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I. BEVEZETÉS 
 
A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8. § (4.) bekezdése meghatározza, hogy – 
amennyiben kérik – az önkormányzatok képviselı testületei elıtt minden évben be kell 
számolni a terület közbiztonsági helyzetérıl.  
A beszámoló alkalmával értékelésre kerül Sajószentpéter város bőnügyi és közrendvédelmi 
helyzete, a közbiztonság állapota.  
A – Kazincbarcikai Rendırkapitányság szervezeti egységeként mőködı – Sajószentpéteri 
Rendırırs állománya 2009. évben is a törvényekben, utasításokban meghatározottak szerint 
teljesítette feladatait, maradéktalanul megfelelve az Országos Rendır-fıkapitányság és a 
Megyei Rendır-fıkapitányság vezetése által meghatározott követelményrendszernek. 
 
A Sajószentpéteri Rendırırs – mely létrehozására 1990-ben az országban másodikként került 
sor -  illetékességi területéhez kb. 16.000 lakos tartozik, Sajószentpéteren kívül Alacska és 
Berente községekkel együtt. /1.sz. melléklet / 
 
Területünkön jelentıs számú etnikai kisebbség él, ennek ellenére 2009. évben sem érkezett 
olyan panasz, amely bárki származására lenne visszavezethetı.    
 
A Sajószentpéteri Rendırırs állománytábla szerinti létszáma 2009. évben 23 fı volt. Ebbıl 1 
fı ırsparancsnok, 1 fı bőnügyi csoportvezetı, 1 fı közrendvédelmi csoportvezetı. 
A bőnügyi csoportban 3 fı nyomozó és a Kazincbarcikai Rendırkapitányság Bőnügyi 
Osztályáról vezényelt 1 fı bőnügyi technikus, míg a közrendvédelmi csoportban 15 fı 
egyenruhás tartozik. A közrendvédelmi állományból 2009. évben 1 fı végig távol volt GYED-
en, míg 1 fı szintén egész évben betegállományban volt.  
1 fı KMB-s kutyavezetı szaktanfolyamot végzett eredményesen, így a Rendırırsön 2 fı 
KMB-s rendelkezik kiképzett szolgálati kutyával, ık Sajószentpéter városban, míg 1-1 fı 
KMB-s Alacska és Berente településeken látnak el körzeti megbízotti feladatokat.   
Fentieken kívül 2 fı közalkalmazottal egészül ki az ırs állománya. 
    
Munkánk meghatározó alapja 2009-ben is a törvényesség volt. Differenciálva segítettük a 
jogtisztelı állampolgárokat, a jog ellen vétıkkel szemben viszont felelısségre vonást 
alkalmaztunk. Ennek köszönhetıen a nyomozati eredményességünk a korábbi évek átlagaihoz 
hasonló színvonalon alakult.  
A rendırırs mőködésének megismeréséhez röviden érinteni kell a rendırkapitányság 2009. évi 
tevékenységét is. 
  
A Kazincbarcikai Rendırkapitányság nyomozati eredményességi mutatója a tavalyi 66,31 %-
hoz képest, 2009. évben 66,44 %-ra változott. /2. sz. melléklet/   
 
Az ismertté vált bőncselekmények száma, a megyei tendenciával ellentétben, 2,27 %-kal 
növekedett. A bőncselekmények számának alakulását hosszabb távon tekintve megállapítható, 
hogy 2005. évben 15,11 %-os, 2006. évben 7,02 %-os volt a növekedés, majd a több éven át 
tartó folyamat 2007. évben állt meg, ekkor csekély mértékő, 1,96 %-os csökkenés következett 
be. 2008-ban már jelentısebb mértékben, 10,08 %-al volt kevesebb az ismertté vált 
bőncselekmények száma, ezt követte a 2009. évben tapasztalt 2,27 %-os növekedés. 
 
A rendırségi törvényben meghatározott feladataink végrehajtását társadalmi összefogás 
támogatta. A jó szándékú polgárok eddig is segítettek bennünket, melynek korrekt, 
szélsıségektıl mentes fenntartása 2010. évben is érdekünk.  
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Feladataink 2010. évben sem csökkennek. A terület sajátosságai az elmúlt években nem 
változtak jelentısen, azonban lakosaink megélhetési feltételei tovább romlottak. 
Munkahelyteremtı beruházások nem történtek, a bekövetkezett gazdasági világválság hatására 
még inkább tapasztalható a lakosság elszegényedése.  
 

II. VEZETÉS-IRÁNYÍTÁS 
 
 
A kapitányság vezetıi állományában a 2008. évhez hasonlóan, 2009. évben is történtek 
változások. Ezek elsısorban a 2008. évben vezetıi feladatok ellátásával megbízott kollégák 
beosztásba történı kinevezését jelentette, igaz mindezek mellett újabb megbízások is történtek.  
Ennek megfelelıen 2009. január 01-i hatállyal került sor Anga András r. századosnak az 
Igazgatásrendészeti Osztály osztályvezetıi, valamint Czipczer János r. hadnagynak a 
Közrendvédelmi Osztály, İr- és Járırszolgálati Alosztály alosztályvezetıi, 2009. július 01-i 
hatállyal pedig Lengyel Csaba r. hadnagynak a Rendırırs Rudabánya ırsparancsnoki 
beosztásba történı kinevezésére. 
 
A Közlekedésrendészeti Osztály vezetıjének, Berecz István r. ırnagynak nyugállományba 
vonulás miatt a szolgálati viszonya megszüntetésre került, feladatait megbízás alapján dr. Fóris 
Zoltán r. százados – a Rendırırs Rudabánya, Bőnügyi Csoport csoportvezetıje – látta el 2009. 
május 01-tıl. Az ı kinevezésére a 2008. évben a Bőnügyi Osztály osztályvezetıi feladatainak 
ellátásával megbízott Tündik Csaba r. ırnagy és a Bőnügyi Osztály, Vagyonvédelmi Alosztály 
szintén 2008. évben megbízott alosztályvezetıjének, Andó László r. fıhadnagy kinevezésével 
egyidıben, 2010. január 01-i hatállyal került sor.  
 
Az év során szintén nyugállományba vonulása miatt távozott a Rendırırs Sajókaza élérıl dr. 
Márton Csaba r. ırnagy, ırsparancsnok. Helyét elıször Mocsári János r. alezredes, a 
Határrendészeti Osztály osztályvezetıje vette át, majd az ı szolgálati viszonyának – 
átszervezés miatt, nyugállományba vonulás – megszüntetését követıen 2009. november 01-tıl 
megbízás alapján Szekeres József r. ırnagy  a BAZ MRFK Bőnügyi Igazgatóság kiemelt 
fınyomozója került az ırs élére. 
 
A Sajószentpéteri Rendırırs vezetésében és irányításában 2009. évben személyi változás nem 
történt. Szternai Tamás r. ırgy. İrsparancsnok irányítása alatt a bőnügyi és közrendvédelmi 
csoportvezetı vezetésével folyik az állomány irányítása. 
 

III. BŐNÜGYI HELYZET ÉRTÉKELÉSE  
 
 
A Sajószentpéteri Rendırırsön folyamatosan magas színvonalú, kiegyensúlyozott, 
szélsıségektıl mentes bőnügyi megelızı, felderítı munka folyik. 2009-ben is teljesítettük 
feladatainkat, eredményességünk a korábbi évekhez hasonló. 
 
