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A helyi önkormányzatról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a települési önkormányzati 

feladatok körében nevesíti a közbiztonság helyi feladatairól való gondoskodást. Egyfelől ez a 

körülmény, másfelől pedig a belső rend és a közbiztonság védelmének a rendőrség által 

ellátandó kizárólagos állami feladatként definiálása szükségessé teszi a két szerv folyamatos 

kapcsolatát az egyes rendvédelmi feladatok ellátása terén. 

 

A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény III. fejezete is foglalkozik a települési 

önkormányzatok és a rendőrség kapcsolatával. A hivatkozott törvény 8. § (4) bekezdése 

alapján: "A rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság 

illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település 

közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal 

kapcsolatos feladatokról. ". 

 

A közbiztonság helyzete olyan összetett kérdés, amelyet a Rendőrség komplexen lát, s 

amely nemcsak a bűnözést, bűnüldözést foglalja magában, hanem a bűnmegelőzést és az 

azzal összefüggő, sok esetben azon túlmutató feladatokat is.  

 

A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság (továbbiakban: rendőrkapitányság) állománya az 

elmúlt években is a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően és a belső normákban 

meghatározottak szerint látta el tevékenységét, figyelemmel a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Rendőr-főkapitányság (továbbiakban: megyei rendőr-főkapitányság) és a rendőrkapitányság 

célkitűzéseiben meghatározott feladatokra, az önkormányzat részéről megfogalmazott 

elvárásokra, illetve a helyben jelentkező, a lakosság szubjektív közbiztonságérzetét 

befolyásoló körülményekre. 

 

A korábbi önértékelési és lakossági felmérések eredményeire is támaszkodva próbáltuk 

munkánkat úgy végezni, hogy az a lakosság megelégedettségét szolgálja. Folyamatos, jó 

együttműködés mellett végeztük feladatainkat a területünkön működő települési 

önkormányzatokkal, polgárőr és egyéb civil szervezetekkel.  

 

A mögöttünk hagyott évben is lefolytattuk a hatáskörünkbe tartozó és illetékességi 

területünkön elkövetett bűncselekményekben a nyomozásokat, végrehajtottuk a szakirányítás 

által meghatározott feladatokat, közigazgatási eljárás keretén belül kivizsgáltuk a rendkívüli 

haláleseteket, illetve az eltűnt személyekkel, valamint az intézetekből megszökött 

kiskorúakkal kapcsolatosan eleget tettünk a ránk háruló kötelezettségeknek. Az említetteken 

túl természetesen intézkedtünk az állampolgári bejelentések és panaszok tárgyában, valamint 

részt vettünk a központilag és helyileg szervezett fokozott ellenőrzésekben, akciókban. 

 

 

I. Berente közbiztonsági helyzetének értékelése 

 

  

1. A bűnügyi helyzet 

 

A 2021. év bűnügyi számadatainak értékelésénél a korábbi évekhez hasonlóan nem a 

Robotzsaru NEO integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszer 

adatbázisának adatait vettük alapul, hanem az Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi 

Bűnügyi Statisztikát (továbbiakban: ENYÜBS) alkalmaztuk, mely a befejezett eljárások 

adatait tartalmazza, az ügyészség, illetve a Belügyminisztérium által hitelesített módon. Az 

ENYÜBS a 2021. évben befejezett nyomozások adatait tartalmazza, amely nem azonos sem 
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az illetékességi területünkön 2021. évben elkövetett bűncselekmények, sem az elrendelt 

nyomozások számadataival. Az ENYÜBS nem csak a 2021. évben, hanem az akár azt 

megelőző években elrendelt, de a 2021. évben befejezett nyomozások adatait tartalmazza. 

 

Az összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmény számadatait tekintve a 2021. év 

mind a rendőrkapitányság, mind a Sajószentpéteri Rendőrőrs (továbbiakban: rendőrőrs) 

szempontjából kedvező volt, Berentén pedig a 2020. évhez képest közel a felére csökkent a 

bűncselekmények száma. 

 

A rendőrőrs életében a legjelentősebb kihívást továbbra is a vagyon elleni bűnözés, s az 

elkövetők felderítése jelentette, de ezek a kihívások elsősorban Sajószentpéteren jelentkeztek. 

