BEVEZETÉS
Debrecen Magyarország második legnagyobb városa, területe 461,66 km², népessége 203 059
fő. A városban élők száma a tanulmányi időszakban kiegészül több mint 20 000, más
városból, országból a Debreceni Egyetemre érkezett hallgatóval is.
Debrecen kulturális, tudományos, idegenforgalmi és sportközpont.
Kiemelten fontos a Debrecenben lakók, itt tanulók, illetve a városunkba pihenni érkezők
biztonsága.
A belvárosi övezetet folyamatosan rendőri ellenőrzés alatt tartjuk, így észlelés, illetve jelzés
esetén a rendőri reagálás a szolgálatban lévő állomány által azonnal biztosított. A posztos
szolgálat folyamatos jelenléte mellett a belvárosi övezetet a térfigyelő kamerarendszeren
keresztül a nap 24 órájában – DMJV Önkormányzata által finanszírozottan – szabadidős
nyomozók figyelik.
A város kiemelt pihenőövezetét, a Nagyerdőt is folyamatos rendőri figyelem alatt tartjuk.
A város bűnügyi helyzetére nagy befolyással bír a lakosság összetétele, területi
elhelyezkedése mellett jelentős agglomerációs körzete, gazdasági és kulturális jellege,
valamint az államhatár közelsége is.
I. Debrecen megyei jogú város közbiztonsági helyzetének értékelése
1. A bűnügyi helyzet bemutatása
1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása
Debrecen város területén a 2016. évben a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények
száma 2,3 %-kal emelkedett. A statisztikai adatra kihatással volt egy 1873 „B” lapszámú
bűnügy, amit csalás bűntett miatt folytattunk. (2015: 5056, 2016: 5174)
1.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása
Az elkövetés helye szerint a közterületen elkövetett regisztrált jogsértések száma 18,6%-kal
nőtt. (2015: 891, 2016: 1057)
1.3. A regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya, változása
(bűnügyi fertőzöttség)
A megyeszékhelyen történik a Debreceni Rendőrkapitányság (a továbbiakban:
rendőrkapitányság) illetékességi területén rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények 9596 %-a.
A KSH lakónépességre vonatkozó adatai alapján megállapítható, hogy a 2016. évben
Debrecen 203 059 fős városában a bűnügyi fertőzöttség (bűnözési gyakoriság) szerint
100 000 lakosra 2548 bűncselekmény jutott. (2015: 2484)
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1.4. Debrecen területén regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának
alakulása
Az elkövetett bűncselekmények struktúrája és dinamikája a 2016. évben is hasonlóan alakult,
mint az előző évben. A regisztrált jogsértések összetételében jelentős átrendeződés nem
történt. Debrecen területén a 2016. évben az elkövetés helye szerint regisztrált
bűncselekmények 52,5 %-a minősült kiemelten kezelendőnek. A kiemelten kezelt
bűncselekmények száma bár az előző évhez viszonyítottan 9-cel emelkedett, az elmúlt 7 évet
tekintve még mindig jelentősen kevesebb a korábbi évek 4480-as átlagánál.
Debrecen megyei jogú városban az elkövetett bűncselekmények a lakóterület jellegéhez
igazodnak. A családi házas övezetekben és a kertségi részeken a családi- és hétvégi ház
feltörések, a lakótelepi részeken a gépjármű-, pince- és lakásfeltörések, a belvárosi
szórakozóhelyeken az erőszakos-garázda jellegű bűncselekmények a jellemzőek.
Az emberölés bűncselekmény száma 7 (2015: 2), ezen belül a szándékos befejezett emberölés
bűncselekmény száma 4 (2015: 0) volt a 2016. évben.
A testi sértések száma 16,4%-kal, a súlyos testi sértések száma 19,7%-kal nőtt. Az
eljárások nagy része az elmúlt évekhez hasonlóan ismert vagy tetten ért elkövető ellen indult,
és sok esetben halmazatban került megállapításra egyéb bűncselekménnyel. Továbbra is
jellemző főként az italboltok, éjszakai szórakozóhelyek környékén az előzmény nélküli
agresszív fellépés.
Kiskorú veszélyeztetése bűncselekmény miatt az értékelt időszakban 12-vel több esetet
regisztráltunk, mint a 2015. évben. Számuk továbbra is elenyésző, a legtöbb eset az előírt
tankötelezettség nem teljesítéséből fakad.
A köznyugalom elleni bűncselekményi kategóriába tartozó garázdaságok száma 5,9%-kal
csökkent, melyek főként italboltok és szórakozóhelyek környékén, ittas személyek által
elkövetett cselekményekből adódtak.
A rendkívül csekély mértékben előforduló önbíráskodás bűntett miatt befejezett eljárások
száma 4-gyel csökkent. (2015: 12, 2016: 8)
A terjesztői magatartás tekintetében regisztrált visszaélés kábítószerrel bűncselekmények
száma minimális volt Debrecen városra vonatkozóan az értékelt időszakban, és 5-tel
kevesebb, mint előző évben. (2015: 15, 2016: 10)
Többségében továbbra is tipikusan a fogyasztókat vonjuk eljárás alá, akik főleg fiatalkorúak,
illetve fiatal felnőttek, és a büntetőeljárás alatt gyakran élnek az elterelés intézményével. Az
eljárások során továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az eljárás alá vont
személyektől a terjesztőkre vonatkozóan információkat szerezzünk.
A kiemelten kezelt bűncselekmények legnagyobb részét – 73,8%-át – a lopás
bűncselekmény tette ki a 2016. évben, melyek száma 15-tel csökkent.
Debrecenben hasonlóan más nagyvárosokhoz jelen van a lakosságot erősen irritáló
gépjárművekkel kapcsolatos bűnözés.
A személygépkocsilopások száma 3-mal emelkedett a 2016. évben. (2015: 7, 2016: 10)
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A Gépjármű-felderítési Alosztály továbbra is minden bejelentéskor előzetes vizsgálatot
folytat a koholt feljelentések kiszűrése érdekében, mely valótlan bejelentést a gépjármű
tulajdonosa a leggyakrabban azért tesz, hogy a gépjárművére felvett hitele törlesztésétől
megszabaduljon.
A zárt gépjárműfeltörések száma az elmúlt évek folyamatos csökkenését követően a 2015.
évhez viszonyítva megkétszereződött (2015: 78, 2016: 155). Ennek oka az, hogy több
notórius elkövető a börtönből szabadulva sorozat bűnismétlésbe kezdett. Ezen elkövetők
elfogásra kerültek. Amennyiben az adatot a 2010. évihez viszonyítjuk, úgy e jogsértések
száma közel 60,0%-kal csökkent. A gépkocsifeltörések leggyakoribb módszerei továbbra is az
ablakbetörés és a zárrongálás, de több gépjárművet is feltörtek az új módszerként megjelent
ajtónyitó távirányító blokkolása gátlásával.
A fiatalok leggyakrabban szórakozásból visznek el kipróbálási szándékkal és nem
eltulajdonítási céllal egy-egy személygépkocsit. A jármű önkényes elvétele
bűncselekmények száma 4-gyel nőtt.
A rendőrkapitányság kiemelt célja évről-évre a lakásbetörések számának visszaszorítása,
illetve e bűnügyek felderítési eredményességének javítása. A 2016. évben a Debrecenben
történt lakásbetörések száma 16,8%-kal csökkent. (2015: 417, 2016: 347)
A 2015. évtől ide kell statisztikázni a lakhatás céljára szolgáló zárt építménybe és ezekhez
tartozó bekerített helyre való dolog elleni erőszakkal történő behatolásokat is, azaz nemcsak a
közvetlen lakóházat, lakást, hanem annak közvetlen környezetét pl.: melléképületet, folyosót,
lépcsőházat, tárolót, pincét is.
A lakásbetörések közé tartoznak a lakóházként funkcionáló, külterületen található zártkerti
épületekbe történő betörések is, ahová eltulajdonítási szándékkal mennek be az elkövetők. A
2016. évben fertőzött külterületek voltak: Dombostanya, Bayk András kert, Biczó István kert,
Bánk tanya, Méhészföld és Haláp tanya. A külterületeken található ingatlanokból a pénzzé
tehető, mozdítható dolgok mellett az elkövetők főleg vas- és fémhulladékokat vittek el.
Kiemelt cél volt a 2016. évben – a lakosság szubjektív közbiztonságérzetét jelentősen
befolyásoló – rablás bűncselekmények lecsökkent számának szinten tartása, lehetőség szerint
további csökkentése. A 2016. évben 10-zel több eseményt regisztráltunk korábbi sorozatok
eredményes befejezései miatt, melyek által a Debreceni Rendőrkapitányság nyomozási
eredményessége 91,7%-os lett.
A kifosztás bűntettek száma számszerűen 1-gyel emelkedett. (2015: 44, 2016: 45)
Megjegyzést érdemel, hogy ügyészségi állásfoglalás alapján az időskorú sértettek sérelmére
trükkös módszerrel elkövetett lopások esetében – mint már a tavalyi évben is – kifosztás
bűntett megállapításának van helye.
Továbbra is elenyésző számban fordul elő zsarolás bűntett, amiből a 2016. évben 5 esetet
regisztráltunk, száma az előző évhez viszonyítottan 3-mal nőtt. (2015: 2)
A rongálások száma 9,7%-kal csökkent. Az elmúlt 7 évet tekintve a 2016. évben alakultak a
legkedvezőbben a bűncselekményi számadatok.
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Az orgazdaságok száma 7-tel kevesebb lett, azonban továbbra is főbb céljaink között
szerepel az orgazdasággal foglalkozó személyek kiszűrése és az orgazdahálózatok
felszámolása. (2015: 20, 2016: 13)
1.5. A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények
szöveges értékelése
Vádemelési javaslattal zártuk azt a sikkasztás bűntett miatt indult nyomozást, amelynek
alapja az a 2016. áprilisában érkezett bejelentés volt, miszerint egy lottózóban dolgozó
alkalmazottat az utcán leütöttek és elvették táskáját a benne lévő 1 500 000 Ft-tal együtt. Az
életszerűtlennek tűnő rablás körülményeinek tisztázása során megállapítást nyert, hogy a
„sértett középkorú nő” azért találta ki a történetet, hogy egy férfiismerőse kérésére rögzített
tipp mix fogadásokra feltett hiányát fedezze. Akció keretében a „sértett” bevonásával sikerült
a megbízót elfognunk, akitől 650 000 Ft készpénz is lefoglalásra került.
2016 decemberében vádemelési javaslattal fejeztük be azt az ügyet, amiben kamerafelvétel
alapján sikerült azonosítani, majd elfogni azt a két fiatal férfit, akik 2016 februárjában egy
nonstop üzletben két hamis 1000 Ft-os bankjeggyel fizettek. A pénzhamisítás bűntett
gyanúja miatt indult büntetőeljárás során eljutottunk a hamis pénz készítőjéhez is, akitől a
hamis pénz készítéséhez használt tárgyak, eszközök lefoglalásra kerültek.
1.6.