Az ismertté vált bőncselekmények alakulása: 
 
A 2009. évben befejezett nyomozásokban az ismertté vált bőncselekmények száma az elızı 
évhez viszonyítva országos szinten 3,5 %-al, míg Borsod-Abaúj-Zemplén megyében ettıl 
nagyobb mértékben, 15,9 %-al csökkent. 
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A Kazincbarcikai Rendırkapitányság tekintetében a 2009. év I-XII. hónapokban befejezett 
nyomozásokban az ismertté vált bőncselekmények száma  2008. évhez viszonyítva a megyei 
szinten tapasztaltaktól eltérıen kis mértékben, 2,27 %-al emelkedett.  
Sajószentpéteri  városban 359 db-ról 354-re mérséklıdött a bőncselekmények száma, mely 1,39  
%-os csökkenést mutat.   
 
2009. évben megyénkben 24.428 bőncselekmény jutott a rendırség tudomására, ez napi 
átlagban 66,9 db bőncselekményt jelent. 
Ugyanezt a mutatót tekintve a Kazincbarcikai Rendırkapitányság illetékességi területén 2009. 
évben elkövetett 2.116 db bőncselekmény napi átlagban 5,8 db-ot jelent, míg ugyanez a 
mérıszám 2005. évben 6 db/nap, 2006. évben 6,4 db/nap, 2007. évben 6,3 db/nap, míg 2008-
ban 5,7 db/nap volt. 
Sajószentpéteren 2008. évben naponta 1,005db/nap, míg 2009. évben 0,97 db/nap az elkövetett 
bőncselekmények napi átlaga.    
A Kazincbarcikai Rendırkapitányság területén 2008. évben 1.223, míg 2009. évben 1.150 
természetes személy vált illetékességi területünkön valamely bőncselekmény sértettjévé, míg a 
nem természetes személyek sérelmére elkövetett bőncselekmények száma 2008-ban 374, 2009-
ben pedig 553 volt. A természetes személyek tekintetében statisztikailag 2008-ban minden 
62,2-ik, míg 2009-ben minden 66,2-ik vált valamely bőncselekmény sértettjévé. 
 
A bőncselekmények területi megoszlásának elemzésére a 2009. évben bevezetett ENYÜBS 
rendszer adatai alapján nincs lehetıség, mivel a statisztika – a városok kivételével - nem 
tartalmazza az egyes településeken elkövetett bőncselekményeket. A korábbi évek átlagát 
vizsgálva látható, hogy a legtöbb cselekményt Kazincbarcikán és Sajószentpéteren követik el, 
ezen a két településen kívül a legfertızöttebb Sajókaza,  Múcsony és Rudabánya. Legkevesebb 
– évente tíz alatti számú -bőncselekményt követik el Alsószuha, Dövény, Felsıkelecsény, 
Sajógalgóc, Trizs, Jákfalva, Mályinka, Ragály, Imola, Alsótelekes, Kánó és Szuhafı és 
Zádorfalva községekben. A legkisebb lélekszámú falvakban minimális az elkövetett 
cselekmények száma, míg a sőrőn lakott településeken a bőncselekmények száma is több.  
/ 3-4. sz. mellélet / 
 
A kapitányság illetékességi területén a bőnözés szerkezetében és struktúrájában az egyes 
bőncselekmény kategóriák abszolút számadatait és összbőnözésen belüli arányait figyelembe 
véve 2009. évben sem következett be olyan alapvetı változás, amely térségünk közrendjét, 
közbiztonsági helyzetét jelentısen befolyásolta volna, avagy tendenciaként értékelhetı 
változást jelentene. 
Továbbra is a vagyon elleni bőncselekmények alkotják az ismertté vált bőncselekmények 
legnagyobb hányadát, ez az arány minden évben 60 % körül alakul, 2009. évben 59,49 % volt. 
Az elızı évhez képest 2009-ben kis mértékő, 4,3 %-os növekedés volt tapasztalható a vagyon 
elleni cselekményeken belül, számuk 1.207-rıl 1.259-re nıtt.  
A 2008. évi nagyon jelentıs, 36,57 %-os visszaesést követıen 2009-ben kisebb mértékben, 
6,57 %-al tovább csökkent a közlekedési bőncselekmények száma, amely több évre 
visszatekintve is a legalacsonyabb számban fordult elı 2009-ben.  
A személy elleni bőncselekmények esetében a 2008-ban bekövetkezett nagy arányú, 45,1 %-os 
emelkedést követıen kis mértékő, 4,51 %-os csökkenés következett be. A személy elleni 
bőncselekmények számának a korábbi évekhez viszonyított növekedését a Büntetı 
Törvénykönyv 2008. január 1-tıl hatályba lépett módosításával büntetendıvé nyilvánított 
zaklatás bőncselekmények viszonylag nagy száma okozta. 
Nagy mértékben, 36,57 %-al csökkent a közlekedési bőncselekmények száma is, amely több 
évre visszatekintve is 2008-ban fordult elı a legalacsonyabb számban.  
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Az ismertté vált bőncselekmények kategóriánként: 
 
Az állam, béke, emberiség elleni bőncselekmény a Kazincbarcikai Rendırkapitányság 
illetékességi területünkön továbbra is ismeretlen, évtizedek óta nem fordult elı. 
 
Személy elleni bőncselekmények: 
A Btk-nak ezen fejezetében foglalt bőncselekmények – ezen belül is az emberölés - azok közé 
tartoznak, melyek leginkább a közvélemény figyelmének középpontjában állnak. Az 
állampolgárok ezekben az ügyekben várják leginkább a felderítés sikerét és tartják számon 
legtovább eredménytelenségét. 
2005-2007 években a Kazincbarcikai Rendırkapitányság illetékességi területén egyaránt három 
emberölés történt, 2008-ban két eset fordult elı, míg 2009 évben négy emberölés nyomozása 
lett befejezve.  
 
Vadnán egy élettársi kapcsolatban élı pár férfi tagja családi viszály kapcsán ölte meg az 
élettársát, majd öngyilkosságot követett el. Kurityánban szintén családi veszekedés kapcsán 
egy házaspár nı tagja késsel megszúrta a férjét, aki a kórházi kezelés során elhalálozott. 
Sajókazán egy lakásbetörés során az elkövetıt késsel megszúrta a betörés sértettje, a sérült férfi 
életét a gyors orvosi beavatkozás mentette meg. Jelentısebb médiaérdeklıdést váltott ki 
Kazincbarcikán egy szórakozóhely elıtt történt eset, amikor egy roma származású fiatal férfit 
késsel megszúrt egy, a nyomozás kezdetén még ismeretlen elkövetı, melynek következtében a 
férfi a helyszínen elhalálozott. Az elkövetı kiléte a bőncselekményt követıen néhány nappal 
egy helyi fiatal férfi személyében ismertté vált. Az eljárás során indítékként az alkoholos 
állapotban kialakult szóváltás lett megállapítva, a bőncselekménynek etnikai színezete nem 
volt.  
 
 2005 2006 2007 2008 2009 Tendencia 
Személy elleni bcs. 166 142 153 222 212 - 4,51 % 
Emberölés  3 3 3 2 4 100,00 % 
Ebbıl emberölés kísérlete 1 2 1 1 2 100.00 % 
Szándékos testi sértés  114 109 122 136 137 0.73 % 
Sajószentpéter városban a személy elleni bőncselekmények száma kis mértékben emelkedett, 40 
db-ról 44 darabra, mely 10 %-os emelkedést jelent.  
A 2009. évben emberölés bőncselekményt nem követtek el, szemben 2008. évvel, amikor 2 db. 
emberölés történt a városban. 
A testi sértések elkövetését vizsgálva megállapítható, hogy a könnyő testi sértések elkövetése 
21,73 %-al csökkent a 2008. évi 23 db-ról 2009. évben 18-ra. 
A súlyos testi sértések száma megduplázódott, 9 db-ról 18-ra növekedett 2009. évben.       
 
