabb, mint az előző időszakban. 

Az ittasan okozott baleseteket vizsgálva azt lehet megállapítani, hogy míg 2016-ban 56, addig 
2017-ben 54 esetet realizáltunk, bár számszaki változás ezen a területen nem történt, de továbbra 
is meg kell tenni mindent 2018. évben az ittas járművezetők kiszűrés céljából. 
A 2015. évben életre keltett „Finn módszeres" ittasság ellenőrzést folyattuk 2017-ben is, mely 
kapcsán 14 alkalommal került végrehajtásra olyan demonstratív és célirányos ellenőrzés, mely az 
ittas járművezetők kiszűrését célozta meg. Az ilyen akciók során összesen 5825 járművezetőt 
ellenőriztek rendőreink, az alkoholszonda 23 gépjárművezető esetében (0.39%) mutatott pozitív 
értéket, 16 fővel szemben büntetőeljárást, míg a további 7 fővel szemben közigazgatási eljárást 
kezdeményeztünk. 
Ezen túlmenően a napi járőrszolgálat során is kiemelten kezeltük az ittas járművezetők 
ellenőrzését és ennek eredményeképpen mintegy 8649 ittasság ellenőrzésből 166 büntetőeljárás 
és 31 közigazgatási eljárás indult. 
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A baleseti okok tekintetében megállapítható, hogy 201 7 évben a leggyakoribb baleseti ok az 
elsőbbségadás elmulasztása (155 esetben), a gyorshajtás (141 esetben), a kanyarodás (78 
esetben), a követési távolság be nem tartása (50 esetben), az előzés (26 esetben), a gyalogos hiba 
(18 esetben), a figyelmetlenség ( 6 esetben) és a műszaki hiba ( 1 esetben) volt. 

A „gyorshajtásos" balesetek megelőzésére szolgál a folyamatos sebességellenőrzés, melyet a 
2015-ben kapott új eszközzel 2017-ben is igyekeztünk kedvezően befolyásolni. 
A kapitányság a rendelkezésére álló sebességmérő készüléket az év során szinte minden nap 
használta, mely 1685 gyorshajtót regisztrált, ebből 168 külföldi jármű volt. Ezt segítették a város 
területén működő fix, ún. VÉDA kamerák is. A sebességellenőrzéseket elsősorban a város 
területén, a nappali órákban, előre jelzett helyeken, demonstratív, forgalom szabályzó jelleggel 
végeztük, de a nyári időszakban a lakosságot irritáló gyorshajtók kiszűrésére éjszaka is több 
alkalommal mértünk (Kert utca). Az ún. Lavina ellenőrzéseket a 4. számú főúton más 
kapitányságokkal összehangolva összesen 14 alkalommal hajtottuk vége. 

A személyi sérüléses balesetet okozókat tekintve megállapítható, hogy a személygépkocsi 351, a 
kerékpár 80, a tehergépkocsi 22, a gyalogos 17, a motorkerékpár 15, a segédmotoros kerékpár és 
egyéb jármű 13-13, az autóbusz 2 esetben volt baleseti forrás. 

A közlekedésrendészeti állomány számos más tevékenységet is végrehajtott 2017. évben, mint 
például sportrendezvényekkel kapcsolatos forgalomirányítás, járműkonvojok kísérése, 
felvezetése, egyéb a városban lebonyolódott nagy érdeklődő - résztvevő számmal járó 
rendezvények rendőri biztosítása. Mindezen túlmenően részt vettek a közlekedés biztonságát 
javító közlekedésrendészeti fokozott ellenőrzésekben, úgymint a TISPOL nemzetközi szintű 
ellenőrzésben (9 esetben), az ORFK által meghatározott kerékpárosok és gyalogosok 
védelmére kiadott ellenőrzésekben (8 esetben, polgárőrök és őrsök bevonásával) is. Ezen 
túlmenően a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel együttműködve AETR, ADR 
ellenőrzésekben is igyekeztek segítséget biztosítani (3 esetben) és közös intézkedést végrehajtani. 
2017. évi feladattervnek megfelelően újdonságként jelentkezett, hogy összevontan, más 
kapitányságokkal együtt is végeztük közúti ellenőrzéseket összesen 7 esetben. 

