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TISZTELT Vezető Asszony/Úr! 
 
Június 26.-a Kábítószer-fogyasztás Elleni Küzdelem Nemzetközi Napja.  
Beszámolónkat erre az alkalomra szerettük volna közreadni, de az árvízzel kapcsolatos 
feladatok keresztül húzták számításainkat. A téma ettől függetlenül aktuális. És 
igyekszünk képet adni megyénkben kialakult helyzetről, küzdelmünkről, 
eredményeinkről. 
(Szerkesztők) 

 
 
 
 

B E S Z Á M O L Ó 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság  

kábítószer ellenes tevékenységéről  
 
 
 
I.  A kábítószer-bűnözés elleni fellépés, megyei helyzetértékelés.  

 
Megyénk kábítószerhelyzetéről elmondható, hogy semmivel sem rosszabb az ország más, 
hasonló adottságokkal rendelkező megyéihez képest. A vizsgált bűncselekmény kategória 
egyik jellegzetessége a magas látencia, ugyanis sértett, illetve feljelentő hiányában szinte 
kizárólag csak annyi eljárás indul, amennyit a megye rendőri szervei felderítenek és hivatalból 
kezdeményeznek.   
  
Az elkövetési magatartások közül az elkövetés módszereként leggyakrabban a „saját 
fogyasztás” céljából történő csekély mennyiség megszerzése és tartása fordul elő.  
Tapasztalataink szerint megyénkben a kábítószerek szinte valamennyi fajtája megtalálható és 
hozzáférhető. Ezek beszerzése még mindig többnyire fővárosközpontú. A rendelkezésünkre 
álló információk szerint illetékességi területünkön drog előállításra irányuló tevékenység nem 
folyik és megyénk továbbra is felvevőpiacként funkcionál.  
  
A vizsgált bűncselekményeket jellemzően városokban, nagyobb településeken követték el, 
fertőzöttség szempontjából megyénkben Miskolc jár az élen. A terjesztés általános helyszínei 
továbbra is a zenés szórakozóhelyek, alternatív zenei klubok, valamint zárt baráti közösségek.  
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Alanyai között nemüket tekintve túlsúlyban vannak a férfiak, külföldi elkövetővel csak ritkán 
számolhatunk.  
A bűnelkövetőket jellemzi továbbá az is, hogy a többség a fiatal korosztályból kerül ki, akik 
legtöbbször az ún. diszkó drogokat fogyasztják, mely anyagok népszerűségének okát egyrészt 
abban kereshetjük, hogy olyan tulajdonságokkal ruházzák fel a fogyasztókat, melyek elérésére 
életkori gátlásaik, vagy egyéb körülmények miatt nem képesek, másrészt abban, hogy 
fogyasztásuk nem igényel semmilyen előkészületet vagy segédeszközt. Azonban továbbra is a 
marihuána a vezető bódító szer. 
 
Megyénkben egy párszáz főből álló fogyasztói réteg a kábítószerek egyik legveszélyesebb 
fajtájának, a heroinnak az élvezetére szoktak rá. A heroin terjesztésébe zömében olyan 
személyek vállalnak részt, akik maguk is kábítószer fogyasztók és a terjesztés során 
keletkezett haszonból próbálják biztosítani napi adagjukat. Könnyű belátni, hogy ők milyen 
veszélyesek önmagukra és talán még fontosabb, hogy másokat is a szer rabjává teszik.  
A bűnügyi statisztikai adatok alapján megállapítható, hogy megyénkben a kábítószer-bűnözés 
tekintetében az ismertté vált bűncselekmények és bűnelkövetők száma 2008. évhez 
viszonyítva jelentős csökkenést mutat. 
 

VIZSGÁLT IDŐSZAK 2005 2006. 2007. 
 

2008.  
 

 
2009. 

ÖSSZES ISMERTTÉ VÁLT BŰNCSELEKMÉNY 
/regisztrált bcs. 2009-től/ 

                                                                                            

28395 

 
 

30266 26878 27073 

 
 
 23074 

KÖZREND ELLENI 5378 5362 4560 5243 4206 

ÖSSZES KÁBÍTÓSZERREL VISSZAÉLÉS 385 407 238 368     246 

ÖSSZESEN 8944 8304 9662 9750 9692  
ISMERTTÉ VÁLT 
BŰNELKÖVETŐK 
(regisztrált) 

KÁBÍTÓSZERREL 
VISSZAÉLÉS 

154 137 181 309 228 

FELNŐTT 127 125 164 275 210 

FIATALKORÚ 27 12 17 34 18 ÉLETKOR 

GYERMEKKORÚ - - - - - 

MAGYAR 154 136 178 309 228 
ÁLLAMPOLGÁRSÁG 

KÜLFÖLDI - 1 3 - - 

FÉRFI 142 121 159 282 214 
NEM 

NŐ 12 16 19 27 14 

 
Tendenciák: 
 