A helyi közbiztonság szempontjából kiemelt érdeklődést kiváltó
bűncselekmények nyomozásával összefüggő – személyes adatot nem tartalmazó
– nyilvános információk rövid összefoglalása

Az ismeretlen tettesek ellen indult rablások eredményes nyomozása során a Bűnügyi Osztály
Életvédelmi Alosztálya 13 fő gyanúsítottat vett őrizetbe, akik mindegyikét előzetes
letartóztatásba helyezte a bíróság. Az eredményes nyomozásokban nagy szerepe volt a kiváló
személyismerettel és nagy tapasztalatokkal rendelkező nyomozókból felállított csoportnak és
a 2016. II. félévétől bevezetett speciális bűnügyi portyaszolgálatnak. A szakvonalas
nyomozók pénteki és szombati napokon 21.00–05.00 óra közötti időben 4-4 fővel Debrecen
frekventált területein folyamatos ellenőrzéseket, igazoltatásokat végeznek, aminek nagy
szerepe van nem csak a kiemelt erőszakos bűncselekmények elkövetőinek gyors elfogásában,
hanem a bűnmegelőzésében is.
Kiemelést érdemel az a felfegyverkezve elkövetett rablás bűntett miatt indult büntetőügy,
amiben ismeretlen tettes 2016. május 15-én a Debrecen, Darabos utcán található
dohányboltba bement, és az eladót késsel kényszerítette a kasszában lévő 106 500 Ft bevétel
átadására. Az elkövető menekülési útvonalának lépésről lépésre történő követésével a
Hajdúvid és Hajdúdorog közötti főúton sikerült elfogni a hajdúböszörményi férfit. A
rendőrségi eljárást a gyanúsított előzetes letartóztatása mellett folytattuk le és vádemelési
javaslattal továbbítottuk a Debreceni Járási és Nyomozó Ügyészségnek.
Eredményesen fejeztük be a 2016. év októberében azt a nyírmihálydi lakossal szemben 1
rendbeli rablás és 3 rendbeli kifosztás bűntett miatt folytatott nyomozást, amelyben az
elkövető 2016 márciusától kezdődően idős sértettek bizalmába férkőzve bejutott lakásaikba,
majd elterelve figyelmüket összesen 109 000 Ft készpénzt tulajdonított el tőlük. A 26 éves
férfi egy alkalommal a sértettel szemben erőszakot és fenyegetést is alkalmazott.
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A Bűnügyi Osztály Betörési Alosztálya a 2016. évben 27 főt vett őrizetbe lakóház- és
lakásbetörés miatt, akik Debrecen város különböző területein követték el a betöréseket:
 Sikerült elfognunk azt a hatóságunk előtt már jól ismert 6 fős elkövetői csoportot, akik
2016. év október–november közötti időszakban üzletekbe, kisebb élelmiszerboltokba,
presszókba hatoltak be, és különféle értékeket, italokat tulajdonítottak el. Jelenleg 19
rendbeli lopás bűntett miatt folytatjuk az eljárást.
 Sikerült elfognunk azt a 3 fő 18. életévét még épp be nem töltött fiatalembert, akikkel
szemben 17 rendbeli betöréses lopás és ennek kísérlete nyert megállapítást. Az
előzetes letartóztatásba került gyanúsítottak 2016. év márciusától garázsokba,
pincékbe hatoltak be, és kerékpárokat, műszaki cikkeket tulajdonítottak el.
 2016. október végén fejeztük be a nyomozást a kiemelt sajtónyilvánosságot kapott
„lovas akrobata” ügyében. A férfi kiváló koncentráló készségét és kiváló fizikumát
felhasználva – 2015. júniusi elfogásáig – az ország több nagyvárosában 78 rendbeli
bűncselekményt követett el, melyek során 340 millió Ft kárt okozott. A volt artistától
és gyanúsítottként kihallgatott 3 családtagjától több tíz millió forint értékű ékszer
került lefoglalásra, amelyek egy része a sértettek részére visszaadásra került.
 A 2015. év végétől kezdődően 16 rendbeli betöréses lopást követett el az a páros, akik
Debrecen bel- és külterületein lévő garázsokba, melléképületekbe hatoltak be és
tulajdonítottak el különböző értékeket. Az ügyet vádemelési javaslattal továbbítottuk a
Debreceni Járási és Nyomozó Ügyészségnek.
A 2016. évben történt gépjárművekkel kapcsolatos bűncselekmények elkövetői köre nem
változott, több esetben hatóságunk előtt már ismert személyek ellen indult eljárás, ezek során
16 főt vettünk őrizetbe.
 Több hónapig tartó akciósorozat eredményeként sikerült tetten érni azokat az előzetes
letartóztatásba helyezett elkövetőket, akik 2016. február–május közötti időszakban
Debrecen különböző területein lévő nagyobb üzletek előtti parkolókban 12 rendbeli
gépkocsifeltörést követtek el oly módon, hogy egy blokkolásgátlóval
megakadályozták a személygépkocsik távvezérlővel történő lezárását. Az ily módon
nyitva maradt gépjárművekből az elkövetők a benne hagyott értékeket tulajdonították
el.
 Előzetes letartóztatásba került az a hatóságunk előtt jól ismert 36 éves férfi, akit
korábban gépjárműfeltörések miatt őrizetbe vettünk, majd szabadulva a 2015. év vége
és 2016 júniusa közötti időszakban továbbfolytatva ezirányú tevékenységét 15
rendbeli gépkocsifeltörést követett el, és a megszerzett értékekből tartotta fent
magát.
 Bíróság elé állítással fejeztük be azt a lopás bűntett miatt folytatott eljárást, melynek
során ismeretlen személy 2016 áprilisában egy Szepesi utcai telekről eltulajdonított
egy 300 000 Ft értékű Opel Astra személygépkocsit. A nyomozás során két olyan
elkövetőt sikerült azonosítani, akik már évek óta gépjárműves bűncselekményeket
követtek el.
Egyéb lopás miatt 11 főt vettünk őrizetbe.
 Befejeztük az eljárást azzal a két 21 éves férfival szemben, akik 2016 tavaszától
lakatlevágás módszerével kerékpárokat tulajdonítottak el Debrecenben. Terhükre 24
rendbeli bűncselekmény nyert megállapítást.
 2016. október végén figyeltek fel a járőrök arra a gyanúsan viselkedő 21 éves
fiatalemberre, akivel szemben 2016. év augusztus hónapjától kezdődően 20 rendbeli
falfirka elhelyezésével elkövetett rongálás vétség miatt folytattunk büntetőeljárást.
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 Sikerült elfognunk azt a párost is, akik különböző üzletekből ruhaneműket és illatszert
tulajdonítottak el. Az elkövetők terhére 10 rendbeli lopás volt megállapítható.
2.