 

A vagyon elleni deliktumok vonatkozásában általánosságban megemlíthető, hogy továbbra 

is sok esetben a sértettek hanyagsága, felelőtlensége is hozzájárul a cselekmények 

bekövetkezéséhez, amikor vagyontárgyaikat őrizetlenül hagyják, értékeik megóvására a 

legalapvetőbb biztonsági intézkedéseket sem teszik meg, és ezzel mintegy felkínálják a 

lehetőséget a tetteseknek (pl. közterületen lezáratlan gépkocsiban).  

 

A vagyon elleni bűncselekmények közül kiemelendőek az úgynevezett „trükkös” lopások, 

valamint az ún. „unokázós csalások”. Korábban a rendőrkapitányság illetékességi területén 

nem volt jellemző ez utóbbi elkövetési módszer, ám az elmúlt évben már nagy számban 

fordultak elő olyan esetek, melyeknél a csalók telefonon keresztül kerestek meg térségünkben 

élő időskorú lakosokat, és csalárd módon, jóhiszeműségüket kihasználva igyekeztek 

megszerezni az időskorú emberek öregkorra vagy temetésre összegyűjtött pénzét. Azért is 

külön kiemelendő a jogellenes haszonszerzés e formája, mert az elkövetők módszerei egyre 

kifinomultabbá váltak, viktimológiai szempontból pedig a fenti bűncselekmények kapcsán 

elsősorban az időskorúak a legveszélyeztetettebbek.  

 

Külön figyelmet érdemel a vagyon elleni bűncselekmények közül a legdurvább és 

legsúlyosabb deliktum, a rablás. Berente településen az utóbbi 12 évben nem követtek el 

rablást. Itt szeretnék utalni arra, hogy a kiterjedt, alapos nyomozati munkának köszönhetően 

sem a rendőrőrs, sem a rendőrkapitányság illetékességi területén nem maradt felderítetlenül 

rablás a 2021. évben sem, hasonlóan az azt megelőző évekhez. 

 

Munkánk során kiemelt figyelmet fordítottunk a kábító hatású szerek terjedése, terjesztése 

elleni fellépésre. Ennek során a terjesztői magatartások szigorú és következetes üldözésével 

azokat a forrásokat kívántuk elapasztani, ahonnan a fogyasztók beszerzik a különféle 

kábítószereket, illetve pszichoaktív anyagokat. Annak, hogy kiemelten kezeljük e 

bűncselekményeket, több oka van. Egyrészt a különféle kábítószerek és pszichoaktív anyagok 

fogyasztói sajnos jelentős részben fiatalkorú személyek, másrészt a kábítószerek és 

pszichoaktív anyagok fogyasztása az általánosan ismert egészségügyi kockázatok mellett 

további vagyon elleni és erőszakos cselekmények elkövetését is eredményezheti. 

 

A családon belüli erőszakos cselekmények elkövetése esetén, a sértettek védelme érdekében 

minden esetben megvizsgáltuk az ideiglenes megelőző távoltartás lehetőségét, és a 

jogszabályi feltételek fennállása esetén következetesen éltünk is a jogintézmény 

alkalmazásával. E jogsértő cselekményeknél több esetben zaklatás, illetve kapcsolati erőszak 

vétségének elkövetése miatt kezdeményeztünk büntetőeljárást a bántalmazóval szemben.  
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A rendőrkapitányság a 2021. évben is nagy számban élt – eredményesen – a letartóztatás 

kezdeményezésével, mint személyi szabadságot érintő kényszerintézkedéssel. Úgy gondolom, 

hogy a nyomozások során a letartóztatás jogintézménye amellett, hogy megkönnyíti és 

meggyorsítja az adott büntetőeljárás gyors és eredményes befejezését, nem elhanyagolható 

bűnmegelőzési vonzattal is bír, hiszen az érintett elkövető nyilvánvalóan nem tudja addigi 

lakókörnyezetében bűnös tevékenységét folytatni, és mások felé is üzenet értéke van, hogy 

mire számíthat az, aki bűnelkövetésre akar berendezkedni.  

 

Berente területén az elmúlt évben sem történt terror jellegű cselekmény, illetve 

köznyugalmat megzavaró bűncselekmény.  

 

1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása  

 

Berente településen 9 bűncselekmény kapcsán került sor nyomozás befejezésére 2021-ben, 

szemben a 2020. évi 17 esettel, ami az elmúlt 12 év legkedvezőbb adata.  

