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A Miskolci Családsegítő Szolgálat Regionális Módszertani Központ és Gyermekjóléti
Szolgálat Megyei Módszertani Központ, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei RendőrFőkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya, a Miskolci Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya, a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége
bevonásával 2012-ben is folytatta a már sikeres ifjúságvédelmi őrjáratot Miskolc város
területén.
Megyénk és ezen belül is Miskolc város bűnügyi helyzetének elemzése, valamint az előző
évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a 2012/2013. tanévben is Miskolc város közterületein,
forgalmasabb utcáin, parkjaiban, különösen a nagyobb bevásárló és szórakoztató
központokban jelentősen megnövekedett azon fiatalok száma, akik magatartásukkal testi,
lelki, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésüket veszélyeztetik.
A csavargás, áruházakban, közterületeken történő bandázás olyan viselkedési formák,
amelyek magukban hordozzák a kriminalizálódás lehetőségét.
Az iskolakerülő magatartás rendszeressé válása súlyosan veszélyezteti a gyermek értelmi,
érzelmi fejlődését, így a probléma kezelése mindenképp szükséges.
Az iskolakerülő magatartáson kívül beszélnünk kell az iskolaidőn túl jelentkező, általános,
sajnos már megszokottá váló jelenségről, azaz a magatartásukkal önmagukat veszélyeztető,
szabadidejüket nem életkori sajátosságaiknak megfelelően töltő fiatalok tömeges jelenlétéről a
közterületeken, valamint (elsősorban a felnőttek számára nyitva álló) vendéglátóhelyeken és
azok környékein.
A heti rendszerességgel megismétlődő akció célja az iskolakerülésnek, az egészségkárosító
szerek fogyasztásának, a koldulásnak, a kéregetésnek, a bűncselekmények elkövetésének, az
áldozattá válásnak a megelőzése, megakadályozása.
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2011. évi statisztika
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Iskolakerülés gyanúja
Dohánytermék-fogyasztás
Szeszesital-fogyasztás
Gondozási helyről önkényes
távozás
Koldulás, kéregetés
Visszaélés kábítószerrel
Kukázás
Szerencsejáték
Életkori sajátosságainak nem
megfelelő környezet

2012. évi statisztika
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Az ellenőrzött tanulók száma a 2011-es évhez viszonyítva -40,6 %-os csökkenést mutat.
Ennek okai között megemlíthető, hogy a fiatalok és az oktatási intézmények körében is
ismeretté vált a szolgálat működése. A tanulók elmondják kortársaiknak a családsegítő
szolgálat és a rendőrség szakembereivel történő találkozás, beszélgetés tapasztalatait, ezzel
mintegy „kortárs segítőként” hozzájárulnak prevenciós tevékenységünk sikeréhez.
A megyeszékhelyen kívül Mezőkövesden a Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat
bevonásával működik havi két alkalommal ifjúságvédelmi őrjárat.
Bűnügyi és közrendvédelmi ellenőrzés végrehajtására kerül sor a fiatalok által látogatott
szórakozó és vendéglátóhelyeken, valamint hetente egyszer az iskolarendőrök a
bűnmegelőzési előadóval is járőröznek. Ez év során 16 fővel szemben kellett intézkedni,
amiről minden esetben a törvényes képviselő írásbeli tájékoztatást kapott.
Az Edelényi Rendőrkapitányságon a Családsegítő Szolgálat munkatársaival közösen
működtetik az őrjáratot. Negyedéves rendszerességgel, többnyire hétvégén a délelőtti, vagy az
éjszakai órákban. Az őrjárat során ellenőrzése kerülnek a nyilvános szórakozóhelyek,
közterületek, közösségi helyek.
Esetleges jogsértés esetén a rendőrjárőr intézkedik, a családi kérdések vonatkozásában a
szolgálat munkatársa működik közre.
2012. év folyamán az Encsi Rendőrkapitányság szintén folytatta az ifjúságvédelmi őrjáratot.
A tevékenységet elsősorban Encsen végezték, mivel itt található 2 középiskola és 3 általános
iskola. A feladat végrehajtása során 09.00 és 12.00 óra közötti időszakban ellenőrizték a busz,
valamint MÁV pályaudvar várótermeit, a városban található parkokat, nagyobb forgalmú
utcákat, áruházak parkolóit. Igazoltatták az iskolásokat, majd kitöltöttek egy "helyszíni
eseménylap"-ot, melyen feltüntették a diák adatai, valamint azt az iskolát, ahol tanul. A
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szolgálat végén egy átirattal, valamint az eseménylap egy példányának megküldésével
tájékoztatták az intézetet a történtekről. Az ellenőrzésekben részt vettek az encsi családsegítő
és a pártfogói felügyelői szolgálat munkatársai is. Alkalmanként kb. 15-20 esetben küldenek
jelzéséket az iskoláknak, ahonnan a későbbiek során pozitív visszajelzéseket kapnak. A fenti
tevékenységet esetenként kiterjesztették Forró és Abaújkér településekre is.
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