A bűnüldöző munka értékelése
2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása

Az összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények alapján a Debreceni
Rendőrkapitányság nyomozási eredményessége további 8,0 %-kal javult. (2015: 62,4%,
2016: 70,4%)
2.2. A
közterületen
elkövetett,
nyomozáseredményességi mutatója

regisztrált

bűncselekmények

Az eljáró szervek szerinti statisztikai adatok alapján a közterületen elkövetett
bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója 69,9% lett. (2015: 68,2%)
2.3. Egyes
kiemelten
kezelt
mutatójának alakulása

bűncselekmények

nyomozáseredményességi

A kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója az elmúlt évhez
képest 8%-kal javult. (2015: 39,7%, 2016: 47,7%)
A rendőrkapitányságunk hatáskörébe tartozó kiemelten kezelt bűncselekmények közül a
nyomozáseredményesség az alábbiak szerint alakult:
A testi sértés bűncselekmények nyomozáseredményessége 71%-ra emelkedett. (2015:
68,4%)
A kiskorú veszélyeztetése bűncselekmények nyomozáseredményessége 69,7%-ra
emelkedett. (2015: 58,3%)
A garázdaság bűncselekmények nyomozáseredményessége 78,2%-ra emelkedett. (2015:
73,8%)
Az önbíráskodás bűncselekmények nyomozáseredményesség 70%-os. (2015: 81,3%)
A lopás nyomozáseredményessége 40,6%. (2015: 30,4%)
A rablás bűncselekmények nyomozáseredményessége 91,7%-os. (2015: 73,9%)
A kifosztás bűncselekmények nyomozáseredményessége 69,4%-os, ami az elmúlt 7 év
legjobb mutatója. (2015: 35,3%)
A zsarolás bűntettek nyomozáseredményessége jelentősen emelkedett 80%-os. (2015:
33,3%).
A rongálás bűncselekmények nyomozáseredményessége 23,6%-ra emelkedett (2015: 22,3%)
Az orgazdaság bűncselekmények nyomozáseredményessége 53,6%-os. (2015: 96,3%).
A jármű önkényes elvétele bűncselekmények nyomozáseredményessége 13,9%-kal
csökkent, de az elmúlt 7 év átlagához viszonyítva – 56,5% – még mindig átlag körülinek
tekinthető (2015: 75%, 2016: 61,1%).
3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok
A rendőrkapitányság illetékességi területén történt tulajdon elleni szabálysértési előkészítő
eljárásokat a rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályához tartozó Szabálysértési
Előkészítő Alosztály folytatta le.
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A 2016. évben a hatóság tudomására jutott 1138 elzárással sújtható szabálysértésből (2015:
1260) 949 volt tulajdon elleni szabálysértés (2015: 982). A tulajdon elleni szabálysértések
száma illetékességi területünkön 3,4%-kal csökkent.
Tulajdon elleni szabálysértés elkövetésén 322 főt értünk tetten, akik közül 101 főt vettünk
szabálysértési őrizetbe. (2015: 391 fő tetten ért személy/119 fő szabálysértési őrizetbe vett
személy)
A Debrecenben elkövetett tulajdon elleni szabálysértések körében 32,12%-os felderítési
eredményességet értünk el. (2015: 30%)
A fentieken túl az alosztály végezte a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság (a
továbbiakban: HBMRFK) többi rendőrkapitánysága területén történt, elzárással sújtható
szabálysértések gyorsított bíróság elé állítással történő befejezését is. A 2016. évben 168
ügyben folytattak le gyorsított bíróság elé állítást. (2015: 238)
4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások
Debrecen az elmúlt években dinamikusan fejlődött, a várost több multinacionális cég is
székhelyéül választotta munkahelyeket teremtve ezzel az itt lakóknak. Debrecen
agglomerációja az utóbbi években szintén jelentős változáson ment keresztül. Sokan költöztek
az újonnan épült kertvárosi lakóparkokba, így a munkahelyre ingázók száma jelentősen
megemelkedett. E szuburbanizációs folyamat a közlekedésre is kihat, hiszen a Debrecenbe
történő bejutáshoz, a gyermekek mobilizálásához célszerűségi szempontból nélkülözhetetlen a
személygépjármű használata.
A változások a forgalom nagyságának drasztikus emelkedésében, ebből következően a
baleseti helyzetképben is megmutatkoznak.
A 2016. év közlekedésbiztonsági helyzetének értékelésekor ki kell emelni a gyalogosok
sérelmére a járművezetők által elkövetett jogsértéseket, valamint a gyalogosok hibájára
visszavezethető személyi sérüléses közúti közlekedési balesetek számának emelkedését,
annak ellenére, hogy ezek visszaszorítására fokozott ellenőrzéseket szerveztünk a
gyalogátkelőhelyek környékére.
A közlekedésbiztonságra veszélyt jelentő és engedély nélkül átalakított járművek forgalomból
történő kivonása érdekében a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi és
Közlekedési Főosztállyal szorosan együttműködve az illegálisan szervezett gyorsulási
versenyekre közlekedési akciókat szerveztünk. Az akciók során jelentős számban vettünk el
hatósági engedélyeket és jelzéseket, valamint intézkedtünk a jármű soron kívüli műszaki
vizsgaállomásra berendeléséről. Az akciókra visszavezethetően a gyorsulási versenyekkel,
„driftelésekkel” kapcsolatos állampolgári bejelentések száma jelentősen visszaesett.
Bár a 2016. évben a közúti közlekedési balesetek száma jelentősen emelkedett (2015:
1058, 2016: 1938), a személyi sérüléses közúti közlekedési balesetek összbalesetekhez
viszonyított aránya a 2016. évben 17,0%-kal csökkent (2015: 38,9%, 2016: 22,6%), amely
a járművek korszerű biztonsági rendszerrel való felszereltségének és a passzív biztonsági
rendszerek használatának köszönhető.
A rendőrkapitányság illetékességi területén a 2016. évben 6,6%-kal nőtt a személyi
sérüléssel járó balesetek száma. (2015: 412, 2016: 439)
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A személyi sérüléssel járó balesetek közül a halálos eredménnyel végződött balesetek
száma 31,3%-kal csökkent, számuk a 2016. évben 11 volt. (2015: 16)
A 2016. évben a súlyos sérüléssel járó balesetek száma 10,2%-kal (2015: 98, 2016: 108), a
könnyű sérüléssel járó balesetek száma 7,4%-kal nőtt. (2015: 298, 2016: 320)
A rendőrkapitányság illetékességi területén a 2016. évben történt személyi sérüléses
balesetben 3,3%-kal többen sérültek meg, mint az előző évben. (2015: 547, 2016: 565)
Illetékességi területünkön közúti közlekedési balesettel összefüggésben 11 fő elhunyt, 117 fő
súlyosan, míg 437 fő könnyen sérült.
Debrecen városban a 2016. évben 342 személyi sérüléssel járó baleset történt, melynek
következményeként 5 fő elhunyt, 83 fő súlyosan, 254 fő könnyen sérült.
Debrecen városban a balesetek bekövetkezési okainál vezető helyen az elsőbbségi jog meg
nem adása (2015: 121, 2016: 136), ezen belül a közúti jelzőtáblák figyelmen kívül hagyása
áll.
A legtöbb közlekedési baleset csakúgy, mint tavaly 12.00–18.00 óra közötti időben történt.
Debrecenben a 2016. évben balesetet okozó 342 főből a legnagyobb részt – 217 fő – a
személygépkocsi-vezetők tették ki (2015: 199), őket követik – 50 fő – a kerékpárosok (2015:
46), majd – 27 fő – a tehergépkocsi-vezetők (2015: 24). A balesetet okozók 7,9%-a volt
gyalogos. (2015: 4,9%-a)
Debrecenben a 2016. évben 14,8%-kal nőtt a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen történt elütések
száma (2015: 27, 2016: 31). A 31 balesetből 3 halálos eredménnyel, 15 súlyos, míg 13
könnyű sérüléssel járt.
A halálos eredményű három baleset közül az egyik esetben éjszaka, lakott területen kívüli
közvilágítás nélküli útszakaszon nem az út és látási viszonyoknak megfelelően megválasztott
sebességgel közlekedő gépjárművezető elütötte a feltehetőleg ittasságából eredően az úttesten
ülő 49 éves gyalogos férfit, aki a helyszínen elhunyt.
A másik esetben nem a látási viszonyoknak megfelelően megválasztott sebességgel közlekedő
gépjárművezető elütötte az úton szabálytalanul, nem a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen átkelő
idős nőt, aki a kórházba szállítást követően elhunyt.
A harmadik esetben az ittasan, bódult állapotban nem az út vonalvezetésének megfelelően
megválasztott sebességgel közlekedő gépjárművezető az úttestről lehaladva elütötte az úttest
és a járda közötti füves területen álló fiatal férfit, aki a helyszínen elhunyt.
A „Látni és látszani elv” érvényesülésének elmaradása egy esetben okozott a gyalogosok
vonatkozásában halálos kimenetelű balesetet.
Debrecenben a 2016. évben bekövetkezett személyi sérüléssel járó 342 balesetből 12 esetben
okoztak ittasan balesetet. Az ittasan balesetet okozók összbalesetet okozókhoz viszonyított
aránya 3,5%. (2015: 7,4%)
A 2016. évben ittas járművezetés következtében 1 esetben halálos baleset történt (2015: 0).
Az ittasan okozott baleset közül 1 járt súlyos sérüléssel (2015: 7), 10 könnyű sérülést
eredményezett. (2015: 16)
A rendőrkapitányság a 2016. évben is kiemelt feladatának tekintette az ittas járművezetők
forgalomból történő kiszűrését, amelynek érdekében minden intézkedés alá vont
járművezetővel szemben alkoholszondás ellenőrzést alkalmaztunk.
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A baleseti helyzetképünk javítása érdekében a 2016. évben is kiemelt figyelmet fordítottunk a
kerékpárosokra, a kerékpáros jogsértésekre.
Az összbaleseti számhoz viszonyítottan kerékpárosok – okozói vagy vétlen minőségben –
25,7%-ban voltak résztvevői a baleseteknek, a kerékpárral balesetet okozók aránya
14,6%.
A 2016. évben a rendőrkapitányság illetékességi területén történt közlekedési balesetek közül
113 esetben volt érintett kerékpáros. (2015: 119)
Kerékpárosok a 2016. évben 57 esetben okoztak balesetet (2015: 57), amelyben 2 fő életét
vesztette, 18 fő súlyosan, 39 fő könnyen sérült.
A kerékpárosok a 2016. évben 54 esetben vettek részt vétlenként balesetben (2015: 61),
amelyek közül 10 fő súlyosan, 44 fő könnyen sérült. Halálos eredményű baleset nem történt.
A kerékpáros balesetek döntő többsége a forgalomba történő becsatlakozáskor történt és az
elsőbbségi jog megszegéséből, valamint az elsőbbséget szabályozó jelzőtáblák
rendelkezéseinek figyelmen kívül hagyásából adódott.
Debrecen városában a kerékpár, mint közlekedési eszköz az elmúlt években jelentősen
előtérbe került, így fokozottan kell számolni kerékpárosok jelenlétével a közutakon. Fokozott
figyelmet fordítottunk a 2016. évben is a kerékpáros balesetek megelőzésére.
A közlekedési- és baleseti helyzet javítására az értékelt időszakban 63 alkalommal
tartottunk fokozott közlekedésrendészeti ellenőrzéseket. A sebességmérő készülékkel a
2016. évben 3597 közigazgatási bírság kiszabására alkalmas felvétel készült.
A Közlekedésrendészeti Osztály forgalomellenőrzési tevékenysége intézkedési mutatóinak
alakulása:
-