 

1.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények száma 

 

2020-ban 7 esetben, míg 2021-ben három alkalommal regisztráltunk közterületen elkövetett 

bűncselekményt.  

 

1.3. A regisztrált bűncselekmények százezer lakosra vetített aránya, változása 

 

A rendőrőrs illetékességi területének lélekszáma 12 763 fő, ezen belül Berentén 1084 ember 

éli a mindennapjait. Ez alapján 2020-ban a 100 000 lakosra vetített regisztrált 

bűncselekményszám 1474 volt, ezzel szemben 2021-ben 830. 

 

1.4. Kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása 

 

A 2015-ös esztendőben bizonyos bűncselekmények kiemelt jelentőségűvé váltak, azóta úgy 

a megelőzés, mint a bűnüldözés területén prioritást kapnak. Ezek a bűncselekmények az 

emberölés, a testi sértés, a kiskorú veszélyeztetése, az embercsempészés, a garázdaság, az 

önbíráskodás, a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények közül a terjesztői magatartások, a  

lopás, a rablás, a kifosztás, a zsarolás, a rongálás, és a jármű önkényes elvétele.  

 

Berentén az említett kategóriába tartozó bűncselekmények száma tavaly az előző évi 

harmadára csökkent. Két esetben lopást, egy alkalommal garázdaságot követtek el. 
 

2. A bűnüldözési munka értékelése 

 

A bűnügyi állomány tagjai az eredményes bűnügyi munkához szükséges szakmai ismeretek, 

tapasztalatok birtokában évről-évre nagyobb teljesítményt nyújtanak, melyet a felderítési és 

nyomozáseredményességi mutatók hűen tükröznek. A nyomozati munka eredményessége 

érdekében a rendőrőrs bűnüldözési tevékenységében a rendőrőrs valamennyi hivatásos 

szolgálati beosztású tagja – nyomozó, körzeti megbízott, járőr – feladatot kapott, illetve részt 

vállalt. 

 

A bűnüldözési téren kifejtett tevékenységünk mind nyomozati, mind vizsgálati területen jó, 

azonban statisztikai adataink e téren csak rendőrkapitánysági szinten vannak. 
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2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása 

 

Ami a tavalyi év nyomozásainak eredményességét illeti, itt is kedvezően alakultak a 

számadatok, az elmúlt 12 év második legjobb eredményét jelenti az elért 80,7%, ami 16 

százalékponttal haladja meg az átlagot. 

 

2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi 

mutatójának alakulása 

 

A közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozáseredményessége a 2020-as évben 

85,3% volt, ami a tavalyi évben 85,7%-ra emelkedett. 

 

2.3. A kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának 

alakulása 

 

A kiemelten kezelt bűncselekmények tekintetében az eljárásoknak a 68,5%-át eredményesen 

fejeztük be, ami a tavalyi évhez képest 5 százalékpontos visszaesés, azonban még mindig több 

mint az elmúlt 12 év átlaga. 

 

3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok 

 

Berente településen 2021. évben 3 tulajdon elleni szabálysértés miatt indult eljárás 

fejeződött be, melyek közül egy került megszüntetésre az elkövető ismeretlen volta miatt.  

 

4. A közlekedésbiztonsági helyzet 

 

Rendőrkapitányságunk teljes illetékességi területét vizsgálva megállapítható, hogy az előző 

évhez képest a személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek száma 28%-kal csökkent. 

Az oksági szerkezetet vizsgálva a leggyakoribb baleseti ok a sebesség helytelen 

megválasztása és az elsőbbségi jogok meg nem adása, ezt követi a kanyarodás szabályainak 

megszegése, a követési távolság be nem tartása, egyéb okként a figyelmetlenség, az előzés 

szabályainak megszegése és végül a gyalogosok hibája. 

 

Berente község területén 2020. évben egy könnyű sérüléssel járó baleset történt, a tavalyi 

évben sajnos ezen felül volt egy halálos baleset is. 

 

A 2022-es esztendőben is prioritást élvez a baleset-megelőzés, igyekszünk szinten tartani  a 

közlekedési ellenőrzések számát.  