A közlekedésrendészet életében a baleset-megelőzési tevékenység is kiemelt feladat, 2017-ben 
már nem csak az óvodákban (14 alkalom) és általános iskolákban (8 alkalom) a gyerekek 
körében, hanem a felnőtt és időskorúak körében is megjelentünk (2 illetve 4 alkalom) és hasznos 
tanácsokkal láttuk el az érintett célközönséget. Jelen voltunk a megyeszékhely nagy tömegeket 
vonzó rendezvényein (Autómentes Nap, Gyermeknap, Michelin Kerékpáros- illetve Vidor 
Fesztivál) továbbá családi- és egészségnapokon is. 

Szakhatóságként Nyíregyháza Megyei Jogú Város és a Rendőrkapitányság illetékességi 
területén épülő úthálózat korszerűsítés illetve bővítés terén 63 hozzájárulást adtunk. Jelen 
voltunk a város közlekedési struktúrájának fejlesztésével kapcsolatos szakmai egyeztetéseken, 
ahol a közlekedésbiztonság szem előtt tartásával tettünk javaslatokat. 

A közlekedésrendészeti tevékenység kapcsán a 2016. évi romló eredmények miatt 2017. évben 
helyi és központi átszervezések, hangsúly eltolódások történtek a munka hatékonyságának 
növelése érdekében. A kiadott MRFK feladatterv végrehajtása, annak ellenőrzése és a 
folyamatos szakirányítás kapitányságunk vonatkozásában meghozta gyümölcsét, elindultak a 
javulás irányába tartó folyamatok, melyeket 2018. évben is folytatni kell, különösen a dinamikus 
szabálysértések, valamint az ittas vezetők kiszűrésére, továbbá - közösen az őrsökkel - a 
gyalogos és kerékpáros közlekedés biztonságának javítása érdekében. 
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Igazgatásrendészeti tevékenység 

A Nyíregyházi Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály tevékenysége 2017. évben is 
folyamatos szakmai kontroll alatt állt a szabálysértési ügyintézés gyors és hatékony 
lebonyolítása érdekében. Erre a területre vonatkozó egyetlen SZTÉR mutató - „az eljárás 
átlagos időtartama a tárgyidőszakban bizonyítási eljárást követő ügydöntő határozattal lezárt 
szabálysértési ügyekben" - alakulása igen kedvezően alakult, a támasztott 55 napos 
követelményt 31,7 nap értékkel sikerült 2017-ben teljesíteni. 
Az igazgatásrendészeti tevékenység során az esetek többségében az állampolgár, mint ügyfél 
kerül kapcsolatba a rendőrséggel. Ebből következik az, hogy kiemelt figyelmet fordítunk arra, 
hogy az osztályon szolgálatot teljesítő hivatásos rendőrök és közalkalmazottak ügyfelekkel való 
kapcsolata kulturált, szakszerű és udvarias legyen, hiszen ezáltal messzemenő következtetéseket 
vonnak le a rendőrkapitányságról. 

A rendészeti mutatószámok alapján egyértelműen látható, hogy a csökkenő helyszíni bírságok, a 
növekvő közigazgatási bírságok és szabálysértési feljelentések 2017. évben a leterheltséget nem 
csökkentették. A munkamennyiséget jól tükrözi, hogy míg 2010. évben 52.064, addig 2017. 
évben az iktatási rendszer adatai szerint pedig 89.140 ügy került leosztásra. 

A szabálysértési feljelentések elbírálása során az alosztályon dolgozó kollégák míg 2016. 
évben 72.187, addig 2017. évben 75.280 ügyiratot készítettek el. (+4,2%) 
A közlekedéssel kapcsolatos szabálysértések száma 8.908 (2016-ban 7.821) volt, míg 382 
(2016-ban 337) közrend elleni szabálysértést is elbíráltunk. Szankcióalkalmazási gyakorlatunk 
során - tekintettel a cselekmények súlyának csekély voltára - figyelmeztetést 2016-ban 2.319, 
2017-ben 2.611 esetben alkalmaztunk. 

A benyújtott kifogások száma 267-ről 177-re, 33,7%-kal csökkent. A bíróságra felterjesztett 
kifogások száma 2017-ben 64 volt, amely számok a helyes döntési (bírságolási) gyakorlatunkat 
támasztják alá. 

