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I.

Damak község közbiztonsági helyzetének értékelése
(ld. diagram)

1. A bűnügyi helyzet bemutatása
1.1.

A regisztrált bűncselekmények számának alakulása
(I. sz. melléklet)

Damak község (a továbbiakban: település) tekintetében az ismertté vált bűncselekmények száma
2021-ben – az elmúlt 12 év adatait figyelembe véve – igen kedvező, átlag alattinak mondható 0
regisztrált bűncselekménnyel.
1.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása
(I. sz. melléklet)
A településen elkövetett bűncselekmény nem köthető közterülethez. A lakosság szubjektív
biztonságérzetet leginkább a közterületi bűncselekmények befolyásolják, ezért kiemelten fontos
feladatunk ezen bűncselekmények számának csökkentése. Ezen belül is kiemelendő a
garázdaság, mely kategóriában nem valósult meg bűncselekmény 2021-ben.
1.3. A regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya, változása (bűnügyi
fertőzöttség)
(I. sz. melléklet)
A 100 ezer lakosra jutó regisztrált bűncselekmények száma 2020-ban 386 volt. A tavalyi év
eredménye rendkívül kedvező az 1.1. pontban említett ok miatt.
1.4. Damak község területén regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának
alakulása.
(I. – VI. sz. melléklet)
A 2015-ös esztendőben bizonyos bűncselekmények kiemelt jelentőségűvé váltak, azóta úgy a
megelőzés, mint a bűnüldözés területén prioritást élveznek. Ezek a bűncselekmények az
emberölés, testi sértés, kiskorú veszélyeztetése, embercsempészés, garázdaság, önbíráskodás,
kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, lopás, rablás, kifosztás, zsarolás, rongálás,
orgazdaság, jármű önkényes elvétele. Ezen bűncselekmények tekintetében nem csak azok
számának az alakulása meghatározó, hanem az eljárások keretében produkált felderítési mutató
is. Ami pedig a településen elkövetett, az említett kategóriába tartozó bűncselekmények számát
illeti, ilyen bűncselekményt nem regisztráltunk 2021-ben.
Emberölés
Az elmúlt 12 év viszonylatában a településen egyetlen esetben sem történt emberölés.
Testi sértések
A kategóriában nem regisztráltunk bűncselekményt 2021-ben.
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Kiskorú veszélyeztetése
A kategóriában nem regisztráltunk bűncselekményt 2021-ben.
Garázdaság
A kategóriában nem regisztráltunk bűncselekményt 2021-ben.
Általánosságban elmondható, hogy a garázdaságok szinte kivétel nélkül összefüggésbe
hozhatóak a túlzott alkoholfogyasztással. Ezen bűncselekmények megelőzésének lehetőségét a
közterületi alkoholfogyasztás tiltásában, illetőleg elkövetése esetén, szankcionálásában látjuk.
Visszaélés kábítószerrel
A (terjesztői magatartás) nem igazán jellemző a területen, a 2021-es évben egyetlen esetben
sem indult eljárás sem kábítószerrel, sem designer droggal összefüggésben. A klasszikus
kábítószerek, mint marihuana, opium, lsd stb. nem fordultak elő a területen. Fogyasztó
személyek ellen több esetben is folytattunk eljárást, akik ezen szereket vallomásaik alapján
jellemzően nem a működési területünkön szerezték be. Sajnos észlelhetően elszaporodott az új
pszichoaktív anyagok („designer drogok”) fogyasztása, aminek visszaszorítása érdekében
jelentős bűnmegelőzési tevékenységre van és lesz szükség.
Lopások
A település vonatkozásában a lopások száma zérus volt 2021-ben. Kiemelendő az is, hogy
lakásbetörés sem történt a településen.
Bár nem érintett az utóbbi kategóriában Damak, azonban általánosságban megjegyzendő, hogy
ezen bűncselekmények esetében nem csak a szigorúan vett lakásokba, házakba történő betörés
tartozik, hanem a lakásokhoz tartozó építményekbe, melléképületekbe, pincékbe történő
jogellenes, erőszakos bejutás is.
Gépkocsi lopás
Damakon nem történt sem gépkocsilopás, sem gépjármű feltörés.
Rablás
A kategóriában nem regisztráltunk bűncselekményt 2021-ben.
Rongálás
A kategóriában nem regisztráltunk bűncselekményt 2021-ben.
Orgazdaság
A kategóriában nem regisztráltunk bűncselekményt 2021-ben.
Jármű önkényes elvétele
A kategóriában nem regisztráltunk bűncselekményt 2021-ben.
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1.5. A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívül fontosabb bűncselekmények szöveges
értékelése.
A lakosság biztonságérzetét leginkább befolyásoló bűncselekmények a kiemelten kezelt
bűncselekmények kategóriájában találhatóak. E tekintetben Damak nem érintett.
Az e kategórián kívül eső bűncselekmények között említésre méltó számban, vagy esetleg
kiemelt tárgyi súllyal bíró bűncselekményt nem követtek el a településen.
1.6. Esetlegesen a területi, illetve a helyi közbiztonság szempontjából kiemelt érdeklődést
kiváltó bűncselekmény nyomozásával összefüggő- személyes adatot nem tartalmazónyilvános információk összefoglalása.
Ahogy az előző pontban, jelen bekezdés esetében sem regisztráltuk bűncselekmény elkövetését.
2. A bűnüldöző munka értékelése
2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása
(I. sz. melléklet)
Az Edelényi Rendőrkapitányság (a továbbiakban: rendőrkapitányság) egész területét érintően a
nyomozás eredményességi mutatónk 2021-ben 79,6% volt, amely lényegesen meghaladja az
előző évi 67,2%-al. Az adatokat hosszabb távon elemezve látható, hogy eredményességünk 65 és
73% között mozog, mely kiemelkedően jónak számít, így a 2021-es eredmény túlmutat a sokévi
átlagon.
2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi
mutatója
(I. sz. melléklet)
A rendőrkapitányság tekintetében a közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozati
eredményessége is nagyon jó, hiszen a 2021-es évben ez a szám 80,3% volt, mely az elmúlt 12
évet tekintve, átlagon felülinek tekinthető.
2.3. A helyi szerv eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt bűncselekmények
nyomozáseredményességi mutatójának alakulása.
(I.-IV. sz. melléklet)
A kiemelten kezelt bűncselekmények tekintetében a nyomozáseredményességünk a 2021-es
évben 68,8% volt, mely lényegesen meghaladja az ezt megelőző évit.
A kiemelt, befejezett bűncselekmények nyomozás eredményességi mutatói:
(I.-VI. sz. melléklet)
közterületen elkövetett, kiemelt bűncselekmények
lopás
lakásbetörés
rablás