15,0%-kal nőtt a helyszíni bírságok száma (2015: 1746 fő/16 715 000 Ft, 2016: 2014
fő/20 153 000 Ft),
4,0%-kal nőtt a helyszíni bírság átlag összege (2015: 9573 Ft, 2016: 10 006 Ft),
11,0%-kal nőtt a szabálysértési feljelentések száma (2015: 1053, 2016: 1173),
19,0%-kal emelkedett a személyes szabadságot korlátozó intézkedések száma (2015:
104, 2016: 124).

5. Az illegális migráció helyzete
Az illegális migráció elleni harc keretében a HBMRFK Határrendészeti Szolgálata által
kijelölt – az előzetes kockázatelemzésnek megfelelő – helyszíneken és időpontokban összesen
83 alkalommal (2015: 92) hajtottuk végre a NIMRÓD kompenzációs ellenőrzéseket,
amelyek során illegális migrációval összefüggő jogsértés nem került megállapításra.
A kapitányság állományának egy része az ideiglenes megyei csapatszolgálati század
kötelékében segítette a déli határszakasz védelmében bevezetett intézkedések érvényre
juttatását és részt vett a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság, valamint a Bács-Kiskun
Megyei Rendőr-főkapitányság által üzemeltetett Befogadó Központoknál jelentkező feladatok
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végrehajtásában. Az értékelt időszakban a Biztosítási és Szakszolgálati Alosztály kutyás
járőrvezetői is folyamatosan részt vettek a déli határszakasz megerősítésében.
II. A rendőrkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal
kapcsolatos feladatok
1.

A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt
idegenforgalmi területek biztonsága

A közterületeken, nyilvános helyeken szükséges rendőri jelenlétet a 2016. évben is elsősorban
a rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Járőr- és Őrszolgálati Alosztály állománya
biztosította.
Debrecen megyei jogú város területén a folyamatos gépkocsizó járőrszolgálatot fenntartottuk,
biztosítva az eseményekre történő azonnali reagálást. A Kossuth tér, a Petőfi tér, a
Nagyerdő – alkalomszerűen a Külső vásártér és az Árpád tér – területén gyalogos
szolgálatot biztosítottunk.
A közterületi szolgálatot erősítve rendszeresek voltak a nyomozóportyák és a fokozott
ellenőrzések is.
Az idegenforgalmi területek biztonságának megteremtése érdekében fokozottan ellenőriztük
a vendéglátóhelyeket, nemzeti dohányboltokat, pénzintézeteket.
Fokoztuk a nyílt vizek környékének, illetve az erdőspusztai kedvelt kirándulóhelyeknek
az ellenőrzését, és demonstratív rendőri jelenléttel biztosítottuk a pihenni vágyók szubjektív
közbiztonságérzetét.
A rendőrkapitányság közrendvédelmi szolgálata a 2016. évben 155 000 közterületi szolgálati
órát teljesített, 6,4%-kal többet, mint az előző évben. (2015: 145 614 óra)
Az állományunk egy része az ideiglenes megyei csapatszolgálati század kötelékében segítette
a déli határszakasz védelmét. Az átrendelések idején a közterületi jelenlétet, s az ehhez
kapcsolódó feladatok végrehajtását a körzeti megbízotti állomány, valamint a bűnügyi
szolgálati ág bevonásával kezeltük.
2.