A már jogerőssé vált bírságok kb. negyede került önkéntes befizetésre. A jogerőssé vált 
pénzbírság jelentős része csak a végrehajtási eljárás során elzárásra történő átváltoztatás után 
kerül befizetésre, mivel az önkéntes végrehajtására történt felhívást követően elővezetésre, majd 
akár körözés kiadására is sor kerülhet ilyen esetben. 
A végrehajtási eljárások számát emeli a meg nem fizetett helyszíni bírságok behajtása is, 
2016-ban 6.924, 2017-ben 4.856 ilyen ügyet kezdeményeztünk, ez 30 %-os csökkenést mutat. 

A rendészeti igazgatási területen a zenés, táncos rendezvények tartásával kapcsolatos 
szakhatósági ellenőrzési kötelezettség kapcsán 6 esetben 26 helyszínen (2016-ben 10 esetben) 
vettünk részt engedélyező ellenőrzésen, utóellenőrzés keretein belül pedig 1 alkalommal. 
A természetes személyeknél engedéllyel tartott lőfegyverek, gáz-riasztó fegyverek száma 3,03 
%-kal (6123-ról 6309-re) növekedett. Az egy fő birtokában lévő engedélyezett 
vadászlőfegyverek száma átlagában változatlan maradt. 
Az elmúlt évben társas vadászatok ellenőrzésére 13 (2016-ban 8) alkalommal került sor, ún. 
vadászbaleset nem történt. 

Közigazgatási bírsággal sújtható szabályszegések ügyében a Nyíregyházi Rendőrkapitányság 
illetékességi területén 2017. évben 3405 esetben indult eljárás. Ez az előző évihez képest 
jelentős emelkedést mutat (29,2%). 
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A bűnmegelőzési tevékenység 

A rendőrkapitányság nagysága, a területen található oktatási intézmények száma, sokrétűsége az 
évek során szükségessé tette egy önálló munkakörben foglalkoztatott kolléga alkalmazását, aki 
elsősorban bűnmegelőzési előadások tartását, a koordinálást, kapcsolattartás végzi e területen. 
E tevékenységünk magas szintű szakmai elismerése volt, hogy 2017. március 23-án Országos 
Rendőrfőkapitány Úr serleget adományozott a kapitányságnak, a fiatalok kulturált és 
biztonságos közlekedése, a bűn, baleset és a drog fogyasztás megelőzése érdekében kifejtett 
tevékenységért. 

Az ifjúságvédelem témakörében 5 központi, prevenciós program zajlik kapitányságunkon. A 
témakörben ezeken felül 116 egyéb előadáson 4059 diák vett részt. Ezek az előadások érintették 
az áldozattá- és bűnelkövetővé válás megelőzésével (35 előadás 1343 diák részére), a 
drogprevencióval (19 előadás 784 diák részére), az iskolai erőszakkal (17 előadás 585 diák 
részére) és az internet veszélyeivel ( 45 előadás 134 7 diák részére) kapcsolatos témaköröket. 

Az OVI-ZSARU programban részt vevő óvodák száma folyamatosan emelkedik. 2017-ben 3 
településen 5 óvoda 12 csoportja csatlakozott, illetve indította újra a programot, ahol 256 óvodás 
szerezheti meg a bűn és balesetmegelőzés alapvető ismereteit. 
A DADA programban az elmúlt évben 2 település 4 iskola 6 osztályában 132 diák vett részt a 
foglalkozásokon. A foglalkozások megtartására 2017-ben 16 esetben került sor 2 DADA oktató 
személyében. 
Az ELLEN-SZER programban egy középiskola 36 tanulója vesz részt. 

A DROGPREVENCIÓS ÖSSZEKÖTŐ kollégának a szülőkkel, iskolákkal tartja a 
kapcsolatot. Ez a program 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. 
Havonta fogadóórákat és telefonos ügyletet tart, valamint nyilvános elektronikus levelezési 
címen is elérhető a szülők, családok részére. 
Az iskolákban az egyéb drogprevenciós előadások megtartására 11 iskolában 19 alkalommal 
került sor 784 diák részére, ezekre nagy igény mutatkozik. Az előadásokat tartó kollégák 
előzetesen több droghasználóval is beszélgettek gyakorlati tapasztalataikról, amelyeket beépítve 
az anyagba reális képet tudnak a fiatalok elé vetíteni a problémáról. A visszajelzések nagyon 
pozitívak a tanárok és a diákok részéről egyaránt. 
A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kábítószerügyi Egyeztető Fóruma 
2017-ben folytatta munkáját, amelyben kollégánk aktívan részt vett. 
A drogellenes világnap alkalmával a Kossuth téren több civil szervezettel közösen a 
Nyíregyházi Rendőrkapitányság is képviseltette magát egy információs sátorral, a 
kábítószerkereső kutya bemutatóját nagy érdeklődés kísérte. 