67%
62%
84,4%
50%
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Közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozáseredményessége:
(I.-VI. sz. melléklet)
kifosztás
testi sértés
súlyos testi sértés
jármű önkényes elvétele
zsarolás
önbíráskodás
kiskorú veszélyeztetése
orgazdaság
rongálás
zárt gépjármű feltörés

100%
85,7%
66,7%
100%
100%
100%
75%
50%

3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok.
A rendőrkapitányság vonatkozásában 2021. évben a tulajdon elleni szabálysértési ügyek száma
229, ez az elzárással is sújtható összes szabálysértési ügyek 62,7%-át teszi ki.
Az előző év hasonló időszakára nézve a tulajdon elleni szabálysértési ügyek száma 294 volt, ami
az összes ügyszám 66,5%-át tette ki. A tulajdon elleni szabálysértések száma az előző évhez
képest 22,1%-os csökkenést mutat.
2021. évben Damak községben elkövetett tulajdon elleni szabálysértési ügyek száma 0, előző
évben 1 volt.
A bolti lopások nélküli ismeretlen tetteses felderítési mutató bemutatása.
Ismeretlen tettessel szemben indított befejezett ügyek száma – a bolti lopások figyelembe vétele
nélkül – összesen 244 db, melyek során 162 eljárásban vált ismertté az elkövető, 82 ügyben
ismeretlen maradt. A számértékek alapján ezen eljárások 66,39%-os felderítési mutatót
eredményeznek.
2020. évben ezen ügyek száma összesen 245 volt, 157 eljárásban vált ismertté az elkövető, 88
ügyben ismeretlen maradt, így az ismeretlen tetteses felderítési mutató 64,08 % volt.
Rendőrkapitányságunkon 2021. évben is következetesen alkalmaztuk a bíróság elé állítás
jogintézményét. 2021. évben elzárással sújtható szabálysértés elkövetése miatt 48 ügyben került
sor az eljárás alá vont őrizetbe vételének elrendelésére, az előző évben ez a szám 61 volt, amely
számok 21,3%-os csökkenést mutatnak.
4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások
(II. sz. melléklet)
Damak községben 2021 évben 5 esetben történt anyagi káros baleset. Halálos kimenetelű
közlekedési baleset nem következett be illetékességi területünkön.
A 2021-es évben a baleseti okoknál a gyorshajtás, valamint az elsőbbségi jog figyelmen kívül
hagyása szerepel kiemelkedő helyen. A bekövetkezett személyi sérüléses balesetek 60%-át teszi
ki a helytelen sebességmegválasztás. Kanyarodási szabályok be nem tartása miatt és gyalogos
hiba miatt 1-1 közlekedési baleset következett be.
A személyi sérüléssel járó balesetek jelentős része (70%-a) reggel 7 óra és délután 18 óra között
történt, mellyel összhangban van az alosztály baleset helyszínelőinek szolgálatvezénylése.
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5. Az illegális migráció helyzete (jellemző kategóriák, trendek, módszerek, a visszaszorítás
érdekében tett intézkedések).
Rendőrkapitányságunk illetékességi területe nem helyezkedik bele a déli határszakasz felől az
országot átszelő migrációs főirányba. Ennek ellenére azonban nagy hangsúlyt kell fektetni a volt
határ-átkelőhelyeken átvezető útvonalak ellenőrzésére, az illegális migrációs cselekmények
kiszűrése érdekében.
Havonta egy alkalommal, páros hónapokban két alkalommal hajtunk végre migrációs
ellenőrzéseket, ebbe bevonásra kerülnek a társhatóságok képviselői is. A tavalyi évben a
szlovák-magyar közös szolgálat a koronavírus miatt kialakult járványhelyzet (a továbbiakban:
járványhelyzet) miatt nem valósult meg.
Az értékelt időszakban 1050 alkalommal került sor önálló ellenőrzésre, melynek során 5864 fő
magyar állampolgár, 103 fő más EU tagállam állampolgára, valamint 3664 db gépjármű került
ellenőrzésre. Mélységi ellenőrzést 510 alkalommal hajtottak végre.
Havonta tartunk együttműködési megbeszélést, mely tavaly elsősorban telefonon történt.
6. A határrendészeti tevékenység helyzete
A tavalyi év során a kialakult járványhelyzet kapcsán a tornanádaskai határátkelőhely
határellenőrzésének felfüggesztése 2021. július 16-án megtörtént.
A mélységi határellenőrzés jelenleg is folyamatos. A járványhelyzet miatt elrendelt
határellenőrzés okán, az országba való belépés csak meghatározott feltételek mellett
valósulhatott meg.
A mélységi ellenőrzéssel a már (legálisan vagy illegálisan) belépett személyek szúrópróbaszerű,
alapvetően kockázatelemzésen alapuló, ismételt ellenőrzésére kerül sor.
Ez az ellenőrzés azonban nem folyamatosan egy adott helyre, fixen telepítve valósul meg, hanem
mobil módon, a helyszínt folyamatosan változtatva zajlik.
Ahhoz, hogy ez a lehető leghatékonyabb legyen, az ellenőrzés idejében felállított ellenőrző
pontokon a forgalom csökkentett sebességgel halad át, közvetlen megállítás nélkül.
Kiemelten kerül ellenőrzésre például, a 27-es számú fő közlekedési út, Tornanádaska volt
határátkelőhely, múcsonyi elágazás, Szín-Szögliget útelágazás, Szendrő TSZ telep.
Rendőrkapitányságunk havi szinten egyezteti a szlovák-magyar közös járőrszolgálat
végrehajtását a szlovák rendőri szervekkel. A feladat végrehajtása során kapcsolatot tartanak a
Sátoraljaújhely Közös Kapcsolattartási Szolgálati Hellyel.