A testi sértések vonatkozásában az elmúlt három évben kis mértékő emelkedés látható. A testi 
sértések színtere nagyrészt továbbra sem a közterület volt.  Ezen bőncselekmények hátterében 
továbbra is a korábban is jellemzı indítékok és motívumok, így az alkoholos befolyásoltság, 
házastársak, élettársak, rokonok ismerısök közötti harag, bosszú, féltékenység, anyagi viták 
stb. álltak. Megelızésükre rendıri eszközökkel esélyünk sem volt. 
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Házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs elleni bőncselekmények: 
 
 2005 2006 2007 2008 2009 Tendencia 
Összesen 89 85 67 47 62 31,91 % 
Erıszakos közösülés 3 0 2 2 4 100,00% 
Szemérem elleni erıszak 4 2 1 0 4  
Szemérem sértés 0 2 2 2 1 00,00  % 
Kiskorú veszélyeztet. 50 6 21 17 34 100,00% 
Tartás elmulasztása 23 27 17 15 15 0,00  % 
 
A Kazincbarcikai Rendırkapitányságon az ebbe a kategóriába tartozó bőncselekmények 
alakulását mint a fenti táblázatból is látható, döntıen a kiskorú veszélyeztetése és a tartás 
elmulasztása bőncselekmények száma határozza meg. Elmondható, hogy a büntetıjogi 
fenyegetettség általános preventív hatásán túlmenıen ezek a bőncselekmények rendészeti 
eszközökkel kevéssé elızhetıek, vagy akadályozhatók meg.  Az ezeket a bőncselekményeket 
jellemzı magatartásformák tanúsításának gyakorisága – azaz, hogy a szülık járatják-e iskolába 
a gyermekeiket, megfelelıen gondoskodnak-e róluk, felnıttek követnek-e el kiskorúakkal 
együtt bőncselekményeket, vagy az erre kötelezettek eleget tesznek-e tartási 
kötelezettségüknek – elsısorban az adott társadalmi környezet erkölcsi, mőveltségi 
színvonalától, az önkéntes normakövetéstıl függ. Az utóbbi években nagyobb prioritást kapott 
a családon belüli erıszak fogalomkörébe tartozó bőncselekmények megelızése és felderítése, a 
magunk részérıl a rendelkezésre álló eszközeinkkel mindent megtettünk a társadalmi 
elvárásnak. 
 
Erıszakos közösülés a kapitányság területén abszolút számban hosszú évek óta 2-5 között vált 
ismertté. Ezek az esetek mindig ismeretségi körön belül történtek, „útonállásszerő” elkövetés 
nem volt. 
 
A tartás elmulasztása bőncselekmény vonatkozásában a kapitányság illetékességi területén 
2003. évben ugrásszerő változás állt be és az emelkedés folytatódott 2006 évben is, míg 2007. 
és 2008. években csökkenés, 2009. évben pedig stagnálás volt tapasztalható.    
 
Prostitúcióval összefüggésbe hozható bőncselekmény továbbra sem vált ismertté területünkön. 
Sajószentpéteren a 2008. évivel megegyezıen 2009.évben is 3 esetben indult eljárás ezen 
bőncselekményi kategóriában, tartás elmulasztása miatt.   
 
Államigazgatás, igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni bőncselekmények: 
 
Ebbe a kategóriába tartozó bőncselekmények nyomozása legtöbb esetben a Nyomozó 
Ügyészség hatáskörébe tartozik. A Kazincbarcikai Rendırkapitányságot vizsgálva a 
bőncselekmények számadataiban minimális eltérés mutatkozik a vizsgált idıszakban. 
Sajószentpéteren megnövekedett 2009.évben az ebbe a kategóriába tartozó bőncselekmények 
száma, mivel a 2008. évi 1 eljárással szemben 5 esetben indult nyomozás. Jellemzı a hamis 
tanúzás, illetve hamis vád tényállásának megvalósítása. 
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 2005 2006 2007 2008 2009 Tendencia 
Összesen 29 22 39 18 16 -11,12 % 
Hiv.szem. ell. erıszak 3 3 5 5 2 -60,00 % 
Közfeladotot ellátó 
szem.elleni erıszak 

2 3 3 6 2 -66,67 % 

Hamis vád 4 6 5 2 1 -100 % 
Hatóság félrevezetése 1 2 2 1 0  
Hamis tanúzás 2 3 2 1 0  
Bőnpártolás 1 4 2 0 2  
Vesztegetés 8 1 0 0 0  
 
Közrend elleni bőncselekmények: 
 
A büntetı törvénykönyv legtöbb bőncselekményét magába foglaló fejezete. A közrend elleni 
bőncselekmények száma és aránya az összbőnözéshez viszonyítva a Kazincbarcikai 
Rendırkapitányságon 2004. évtıl folyamatosan csökkent, majd 2007. évben jelentısen 
emelkedett, 2008. évben 7,13 %-al, míg 2009. évben további 1,18 %-al  ismételten csökkent.  
A közrend elleni bőncselekményeken belül a leggyakrabban elıforduló és tipikusan a 
közterületen elkövetett, az állampolgárokat irritáló jogsértés a garázdaság, melynek száma a 
kapitányságon 2007. évi 94-rıl 2008-ban 127-re (35,11 %-al), míg 2009-ben 146-ra (további 
14,96 %-al) emelkedett. 
Sajószentpéteren a közrend elleni bőncselekmények száma jelentısen, mintegy 34,67 %-al nıtt. 
2008. évben 75, míg 2009-ben 101 esetben indult eljárás ebben a bőncselekményi 
kategóriában.  
A garázdaságok számában 50 %-os növekedés tapasztalható, mivel 2008. évben 22 db.2009.-
ben pedig 33 db. ilyen jellegő bőncselekmény történt a városban.    
 
Az egyes bőncselekmények tényállásait vizsgálva megállapítható, hogy a garázda magatartás 
elsısorban a szórakozóhelyekhez kötıdik és nagyrészt az ittasság következményeként valósul 
meg. Gyakorlatilag szinte minden esetben ittas személyek közötti szóváltás következtében 
kialakult, rövid idı alatt lezajló, többnyire 2-3 fı részvételével lezajló verekedéseket takarnak 
ezek az esetek, melyek következtében általában könnyő sérülés, vagy kisebb dologi kár 
keletkezik. Illetékességi területünkön nagyobb számú résztvevıvel, a köznyugalom jelentıs 
megzavarására alkalmas módon megvalósuló garázdaság egyik évben sem történt.  
A garázdaságok számának növekedésében szerepet játszott az is, hogy 2008. évben a 
Határırség és a Rendırség integrációja következtében rendezıdött kapitányságunk 
létszámhelyzete, lényegesen nıtt a közterületi rendıri jelenlét. Ennek eredményeként saját – 
azaz a közterületi szolgálatot ellátó állomány általi - észlelés alapján több olyan esetben is 
eljárás indul, amelyekben egyébként - például azért, mert a verekedésben a megsérült személy 
is aktívan részt vett - senki sem tett volna feljelentést, tehát e bőncselekmények terén vélhetıen 
csökkent a látencia. 
E bőncselekmény kategóriába tartozik még a viszonylag nagyobb számban elıforduló okirat 
hamisítás, melynek alakulása a közterületek biztonságát egyáltalán nem befolyásolja. 
Az idei év egyik fontos feladata – az elızı évhez hasonlóan - megkísérelni a garázdaság 
bőncselekmények visszaszorítását. A közterületen jelen lévı nagyobb rendıri jelenlét, valamint 
az, hogy nem megyünk el egyetlen ilyen bőncselekmény mellett sem, reményeink szerint 
hosszabb távon meg fogja hozni azt az eredményt, hogy a garázda magatartásra hajlamos 
személyek a felelısségre vonás kockázatát felismerve, a törvénybe nem ütközı módon 
rendezik konfliktusaikat. 
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Terrorcselekmény, fegyvercsempészet, bőnszervezet létrehozása, visszaélés radioaktív 
anyaggal stb. nem történt.  
A Kazincbarcikai Rendırkapitányságon állatkínzás 2008. évben 7, 2009. évben pedig 2 esetben 
fordult elı, melyet jellemzıen háziállat – fıként kutya, macska – szándékos elhagyásával, 
bántalmazásával, elpusztításával követtek el. 
Sajószentpéteren 2009. évben nem történt állatkínzás, szemben 2008. évvel, amikor 2 esetben is 
eljárás indult a fenti bőncselekmény elkövetése miatt. 
 