A gyermek- és ifjúságvédelem iskolai kereteken belüli hatékonyabb működése érdekében 
létrehozott BŰNMEGELŐZÉSI TANÁCSADÓ hálózat összesen 6 iskolát érintett. A program 
évek óta sikeres, az iskolák megelégedéssel fogadták a tapasztalt kollégák gyakori jelenlétét az 
intézményben, akik előadásokkal hívják fel a diákok figyelmét a bűnmegelőzésre és az áldozattá 
válás elkerülésére. Kollégáink 2017-ben 416 előadást tartottak 5425 diáknak. Rendszeresen 
szerveznek a fiatalok részére olyan programok, amelyek keretében bírósági tárgyalásra, büntetés
végrehajtási intézetbe, javító-intézetbe juthatnak el. A tanév során folyamatosan tartják a 
kapcsolatot az intézményvezetéssel, a tanárokkal és a diákokkal. Gyakran töltik be a híd szerepét 
a rendőrség és az intézmények között, jó pedagógiai érzékkel oldják meg a rájuk bízott 
feladatokat. 
Nyíregyházi Rendőrkapitányság 2017. évi önkormányzati beszámolója 24 



A pedagógusokat érintő kérdésekre külön történt tájékoztatás/felkészítés, erre 2017-ben 4 
esetben került sor, amelyeken összesen 224 pedagógus vett részt, akik részére az iskolai erőszak 
témakörében kidolgozott ismertető anyag került átadásra. 

A Nyíregyházi Rendőrkapitányság tagja az Ifjúsági Kerekasztalnak, amelyet a Nyíregyháza 
Megyei Jogú Város Önkormányzata hozott létre. A civil szervezetek, az ifjúsággal foglalkozó 
szakemberek és a fiatalság a város új Ifjúsági Koncepciójának kialakításán dolgozik. 

Külön figyelmet fordítottunk a gyermek és fiatalkorú eltűnésekre, ami nagy számban fordult 
elő illetékességi területünkön. A gyermekvédelmi intézményekből sajnos naponta érkezik 
bejelentés eltűnésről, a fiatalok általában a város területén csavarognak, feltalálásuk, 
beszállításuk után rövid időn belül ismét eltávoznak. 

Az áldozattá válás elkerülése témakörében a családon belüli erőszak megelőzése volt a 
leggyakoribb előadás. A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja alkalmából került sor 
előadások megtartására több iskolában és intézményben is, ahol a nők sérelmére elkövetett 
bűncselekményekről, azok megelőzési módjairól kaptak felvilágosítást. 
A helyi médiában az áldozatvédelem terén figyelemfelhívó újságcikkek, interjúk jelentek meg. 

Az időskorúak védelme érdekében 17 előadás 1410 időskorú személy részére került 
megtartásra a Nyíregyházi Gondozási központ és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyugdíjas 
Egyesület szervezésében. Az előadásokon megtörtént eseteket dolgoztunk fel kisfilmek 
vetítésével. 

A vagyon elleni bűncselekmények visszaszorítása érdekében folyamatosan tájékoztatjuk a 
lakosságot a rájuk leselkedő veszélyekről, azok elhárításának lehetőségeiről. 
A vizsgált évben is nagy sikere volt a már korábban említett „Házhoz megyünk" programnak. 
Népszerűnek bizonyult az országos Bike Safe program, amely a kerékpárok országos 
nyilvántartását teszi lehetővé, munkatársaink a nagyobb városi rendezvényeken végezték a 
kerékpárok nyilvántartásba vételét. 
Hajléktalanok részére vagyonbiztonságról, áldozattá és elkövetővé válásról került sor 
előadásokra, amelyeknek az Oltalom Szeretetszolgálat intézményei adtak helyszínt. 
A kisboltok és Nemzeti Dohányboltok listája folyamatosan frissítésre kerül, az egyenruhás 
rendőrök rendszeresen látogatják az üzleteket, és megelőzési tanácsokkal látják el az ott 
dolgozókat. 