 

5. Az illegális migráció 

 

Annak ellenére, hogy az illegális migráció sem régiónkban, sem rendőrkapitányságunk 

illetékességi területén nem jellemző, a napi szolgálatellátás során mélységi ellenőrzés 

keretében e téren is felderítő, szűrő tevékenységet végeztünk.  

 

6. A határrendészeti tevékenység 

 

A rendőrkapitányság illetékességi területe 9,1 kilométernyi szlovák-magyar határszakasszal 

rendelkezett 2015. július 1-jéig, azonban egy jogszabályváltozásból kifolyólag ez a 

határszakasz már az Ózdi Rendőrkapitányság illetékességi területét képezi, így a mélységi 
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ellenőrzésektől eltekintve konkrét határrendészeti tevékenységet helyben nem végzünk, de a 

déli határszakaszok védelméből mi is kivettük a részünket.  

 

 

         II. A közbiztonság érdekében tett intézkedések és azzal kapcsolatos feladatok 

 

1. Közterületi jelenlét 

 

A legfontosabb célkitűzéseink egyike a folyamatos közterületi jelenléttel a közterületek 

rendjének biztosítása, illetve a társadalom folyamatos elvárásának megfelelve az állampolgári 

bejelentésekre történő gyors és hatékony reagálás biztosítása volt. A településen a körzeti 

megbízottak mellett a járőrök hivatottak biztosítani a folyamatos közterületi jelenlétet. 

 

A körzeti megbízottak szolgálattervezése úgy történik, hogy egymás területét képesek közös 

ellenőrzésekkel megerősíteni, ezáltal a körzetekben található településeken a közbiztonsági és 

bűnmegelőzési ellenőrzések nagyobb rendőri létszámmal kerülnek végrehajtásra.  

 

Az Európai Uniós elvárásoknak megfelelően – a közúti közlekedési balesetek számának 

csökkentése érdekében – magas óraszámban végeztünk közlekedési ellenőrzéseket, szervezett 

akciókat. A közlekedési balesetek bekövetkezésében jelentős szerepe van a gyorshajtásnak, 

ezért ennek visszaszorítása érdekében rendszeresen, különböző útszakaszokon és 

időpontokban hajtottunk végre leállításos sebességellenőrzéseket. Ezekben az esetekben a 

gyorshajtókkal szemben a jogszabályokban meghatározott mértékű közigazgatási- illetve 

szabálysértési szankciók alkalmazására a helyszíni leállítást követően sor került. 

 

Az előző év során is kiemelt figyelmet fordítottunk a fém- és falopások visszaszorítására. 

Több esetben az eltulajdonított dolog elkövetés helyszínéről történő elszállítása közben fedtük 

fel a jogsértő cselekményeket, fogtuk el az elkövetőket, és indítottunk szabálysértési-, illetve 

büntetőeljárást velük szemben.   

 

2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata 

 

A rendőrkapitányság állománya a korábbi évek gyakorlatának megfelelően jelentős 

mértékben járult hozzá a terület bűnügyi, közbiztonsági helyzetének jó szinten tartásához. A 

körzeti megbízottak mellett, járőrök hivatottak biztosítani a folyamatos közterületi jelenlétet. 

 

A fenti, eltérő jellegű szolgálati formák megfelelő kombinációjával igyekeztünk a 

rendőrőrsön is elérni, hogy a mihamarabbi reagálást biztosító őrködő funkciónk megvalósítása 

mellett, a körzeti megbízotti szolgálat is minél magasabb színvonalon valósuljon meg, ezzel is 

hozzájárulva ahhoz, hogy a rendőrség és az önkormányzat közötti kapcsolat minél 

harmonikusabb legyen a településeken. 

 

Megállapítható, hogy az állomány nagy hangsúlyt fektetett a terület bűnügyi és 

közbiztonsági helyzetének javítására, a közrend és a közlekedés biztonságának fenntartására.  

 

A családon belüli erőszak visszaszorítása érdekében a jogszabályi feltételek fennállása 

esetén mindig éltünk az ideiglenes megelőző távoltartás jogintézményével.  

 

Munkatársaim a hatályos jogszabályi normákat maradéktalanul betartva végezték 

feladatukat az értékelt időszakban, törekedtek a szigorú és következetes rendőri fellépésre, 
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megtettek mindent az illetékességi terület közbiztonságának és közrendjének fenntartása 

érdekében. 