Visszaélés kábítószerrel bőncselekmény elkövetése nem jellemzı a területünkön, kapitánysági 
szinten 2007. évben 20, 2008-ban 33, míg 2009-ben 17 ilyen esetben jártunk el. 
Sajószentpéteren 2008-ban 1 esetben, míg 2009-ben 5 alkalommal indult eljárás ebben a 
bőncselekményi kategóriában. Minden esetben az eljárás alá vont személyek fogyasztók voltak. 
   
A kábítószerhez kapcsolódó bőnözés statisztikai adatokkal a legnehezebben felmérhetı 
tekintettel arra, hogy ezekben az ügyekben kizárólag rendıri észlelés, ill. rendıri feljelentés 
alapján indul eljárás, ezzel kapcsolatosan állampolgári, vagy más intézménytıl származó 
feljelentés nem érkezett. Ebbıl adódóan a látencia vélhetıen magas, az ilyen jellegő 
bőncselekményeknek csak egy kisebb része juthat a hatóság tudomására.  
 
A kábítószer fogyasztás jellemzıen a szórakozóhelyekhez kötıdik és alkalmi jellegő 
fogyasztást jelent – tehát elkövetési helye az ismertté vált esetekben jellemzıen a közterület -, 
iskolai kábítószer fogyasztásról, vagy terjesztésrıl nincs tudomásunk, az otthoni fogyasztás 
pedig gyakorlatilag rendıri eszközökkel nem érhetı tetten, így erre még becsült adatokkal sem 
rendelkezünk. Illetékességi területünkön a különbözı kábítószerek közül adataink szerint 
„füves cigaretta” formájában a marihuána és a hasis, valamint az ún. szintetikus hatóanyagú 
diszkódrogok, azaz a speed por és az extasi tabletta fordult elı. A köznyelvben „kemény 
drogként” emlegetett heroin, kokain, vagy más hasonló kábítószerek jelenlétét ezideáig nem 
tapasztaltuk. Olyan adataink nincsenek, hogy területünkön súlyos kábítószerfüggı személyek 
laknának, akik a kábítószer megszerzése érdekében követnének el más bőncselekményeket.  
 
Bár nem tartozik a kábítószer bőnözés körébe, de meg kell említeni azt a sokkal elterjedtebb 
módszert, amikor többnyire fiatalok a hétvégi szórakozás során különbözı, elsısorban az 
idegrendszerre ható, legális úton beszerzett gyógyszerekre tudatosan alkoholt fogyasztanak, így 
váltják ki a kábítószer fogyasztásához hasonló hatást. A mai napig is jelen van még – 
elsısorban a rosszabb anyagi helyzető fiatalok körében – a „szipuzás”, azaz a kábító hatású 
szintetikus oldószerek belélegzése is. Ezek a magatartásformák rendıri eszközökkel nem 
kezelhetıek, mivel a hatályos jogszabályok a gyógyszerekre történı szeszesital fogyasztást és a 
„szipuzást” sem tiltják. 
 
Vagyon elleni bőncselekmények: 

 
Térségünk bőnügyi helyzetét hosszú idı óta alapvetıen a vagyon elleni bőncselekmények 
mennyisége, az elkövetésük gyakorisága és belsı összetétele határozta meg, ugyanez mondható 
el megyei és országos szinten is. 

 
A kapitányság illetékességi területén továbbra is a vagyon elleni bőncselekmények alkotják az 
ismertté vált bőncselekmények legnagyobb hányadát, ez az arány minden évben 60 % körül 
alakul, 2009. évben 59,49 % volt. 
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Sajószentpéteren is hasonlóak az arányok, 2009.évben a vagyon elleni bőncselekmények az 
öszzbőncselekmények 43 %-át teszik ki. 
 
A Kazincbarcikai Rendırkapitányságon az elızı évhez képest 2009-ben – a 2008. évi 10,26 %-
os csökkenés után – 4,3 %-os emelkedés volt tapasztalható a vagyon elleni cselekményeken 
belül, számuk 1.207-rıl 1.259-re változott, de ennek ellenére is jelentısen alatta maradt a 
korábbi években tapasztalt mértéknek. 
A vagyon elleni bőncselekmények száma 21,6 %-al csökkent Sajószentpéter városban, a 2008. 
évi 194 bőncselekményrıl 2009-ben 152-re. 
 
A kapitányság illetékességi területén a lopások  száma 2008. évben jelentıs mértékben 623-ról 
464-re (25,52 %-al) csökkent, 2009. évben ismét emelkedett, 560 esetet (20,68 %-os 
emelkedés) regisztráltunk. A legutóbbi öt évet tekintve 2008-ban volt a legkevesebb ebbıl a 
bőncselekménybıl.  
A mobil telefonok elterjedésével, számottevıen meg növekedett az ezt birtokló személyek, de 
leginkább a fiatalok sérelmére elkövetett mobil telefon lopás. Az elkövetık helyzetét 
megkönnyíti, a sértettek hanyagsága, felelıtlensége. A  mobiltelefon tulajdonosok -  ezen belül 
is a gyermek és fiatalkorúak - sokszor rablás áldozatává is ezért váltak.  
Számos esetben fordult elı az oktatási intézményekben, általános és középiskolákban, valamint 
szórakozóhelyeken elkövetett mobil telefon lopás. 
 
A lopások és csalások körében ugyan nem jelentıs számban, de mégis figyelmet érdemel az a 
megyében is elterjedt elkövetıi módszer, amikor un. trükkös lopások vagy besurranások során 
tulajdonítják el értékeiket általában idıs, vagy egyedül élı személyeknek. Az elkövetık, akik 
különbözı módszerekkel - például díjbeszedınek, hatóság, hivatal, közüzem alkalmazottjának, 
rendırnek adva ki magukat -  férkıznek a késıbbi sértettek bizalmába, vagy árusként bejutva a 
családi házakba a sértett figyelmetlenségét kihasználva, figyelmét elterelve tulajdonítják el a 
jellemzıen több százezer, de esetenként milliós nagyságrendő  pénzösszeget. Az ilyen típusú 
bőncselekményekrıl a helyi rádióadásban naponta, az egyéb médiákban is lehetıségeink 
szerinti gyakorisággal tájékoztatást adunk és bőnmegelızési tanácsokkal szolgálunk, ennek 
ellenére idınként elıfordulnak ilyen bőncselekmények. Tapasztalataink szerint ezeknek a 
trükkös lopásoknak a felderítése, de leginkább a terheltek bőnösségének a bizonyítása 
rendkívül nehéz, melynek legfıbb oka az, hogy az idıs sértettek szinte egyik esetben sem 
képesek felismerni a sérelmükre bőncselekményt elkövetı személyeket még röviddel a 
cselekményt követıen sem. Az elkövetık úgy választják ki a bőncselekmény sértettjét és 
helyszínét, hogy a sértetten kívül más tanú csak a legritkább esetben fordul elı és minden 
esetben csak készpénzt tulajdonítanak el, melynek egyedi azonosítására nincs mód.    
Szintén a csalások számában mutatkozik meg a hamis munkáltatói igazolások felhasználásával 
megszerzett banki, áruvásárlási hitel, vagy gépjármő vásárlásához nyújtott pénzintézeti 
finanszírozás, melynek a törlesztését meg sem kezdik az adósok. Ez az elkövetési módszer 
2007. évben visszaszorulni látszott, majd 2008. évben – fıként a gépjármő finanszírozáshoz 
kapcsolódóan – nagyobb számban, 2009. évben ismét kisebb mértékben fordult elı.   
   