A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata

Debrecen városban a Közrendvédelmi Osztály Járőr- és Őrszolgálati Alosztálya, BelvárosTócóskert Rendőrőrse és Kertség-Újkert Rendőrőrse biztosította a közterületi
reagálóképességet.
A Belváros-Tócóskert Rendőrőrs fő feladatát a belvárosi folyamatos rendőri jelenlét
biztosítása, illetve a heti szinten megtartott fokozott ellenőrzések tették ki.
A Kertség-Újkert Rendőrőrs fő feladatát a közterületi prostitúció visszaszorítása, valamint a
külterületek ellenőrzése jelentette.
A Járőr- és Őrszolgálati Alosztály reagált az állampolgári bejelentésekre, az azonnali
intézkedést igénylő eseményekre, illetve látta el a különböző sport, kulturális, és a
gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvények rendőri biztosítását. A közterületek,
nyilvános helyek rendőri ellenőrzésében a járőrök mellett részt vettek a Biztosítási- és
Szakszolgálati Alosztály kutyás járőrei és a rendőrőrsök körzeti megbízottai is.
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A 2016. évben a rendőrkapitányság közrendvédelmi állománya 20 948 releváns intézkedést
(elfogás, előállítás, biztonsági intézkedés, végrehajtott elővezetés, ittas járművezetővel
szembeni intézkedés, szabálysértési feljelentés, büntető feljelentés, helyszíni bírság kiszabása,
közigazgatási eljárás kezdeményezése) foganatosított. (2015: 22 917)
Az intézkedési aktivitás, azaz a közterületi szolgálati óra/intézkedési mutató a 2016. évben
7,3 volt. (2015: 6,3)
Az elfogások száma az értékelt időszakban 10,4%-kal nőtt (2015: 1101, 2016: 1216). A
bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyekkel szembeni intézkedések száma 10,3%kal (2015: 751, 2016: 828), a körözés hatálya alatt álló személyekkel szembeni intézkedések
száma 14,8%-kal nőtt (2015: 270, 2016: 310). (forrás: Netzsaru Rendészeti Statisztika)
Az előállítások száma 12,8%-kal csökkent (2015: 2485, 2016: 2165). (forrás: Netzsaru
Rendészeti Statisztika)
A csökkenés alapvető oka a személyazonosság megállapítására irányuló előállítások
számának csökkenése, mivel a személyazonosság a legtöbb esetben már a helyszínen a
gépjárműbe szerelt TIR mobil eszközzel megállapítható volt.
A bűncselekmény elkövetése miatti előállítások száma 3,4%-kal csökkent (2015: 681,
2016: 658). (forrás: Netzsaru Rendészeti Statisztika)
A biztonsági intézkedések száma 8,8%-kal csökkent (2015: 1999, 2016: 1823). (forrás:
Netzsaru Rendészeti Statisztika)
Debrecenben az elrendelt 1568 elővezetés 69,0%-a sikeresen végrehajtásra került (2015:
638/399, 2016: 1568/1083). (forrás: Netzsaru Rendészeti Statisztika)
A büntető feljelentések száma 29,2%-kal nőtt (2015: 861, 2016: 1112). (forrás: Netzsaru
HIIKK Statisztika közrendvédelem szolgálati ág)
A helyszíni bírságolások tekintetében 0,6%-os csökkenés tapasztalható (2015: 17 156,
2016: 17 049). Az egy főre jutó helyszíni bírság összege 9024 Ft (2015: 8908 Ft), amely az
állomány differenciált intézkedéseit jelzi. (forrás: Netzsaru Rendészeti Statisztika)
Közigazgatási bírság kiszabására 338 esetben került sor. (2015: 623)
A szabálysértés miatti feljelentések száma 11,9%-kal csökkent. (2015: 2658, 2016: 2342).
(forrás: Netzsaru Rendészeti Statisztika)
Az ittas járművezetők forgalomból történő kiszűrésére a 2016. évben mind a Közrendvédelmi
Osztály, mind a Közlekedésrendészeti Osztály kiemelt figyelmet fordított. Rendszeresek
voltak az ittas vezetők kiszűrésére irányuló ellenőrzések, erre az értékelt időszakban
11 196 esetben került sor, amelyből 454 esetben mutatott az alkoholmérő pozitív értéket
(2015: 9687/405). (forrás: Netzsaru Rendészeti Statisztika)
A 2016. évben a Készenléti Rendőrség is segítette a közrend, közbiztonság fenntartását.
Főként rendezvénybiztosítási feladataink végrehajtásában vettek részt, ezek mellett a
közterületi rendőri jelenlétet erősítették, valamint az ügyeleti küldésekre reagáltak. (2015:
1439 fő/15 793 óra/40 rendezvénybiztosítás, 2016: 707 fő/4661 óra/19 rendezvénybiztosítás)
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3. A rendezvénybiztosítások
A 2016. évben különösebb rendkívüli eseménytől mentesen hajtottuk végre a sport, valamint
a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó és egyéb rendezvényekkel kapcsolatban
felmerülő biztosítási feladatokat.
Debrecenben sport és egyéb rendezvénybiztosításra az értékelt időszakban 87 esetben 1266
fő bevonásával 6436 órában került sor. (2015: 91 eset /1171 fő/6229 óra)
A sportrendezvény biztosítások közül kiemelést érdemelnek a DVSC-TEVA férfi labdarúgó
és a DVSC-TVP női kézilabda csapatok hazai mérkőzései. A kiemelt biztonsági
kockázatúnak minősített idegenbeli sportrendezvényeken klubrendőri szolgálatot
működtettünk.
A kulturális rendezvényekhez, az idegenforgalmi szezonhoz, a nemzeti ünnepekhez, az év
végi ünnepekhez, valamint egyéb megemlékezésekhez kapcsolódó feladataink biztosítását is
eseménymentesen hajtottuk végre. Kiemelést érdemelnek a Virágkarnevál és kísérő
rendezvényei, a Campus Fesztivál, valamint a Tavaszi és az Őszi Nagyvásár.
A gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény (a továbbiakban: Gytv.) hatálya alá tartozó
demonstrációkat a 2016. évben 27 esetben tartottak, ezek biztosítási feladataiban 247 fő
rendőr vett részt. (2015: 68 demonstráció/1123 fő rendőr)
Az értékelt időszakban a gyülekezési joggal visszaélés szabálysértése nem merült fel.
Rendezvényt, annak jogsértő mivolta miatt nem kellett határozattal megtiltanunk.
4.

Az esetlegesen bekövetkezett katasztrófa-, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban
végrehajtott rendőri feladatok (különösen a települések védelme érdekében tett
rendőri intézkedések)

Debrecen megyei jogú városban a 2016. évben veszélyhelyzet, katasztrófa nem következett
be, így nem kellett rendőri intézkedéseket tenni, feladatok végrehajtására intézkedni.
A rendőrkapitányság állománya egy esetlegesen bekövetkező katasztrófa-, illetve
veszélyhelyzet kezelésére megfelelő felkészültséggel bír. A védelem igazgatási feladatok
megszervezésére, végrehajtásának irányítására a rendőrkapitányság közrendvédelmi
osztályvezetője került kijelölésre.
A társszervekkel jó az együttműködésünk, a szervek közötti információáramlás megfelelő.
5.

A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése

A rendőrkapitányság debreceni székhelyű körzeti megbízotti státuszainak száma a 2016.
évben 36 volt. A körzeti megbízottak a Belváros-Tócóskert, valamint a Kertség-Újkert
Rendőrőrs szervezetén belül látják el feladataikat. Az üres körzeti megbízotti státuszok
feltöltésére a szükséges intézkedéseket megtettük, így a 2016. I. félévében meglévő 1-1
betöltetlen státuszt a II. félévre feltöltöttük.
A rendőrkapitányság körzeti megbízottai a 2016. évben sem dolgoztak fel büntetőügyeket.
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Általános ügyirat-feldolgozó tevékenységük a bűnügyi megkeresésekre, a nem bűnügyi
megkeresésekre, a nyílt rendőri információkra és a lakcímkutatásokra terjedt ki. Az értékelt
időszakban 2916 ügyben végeztek ezirányú tevékenységet. (2015: 3114)
A rendőrkapitányság körzeti megbízottai – az elvonó tényezők (rendezvénybiztosítások,
illegális migrációhoz köthető feladatok) ellenére – az elvárt szintnek megfelelve, 70,0%-ban
biztosították a közterületi jelenlétet.
A körzeti megbízottak minden héten részt vettek a fokozott ellenőrzések végrehajtásában, a
sport- és kulturális rendezvények, a Gytv. hatálya alá tartozó demonstrációk nyílt rendőri
biztosításában is. Rendszeresen kapcsolatot tartottak a területükön működő polgárőr
csoportokkal, erdészekkel, vadásztársaságokkal, halőrökkel, mezőőrökkel, a Debreceni
Közterület Felügyelet munkatársaival, valamint a szociális és oktatási intézményekkel.
A rendőrőrsök körzeti megbízottai a 2016. évben is végrehajtották az iskolarendőri
feladataikat a részükre kijelölt oktatási intézmények – 32 – vonatkozásában (2015: 32).
Kapcsolatot tartottak az intézmények által kijelölt személyekkel, rendszeresen tartottak főként
bűnügyi és közlekedésrendészeti témakörökben előadást, biztosították az iskolák
környezetében a rendőri jelenlétet, különös tekintettel az iskolakezdési, illetve az oktatási
intézmény által igényelt időpontokban.
A körzeti megbízottak a 2016. évben 23 alkalommal végezték el a szórakozóhelyek, a zenés,
táncos rendezvények és a vendéglátóipari egységek ellenőrzését a 18. életévüket be nem
töltött személyek alkoholfogyasztásának visszaszorítása érdekében. (2015: 23)
6.

Az ügyeleti tevékenység, a Tevékenység-irányítási Központ működése

A rendőrkapitányság állományának irányítása 2013 novemberétől a Hajdú-Bihar Megyei
Rendőr-főkapitányság szervezetén belül létrejött Tevékenység-irányítási Központból történik.
A szolgálatirányító tiszti feladatokat a rendőrkapitányság központi objektumában a nap 24
órájában továbbra is ellátjuk.
7.