Évek óta hatékonyan tudjuk alkalmazni a hozzánk jelentkező középiskolásokat az 50 órás 
közösségi szolgálat kapcsán a turisztikai szezonban szervezett vagyonvédelmi járőrözésben. 

A program az idegenforgalmi szezonban zajlott 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 74 diák vett részt ilyen szolgálatban, bűnmegelőzési szakemberekkel és egyenruhás 
járőrökkel napi 3-4 órában. A járőrszolgálat során 6 nyelvre lefordított szórólapokat osztottak, 
mely hasznos tippeket, tanácsokat tartalmazott főként turisták számára. 
Mindenszentek alkalmával ez a szolgálat a temetők környékén figyelemfelhívó plakátokat 
helyezett ki, és a temetőbe látogató gépkocsivezetőket apró ajándékkal és szórólappal 
figyelmeztették a gépkocsik lezárására, értékeik védelmére. A téli időszakban a Kossuth téri 
forgatagban is szórólapokkal hívták fel a lakosság figyelmét a kapitányság által egyedileg 
készíttetett láthatósági mellényben. 

Nyíregyházi Rendőrkapitányság 2017. évi önkormányzati beszámolója 25 



Együttműködés 

A Nyíregyházi Rendőrkapitányság együttműködési rendszere egyrészt magába foglalja a belső, 
szervezeti egységen belüli, valamint a felettes- és társzervek, szolgálatok irányába történő 
szakmai kooperációt, másrészt a civil szféra szereplőivel kötött ilyen témájú 
megállapodásokat. A rendszer egyik legfontosabb alapkövetelménye a folyamatos 
információáramlás, és az információk alapján végzett munkáról történő visszacsatolás. 

A civil szférából elsősorban az önkormányzatok emelendők ki. Az önkormányzatokkal való 
együttműködés minőségét jól tükrözi, hogy valamennyi településünkön az éves munkáról tett 
rendőrségi jelentés elfogadásra került. 
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. 

2017. évben folyamatos egyeztetést követően elkészült, aktualizálásra került Nyíregyháza 
Megyei Jogú Város bűnmegelőzési koncepciója. Az előkészítésben részt vett hatóságunk 
mellett a Katasztrófavédelem, a Közterület felügyelet és a Polgárőrség helyi vezetése is, 
munkánk során törekedtünk a város megváltozott szervezeti és infrastrukturális környezetéhez 
igazítani a feladatokat, a végrehajtásukért felelősök megnevezésével. Az új koncepciót a 
Közgyűlés megvitatta és 115/2017.(V.15) számú határozatával elfogadta. 

A Megyei Jogú Város Önkormányzatával egyebekben is kiváló a kapcsolatunk, szakmai 
munkánkat elismerik, éves szinten 5 millió Ft-tal támogatják 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.) 

A sikeresen fejlesztésre került térfigyelő rendszer már 174 kamerát foglal magába, több 
eredményes fel derítést is segített. 
A Megyei Jogú Város Bűnmegelőzési Közalapítvánnyal történő együttműködés fenntartására, 
fejlesztésére nagy hangsúlyt fektettünk, különösen annak fényében, hogy az alapítvány 
kuratóriumának elnöke Bordás Béla, aki egyben az egyik Városgondnok is, rendkívül sokrétű 
információval rendelkezik a megyeszékhelyen történtekről 

A jó kapcsolat, a közös gondolkodás és a problémák megoldása végett konzultációs fórumok 
kerültek megrendezésre minden településen. A kapitányság területét érintő járásszékhelyen 
tovább folytattuk a Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórumok rendszerét, melyek 2017. őszén a 
főkapitányság vezetőinek részvételével mind az 5 érintett járásban megtartásra kerültek. Ezeken 
nemcsak a közrend fenntartásáért, javításáért felelős szervezetek, de civil szervek, iskolák, 
egyházak képviselői is elmondhatták véleményüket, észrevételeiket, de gyakorlatilag mindenhol 
a dicséret és a megelégedés nyelvén szóltak a munkánkról, a felvetett helyi problémákra azonnal 
reagáltunk, melyet több köszönő levél is követett. 