A betöréses lopások számában a Kazincbarcikai Rendırkapitányságon 2006. évben –14.77 %-
os csökkenés volt, azonban 2007. évben 28%-os, majd 2008. évben újabb 12,36 %-os 
emelkedés történt, számokban kifejezve 202-rıl, 259-re, majd 291-re nıtt.  2009. évben a 
betöréses lopások száma nagy mértékben – 291-rıl 130-ra, 55,33 %-al – visszaesett, viszont 
némileg gyakoribbá váltak a nagyobb kárértékő lakásbetörések. 
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A korábbi évekhez hasonlóan a múlt évben is történtek kisebb boltok, üzletek sérelmére 
elkövetett betöréses lopások is, azonban a vagyonvédelmi betörésjelzı rendszernek 
köszönhetıen ezek száma a korábbi évekhez viszonyítva folyamatos csökkenést mutat.   
Sajószentpéteren jelentısen, mintegy 70,8 %-al csökkent a betöréses lopások száma. 2008-ban 
48, míg 2009-ben csupán 14 esetben indult eljárás.   
 
Kazincbarcikai Rendırkapitányság területén lakásbetörés 2008-ban 52, míg 2009. évben 101 
esetben fordult elı. Errıl a bőncselekmény típusról korábbi évekbıl származó statisztikai 
adatokkal nem rendelkezünk, mivel az összes betöréses lopáson belül csak 2008-tól mérjük 
külön a lakásbetörések alakulását. 
Sajószentpéteren ebben a bőncselekményi kategóriában is jelentıs a javulás. 2008-ban 21 
lakásbetörés történt a városban, mellyel szemben 2009-ben 71,4%-os a csökkenés, mivel 6 
betörés történt. 
 A lakásbetörések nagyobb részét családi házak sérelmére követték el részben a nappali, 
részben az éjszakai idıszakban és olyan épületek esetén, melyek nem voltak felszerelve 
riasztóberendezéssel. Kisebb részben lakótelepi otthonokba törtek be Kazincbarcikán és 
Sajószentpéteren, ezeket a betöréseket szinte kivétel nélkül a nappali, ezen belül a délelıtti 
idıszakban követték el, amikor a lakások tulajdonosai nem tartózkodtak otthon. Több esetben a 
sértettek is megkönnyítették a bőncselekmények elkövetését azzal, hogy nyitva felejtettek, 
vagy szellıztetés végett szándékosan nyitva hagytak ablakokat, amíg elmentek otthonról. A 
felderített ügyek tapasztalatai szerint a lakásbetöréseket fıként utazó bőnözık követik el.  
A vagyonvédelmi behatolás jelzı rendszernek köszönhetıen közintézményekbe  és nagyobb 
üzletekbe betörés elenyészı számban történt, az elkövetıket a helyszínre irányított járırnek 
többször sikerült elfognia.    
         
A rablások 2007. évben kiugróan magas számban fordultak elı, egyébként éves szinten 24-27 
közötti az illetékességi területünkön elkövetett ilyen bőncselekmények száma.  
 
A Kazincbarcikai Rendırkapitányságon az elmúlt évben történt rablások során négy esetben 
csoportos elkövetés nyert megállapítást. Az  elkövetett 27 cselekménybıl hetet nem sikerült 
felderíteni, illetve az ismeretlen elkövetık kilétét megállapítani. Bíróság elé állítással – az 
ehhez szükséges törvényi feltételek hiánya miatt -  nem tudtunk egy ilyen ügyet sem befejezni. 
Sajószentpétern kis mértékben – 28,5%-al - csökkent a rablások száma . 2008.évben 7, míg 
2009. évben 5 esetben indult nyomozás.  
Jellemzı, hogy az áldozatok magatartása megkönnyíti, esetenként elısegíti a cselekmény 
elkövetését. A sértetti oldalon gyakorta megfigyelhetı az alkoholos befolyásoltság és az, hogy 
ennek hatására védtelenné váltak a késıbbi áldozatok. Minden olyan rablásról, amely 
szórakozóhelyrıl indult ki, vagy annak elhagyása után történt, a sértett alkoholos 
befolyásoltság állapotában volt. Az innen kiinduló rablásokra ugyancsak jellemzı a sértettek 
helytelen magatartása, amikor feltőnıen mutogatják a náluk lévı értékeiket. 
 Jellemzı továbbá, hogy fiatalkorú elkövetık hasonló korú társaiktól erıszakkal, ill. fenyegetés 
alkalmazásával vesznek el viszonylag kisebb értékő tárgyakat, így mobiltelefont, 
zenelejátszókat, vagy esetenként néhány száz forint készpénzt. 
Illetékességi területünkön pénzintézet sérelmére, vagy lıfegyverrel elkövetett rablás nem 
történt egyik évben sem.  
Ezen cselekmény ellen leghathatósabban úgy tudunk fellépni, ha minden ilyen jellegő 
cselekményt felderítünk.  
Tekintettel a rablás bőncselekmény jelentıs súlyára és társadalomra való veszélyességére 
ezeket az ügyeket kiemelten kezeljük, felderítési mutatónk e tekintetben minden évben 
meghaladja az egyéb bőncselekmények felderítése terén elért eredményeket. 
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Ismeretlen tettesek felderítése, nyomozás eredményesség: 
 
A kapitányságon dolgozó bőnügyi állomány az elmúlt évben a jelentıs fluktuáció – 30 fı 
bőnügyi beosztott közül 21 fı az elmúlt három évben kezdett a bőnügyi szakterületen - ellenére 
teljesítette a maga elé kitőzött célokat, ami egyesek részére nagyobb terhelést jelentett, a 
vezetéstıl még odaadóbb szervezési feladatokat követelt meg. A 2007-2009. években 
bekövetkezett szervezeti és személyi változások, az idıközi nem várt események sem 
befolyásolták jelentıs mértékben a munkavégzés folyamatosságát, az eredményességet. Jó 
eredménnyel zártuk az évet, ami a kapitányság minden osztályának, ırseinek az érdeme is.   
 
A kapitánysági nyomozás eredményességi mutatók hosszú évre visszatekintve stabil, jó 
színvonalú bőnüldözıi munkát bizonyító eredményt érzékeltetnek. Az eredményességi mutatók 
2008. évben 66,31 %, míg 2009. évben 66,44 % volt, mely 2008. évben a második, míg 2009. 
évben a harmadik helyet biztosította a megyei rendırkapitányságok között és az elmúlt évben 
8,53 %-al haladta meg az országosan egyébként jónak számító 57,91 %-os megyei átlagot. 
Mindehhez hozzá kell tenni, hogy kapitányság a Miskolci Rendırkapitányság kivételével a 
megyében az Ózdi Rendırkapitánysággal együtt a legnagyobb ügyforgalmú rendıri szervek 
közé tartozik.  
 