 

3. A rendezvénybiztosítások 

 

A 2021. évben Berentén megtartott rendezvényeket felügyeleti szolgálattal biztosítottuk. 

Sem a rendezvényen, sem azok környezetében nem volt szükség rendőri beavatkozásra 

rendbontás vagy egyéb jogsértő cselekmény miatt. 

 

4. Katasztrófa, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott rendőri feladatok 

 

Ilyen jellegű feladatok végrehajtására tavaly sem volt szükség. 

 

5. A körzeti megbízotti státuszok 

 

A körzeti megbízotti státuszaink feltöltöttek, ezáltal valamennyi településünknek van felelős 

körzeti megbízottja. A körzeti megbízottnak a településen történő folyamatos jelenlétét 

biztosítottuk, de a tavalyi év folyamán a járőri állományt érintő leszerelések több esetben 

kombinált szolgálatellátást indokoltak. A körzeti megbízotti irodában a fogadóórák 

megtartásra kerültek, azonban ez a szolgálati feladat idejétmúltnak tűnik, a fogadóórák során 

érdemi problémafelvetésekre nem kerül sor, az állampolgárok azonnali reagálást várnak el. A 

körzeti megbízott nagy hangsúlyt fektetett a tudatos és célirányos, problémamegoldó és 

segítőkész hozzáállásra, valamint a lakossággal történő kapcsolattartás szorosabbra fűzésére, 

illetve az információszerzésre.   

 

6. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ 

 

A tevékenységirányítási központ felállításával megszűnt a rendőrkapitányságon az ügyeleti 

szolgálat, és szolgálatirányító parancsnoki rendszer került kialakításra. A segélyhívások a 

hívásfogadó központon keresztül érkeznek a központba és innen közvetlenül irányítják a 

közterületi szolgálatot ellátó munkatársainkat. Ezen túlmenően természetesen továbbra is 

elérhető a rendőrőrs szolgálati mobiltelefonján (20 2154081) az éppen szolgálatban lévő 

rendészeti munkatárs.  

 

7. Az igazgatásrendészeti tevékenység 

 

A Berente településen lőfegyverrel rendelkező személy tárolási körülményeit, illetve az 

ezzel kapcsolatos egyéb szabályok betartását rendszeresen ellenőrizzük. 

 

A mindennapokban előforduló igazgatásrendészeti tevékenységi kört alkotó feladat a 

rendőrség hatáskörébe tartozó szabálysértési eljárások, illetőleg a be nem fizetett helyszíni 

bírságokkal kapcsolatos végrehajtási eljárások lefolytatása, ami a települést is érinti, akár 

bírság, feljelentés vagy elővezetés formájában. 

  

8. A bűn- és balesetmegelőzés 

 

Az elmúlt év folyamán a járványveszély miatt bevezetett korlátozó intézkedések nem tették 

lehetővé számunkra, hogy a korábbi évekre jellemző, széleskörű bűnmegelőző 

tevékenységünket folytassuk az illetékességi területünkhöz tartozó településeken. Elmaradtak 
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az iskolarendőrök által az általános iskolai tanulóknak tartott közlekedésbiztonsági, baleset-

megelőzési felvilágosító előadások is.  

 

A bűnmegelőzés keretében folyamatosan elemeztük a bűncselekmények szerkezetét, területi 

megoszlását, az újabb elkövetési magatartásokat, s a levont következtetések alapján 

kidolgoztuk a legmegfelelőbb, és leghatékonyabb módszereket. A bűncselekmények 

megszakítása, felderítése, megelőzése, a közbiztonság javítása érdekében gyakran szerveztünk 

komplex fokozott ellenőrzéseket, akciókat, bűnügyi figyelő szolgálatokat.  

 

Törekedtünk arra, hogy egyre gyakrabban teljesítsenek gyalogos szolgálatot körzeti 

megbízottaink, járőreink, és növekedjen a közterületi órák száma.  

 

A közterületi szolgálat ellátása során továbbra is prioritást élvez az iskolák, közlekedési 

csomópontok, a „diszkók”, a szórakozóhelyek, trafikok valamint pénzintézetek folyamatos, 

visszatérő ellenőrzése. Határozottan fellépünk a rendbontókkal, a köznyugalmat 

megzavarókkal és a közbotrányt kezdeményezőkkel szemben. A szórakozó helyek környékén 

a rendezvények ideje alatt, ha szükséges mozgóőri szolgálatot működtetünk.  