A közterületi szolgálat ellátásában mégis a leginkább látható együttműködési lehetőségünk a 
közterület felügyelettel, a polgárőr, és egyéb rendészeti feladatokat ellátó (vadőr, halőr és 
mezőr) szervezetekkel van 
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Évek óta kiváló összhang van valamennyiükkel, azonban ezt 2017. évben aktívabb 
szolgálategyeztetéssel sikerült még szorosabbá tennünk. 

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 2017. évben 1823 
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. 

Sikeresen vettünk részt a polgárőrség Nagyvárosok Bűnmegelőzési Projektjében, melynek 
záró konferenciáját Nyíregyházán, az Mrfk dísztermében tartották. A projekt sikerét igazolja, 
hogy Országos Rendőrfőkapitány Úr annak további folytatását rendelte el, ezzel kapcsolatban 
feladatot határozott meg valamennyi megyeszékhelyi rendőri szervnek. 
Segítettük és támogattuk a helyi és megyei szervezeteket abban, hogy 2017.06.24-én a XXIII. 
Országos Polgárőr Nap Nyíregyházán került megrendezésre, melyet utólag kiemelkedően 
sikeresnek minősítettek minden tekintetben. 

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. 
Az illetékességi területünkön pártfogói munkát ellátó pártfogókkal a kapcsolattartás folyamatos, 
a fiatalkorú bűnelkövetők folyamatban lévő ügyeiről a tájékoztatás rendszeres feléjük. 
Az iskolák és egyéb gyermekek köré szerveződő alapítványok általában oktatások, szakmai 
felkérések kapcsán kerülnek látókörünkbe, a folyamatosan igényelt kapcsolatokat (pl: diákok 
kötelező közösségi szolgálata) több esetben is megállapodás formájába öntöttük. 

A felsorolt szervezeteken felül igen jelentős előrelépést tettünk 2017. évben a lakossággal 
történő együttműködés irányába. Ez a terület mutatja leginkább, hogy az évek óta tartó nyitási 
folyamat, a másabb szemléletű kommunikáció meghozza a várt eredményt, a polgárok 
biztonságérzete növekszik, a rendőrség iránti bizalom konkrét tettekben is megnyilvánul. Egyre 
gyakrabban sikerül azonosítani fénykép- vagy videofelvételen szereplő gyanúsítottakat a 
lakosságtól érkező önkéntes bejelentések, jelzések kapcsán. 
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2018. évi tervezett fő feladatok 

Tovább kell folytatni a korábban megkezdett, eredményes párbeszédet valamennyi 
együttműködőnkkel , hogy a lakosság szubjektív biztonságérzetét erősítsük. 

Kiemelt figyelmet kell fordítani a biztonságérzetet leginkább hátrányosan befolyásoló 
bűncselekmények és a közterületen elkövetett bűncselekmények visszaszorítására, leginkább 
a betöréses lopások és a gépjárművekkel kapcsolatos deliktumok megelőzésére és felderítésére, 
a kábítószer bűnözés elleni még eredményesebb fellépésre. 

A fiatalkorú bűnözés, valamint az áldozattá válásuk megakadályozása és visszaszorítása 
érdekében fokozni kell a bűnmegelőzési munkát. Ennek érdekében szorosabb kapcsolatot kell 
tartani a terület oktatási intézményeivel. 

A közterületen szolgálatot teljesítő állomány intézkedési hatékonyságát valamint az 
intézkedési kultúra, az állampolgárokkal való kommunikáció szintjeinek emelése mindenképp 
fontos feladatunk, melyet folyamatos oktatásokkal, képzésekkel érhetünk el. 
A választás évében prioritást kell, hogy élvezzen a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá 
eső állami és egyéb nyilvános rendezvények, demonstrációk és sportrendezvények törvényes 
és szakszerű biztosítása. 

A személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek számának csökkentését elősegítő baleset
megelőzési és rendőri tevékenységet fokozni kell , elsősorban a gyalogos és kerékpáros 
közlekedés terén. 

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 évhez hasonlóan is egy nyugodt körülmények között élő, jó 
közbiztonsággal rendelkező megyeszékhely legyen. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a beszámolómat vitassa meg, építő jellegű észrevételével 
segítse a kapitányság vezetésének munkáját, és a jelentésemet fogadja el. 

Nyíregyháza, 2018. február 16. / 
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