Az igazgatásrendészeti tevékenység
 Fegyverügyintézés

A fegyverügyintézés vonatkozásában a 2016. évben sem az engedéllyel rendelkezők, sem a
lőfegyverek számában nem történt lényeges változás.
A fegyvertartás engedélyezése szakszerűen, az ügyfelek maximális elégedettsége mellett
zajlott.
A 2016. évben fegyvertartás engedélyezése során a mintegy 14%-kal több kérelem ellenére
lényegesen kevesebb (2015: 124, 2016: 72) határozat meghozatalával engedélyeztünk a
fegyver megszerzést. A kérelmek száma növekedésének oka az egészségügyi alkalmasság
érvényesítése. Csökkent a kereslet a vadászati célú, nőtt a sport célú lőfegyverek iránt. A
végrehajtott 139 ellenőrzés során szabálytalanságot nem találtunk, így intézkednünk nem
kellett. Ugyancsak a szabályok betartását tapasztaltuk a három lőtér, valamint a nyolc
vadászat ellenőrzése során is.
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 Személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység
A személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenységgel kapcsolatos
ügyintézés során a 2016. évben összesen 98 személy- és vagyonvédelmi, valamint
magánnyomozói tevékenységet végző vállalkozás részére adtunk ki tevékenységi engedélyt.
(2015: 53)
A rendőrkapitányság illetékességi területén összesen 320 vállalkozás rendelkezik érvényes
működési engedéllyel (2015: 398), bejelentésre 38 vállalkozás lett regisztrálva (2015: 28),
ezek mellett 2366 fő igazolványos személyt (2015: 2709) tartunk nyilván. Megállapítható,
hogy mind a vállalkozás keretében, mind az alkalmazottként végzett vagyonvédelmi
tevékenységet végzők száma csökkent.
Az engedélyügyi tevékenység végzése mellett a 2016. évben 188 alkalommal került sor
személy- és vagyonőri ellenőrzésre. (2015: 310) Az ellenőrzések során feltárt hiányosságok
miatt hatóságunk 2 esetben szabott ki felügyeleti bírságot személy- és vagyonvédelmi
tevékenységet végző vállalkozássokkal szemben (2015: 4), apróbb hiányosság esetén az
érintett vállalkozásokat jegyzőkönyvi figyelmeztetésben részesítettük.


Szabálysértési hatósági tevékenység

A 2016. évben 31,3 %-kal kevesebb szabálysértési feljelentés érkezett hatóságunkhoz
(2015: 8412, 2016: 5782). A szabálysértési feljelentések alapján a 2016. évben 5838
szabálysértés elkövetése miatt indult eljárás (2015: 8469). A feljelentett személyek száma
a 2015. évi 8625 főről 5988 főre csökkent.
Míg az összes szabálysértésből a 2015. évben 31% volt közrend elleni szabálysértés, addig
a 2016. évben 2,9% (2015: 2656, 2016: 170). Ennek oka egyértelműen a Debreceni
Befogadó Állomás bezárása, ennek eredményeként megszűnt a „tiltott határátlépés”
szabálysértés területünkön.
A kiemelt közlekedési szabálysértések aránya jelentősen, 19,6 %-ra nőtt (2015: 11,7%),
számuk kismértékben emelkedett. (2015: 1006, 2016: 1135) Ennek oka a kerékpárosok által a
2016. évben okozott személyi sérüléssel járó balesetek emelkedett száma.
A közúti közlekedési balesetek miatti eljárások száma 20,1%-kal nőtt (2015: 702, 2016:
843). A személyi sérüléses balesetek száma 12,6%-kal (2015: 301, 2016: 339), az anyagi
kárral járó balesetek száma 25,7%-kal (2015: 401, 2016: 504) emelkedett. Emelkedett a
kanyarodási szabályok megsértése (2015: 12, 2016: 16), valamint a sebesség helytelen
megválasztása miatt bekövetkezett balesetek száma is (2015: 65, 2016: 72), ezért a
kiszabott átlagbírságot tovább növeltük. (2015: 65 000 Ft, 2016: 77 800 Ft)
A nem kiemelt közlekedési szabálysértések száma 4963, ami 57,5 %-os csökkenést
jelentett 2016-ban.
A szabálysértési eljárásokban a kiszabott bírság összege a cselekmények súlyosságához
igazodva a vagyoni és jövedelmi viszonyokat is figyelembe véve került meghatározásra.
Egyes szabálysértések tekintetében a fixbírság bevezetésével nincs mérlegelési lehetőségünk.
(2016: 1557 fő/66 255 000 Ft, 2015: 1 202 fő/47 539 000 Ft)
Az átlagbírság kis mértékben emelkedett. (2015: 39 550 Ft, 2016: 42 550 Ft)
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8.

A bűn- és baleset-megelőzés
8.1. A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai

A rendőrkapitányság bár nem rendelkezik olyan különálló alegységgel, amelynek fő
tevékenysége a bűnmegelőzési tevékenység, azonban a Bűnügyi Osztály Elemző- Értékelő és
Körözési Alosztályon egy kijelölt nyomozó ellátja a bűnmegelőzési és áldozatvédelmi
feladatokat.
8.2. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése (D. A. D. A., ELLEN-SZER,
iskolai bűnmegelőzési tanácsadók)
A bűnmegelőzési referens alaptevékenységei közé tartozik prevenciós jellegű előadások
tartása a gyermek- és fiatalkorúak nevelésével foglakozó intézményekben (főbb témakörök: a
kábítószer használatának mentális és büntetőjogi következményei, a mértéktelen
alkoholfogyasztás hatásai, a sértetté válás megelőzése, az internethasználat veszélyei, továbbá
az erőszakos jellegű bűncselekmények elkövetési magatartásai).
A bűnmegelőzési referens a 2016. évben 11 általános iskolában 72 alkalommal 2107 főnek
(2015: 4 általános iskola/38 alkalom/1199 fő) és 2 középfokú oktatási intézményben 5
alkalommal 210 főnek tartott előadásokat. Továbbfolytatta a D.A.D.A programot a Szent
Efrém Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola és az AMI 5/b osztályában és új
együttműködési megállapodás alapján a József Attila Általános Iskolában, összesen 10
alkalommal tartott előadásokat. (2015: 8)
A bűnmegelőzési referens egyéb helyszíneken is tartott prevenciós jellegű előadásokat
összesen 8 alkalommal 224 fő részvételével. (2015: 5 alkalom/185 fő)
2016 szeptemberében a Betörési Alosztály szakvonalas nyomozói és a helyi körzeti
megbízottak a nagycserei lelkészházban közbiztonsági fórumot szerveztek, ami az aktuális
problémák megvitatásán túl bűnmegelőzési céllal került megtartásra.
2016. november 22-én Konzultációs Fórumot hívtunk össze a gyermek- és fiatalkorúak
bűnelkövetővé, illetőleg sértetté válásának megelőzése témában, melyre meghívtuk
illetékességi területünk polgármestereit, a kisebbségi önkormányzatok vezetőit, a
gyámhivatalok vezetőit, a polgárőrszervezeteket, az egyházközségek vezetőit, a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ megyei vezetőjét, a fiatalkorúak ügyészét, valamint a
gyermekvédelmi intézmények vezetőit.
A Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő és Gyermekjóléti Központjával folyamatos
kapcsolatban állunk, részt veszünk értekezleteiken, szakmai konferenciájukon, és telefonon
vagy személyesen is egyeztetünk. A 2016. évben 12 alkalommal tartottunk bűnmegelőzési
témakörben közös konzultációt.
Azon ügyekben, ahol gyermek- vagy fiatalkorú személy érintett, minden esetben jelzést
küldünk az illetékes Gyermekjóléti Szolgálat vagy a jegyző felé. (2015: 288, 2016: 281)
A 2016. évben a bűnmegelőzési tanácsadói programba bevont intézmények és a
bűnmegelőzési tanácsadók száma nem változott. Hasonlóan az előző évhez – a 2016. évben is
5 bűnmegelőzési tanácsadó 2 fő aktív hivatásos és 3 fő szenior állományú kolléga – végezte
19 oktatási intézményben – 14 középiskolában és 5 általános iskolában – e tevékenységet.
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8.3. A családon belüli erőszak helyzete, áldozatvédelem
Áldozatvédelmi és áldozatsegítő tevékenységünk során a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatával szorosan együttműködünk, felvilágosítást adunk,
konzultációs lehetőséget biztosítunk.
Minden feljelentő részére a 2016. évben is megfelelő tájékoztatást nyújtottunk a kárenyhítés
igénybevételének lehetőségeiről, s aki igényt tartott a segítségre, annak a szükséges igazolást
kiállítottuk. (2015: 300, 2016: 128)
A 2016. évben is kiemelten kezeltük a családon belüli erőszak kezelése és visszaszorítása
érdekében az ilyen jellegű bűncselekményeket.
Az értékelt időszakban ideiglenes megelőző távoltartás foganatosítására 62 esetben, a
büntetőeljáráshoz kapcsolódóan 4 esetben került sor. (2015: 77, 7 eset)
8.4. A kábítószer-prevenció helyzete („A szülők és a családok a Rendőrség kiemelt
partnerei
a
kábítószer-bűnözés
megelőzésében”
című
programterv
tapasztalatai”)
A 2016. évben is kiemelt figyelmet fordítottunk az Országos Rendőr-főkapitányság (a
továbbiakban: ORFK) által 2014 szeptemberében indított – a kiskorúak kábítószerfogyasztásának csökkentését célzó – program alapján a fiatalok kábítószer-fogyasztásának
megakadályozására.
A rendőrkapitányság bűnmegelőzési referense a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység
végzése során bűnmegelőzési előadásokat tartott, ahol ismertette a kábítószer-fogyasztás
negatív élettani hatásait. Az előadásokon évek óta visszatérően előfordul, hogy maguk a
fiatalok tesznek fel kérdéseket az előadónak a kábítószer-fogyasztással járó büntetőjogi
szankciókkal kapcsolatban.
Az értékelt időszakban is biztosítottunk lehetőséget arra, hogy a veszélyeztetett gyermekek
szülei kérdéseket tegyenek fel kábítószer témakörben, illetve megtegyék hozzánk esetleges
bejelentéseiket, felvetéseiket. Külön elektronikus postafiókot működtetünk az
anonimitásukat megtartani szándékozó kérdezők számára.
8.5. A baleset-megelőzési tevékenység
A rendőrkapitányság baleset-megelőzési tevékenységében a 2016. évben kiemelt hangsúlyt
kapott a gyermekek biztonságos közlekedésre nevelése. A gyermekek alapvető közúti
jelzésekkel történő megismertetésén túl célunk volt a veszélyhelyzetek megelőzésére,
megfelelő kezelésére felkészítés.
A 2016. évben is nagyszámú érdeklődőt vonzottak a kerékpáros ügyességi versenyeink,
melyeket saját kezdeményezésre vagy felkérések alapján szerveztünk. Az értékelt időszakban
oktatási intézményektől 14, társadalmi szervezetek részéről 9 esetben kaptunk ez irányú
felkérést (2015: 12/6 esetben). A gyermekekkel játékos és ügyességi feladatok keretében
igyekeztünk a kerékpáros közlekedési szabályokat elsajátíttatni. Az előadásokat követően
valamennyi résztvevőnek átadtuk a saját készítésű – a kerékpár kötelező felszerelésit
felsoroló – szórólapunkat.
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Idénynyitó rendezvényként került megrendezésre 2016. február 5–7. között a Malompark
Bevásárlóközpont főépületében a „Téli Motorkiállítás és Vásár”-ral egybekötött balesetmegelőzési rendezvény, ahol jelen voltunk. A résztvevők KRESZ tesztlapot tölthettek ki,
kipróbálhatták az ún. „részegszemüveget”, valamint a motoros szimulátort és kísérő
programként megtekinthették a rendőrségi csapatszolgálati felszereléseket. A rendezvényre
kb. 400 fő látogatott el.
Több alkalommal szerveztünk bemutatót és előadást óvodásoknak, és több esetben vettünk
részt az iskolák szabadidős tevékenységeiben.
A Gyermek Iskola Kupa döntőjének a Debreceni Vidámpark adott otthont, ahol a
legfiatalabbak megszerzett közlekedési ismereteiket a KRESZ parkban is összemérhették.
2016. március 8-án a nemzetközi nőnap alkalmából 450 autóillatosítót osztottunk ki a közúti
közlekedésben résztvevő, szabályosan közlekedő női gépjárművezetőknek.
A 2016. évben több olyan akciót tartottunk, amikor a kerékpár kötelező felszereléseit
ellenőriztük, és azon kerékpárosoknak, akik nem rendelkeztek a jogszabályban előírt
kötelező tartozékokkal, a hiányzókat pótlásra átadtuk.
A 2016. évben több olyan ellenőrzést is tartottunk, melynek során a kerékpárosok
láthatóságát ellenőriztük. A láthatóság növelése érdekében a beszerzett Reflect Light festék
sprayvel lefújtuk a nem megfelelően látható kerékpárokat, így ezek a járművek fényszóróinak
fényében jól láthatóvá váltak.
A 4814-es számú út 8+300 kilométer-szelvényébe kihelyeztünk egy korábbi balesetben
összetört kerékpárt, amellyel az ott közlekedő járművezetők figyelmét kívánjuk felhívni az
elmúlt időszakban ezen útszakaszon nagyszámban bekövetkezett kerékpáros elütésekre.
Részt vettünk a Magyar Kerékpáros Klub felkérésére a Bringás Reggelin, ahol
fényvisszaverő mellényt, kerékpáros lámpát, kerékpáros prizmákat, valamint fényvisszaverő
karszalagot osztottunk a kerékpárosoknak.
Balesetmegelőzési célzattal a 2016. évben is részt vettünk a Campus Fesztiválon, ahol több
mint 3000 ember figyelmét hívtuk fel a helyes közlekedési magatartásra.
Felkérésre részt vettünk gyereknapi rendezvényen, családi napokon, ahol megrendezett
bemutatóink, versenyeink által kb. 2100 főhöz tudtuk eljuttatni a helyes közlekedési
ismereteket.
Az „Iskola Rendőre” Program keretében a kapott szóróanyagokat folyamatosan kiosztjuk.
Törekszünk arra, hogy az iskolaszünetig minél több osztályban megjelenjünk, s átbeszéljük e
korosztály közlekedésének jellemzőit.
A rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya 2016. március 25-én megtartotta a
Területi Baleset-megelőzési Bizottság tavaszi ülését, ahol bemutatásra került a 2015. évi
baleseti helyzetkép. Az ülésen a bizottság célul tűzte ki a kerékpárosok KRESZ tudásának
fejlesztését, plakát kampány elkészítését, interaktív előadások tartását.
Az Epreskerti Általános Iskolában a 2016/2017. tanévtől az 5/a és az 5/b osztályban
kísérleti jelleggel elméleti és gyakorlati résszel kerékpáros képzést indítottunk. A heti
egyszeri képzés a tanév végén záróvizsgával zárul.
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2016. december 22-én tartotta a Területi Baleset-megelőzési Bizottság az év második ülését,
ahol bejelentették a személyi változásokat, valamint ismertették a 2017. évi célokat.
Baleset-megelőzési tevékenységünk során egyeztetve a megyei sajtószóvivővel több
esetben megjelentünk a helyi médiumokban. A 2016. évben 11 alkalommal jelent meg
tudósítás a dehir.hu internetes hírportálon, 25 alkalommal számoltak be az év során a haon.hu
internetes oldalon baleset-megelőzési tevékenységünkről, és három alkalommal készült
interjú a közlekedésrendészeti osztályvezetővel.
Összegzésként a 2016. évben a Debreceni Területi Baleset-megelőzési Bizottság által
szervezett és a külső részről felkért 37 rendezvényen körülbelül 11 000 főhöz (2015: 34
rendezvény/12 000 fő) juttattuk el a biztonságos és balesetmentes közlekedés kialakításához
szemléletünket.
8.6. Az „Iskola Rendőre” Program értékelése
Az értékelt időszakban is továbbfolytatódott a 2008. szeptember 1-jétől indított „Iskola
Rendőre” Program. Az iskolarendőrök fontos közvetítő szerepet töltenek be a
tanintézmények és rendőrség közötti információáramlásban, segítenek megrendezni balesetmegelőzési programjainkat.
Debrecenben 32 általános iskolában a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával
megkötött együttműködési megállapodások alapján az iskola pedagógusaival együttműködve
31 iskolarendőr tevékenykedik.
A programban résztvevők számára az idei évben is kiosztásra kerültek plakátok, pedagógus
naplók, oktatási segédletek, prizmák és az iskolarendőrök is naplót kaptak, hogy ez irányú
tevékenységeiket rögzíthessék.
Tapasztalataink szerint a tanévkezdés idején az iskolák környezetében lévő fokozott rendőri
jelenlét visszatartja a bűnelkövetőket a jogsértések elkövetésétől. Ezen időszakban számítva a
rendőri jelenlétre a gépjárművezetők sokkal figyelmesebben közlekednek és a megnövekedett
gyalogosforgalom rendőri segítése is hozzájárul a balesetek megelőzéséhez.
A 2016. évben a debreceni tanintézetek túlnyomó része szívesen fogadta a meghirdetett
programokat, amik közül az iskolák a célcsoport és a téma alapján szabadon válogathattak. Az
iskolarendőrök az osztályfőnöki órák keretében a diákokat, a szülői értekezleteken,
fogadóórákon a pedagógusokat és a szülőket tájékoztatták a program főbb feladatairól.
9. Együttműködés
9.1. A területileg illetékes bírósággal és ügyészséggel folytatott együttműködés
helyzete
A Debreceni Járási és Nyomozó Ügyészséggel, valamint a Hajdú-Bihar Megyei
Főügyészséggel jó munkakapcsolatban állunk, aminek alapvető feltétele a bűnügyi
tevékenységet végzők magas színvonalú szakmai tevékenysége.
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A Debreceni Járási és Nyomozó Ügyészség felügyeleti tevékenysége során évente több
alkalommal folytat szervünknél törvényességi vizsgálatot, ennek keretében feltárt
hiányosságainkról, azok orvoslására tett javaslatairól jelzéssel él felénk.
Főként jogszabályváltozásból eredő egységes gyakorlat kialakítása érdekében az
ügyészséggel egyeztetéseket folytatunk, ezek keretében mindig közösen keressük a
megoldást.
A Debreceni Járásbírósággal szintén jó a kapcsolatunk, az elzárással sújtható szabálysértések
vonatkozásában évente többször egyeztető megbeszélést tartunk.
9.2. Az oktatási intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel folytatott
együttműködés helyzete
A bűnmegelőzési tanácsadók szerződés alapján 10, felkérés alapján további 4 közép- és 5
általános iskolában vannak napi szinten az iskolák vezetőivel, a nevelőtestületekkel szorosan
együttműködve jelen. Az 5 fő bűnmegelőzési tanácsadó a 2016. évben összesen 732
alkalommal 290 osztályt érintően 7041 tanulónak tartott előadásokat (2015: 655
alkalom/236 osztály/5978 tanuló), a témák kiválasztásánál igazodtak az iskola oktatási
tervéhez, a tanulók érdeklődési köréhez, valamint az aktuálisan jelentkező problémákhoz.
Az egyházakkal, civil szervezetekkel a 2016. évben is folyamatosan együttműködtünk. A
Református Egyház által üzemeltetett tanyagondnoki szolgálat munkatársai és a KertségÚjkert Rendőrőrs körzeti megbízottai az értékelt időszakban is visszatérően ellenőrizték a
Debrecen külterületein egyedül élő, valamint gondozásra szoruló időskorú személyeket.
A rendőrkapitányság közrendvédelmi állománya a zaklató jellegű koldulók kiszűrése
érdekében visszatérően ellenőrizte a templomok, kegyhelyek, egyházi épületek környezetét,
továbbá felkérés alapján biztosította a nagyobb egyházi rendezvényeket és visszatérően
ellenőrizte azok környezetének rendjét.
9.3. A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés értékelése, a megkötött
együttműködési megállapodások száma, ellátott közös szolgálatra vonatkozó
adatok
A rendőrkapitányság illetékességi területén működő polgárőr szervezetekkel való
együttműködéshez az ORFK és az OPSZ közötti együttműködési megállapodásban foglaltak
adták az alapot, az új megállapodások aláírására 2013 novemberében került sor.
A rendőrkapitányság és a polgárőr egyesületek közötti együttműködés a 2016. évben is
kiemelkedően magas színvonalú volt.
A polgárőrök részt vettek a napi szolgálatellátás mellett eltűnt személyek felkutatásában,
a különböző fokozott ellenőrzések végrehajtásában, rendezvénybiztosításokban. (pl.:
sportrendezvények, falunapok, ünnepek, ünnepségek biztosítása)
Illetékességi területünkön a 2016. évben 652 esetben 1356 fő polgárőr bevonásával 9269
órában végeztünk közös ellenőrzését. (2015: 921 eset/1283 fő polgárőr, 9488 óra)
9.4. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel történő
együttműködés
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Az együttműködési megállapodásokban foglalt együttműködéseink arra irányulnak, hogy
egy-egy társadalmilag kiemeltebb területre (környezetvédelem, vagyonvédelem, vadászat,
halászat, stb.) az igényeknek megfelelve még nagyobb figyelmet tudjunk fordítani.
Az együttműködések keretében a résztvevő felekkel közösen ellenőrzéseket végeztünk,
akciókat tartottunk.
Közös ellenőrzés végrehajtására a 2016. évben 95 esetben összesen 1082 órában került sor
(2015: 89 esetben 350 órában). Ezen ellenőrzésekben részt vettek a debreceni polgárőr
egyesületek, a Debreceni Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya, a Debreceni
Katasztrófavédelmi Kirendeltség, a DMJV Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya, a
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal munkatársai.
Az együttműködő felek közül kiemelést érdemelnek:
Debreceni Közterület Felügyelet
A Debreceni Közterület Felügyelettel való kapcsolatunk az értékelt időszakban
kiegyensúlyozott, jó színvonalú volt, a vezetői szintű kapcsolattartás jól működött.
A rendszeres telefonos egyeztetések mellett személyes egyeztetést a jelentősebb városi
rendezvényeket megelőzően (Tavaszi és Őszi Nagyvásár, Virágkarnevál) folytattunk.
Esetmegbeszélésre főként helyi problémákhoz kapcsolódóan – demonstrációk, egyes
gépjárművek elszállítása, gyepmesteri szolgálat – került sor köztünk. A rendőrkapitányság
járőrei a 2016. évben napi rendszerességgel láttak el közös szolgálatot a közterületfelügyelőkkel.
Hetente két alkalommal egy rendőr és egy közterület-felügyelő mozgóőri szolgálat
keretében volt jelen a Kossuth téren, továbbá minden nap közösen ellenőrizték a belvárosi
vendéglátó ipari egységeket.
Együttműködtünk a Debreceni Közterület Felügyelet keretein belül működtetett mezőőri
szolgálattal is, ennek során a körzeti megbízottak és a mezőőrök rendszeresen közös
szolgálatot láttak el. A 2016. évben közterület-felügyelővel, illetve mezőőrrel összesen 1586
munkaórában, 258 esetben láttunk el közös szolgálatot (2015: 340 esetben, 1991
munkaórában), azaz a közös szolgálatellátások száma nőtt.
III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra
1. Összegzés
A beszámolóban foglaltak szerint a Debreceni Rendőrkapitányság a 2016. évre tervezett és év
közben jelentkező feladatait törvényesen és szakszerűen végrehajtotta. A bűnözés
struktúrájában, módszereiben a 2016. évben nem tapasztaltunk átrendeződést, és arra a 2017.
évben sem számítunk.
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2. Célkitűzések
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az önkormányzat és a Rendőrség kapcsolatára,
valamint a településen végzett rendőri tevékenységre vonatkozó kérdőíves felmérésen a
debreceni rendőrök munkáját egy 1-5-ig terjedő értékelő skálán 4,88-ra értékelte.
Továbbra is fontos számunkra az állampolgárok munkánkkal szembeni elégedettsége,
melynek szintjét a 2017. évben is meg szeretnénk őrizni, lehetőség szerint tovább emelni.
2017. évi célkitűzéseink:

