 

Kiemelt feladatként kezeljük továbbra is a fiatalok, a gyermekkorúak, az idősek és az 

egyedül élők fokozott védelmét.  

 

A balestek megelőzése érdekében közlekedési fokozott ellenőrzéseket végzünk, s elvárás, 

hogy ne menjünk el szó nélkül a legkisebb közlekedési szabálysértések mellett se, 

hangsúlyozva, hogy egyre gyakrabban élünk a figyelmeztetés jogintézményével, a bírságot, a 

feljelentést pedig csak a tényleges baleseti veszélyhelyzet előidézése esetén alkalmazzuk. 

 

9. Együttműködés 

 

Munkánk során hatékony együttműködést alakítottunk ki az önkormányzatokkal, a 

társszervekkel, a területünkön működő polgárőr szervezettekkel, és más társadalmi-, civil és 

rendészeti szervekkel. Minden törvényes eszközzel azon dolgozunk, hogy az itt élők, s az ide 

érkezők számára stabil közrendet, biztonságot és nyugodt környezetet tartsunk fenn.  

 

9.1.  A helyi önkormányzatokkal 

 

A napi kapcsolattartás elsősorban a körzeti megbízott feladata, a lehetőségekhez képest 

minél gyakrabban látogatja a polgármesteri hivatalt, tájékozódik az aktualitásokról és 

igyekszik segíteni gyakran még olyan kérdésekben is, melyek szervesen nem tartoznak a 

tevékenységi körünkbe.  

Ezen túlmenően az őrsparancsnok, s szükség esetén a kapitányságvezető is személyesen 

beszéli meg a településvezetéssel a felmerülő problémákat, de szerencsére e vezetői 

megbeszélések - akut problémák hiányában - többnyire csak diplomáciai jellegűek a jó 

kapcsolat fenntartása érdekében. 

 

 

9.2.  A bírósággal és ügyészséggel 

 

A rendőrkapitányságnak a helyi járási ügyészséggel és járásbírósággal való együttműködése, 

kapcsolata napi szintű, a szervek közötti információáramlás, információátadás és felhasználás 

kölcsönös és folyamatos, de az ügyészség és bíróság vezetésével több évtizede fennálló 
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személyes kapcsolatom okán őrsparancsnokként azt gondolom, hogy ez a jövőben még 

harmonikusabbá fog válni. 

 

9.3.  Az oktatási intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel 

 

Hatékony együttműködést alakítottunk ki a területünkön lévő oktatási intézményekkel, 

egyházakkal és a civil szervezetekkel. Munkánk megítélése szempontjából nagyon fontos 

számunkra a statisztikai mutatókon túl a lakossági és civil szféra, illetve az önkormányzatok 

véleménye is.  

 

A rendőrőrs illetékességi területén tartottunk már úgynevezett „csellengő” akciót, illetve 

ifjúságvédelmi akciót a Sajószentpéteri Területi Szociális Központ (továbbiakban: TSZK) 

munkatársaival közösen. Az akciók keretében az iskolából igazolatlanul távol maradó 

tanulókat kívántuk kiszűrni, valamint a vendéglátóhelyeken a tizennyolcadik életévét be nem 

töltött személy részére a szeszes ital kiszolgálásának tilalmát ellenőriztük, s részt veszünk a 

szakmai megbeszéléseken is. 

  

9.4.  A polgárőr egyesületekkel 

 

A tavalyi évben is - az előző évekhez hasonlóan - jelentős segítséget kaptunk feladataink 

eredményes ellátásához a területünkön működő polgárőr egyesületektől. A közös 

feladatellátás kiterjedt a közrend, közbiztonság fenntartása érdekében, illetve bűnmegelőzési 

céllal folytatott járőrözésekre, balesetmegelőzési célból a gyalogosközlekedés segítésére, a 

rendezvénybiztosítási feladatok ellátására. 

 

9.5.  Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel 

 

Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes 

törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. 

törvény lehetőséget biztosít az önkormányzatoknak és más szerveknek, hogy rendészeti 

feladatokat ellátó (közterület-felügyelő, mezőőr, stb.) személyeket alkalmazzon.  