Megelızı munkánkról:  
 
Hatékonyan mőködik a Sajószentpéter területén lévı középfokú tanintézetekben és az általános 
iskolákban az osztályfınöki órák megtartása, ahol szintén bőnmegelızési témájú elıadásokat 
hallgathatnak meg a tanulók, vagy nevelési értekezleteken a pedagógusok. Az elıadásokban a 
szenvedélybetegségek megjelenési formáiról, függıség kialakító hatásukról, a média káros 
hatásairól, a csoportok, bandák káros hatásairól, a családon belüli erıszakról, fiatalok 
kábítószer fogyasztásának veszélyeirıl, szexuális bőnözésrıl, fiatalkori bőnözés okairól és az 
áldozattá válás elkerülésérıl volt szó. Sor került továbbá büntetıjogszabályok ismertetésére is, 
valamint az iskolákban elıforduló fıbb bőncselekményekkel kapcsolatban, bőnmegelızési 
jelleggel történı tanácsadásra.   
 
Megtörtént a kiépítése és hatékonyan mőködik is az un. „iskolarendıri” hálózat. Minden 
általános iskolához tartozik egy fı KMB-s „iskolarendır, aki folyamatos kapcsolatot tart az 
iskolával. 
Az oktatási intézményekben elhelyeztük az üzenı ládákat, melyeket havi rendszerességgel 
ürítenek az „iskolarendırök”. A bedobott leveleket értékelik és a szükséges intézkedéseket 
megteszik. 
Az elmúlt években kialakított széleskörő kapcsolatrendszerek, közösségi együttmőködések 
elmélyültek. Napi munkakapcsolatban állunk az óvodákkal , iskolákkal és a Szociális 
Szolgáltató Központ Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálatával, a Gyámhivatallal.  
Az áldozattá válás, illetve a balesetek megelızése érdekében a helyi televízióban (Sajó TV), 
sajtóban (Péteri Szavak, Szentpéteri Krónika) rendszeresen jelentettünk meg bőnmegelızési 
jellegő mősorokat és cikkeket.       
Az idıs korúak védelme érdekében a településeken üzemelı városi illetve falu tévéknek 
vetítésre kiadtuk a B.A.Z. Megyei Rendır-fıkapitányság Bőnmegelızési Osztálya által, ebben 
a témakörben készített filmet.   
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2010. évben egyik legfontosabb feladatnak továbbra is a bőnmegelızést és az áldozatvédelmet 
tekintjük. Ennek keretében folytatni kívánjuk a lakosság széleskörő tájékoztatását az áldozattá 
válás megelızése céljából. Együttmőködve a civil szervezetekkel az idıskorúak, 
fogyatékossággal élık elszigeteltségét csökkentı programokat szélesíteni kívánjuk.  
Nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni a látens bőncselekmények áldozatainak hatóság elıtt 
ismertté válására, valamint a másodlagos áldozattá válás megelızésére. Segítséget nyújtunk 
ahhoz, hogy a bőncselekmények károsultjai, sértettjei a törvény által biztosított jogi védelmet 
megkapják és erkölcsi, jogi, illetve ha szükséges anyagi támogatásban részesüljenek.    
 
Család-, gyermek- és ifjúságvédelem: 
 
A kapitányságon és ezen belül Sajószentpéteren  az elızı évekhez hasonlóan jó színvonalú 
ifjúságvédelmi és bőnmegelızési munka folyik.   
 
A jelzırendszer tagjaival az együttmőködés kiváló. A Kazincbarcikai Rendırkapitányság 
együttmőködési megállapodást kötött a kazincbarcikai és a sajószentpéteri városi 
önkormányzatok jegyzıivel. Egy-egy kijelölt rendır napi kapcsolatot tart a Gyermekjóléti 
Szolgálat vezetıjével ezekben a városokban. Ez a kapcsolattartás jellemzı a községek 
önkormányzatai és a körzeti megbízotti állomány között is. 
 
 
 

IV. KÖZBIZTONSÁGI TEVÉKENYSÉG 
 
 
Közbiztonsági területen 2009. évben - az elızı évekhez hasonlóan - egyik fı feladatunknak 
tartottuk az állampolgárok biztonságérzetének fenntartását. 
Ezt a célt az emberi jogokat tiszteletben tartva, jogszerően, szakszerően, kulturáltan és 
udvariasan intézkedve, az eseményekre gyorsan reagálva tudtuk megvalósítani.  
A rendırırs járırkörzeteit, a járır útirányterveket folyamatosan, a terület idıszerő bőnügyi-
operatív- közbiztonsági helyzetét értékelve és elemezve dolgozzuk át és aktualizáljuk. 
Tudatos és tervszerő szolgálatvezényléssel törekszünk megvalósítani az állandó közterületi 
rendıri jelenlétet.  
Az elmúlt évek kialakult gyakorlata szerint törekszünk a rendszeres gyalogos járıri szolgálat 
fenntartására, melyrıl tapasztalataink, valamint az állampolgárok visszajelzése kedvezıek.  
Az állomány szolgálata során nyitott a lakosság információira, megfelelı kommunikációval 
megismerheti gondjaikat, problémáikat és olyan adatokhoz juthat, melyek rendıri szempontból 
hasznosíthatók. Az így szerzett információk segítették több ügyben az ismeretlen tettesek 
felderítését.  
Illetékességi területünkön idegenforgalmi szempontból kiemelkedı körzet nincs. 
 
Közrendvédelmi tevékenység 
 
A Kazincbarcikai Rendırkapitányságon a Közrendvédelmi Osztály, a Sajószentpéteri, 
Rudabányai és Sajókazai Rendırırs szervezeti egységek keretén belül végezzük 
közrendvédelmi tevékenységünket. E négy egység által a kapitányság területe teljesen 
lefedettnek minısül.  
A kapitányságon 2009. évben a minimális mértékben 3,2 %-kal csökkent a közterületen 
eltöltött szolgálati órák száma 108.939 óráról 105.516 órára.  
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A Sajószentpéteri Rendırırs vonatkozásában 11,4 %-al csökkent a közterületen eltöltött órák 
száma 23755 óráról 21311 órára.   
A napi szolgálaton felül ezek mellett, szükség szerint akciók, fokozott ellenırzések kerültek 
végrehajtásra. 
 
Napszakonként Kazincbarcikán 4-5 fı az ırs területén 2-3 fı szolgálatteljesítését tudtuk 
biztosítani, aminek köszönhetıen a reagálási idıt szinten tudtuk tartani.  
Elvárás, hogy a beosztottak a folyamatban lévı ismeretlen tetteses bőnügyekben rendszeresen 
végezzenek adatgyőjtést, hogy azzal a bőnügyi munkát segítsék. 
 
Hivatalos személy elleni erıszak 2009. évben nem történt.  
 