II. A rendőrkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal
kapcsolatos feladatok
(ld. diagram)
1. A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt
idegenforgalmi területek biztonsága.
Rendőrkapitányságunk rendészeti állományának létszáma összesen 58 fő.
Ebből tiszt: 13 fő, tiszthelyettes: 45 fő, rendvédelmi alkalmazott : 1 fő . Az osztály munkáját 1
fő közfoglalkoztatott segíti.
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Tiszti beosztások szerint: 3 fő osztály jogállású vezető, 4 fő alosztályvezető, 1 fő őrsparancsnokhelyettes, 5 fő tiszt (ügyintéző).
Tiszthelyettesek: 3 fő segédelőadó, 6 fő szolgálatirányító, 12 fő körzeti megbízott, 5 fő
helyszínelő, 4 fő járőrparancsnok, 6 fő járőrvezető, 1 fő kutyavezető, 6 fő járőr, 2 fő járőrtárs. A
tavalyi év utolsó negyedévében a rendészeti állomány 95%-os feltöltöttséget mutatott.
A tavalyi évben 23 631 órában láttunk el közterületi szolgálatot, amely 24,1 %-os csökkenést
mutat 2020. év 31 138 órájához képest. A közterületen eltöltött órák számának számítása
kapcsán az értékelt időszakban változás történt, ami a csökkenés jelentős részét lefedi. A
turisztikai szezonnal, idegenforgalommal kapcsolatos feladatok a kialakult járványhelyzettel
kapcsolatban természetesen más megvilágítás alá kerültek.
2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata (tett intézkedések száma és azok
eredményei).
(II.sz. melléklet)
A szolgálati feladatok, szolgálatok szervezése megfelelő színvonalú. A szolgálatirányító
parancsnokok az állományt megfelelően, hatékonyan irányítják.
A számtalan új feladat szükségessé tette, hogy a szolgálatokat közösen az őrsökkel összhangban
szervezze meg a rendészeti osztály.
A fentiek függvényében a bódvaszilasi, szendrői területen az összehangolt szolgálatszervezésnek
köszönhetően egy páros mindig teljesít szolgálatot (sokszor közös).
Ennek eredményeképp a reagálási idő 2 és 10 perc között alakul.
Edelény, illetve a közvetlen környezetében lévő településeket érintően a reagálási idő, 2-5 perc,
Bódvaszilas, Szendrő, illetve környezetükben lévő települések vonatkozásában a reagálási idő,
hasonlóan 2-5 perc.
Bűncselekmény elkövetésén tettenérések száma 91-ről 89-re változott, ez 2,2% csökkenést
jelent, amely többek között a bűncselekmény szám csökkenésének is betudható.
A körözött személyek elfogása 49 főről csökkent 37 főre. Az elfogások száma 183-ról 210-re
változott, ez 14,8%-os növekedést jelent. Az előállítások száma 342-ről 324-re, a végrehajtott
elővezetések 165-ről 250-re változott. Az elővezetések kapcsán ez 51,5% -os növekedést jelent.
A büntetőfeljelentések száma 67-ről 52-re – a bűncselekmények számának csökkenésével
arányban – 22,4%-kal csökkent. A szabálysértési feljelentések száma 1623-ról 1386-ra változott,
ez 17,6%-os csökkenést jelent. A helyszíni bírságok 655-ről 966-ra változtak (+47,5 %).
A pozitív eredményt mutató alkoholteszteres vizsgálatok száma 41-ről 69-re nőtt, ez 68,3%-os
növekedés. A közigazgatási eljárások száma 339-ről 341-re változott, mely 0,6%-os növekedést
eredményezett.
A családon belüli erőszak, illetve a súlyosabb bűncselekmények megelőzésének egyik hatékony
eszközeként, az elmúlt évben 20 esetben alkalmaztuk az ideiglenes megelőző távoltartás
jogintézményét.
Az ideiglenes megelőző távoltartás során hozott határozatokban, illetve a bírósági végzésekben
rögzítettek betartását visszatérően ellenőriztük, a távoltartó határozat szabályait 10 esetben
megszegték, 4 esetben normál eljárást folytattunk le, 6 esetben gyorsított bíróság elé állítást
alkalmaztunk.
3. A rendezvénybiztosítások
A tavalyi évben a folyamatosan jelenlévő járványhelyzet miatt a településeken a „falunapok”,
kulturális, sportrendezvények részben kerültek megtartásra, azok is korlátozott számú részvétel
mellett.
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Területünkön a tavalyi évben, 36 esetben választási rendezvény, 4 esetben állami rendezvény,
22 esetben kulturális rendezvény került megtartásra.
A biztosítási, visszatérő ellenőrzéssel megvalósult feladatainkat esemény nélkül, maradéktalanul
végrehajtottuk.
Kiemelt rendezvényünk volt az edelényi város napok, a szendrőládi „Remete Napok”, az
edelényi Tankcsapda koncert és a hidvégardói Edda koncert. A biztosítási feladatot a
rendőrkapitányság kijelölt állománya példaértékűen végrehajtotta.
4. Az esetlegesen bekövetkezett katasztrófa, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban
végrehajtott rendőri feladatok
A kialakult járványhelyzet az év során számtalan feladatot generált a rendőrkapitányság
állománya részére.
A fentieket alátámasztja az is, hogy annak ellenére, hogy a közterületi fő/óraszám jelentősen
csökkent a területen, közbiztonsági deficit nem merült fel, a közrendvédelmi állomány
intézkedési mutatói jók.
Az év során a katasztrófahelyzet tárgykörben, a COVID-19 vírus elleni védekezés rendőri
feladatait maradéktalanul végrehajtottuk.
Ezeket a feladatokat szolgálatszervezéssel (összetartással) végrehajtottuk, illetve végrehajtjuk.
A vonatkozó rendeletek betartásának igyekeztünk nyomatékosan érvényt szerezni.
A rendőri ellenőrzések rendszeresek, sokszor parancsnoki irányítás mellett kerültek
végrehajtásra.
A következetes ellenőrzéseknek köszönhető, hogy az állampolgárok jogkövető magatartása