 

Azokon a településeken, ahol éltek e lehetőséggel, ott igyekeztünk szoros együttműködést 

kialakítani. 

 

Bár nem rendészeti feladatot ellátó személyek, azonban fontos megemlíteni, hogy a 

társadalmi halőrökkel is együttműködünk, elsősorban a jogosulatlan halászati, horgászati 

cselekmények megelőzése, megszakítása céljából. 

 

A közös szolgálatokat, illetve akciókat a jövőben is folytatni kívánjuk. 

 

                      III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra 

 

A Belügyminiszter a Rendőrség részére a 2022. évre az alábbi ágazati célkitűzéseket határozta 

meg: 

 

1.  A Rendőrség külső és belső megítélésének javítása, a professzionális, fegyelmezett, 

sokoldalú, a lakosság és a helyi közösségek iránt felelősséget vállaló, segítőkész, 

megbízható és biztonságot nyújtó szervezeti összkép erősítése. 
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2. Magyarország határainak védelme, az illegális migráció, illetve az államhatár rendjét 

érintő egyéb jogellenes cselekmények elleni fellépés érdekében a határőrizeti, 

határforgalmi és mélységi ellenőrzési feladatok következetes végrehajtása. 

3. A szervezeti működés hatékonyságának javításával a szélsőségektől mentes, 

kiegyensúlyozott közbiztonság fenntartása, az erőforrások optimális felhasználásával, a 

helyi és területi szintű közbiztonsági, közlekedésbiztonsági és bűnügyi helyzet 

változásaira rugalmasan reagáló közterületi jelenléttel a lakosság szubjektív 

biztonságérzetét leginkább befolyásoló bűncselekmények, szabálysértések és baleseti 

okok előfordulásának csökkentése. 

4. A büntetőeljárások törvényes, szakszerű, időszerű és hatékony lefolytatása, a 

bűncselekményből származó vagyon minél nagyobb arányú elvonása és az okozott kár 

megtérítése érdekében a vagyonvisszaszerzés, az elkobzás és a vagyonelkobzás 

hatékony végrehajtása, az áldozatsegítési rendszer működtetésében közreműködés. 

5. A járványügyi helyzet miatt szükséges rendőrségi feladatok végrehajtása során – a 

jogszerűség, szakszerűség és eredményesség követelményének szem előtt tartásával – 

olyan kiegyensúlyozott jogalkalmazási gyakorlat kialakítása, ami a közrend és a 

közbiztonság fenntartását szolgáló arányos intézkedésekkel a nemkívánatos társadalmi 

és gazdasági hatások mérsékléséhez is hozzájárul. 

6. A 2022. évi országgyűlési képviselői választással és népszavazással kapcsolatos 

rendőri feladatok ellátása. 

 

A Belügyminiszter által meghatározott ágazati célkitűzésen túl a Sajószentpéteri Rendőrőrs 

vonatkozásában az alábbi feladatokat szükséges végrehajtani eredményességünk növelése 

érdekében: 

 

1.  A vagyon elleni bűncselekmények számának visszaszorítása, a kármegtérülési 

mutatók növelése. 

2. Az egyes jogsértések visszaszorítása érdekében a szabálysértési őrizetek és a 

letartóztatások következetes alkalmazása.  

3. A közterületi rendőri jelenlét lehetőség szerinti fokozása, s a közterületi intézkedések 

dokumentálási feltételeinek javítása.  

4. A kábítószer-bűnözés elleni hatékony fellépés, mind a felderítés, mind a fiatalokat 

célzó felvilágosító, megelőző munka terén.  

5. Bűnüldöző, valamint rendészeti feladataink mellett kiemelt figyelem fordítása a 

települések közigazgatási területein működtetett illegális szemétlerakóhelyek 

felszámolására, valamint a háztartási hulladékok engedély nélküli elhelyezőivel 

szembeni intézkedések növelése. 

 

Ezúton megköszönöm Berente Község Önkormányzatának és a település vezetőinek, hogy a 

tavalyi évben is támogatták célkitűzéseink elérését, s a jövőre nézve kérem, hogy továbbra is 

segítsék munkánkat.  

 

Sajószentpéter, 2022. időbélyegző szerint 

                                                           

 dr. Bogyay Ferenc c.rezredes 

 őrsparancsnok 


