A Sajószentpéteri Rendırırs intézkedési mutatói: 
 
  2006. 2007. 2008. 2009. % 
Elfogás  58 37 83 48 -42 
Elıállítás  106 91 91 67 -26 
Szabálysértési 
feljelentés 

 616 661 554 349 -37 

Büntetı feljelentés  70 69 113 110 -2,6 
Helyszínbírság fı  1025 869 1135 1221 +7,5 
Helyszínbírság Ft.-  5258000 5942000 8794000 8875000 +1,0 
Elıvezetés:  
-elrendelt  

  
405 

 
513 

 
506 

 
358 

 
-29 

Közterületre vezényelt 
szolgálat fı/ 
óra  

  
1996 

22539 

 
1442 

16059 

 
2106 

23755 

 
1902 

21311 

 
 -9,6 
-10 

Nem közterületre 
vezényelt: fı/ 
 óra 

  
 
 

 
 

 
247 

2080 

 
227 

1837 

 
  -8,0 
 -11 

2009. évben a fenti adatokból az állapítható meg, hogy az intézkedési mutatók egy része  
növekedést, a másik része pedig csökkenést mutat. 
A jövıben növelni kívánjuk a bőncselekményekhez kötıdı rendıri intézkedések számát, ill. a 
helyszíni bírság számát akár a szabálysértési feljelentések rovására is. 
 
Kiemelt figyelmet fordítottunk az elzárással is sújtható szabálysértések esetén az ırizetbevétel 
melletti eljárások indítására. 
 
A Kazincbarcikai Rendırkapitányság élenjárt a közeli hozzátartozók közötti ideiglenes 
megelızı távoltartás jogintézmény gyakorlati megvalósításában. Elsık között adtunk 
kiadmányozási jogot zászlósi beosztású munkatársainknak, akik felelısségteljes 
tevékenységüket jól látták el. 
Az országban elsıként alkalmaztunk a távoltartó határozatban foglalt szabályok megsértése 
szabálysértés miatt szabálysértési ırizetet. 
 
A közterületi szolgálatra vezényelhetı létszám, ill. órák számának csökkenése arra vezethetı  
vissza, hogy az elızı év hasonló idıszakában az állomány teljes egészében fel volt töltve, míg 
ebben az évben már létszámhiánnyal küzdünk. 
 
A Sajószentpéteri Rendırırsön a körzeti megbízotti státuszok száma 4 fı, jelenleg valamennyi 
státusz fel van töltve. 
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2009. június 01-jei hatállyal Sajószentpéter székhellyel került sor 1 fı létszámfejlesztésre, így 
értük el a jelenlegi létszámot. 
 
A körzeti megbízotti szolgálatnál alapvetı cél a rendıri jelenlét, valamint a lakossági kapcsolat  
biztosítása. A körzeti megbízottnak a rendırség meghosszabbított kezévé illetve szemévé 
kellene válni a kistelepüléseken. Ennek azonban gátja az ıket jelenleg terhelı „felesleges” 
bürokratikus, adminisztratív teher. 
 
Az ORFK. Vezetıje által elrendelt fokozott ellenırzéseket Sajókaza, Ormosbánya, 
Sajószentpéter településeken végrehajtottuk. Az ellenırzések az adott településeken kimagasló 
eredményekkel nem jártak, tekintettel arra, hogy jelentıs problémák korábban sem voltak. 
Ezen ellenırzések folyamatos végrehajtásával járó többletterhelés a más típusú ellenırzések 
csökkenéséhez vezetett.  
 
A Sajószentpéteri Rendırırsön kiemelkedı a kutyás szolgálatok száma, mivel mind a 2 fı 
Sajószentpéter székhelyő körzeti megbízott rendelkezik kiképzett szolgálati kutyával. 
Ebben az évben szolgálati kutyának kényszerítı eszközként történı alkalmazására nem került 
sor. 
 

V. KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG 

 

A Kazincbarcikai Rendırkapitányság illetékességi területén a közlekedési balesetek 
visszaszorítása érdekében tett erıfeszítéseink eredményeképpen a bekövetkezett balesetek 
száma a 2008. évi adatokhoz képest jelentısen, 325-rıl 237-re csökkent. Ez magában 
hordozta a személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek számának csökkenését is.  
A személyi sérüléssel járó balesetek száma 25 százalékkal kevesebb.  
A halálos kimenetelő közlekedési balesetek száma a 2008. évi 8-ból 3-ra változott. 
 
Személyi sérüléses balesetek: 

 
 2005 2006 2007 2008 2009 % 
halálos 7 5 5 8 3 -63-0 
súlyos 38 37 39 33 29 -12 
könnyő 55 48 55 66 48 -27 
összesen 100 90 99 107 80 -25 

 
A súlyos sérüléssel járó közlekedési baleseteket tekintve megállapítható, hogy több esetben a 
súlyos sérülés azért következett be, mert a gépjármő vezetıje nem használta a biztonsági 
övet. 
A közlekedési balesetek bekövetkezésének kiváltó okai közül kiemelendı a figyelmetlen 
vezetés, a gyorshajtás, kanyarodás szabályainak és a követési távolság be nem tartása, az 
elsıbbségi és elızési szabályok megsértése, valamint az, hogy a jármővezetık a megváltozott 
idıjárási és útviszonyokhoz nem kellıen alkalmazkodnak. 
 
 
A balesetet ittasan okozók aránya az elmúlt évhez viszonyítva kétszeresére nıtt. 
Kábítószer, pszichotrop anyag befolyása alatt balesetet nem okoztak. Ilyen állapotban történı 
jármővezetést közúti ellenırzéseink során sem észleltünk.  
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Illetékességi területünkön nincs különösen veszélyes hely. A balesetek elszórtan történtek.  
A legveszélyesebb a 26-os sz. fıközlekedési út Kazincbarcikán és Sajószentpéteren átvezetı 
szakasza. 
A halálos balesetek is elszórtan, egymástól távol következtek be. 
 
A baleseti helyzet alakulása Sajószentpéter város vonatkozásában: 
 
 Sajószentpéter város 

 
 
2007     2008      2009 

Sajószentpéter- 
Kazincbarcika közötti 
út 
2007    2008       2009 

Sajószentpéter 
Miskolc közötti út 
 
2007      2008      2009 

Sajószentpéter 
Edelény közötti út 
 
2007    2008        2009 

Halálos -     1         - 2    2   -   -     -   -   -      -    - 
Súlyos 6    8   4 2    -  -   -    3   -  2      -    2 
Könnyő 8   14  10 4   1  -  2     -   -  2      4   - 
Anyagi káros 13         16  11 8        1  5    2   4   6  -     2   - 
Összesen: 27   39  25 16   4  5  4    7   6  4     6   2 
 
 

A helyi médiát folyamatosan tájékoztattuk a „táblavadász” akció részleteirıl, valamint 
szeptember hónap végén az ıszi közlekedéssel kapcsolatosan adtunk közlekedésbiztonsági 
tanácsokat a lakosság számára. 
A „táblavadász” akció keretében Berente község teljes területére kihelyezett 30 km 
sebességkorlátozó jelzıtábla helyszínbejárás keretében levételre került. 
 
Folyamatosan figyelemmel kísérjük a lakott területen belül és a közutak mellett kihelyezett 
jelzıtáblák meglétét, azok hiánya vagy láthatóságának hiánya (lombos fa által eltakart, 
elforgatott jelzıtáblák) észlelése esetén a közútkezelıt írásban tájékoztatjuk. 
 

A Sajószentpéteri önkormányzat a munkavégzés megkönnyítése érdekében 1 db 
multifunkcionális eszköz vásárlásával támogatta a helyi rendırırsöt, a szolgálati gépkocsik 
üzemanyag vásárlását támogatta, továbbá a kollégák elhelyezési körülményeinek javítása 
érdekében az ırs épületének felújítását is elvégezte.  
 
Együttmőködés az Igazságügyi és Rendvédelmi Minisztérium és más rendvédelmi szervek 
vezetıivel: 
 
A kapitányság osztályai és ırsei között az információáramlás és együttmőködés szervezett 
formában, zökkenımentesen zajlik. Fı jellemzıje egymás munkájának segítése és közös 
munkával a kapitányság eredményeinek javítása és szinten tartása.  
 