javult, az előírt korlátozó intézkedéseket igyekeznek betartani.
Társszervekkel védelmi gyakorlat végrehajtására nem került sor.
A rendőrkapitányság személyi állománya egység készlet, illetve személyi felszerelés formájában
ellátásra került, bőr- és légzésvédelmi eszközökkel (gázálarc, gumikesztyű, szájmaszk,
fertőtlenítő gél, stb.).
A rendőrkapitányságon a járványhelyzet kapcsán bevezetett intézkedések folyamatosan
betartásra kerülnek, ezzel kapcsolatban probléma nem merült fel.
A téli időszakra vonatkozó rendkívüli helyzetek kezelésére kidolgozott szakmai protokollt az
állomány ismeri, a feladatokat végrehajtja.
A téli időjárásból adódó kockázati tényezőkkel érintett kritikus területek (parkok, terek,
útszakaszok, egyedül élő időskorúak által lakott lakások stb.) rendszeres ellenőrzésre kerültek.
A védelmi feladatokkal megbízott, a szakirányítás által szervezett összevont felkészítéseken
rendszeresen részt vett, a meghatározott feladatokat végrehajtotta, a rendőrkapitányság vezetői
állománya részére tájékoztatást, a beosztott állomány részére további oktatásokat tartott.
Az év során területünkön katasztrófahelyzet nem következett be.
A védelmi feladatokkal megbízott személyével kapcsolatban az év során változás nem
következett be.
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5. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése
A rendőrkapitányság illetékességi területén lévő 45 település körzeti megbízotti szolgálattal
teljesen lefedett. A rendőrkapitányságon összesen 12 fő körzeti megbízott teljesít szolgálatot,
három körzeti megbízotti csoportba osztva. Összesen 12 körzeti megbízotti irodával
rendelkezünk, melyek 4-4-4 arányban oszlanak meg a rendőrkapitányság, illetve a két
rendőrőrshöz tartozó településeken.
Körzeti megbízottjaink folyamatosan folytatnak bűnmegelőzési tevékenységet is elsősorban, a
leginkább veszélyeztetett, időskorú, illetve fiatal, gyerekkorú személyeket érintően. A
tanintézményekben, nyugdíjas klubokban igyekeznek rendszeresen megjelenni, ellátják az
iskolarendőri feladatokat is, melynek keretében rendszeresen megjelennek az iskolákban,
felveszik a kapcsolatot az igazgatókkal, tanárokkal. Felvilágosító, megelőzési órákat tartanak.
Részt vesznek az iskolai rendezvényeken. A bűnügyi szolgálattal kialakított kapcsolatuk
példaértékű. A települések polgárőr egyesületeivel rendszeresen látnak el közös szolgálatot,
előre tervezett vezénylés alapján. A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés terén
Boldva, Balajt, Tomor és Szendrőlád település polgárőr egyesületeivel kiemelkedően jó a
kapcsolatot.
A fent említetteknek megfelelően 37 500 átlagos lakosságszámmal számolva a településen 100
000 lakosra átlagosan 32 fő körzeti megbízott esik.
6. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ működése
A Tevékenység-irányítási Központhoz (a továbbiakban: TIK) kapcsolódó feladatokat
folyamatosan jó színvonalon végrehajtottuk. Rendőrkapitányságunkon a szolgálatirányító
parancsnoki rendszer 6 fővel működik. A parancsnokok közvetlen, jó kapcsolatot ápolnak a TIKben dolgozó kollegákkal (többen közülük a rendőrkapitányság állományából kerültek ki).
Az összehangolt munka eredményeként a közterületi szolgálatok, a bűnüldöző tevékenység
(forrónyomos) hatékonyan valósul meg. A TIK irányítással kapcsolatban a tavalyi évben
semmilyen probléma nem merült fel.
A szolgálatirányító parancsnokok szolgálati idő jelentős részét közterületen teljesítik, továbbá az
ellenőrzések is hatékonyabbak lettek ezáltal. Az általuk teljesítendő jelentések határidőre,
megfelelő szakmai színvonalon kerülnek továbbításra a TIK felé, ezzel kapcsolatos problémáról
jelzés nem érkezett a rendőrkapitányságra.
A tavalyi évben a szolgálatparancsnokok a TIK-ben folyamatosan részt vettek gyakorló
szolgálatokban, ami nagyban elősegítette az együttműködést, és a közös munkát.
7. Az igazgatásrendészeti tevékenység
A szabálysértési feljelentések száma 2021. évben 1890, előző év hasonló időszakában volt 1930
db-hoz képest ez a szám 2,1 %-os csökkenést mutat. Az eljárás alá vont személyek száma 1893
fő, míg az elmarasztalt személyek száma összesen 1666 fő volt, az eljárás alá vontak 88,0 %-a.
Feljelentés elutasítására a vizsgált időszakban 6 ügyben büntethetőséget kizáró ok (gyermekkor),
1 ügyben szabálysértés hiánya miatt.
Helyszíni bírság végrehajtása céljából összesen 1122 ügy érkezett. Ez a számadat az előző év
hasonló időszakában realizálódott 636 db ügyhöz mérve 76,4 %-os emelkedést mutat.
A fenti számadatokban damaki lakossal szemben 2021. évben összesen 4 esetben került sor
szabálysértési feljelentés megtételére, míg helyszíni bírság végrehajtása céljából 2 ügy érkezett
rendőrkapitányságunkra.
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A rendőrkapitányság illetékességi területén engedéllyel rendelkező sportszervezet az Edelény
Város Technikai és Tömegsport Egyesülete, mely 2021. évben 20 db engedélyezett sport
lőfegyverrel rendelkezett. Damak községben 2021. évben 12 fő rendelkezett vadászati célból
lőfegyvertartási engedéllyel, 4 fő rendelkezett személy-és vagyonőri igazolvánnyal.
2021. évben hatóságunkhoz pirotechnikai termék felhasználásával kapcsolatosan a pandémiás