Az illegális migráció elleni hatékony fellépés.
A terrorizmussal, terrorveszélyeztetettséggel kapcsolatos feladatok végrehajtása.
A határvadász toborzással kapcsolatos feladatok továbbfolytatása.
Az ügyviteli folyamatok elektronizálásának továbbfejlesztése, különösen figyelemmel
a kiberbűnözés elleni harc eredményes folytatására.
Hatékony, következetes parancsnoki vezetői tevékenység végzése.
A parancsnoki ellenőrzések során a leplezett, rejtett, váratlan ellenőrzések előtérbe
helyezése.
A rendőri korrupció elleni fokozott fellépés, megelőzésük, kiszűrésük rendszeres,
következetes állományvédelmi ellenőrzésekkel.
A zökkenőmentes átállás érdekében felkészülés az új büntetőeljárásról szóló törvény
bevezetésére.
Bűnügyi területen eredményes munka végzése, kiemelt figyelemmel az utólagos
felderítésekre.
A bűnügyi technikai tevékenység további javítása.
A titkos információgyűjtő és felderítő munka hatékonyságának növelése.
A bűnügyi-technikai tevékenység során rögzített nyomok számának növelése, különös
tekintettel a bűnügyi nyilvántartás során az ujjnyomatvételekre és a DNS
mintavételekre.
A gépjármű-feltörések számának visszaszorítása a szakirányú bűnügyes alegység
felderítési hatékonyságának fenntartásával, és a közterületen szolgálatot ellátók által a
parkolóhelyek visszatérő ellenőrzésével.
A betöréses lopások, ezen belül is a lakásbetörések számának további visszaszorítása.
A büntetőeljárások és a szabálysértési eljárások lefolytatásának gyorsítása, az
eredményes befejezések arányának növelése.
A cserbenhagyás és segítségnyújtás elmulasztása bűncselekmények eredményességi
mutatóinak javítása.
Fokozott figyelem a bűncselekmények felderítése során a vagyonvisszaszerzésre,
kármegtérülésre.
A tényállások pontos rögzítése a Robotzsaru Neo rendszerben, adatfeltöltöttség,
ellenőrzöttség folyamatos figyelemmel kísérése.
Hatékony elemző-értékelő munka a felderítés eredményessége érdekében.
A bíróság elé állítással befejezett ügyek nagyságrendjének további fenntartása.
A körözések folyamatos figyelemmel kísérése különös tekintettel a
személykörözésekre.
Az internet veszélyeihez kapcsolódó, a biztonságos internethasználatra nevelő
hatékony bűnmegelőzési tevékenység folytatása.
A közterületek biztonságának szavatolása.
A közbiztonsági helyzet javítása.