A Kazincbarcikai Ügyészséggel és Bírósággal évek óta tartó jó munkakapcsolatunk van, 
melyre a korrektség jellemzı. Szükség szerint a vitás ügyeket megkonzultáljuk és ennek 
megfelelıen járunk el. Az ügyészség minden törvényes segítséget megad ahhoz, hogy a 
bőnügyek feldolgozása folyamatos és eredményes legyen. 
 
A kapitányság illetékességi területén lévı 34 önkormányzattal jó és eredményes a 
kapcsolatunk.  Munkánk elvégzését erkölcsileg kivétel nélkül, továbbá lehetıségeikhez mérten 
anyagilag is támogatják.  
 
Mindezek mellett folyamatos a kapcsolat a polgárır csoportokkal, valamint a Cigány 
Kisebbségi Önkormányzatokkal egyaránt. 
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VIII. ÖSSZEGZÉS 
 
 

Összegzésként elmondható, hogy, a személyi állomány szakmai, gyakorlati ismeretei a kor 
követelményeinek megfelelnek.  
Feladatunk elvégzéséhez szükséges anyagi, technikai feltételek adottak.  
 
A Kazincbarcikai Rendırkapitányság megfelel annak a követelménynek, hogy az Európai 
Uniós elvárásnak megfelelıen végezze tevékenységét.  
 
2010. évre vonatkozó célkitőzéseink:  
 

� A lakóközösségi terek közbiztonságának erısítése. 
 

� Az „objektív felelısség” és a „zéró tolerancia” elvét megvalósító jogszabályok 
érvényesítése, a kapcsolódó intézkedési tervek, programok megvalósítása.  

 
� A közterületek rendjének fenntartása, a közterületi bőnözés visszaszorítása. 

 
� A családon belüli erıszakkal szembeni még hatékonyabb fellépés. 

 
� Kábítószerrel való visszaélés elleni fellépés hatékonyságának javítása, az ezzel 

kapcsolatos megelızı propaganda tevékenység színvonalának további javítása.  
 

� A környezetet károsító jogsértésekkel szembeni még hatékonyabb fellépés. 
 

� Kármegtérülési mutatónk emelése. 
 

� A gyalogos járırszolgálat fokozása, a közterületi jelenlét erısítése.  
 

� Célirányos ellenırzı tevékenység a fegyelemsértések megelızése, feltárása érdekében.  
 

� Az Európai Uniós tagságunkkal kapcsolatos teendık és igények folyamatos 
figyelemmel kisérése napi munkánk során, valamint ezek beépítése tevékenységünkbe.  

 
� A közlekedési morál javítása, a balesetek számának csökkentése, ez irányú megelızı 

propaganda tevékenység színvonalának emelése.  
 

� A reagáló képesség és készség további növelése. Az intézkedést igénylı helyszínen 
való megjelenéshez szükséges idı csökkentése, valamint a bejelentések és panaszok 
kezelésének, szakmai színvonalának növelése. 

 
Kazincbarcika, 2010. április 26.   
 

 
 
 
Oláh József r. alezredes 

            rendırségi tanácsos 
      kapitányságvezetı 
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M E L L É K L E T E K 

 
           

1.sz.melléklet 
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         2.sz.melléklet 
 
 

 
 
 

NYOMOZÁS EREDMÉNYESSÉGI MUTATÓ 
A KAZINCBARCIKAI  RENDİRKAPITÁNYSÁGON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2005. év 2006. év 2007. év 2008. év 2009. év Tend. 
Január 71,40 83,70 91,60 na. na. - 
Február 65,40 76,40 82,00 na. na. - 
Március 71,40 73,80 73,20 na. na. - 
Április 74,70 72,70 75,00 66,54 60,98 -5,56 
Május  72,00 70,80 73,30 na. na. - 
Június 70,50 71,00 72,90 68,01 61,82 -6,19 
Július 69,60 70,70 72,20 67,46 67,06 -0,40 
Augusztus 68,70 74,00 71,70 67,09 65,61 -1,48 
Szeptember 71,80 73,30 71,40 65,02 64,74 -0,54 
Október 70,70 72,10 70,60 65,35 65,81 0,46 
November 70,80 70,90 70,30 65,70 65,48 -0,22 
December 70,20 70,40 69,90 66,10 66,44 0,34 
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                                                                                                                     3.sz. melléklet 
 
 
 
 
 

ISMERTTÉ VÁLT BŐNCSELEKMÉNYEK ALAKULÁSA  
A KAZINCBARCIKAI RENDİRKAPITÁNYSÁG 

ILLETÉKESSÉGI 
TERÜLETÉN HELYSÉGENKÉNT 

 
      Település  2005. év 2006. év 2007. év 2008. év 2009.év 

     1. Kazincbarcika 964 1116 1093 1005 1002 
2. Sajószentpéter 337 562 414 357 344 
       

3. Alacska 16 14 14 10 17 
4. Alsószuha 3 12 7 9 10 
5. Alsótelekes 1 2 0 4 1 
6. Bánhorváti 31 28 34 77 40 
7. Berente 8 0 2 0 - 
8. Dédestapolcsány 18 20 27 38 34 
9. Dövény 8 1 6 3 5 

10. Felsıkelecsény 1 9 5 5 2 
11. Felsınyárád 11 9 40 19 12 
12. Felsıtelekes 3 10 11 10 9 
13. Imola 1 1 2 0 2 
14. Izsófalva 65 27 40 23 64 
15. Jákfalva 4 8 4 8 4 
16. Kánó 3 2 2 2 7 
17. Kurityán 45 42 34 27 45 
18. Mályinka 6 10 7 9 18 
19. Múcsony 83 73 114 74 73 
20. Nagybarca 11 10 13 13 13 
21. Ormosbánya 84 38 60 34 50 
22. Ragály 7 3 7 8 7 
23. Rudabánya 50 87 79 76 54 
24. Rudolftelep 3 13 20 11 14 
25. Sajógalgóc 7 8 8 5 7 
26. Sajóivánka 9 7 15 18 14 
27. Sajókaza 81 108 153 120 87 
28. Szuhafı 2 1 1 2 2 
29. Szuhakálló 38 44 53 34 119 
30. Tardona 258 40 8 16 11 
31. Trizs 2 9 2 1 2 
32. Vadna 14 10 15 33 18 
33. Zádorfalva 8 14 8 7 25 
34. Zubogy 11 9 3 11 4 

 Összesen: 2193 2347 2301 2069 2116 
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4.sz.melléklet 
 
 
 

 

ISMERTTÉ VÁLT BŐNCSELEKMÉNYEK 
ALAKULÁSA 

A SAJÓSZENTPÉTERI RENDİRİRSÖN 

 

 

 

 

Megnevezés 2006. 
év  

2007. 
év  

2008. 
év  

2009. 
év 

 576 430 370 371 
Állam, béke, 
emberiség ell. bcs. 

0 0 0 0 

Személy elleni bcs. 24 39 46 49 
- emberölés   2 1 
ebbıl: - kísérlet   1 1 
- szándékos testi 
sértés 

 31 36 38 

     
Házasság, család, ifj. 
nemi erkölcs ell. 

 1 3 3 

- erıszakos 
közösülés 

 0 0 0 

Közrend elleni bcs. 54 51 77 103 
- garázdaság 15 19 24 33 
     
Vagyon elleni bcs. 440 243 196 162 
- lopás 115 138 87 90 
- betöréses lopás 50 39 48 15 
- rablás 4 4 7 5 
  
 
 

 