helyzetre tekintettel 1 esetben érkezett bejelentés. Felügyeleti bírság kiszabására nem került sor.
8. A bűn- és balesetmegelőzés
8.1. Bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai, szakirányítás.
Az elmúlt évben a bűnmegelőzési tevékenységet rendőrkapitányságunkon döntő részben egy fő
kijelölt bűnmegelőzési előadó, drogprevenciós összekötő – egyéb nyomozói feladatainak
ellátásával párhuzamosan – végezte. Rendészeti, közbiztonsági munkáját segítették a
Közlekedésrendészeti Alosztály beosztottjai is.
A D.A.D.A. program keretén belül a területünkön lévő és igényüket jelző oktatási
intézményekben továbbra is sor került az osztályfőnöki órák megtartására. Tapasztalataink
szerint a pedagógusok és a gyermekek eddig is pozitívan fogadták a kezdeményezést.
Elsősorban a felső tagozatos tanulóknak tartottunk előadásokat, melynek során felhívtuk a
figyelmüket az őket leginkább érintő bűncselekményekre, jogsértésekre, azok következményeire,
az áldozattá válás megelőzése érdekében részletesen tájékoztattuk őket a veszélyforrásokról és
azok elhárítási lehetőségeiről.
Alapvető feladatunknak tartjuk, hogy a rendőrséggel a diákoknak és a pedagógusoknak pozitív
bizalmi kapcsolata alakuljon ki, hogy bármikor tudjanak hozzánk fordulni segítségért.
8.1.1. Család és gyermekvédelemi tevékenység, valamint a hozzátartozók közötti erőszak
helyzetének bemutatása.
A bejelentések, feljelentések tartalmának elsődleges vizsgálata során minden esetben figyelmet
fordítunk a hozzátartozók közötti erőszak fennállásának vagy kizárásának megállapítására.
A család és gyermekvédelemmel kapcsolatban sokszor felmerül olyan információ, amely
kapcsán további intézkedések megtétele szükséges.
Ilyen körülmény észlelése esetén a jelzőrendszer tagjaként azonnal felvesszük a kapcsolatot a
családsegítő szolgálattal.
A hozzátartozók közötti erőszak visszaszorítása, az ideiglenes megelőző távoltartás elrendelése
tapasztalatunk szerint hathatós eszköz arra, hogy megakadályozza, hogy családban,
életközösségen belül súlyosabb bűncselekmény megvalósuljon.
A távoltartás elrendelése esetén pedig az azt megszegővel szemben következetesen alkalmazzuk
az őrizetbevétel jogintézményét.
Ideiglenes megelőző távoltartás elrendelése esetén, mindig vizsgáltuk azt is, hogy köz- vagy
magánvádra üldözendő bűncselekmény gyanúja fennáll-e, szükség esetén intézkedünk a
büntetőeljárás megindítására.
A hozzátartozók közötti erőszak tekintetében továbbra is megállapítható, hogy az ilyen
cselekmények nagy része nem válik a hatóságok előtt ismertté, látenciában marad.
Ennek oka leginkább az, hogy a sértettek vagy azért mert szégyellik, vagy mert félnek, tartanak
az elkövetőtől nem mernek bejelentéssel élni.
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Ugyanakkor tapasztaltuk azt is, hogy az eljárás megindulását követően a sértett meggondolja
magát, időközben kibékül az érintett személlyel és már nem együttműködő, nem kívánja a
felelősségre vonását.
8.1.2. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése, ezen belül a Rendőrség iskolai
prevenciós programjai (DADA, ELLEN-SZER, iskolai bűnmegelőzési tanácsadók, OVIZSARU program)
2021-ben a járványhelyzethez alkalmazkodva végeztük az illetékességi területünkön lévő
oktatási intézményekben a bűnmegelőzési tevékenységünket. Az évek óta jól működő
iskolarendőr program kedvező hatását jól jellemzi, hogy kollégáinkat az intézmények
ifjúságvédelmi felelősei haladéktalanul értesítik bármilyen jellegű deviáns vagy nem jog- és
szabálykövető magatartás történik a diákok, illetve azok szülei részéről.
Jó az együttműködésünk a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatokkal, valamint a
rendőrkapitányság illetékességi területén található oktatási intézményekkel, azok diákjaival,
vezetőivel és tanáraival egyaránt.
A rendőri jelenlét, valamint a pedagógusokkal és diákokkal folytatott kapcsolattartás
eredményeként az iskolákban előforduló magatartás problémák csökkentek.
Az illetékességi területünkön található – főként alapfokú – oktatási intézményekben az
iskolarendőrök és a bűnmegelőzési előadó nemcsak iskolai előadások keretén belül jelennek
meg, hanem különféle rendezvényeken is. Sajnos a tavalyi évben márciustól ilyen jellegű
rendezvény, együttműködés megtartására nem volt lehetőség.
8.1.3. Az áldozatvédelem területén végzett rendőri tevékenység bemutatása
Illetékességi területünkön felmértük a hátrányos helyzetben lévők, az időskorúak, a potenciális
sértetté válás jegyeit magukon hordozó személyek körét.
Több településen tartottunk bűnmegelőzési célú előadásokat időskorúak áldozattá válásának
megakadályozása érdekében a korábbi években. Ezeken az előadásokon kiemelt hangsúlyt
fektettünk a „termékbemutatós”, illetve „unokázós” csalások ismertetésére, valamint az idősek
sérelmére jellemzően elkövetett bűncselekményekre, azok megelőzési lehetőségeire, valamint
megismertettük velük a vagyonvédelem során használható eszközöket.
Többször sor került a kiszolgáltatott helyzetben lévők részére szóróanyag kiosztására, amely az
ún. „trükkös lopásokra” és az áldozattá válás megakadályozására helyezte a hangsúlyt. Ezen
prevenciós tevékenységet a jövőben is folytatni fogjuk.
Az áldozatvédelmi tevékenységünk keretében együttműködünk az egyházak képviselőivel,
családsegítő szolgálatokkal, szociális területen dolgozókkal annak érdekében, hogy közösen
tudjuk megoldani a felmerülő problémákat és tudjunk segítséget nyújtani az érintetteknek.
A büntetőeljárások sértettjei részére az áldozatsegítéssel kapcsolatos felvilágosítást minden
esetben megadjuk, tájékoztatjuk őket a lehetőségekről. Minden esetben kiállítjuk – és továbbítjuk
a kormányhivatal felé – a sértettek, sértett tanúk részére a szükséges tájékoztatót.
A rendőrkapitányságon a jogszabálynak megfelelően kijelölésre került áldozatvédelmi felelős,
aki fogadóórát tart a rendőrkapitányság épületében, melynek időpontja a rendőrségi épületekben
kihelyezésre, az edelényi Városi Televízióban megjelentetésre került, továbbá az
önkormányzatoknál kifüggesztett szórólapokkal is propagáltuk tevékenységét.
8.1.4. Az emberkereskedelem elleni küzdelem bemutatása
Illetékességi területünkön nem regisztráltunk ezzel összefüggésben bűncselekményt, azonban
bűnmegelőzési és felderítési vonatkozásban kiemelt figyelemmel kísérjük, szenzitíven kezeljük
az esetlegesen ezzel kapcsolatos információkat.
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8.1.5. A megelőző vagyonvédelemben végzett tevékenység
Megelőző vagyonvédelmi tevékenységünk keretében az elkövetett bűncselekményeket
áttekintve értékeljük az azokat lehetővé tevő vagy elősegítő körülményeket, ezekre pedig a
sértettek figyelmét is felhívjuk. Amennyiben a lakosság nagyobb réteget érintően válik
szükségessé tájékoztatás, akkor az ezekre vonatkozó felhívásunkat a helyi médiában
megjelentetjük. A bűnmegelőzési előadásainkon a vagyonvédelem témaköre is felmerül, az ezzel
kapcsolatos fontos tudnivalókat is megosztjuk a jelenlévőkkel.
A magánszemélyek illetve egyéb intézmények, vállalkozások részére rendszeresen felhívjuk a
figyelmet, hogy miként védhetik tulajdonukat, milyen vagyonvédelmi eszközöket használhatnak.
Kérdéseikkel bármikor bizalommal fordulhattak az előző években is rendőrkapitányságunkhoz
és 2022-ben is megteszünk mindent a bűncselekmények elkerülése érdekében.
A legtöbb vállalkozás, közintézmény el van látva a megfelelő biztonságtechnikai eszközzel,
mely segítségével egy esetleges jogsértő magatartás során a rendőrség képes gyorsan és
hatékonyan beavatkozni és megszakítani egy esetleges felmerülő bűncselekményt.
"Vagyonvédelmi eszközök, módszerek" témakörében az állampolgárok rendőrkapitányságunk
bűnmegelőzési előadójához fordulhatnak, melyet propagáltunk plakáttal és a helyi médiában.
8.1.6. A kábítószer prevenció helyzete
Kábítószerek fogyasztásának veszélyeire és annak jogi következményeire, ahogy 2021-ben, úgy
2022-ben is kiemelt figyelemmel tekintünk. Drogprevenciós előadásokat a korábbi években –
2020. kivételével – folyamatosan tartottunk a helyi oktatási intézményekben előzetes
egyeztetések után, melyekről pozitív visszajelzéseket kaptunk. Ezekre tapasztalatunk szerint
fokozott igény mutatkozik. A D.A.D.A. programok keretében szintén a korábbi években,
végrehajtásra kerültek olyan foglalkozások, melyek a kábítószer fogyasztáshoz vezető utat,
annak problémakörét célozzák meg. Fontosnak tartjuk, hogy személyiségfejlesztésen vegyenek
részt a diákok az előadásokon, ahol azt próbáljuk elérni, hogy maguk jöjjenek rá arra, hogy
milyen emberi értékeket veszíthetnek el a kábítószerek, egyéb drogok használata során. A
gyerekeknek szóló előadások mellett a velük foglalkozó tanár, ifjúságvédelmi felelős, szociális
munkás, családsegítő figyelmét is felhívtuk a gyermekeket veszélyeztető tényezőkre.
Az ELLEN-SZER programot jelenleg nem tudjuk végezni, mivel a rendőrkapitányságon nincs
ilyen képzettséggel rendelkező személy.
Területünkön működik a Kábítószer Egyeztető Fórum, melynek keretében biztosítjuk
jelzőrendszer tagjai között az információk eljutását, illetve egyeztetünk a drogproblémával
összefüggő feladatokról a részt vevő állami, önkormányzati, egyházi és civil szervek,
szervezetek képviselőinek bevonásával.
8.1.7. Kiberbiztonság bemutatása
Az Alaptörvényben, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben, valamint ez utóbbi
felhatalmazása alapján más jogszabályban meghatározott bűnmegelőzési, bűnüldözési
feladatkörünkben végztük a bűncselekmények megelőzését, megakadályozását és felderítését,
valamint a bűncselekményből származó vagyon visszaszerzését a kiberbűnözés valamennyi
szegmense tekintetében. Vonatkozásunkban a számítógépes rendszerek elleni támadások, az
internetes csalások, az elektronikus banki csalások, a bankkártyabűnözés, valamint a gyermekek
online szexuális kizsákmányolása volt jellemző, megjelenő kategória.
Ezen eljárásaink során minden esetben jelentős mértékben támaszkodtunk szakirányítónk,
szakértők és szaktanácsadók segítségére, illetőleg megkeresések útján különböző informatikai és
pénzügyi adatok beszerzésére.
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A későbbi, esetleges személyügyi változás esetén kiemelt prioritásként kezeljük majd, hogy
lehetőség szerint, ez irányba megfelelő kompetenciával, affinitással rendelkező személy kerüljön
bűnügyi ügyfeldolgozó munkakörbe, aki elsajátíthatja a kiberbűnözés elleni küzdelem alapjait,
valamint ismereteit a témában folyamatosan bővítse.
8.2. Az iskolaőri tevékenység
működésének értékelése).

bemutatása

(az

Iskolaőrség

megalakulása,

eddigi

A rendőrkapitányság működési területén négy iskola érintett. Edelényben a Borsodi Általános
Iskola, ezen túlmenően további három alapfokú intézmény Tornanádaska, Bódvaszilas és Rakaca
településen. Jelenleg tartalék iskolaőrünk nincs, azonban igyekszünk pótolni. Ezzel
összefüggésben több jelentkezőt fogadtunk az elmúlt hónapokban, azonban az elsődleges
egyeztetést követően, kivétel nélkül elálltak. Az okok különbözőek voltak.
Volt, aki a kapcsolódó jövedelmet kevesellte, volt, aki a kötelező védőoltást nem szerette volna
felvenni, de előfordult, hogy a munkába járással összefüggő közlekedési nehézségek merültek
fel.
Az iskolaőreink tevékenységével kapcsolatosan kijelenthető, hogy azt jó színvonalon, jog- és
szakszerűen végzik. Ezt támasztják alá rendszeres ellenőrzéseink tapasztalatai, valamint az
oktatási intézmények vezetőinek, munkatársainak visszajelzései.
8.3. Bűnmegelőzési témájú sikeres pályázatok, együttműködések bemutatása.
A 2021-es évben nem volt sikeres pályázatunk a témakörben, illetve ezzel összefüggő
együttműködést sem végeztünk.
8.4. Bűnmegelőzési tartalmak közösségi médiában történő megjelenése.
A bűnmegelőzéssel kapcsolatos tevékenységünket minden alkalommal kommunikáltuk a sajtó
irányába, az ezzel összefüggő elektronikus publikációkat osztottuk meg a közösségi felületeken.
8.5 A baleset-megelőzési tevékenység
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság által a Komplex Ellenőrzés
Végrehajtására kiadott feladattervben foglaltakat 2021-ban maradéktalanul végrehajtottuk. E
mellett rendszeresen hajtottunk végre „leállításos” sebességellenőrzést.
A gyalogos, illetve kerékpáros balesetek megelőzése érdekében a napi szolgálatok, illetve a havi
helyi akciók során folyamatosan folytattuk a prevenciós tevékenységünket, melyek alkalmával
eljártunk a szabálytalankodó gyalogosokkal, kerékpárosokkal, illetve az elsőbbséget meg nem
adó járművezetőkkel szemben.
Rendszeresek voltak az ittas, illetve bódult állapotban lévő gépjárművezetők kiszűrésére irányuló
akciók, ellenőrzések.
Balesetmegelőzési tevékenységünk kapcsán több alkalommal is megjelentünk a helyi médiában,
az évvégi ünnepek előtt felhívtuk a figyelmet a leggyakoribb veszélyforrásokra.
8.6 Az " iskola rendőre" program
2021-ben is folytattuk az "iskola rendőre" programot, melynek keretében az oktatási
intézményekre és azok környékére kiemelt figyelmet fordítottunk. A program keretében a
tanévkezdési kampánnyal kapcsolatos feladatokat végrehajtottuk.
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Ezen túlmenően áttekintettük, elemeztük a frekventált helyeken lévő oktatási intézmények
közvetlen környezetének közbiztonsági és közlekedésbiztonsági, illetve bűnügyi helyzetét.
Szeptember hónapban az oktatás kezdetének és befejezésének időszakában, biztosítottuk a
kiemelt rendőri jelenlétet azon általános iskolák környékén, ahol a közbiztonság és
közlekedésbiztonság ezt indokolta.
A járványhelyzet kihirdetése után az iskolarendőrök rendszeresen online tartották a kapcsolatot a
pedagógusokkal, iskolákkal.
Kiemelt feladatként szerepelt a 112-es segélyhívó számmal kapcsolatos hívások ismertetése.
9. Együttműködés
9.1. A helyi önkormányzatokkal való együttműködés
Az önkormányzatokkal való együttműködés kiváló. Az önkormányzatok által szervezett
önkormányzati beszámolókon, testületi üléseken, közmeghallgatásokon - a pandémia előtti és
utáni időszakban - minden alkalommal jelen voltunk. Az önkormányzatok vezetőivel kiemelten
jó kapcsolatot ápolunk. Valamennyi szervezettel megkötött együttműködési megállapodásokban
foglalt kötelezettségünknek eleget tettünk. Kiemelten jó a roma nemzetiségi önkormányzatokkal
történt kapcsolattartást. Összesen kilenc roma nemzetiségi önkormányzattal rendelkezünk
együttműködési megállapodással. A tavalyi évben több alkalommal – a vírushelyzet miatttelefonon egyeztető megbeszélésre került sor több roma nemzetiségi önkormányzat
tisztségviselőivel, a roma nemzetiség és a rendőrség kapcsolatának javítását célzó feladatterv
keretén belül. 2021. évben a rendőrkapitányság vezetője 9 település közrendjének,
közbiztonságának helyzetéről számolt be. A beszámolókat a települések képviselőtestületének
jelenlévő tagjai - tartózkodás nélkül - egyhangúlag elfogadták
9.2. A bíróságokkal, az ügyészségekkel történő együttműködés
Az ügyészségekkel, valamint a bíróságokkal történő együttműködés kiváló, a kapcsolattartás
folyamatos. Az egyeztetést, közös megbeszélést igénylő ügyekben folyamatos a kapcsolattartás.
Ez jelenleg elsősorban telefonon valósul meg.
9.3. Oktatási intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel együttműködés
Oktatási intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel az együttműködés kiváló. Kiemelten
jó kapcsolatot ápolunk a helyi történelmi egyházakkal, a helyi médiával.
Az Edelény városban működő oktatási intézményekkel szintén jó kapcsolatot ápolunk. A
korábban leírtaknak megfelelően több előadást is tartottunk az itt tanulók részére, különböző
témákban.
Kiemelkedően jó kapcsolatot ápolunk az Észak-Magyarországi Horgász Egyesület, Rakaca-tavi
halőreivel, akikkel együttműködési megállapodással is rendelkezünk.
Minden évben rendszeresen tartunk ellenőrzéseket a területünkön található folyóknál, tavaknál,
melyek során nem csak a tiltott horgászatot, halászatot ellenőrizzük, de ellenőrizzük a vízen,
gáton való közlekedés szabályainak betartását is.
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9.4. A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés értékelése, a megkötött
együttműködési megállapodások száma, ellátott közös szolgálatra vonatkozó adatok.
Illetékességi területünkön működő 11 polgárőr egyesülettel érvényes együttműködési
megállapodással rendelkezünk, velük a kapcsolatunk kiváló.
Kiváló munkakapcsolatot alakítottunk ki valamennyi aktívan működő egyesülettel.
A tavalyi évben a járványhelyzet miatt egy alkalommal tartottunk személyes egyeztető
megbeszélést.
A szolgálatuk, a közös szolgálatok ellátása mindig az aktuális közbiztonsági- bűnügyi helyzethez
igazodik. Tavaly 380 órában 81 polgárőr és 83 rendőr részvételével láttunk el közös szolgálatot a
polgárőrökkel.
Minden esetben – amennyiben a polgárőr egyesületek igényelték – a szakmai segítséget a
korábbi évek gyakorlatának megfelelően megadtuk.
9.5. Az egyes
együttműködés

rendészeti

feladatokat

ellátó

szervekkel,

személyekkel

történő

Az illetékességi területünkön az Aggteleki Nemzeti Park őrszolgálatával, az erdészeti
igazgatóságok munkatársaival, Edelény város közterület felügyelőivel, illetve a Rakaca-tónál
lévő halászati őrökkel, az együttműködésünk kiemelten jó színvonalú, hosszú évekre
visszavezethető.
A vezetői állomány illetve a körzeti megbízotti, közterületi szolgálatot ellátó állomány
folyamatos napi kapcsolatot tart velük.
A tavalyi évben összesen 5 alkalommal került sor közös megbeszélésre rendőrkapitányságunkon.
Értékeltük a végrehajtott feladatokat, illetve újakat határoztunk meg az év hátralévő részére.
A kialakult járványhelyzet kapcsán több alkalommal került sor telefonon keresztüli (online)
megbeszélésekre is.
Az Edelényi Futóegyesülettel is kiváló a kapcsolatunk, az általuk szervezett futásokat
Közrendvédelmi Alosztály állománya szokta biztosítani.

III.

Összegzés

A bűnügyi, közbiztonsági helyzet alakulása és az elért eredmények ismeretében az Edelényi
Rendőrkapitányság 2021. évi munkájáról megállapítható, hogy a meglévő létszámmal és
technikai feltételekkel, belső forrásaink felhasználásával, az önkormányzatok és más
együttműködő szervek hatékony támogatásával, segítségével az adott feladatokat és azok
mennyiségét figyelembe véve kiváló teljesítményt nyújtott.
Rendőrkapitányságunk a kitűzött célokat elérte, megfelelt annak az elvárásnak, hogy
illetékességi területünkön az állampolgárok nyugodt, félelemtől mentes, biztonságos életet
élhessenek.
2022. évre vonatkozó célkitűzéseink az alábbiak:
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. Az állománymegtartó képesség javítása érdekében
kiszámítható pályát nyújtó munkahely biztosítása, a személyi állomány juttatásait érintő
kormányzati intézkedések végrehajtásához kapcsolódó feladatok szakszerű és határidőre történő
végrehajtása, a beválásvizsgálat eredményeinek felhasználásával a rendőrképzés megkezdett
modernizációjának a szakmai elvárásokhoz, életpálya-modellhez, munkaerőpiaci feltételekhez
igazodó folytatása. Végre kell hajtani a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer
(KSZDR), valamint a Személyzeti Támogató és Nyilvántartó Rendszer (SZTNYR)
bevezetésével és működtetésével kapcsolatos feladatokat.
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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.
Edelény, időbélyegző szerint
Tisztelettel:
dr. Toldi - Tóth Gábor r. ezredes
rendőrségi tanácsos
kapitányságvezető
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