Megyénkben – országosan először – került lefoglalásra egy új party drog, melynek a 
hatóanyaga a BZP. Ez egy teljesen új fajtájú kábítószer és „Diablo” néven forgalmazzák. 
Fogyasztása az XTC tablettákéhoz hasonlatos, szinte azonos következményekkel. Sajnos ma  
már megjelent egy szintén új összetevője, amely révén a szert használó személy vissza tud 
térni „más állapotából”, így akár szülői, baráti, családi körben is rejtve maradhat élvezete.  
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A szer Új-Zélandon került kifejlesztésére, lényegében egy az állatgyógyászatban használt 
anyag került a tablettába. Az új kábítószer veszélyességét jelzi, hogy az igazságügyi orvos-
szakértő, szakvéleményében a heroin, morfin toxikus mennyiségét vette alapul az anyag 
vizsgálata során. 
 
II. Bűnmegelőzési tevékenység 
 
A bűnmegelőzési munka megyei stratégiáját a rendőri kezdeményezések túlsúlya jellemzi, 
amely pozitívan hat az érintett intézményekkel való jó együttműködésre. Szervezett 
tömeghatásra törekszünk és fontos feladatnak tartjuk az egészséges életmód propagálását, a 
bűnözés utánpótlásának visszaszorítását.  
 
Az egyik legfontosabb feladatunknak tekintjük a kábítószerek elterjedésének, fogyasztásának 
visszaszorítását, illetve csökkentését. Oktató, felvilágosító munkánk – legyen az szóbeli, vagy 
írásbeli – elsősorban megyén belül, a különösen veszélyeztetett korosztályra terjed ki. 
A hatékony drogmegelőzési tevékenység fontos eleme, hogy együttműködjünk a 
prevencióban érdekelt állami és civil szervezetekkel. Folyamatos és kölcsönös a kapcsolat  
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatával, a B-A-Z. Megyei Önkormányzat Oktatási és 
Művelődési Főosztályával, a Pedagógiai Szakszolgálattal, a Területi Gyermekvédelmi 
Szakszolgálattal, az ÁNTSZ- el, a miskolci Drogambulanciával. 
Megalakulása óta részt veszünk a miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) 
munkájában, közös rendezvényeket szervezünk.   
 
Néhány példa a prevencióban résztvevő intézményekkel, szervezetekkel való 
együttműködésre: 
 
• A miskolci Rendészeti Szakközépiskola, a miskolci Koós Károly Szakközépiskola Nyílt 

Napján vettünk részt, ahol több száz tanuló részére adtunk tájékoztatást a kábítószerek 
veszélyeiről.  

 
• 2009. szeptember 8. és október 9. között 10 miskolci és Miskolc környéki általános 

iskolába vittük el a Rendőrség-történeti Múzeum „Vigyázz magadra” című 
vándorkiállítását. Az intézményekben 3 napig volt lehetőségük a diákoknak a 
pedagógusok segítségével megismerni a különböző veszélyhelyzeteket és megoldásokat 
bemutató tablókat. 

 
• 2009. márciusában a Megyei Pedagógiai Intézet szervezésében szlovák-magyar  

konferencia megrendezésére került sor a drogprevenció témakörében. A rendezvényen   
előadást tartottunk a  kábítószer-megelőzési tevékenységünkről. 

 
• 2009. június 26-án a Kábítószer-ellenes Világnap alkalmából, a miskolci Kábítószerügyi 

Egyeztető Fórum nagyszabású szabadtéri rendezvényt szervezett a miskolci Szinva-
teraszon. A rendezvény célja az egészséges életmód propagálása volt. A programban 
sportbemutatók, koncertek, éjszakai filmvetítés szerepeltek. A rendezvény ideje alatt 
„civil utca” üzemelt, ahol a Bűnmegelőzési Osztály tanácsadással, szórólapokkal, 
drogteszttel vett részt.  

 
• Az elterelés intézményének erősítése érdekében a rendőrkapitányságok részére 

megküldtük az országban akkreditált drogprevenciós szervezetek elérhetőségét 
tartalmazó „ Infotár – Magyarországi drogkezelőhelyek 2009. ” című kiadványt.  
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• Az Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszeren („ELBIR”) keresztül 

a hírlevelekben a kábítószer prevencióval kapcsolatban is küldtünk tájékoztatást.  
 
• Az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázatot írt ki a 2009/2010. tanévre, tanulmányi 

és tehetséggondozó versenyek megvalósítására. A kiírásra a Miskolci Városi Pedagógiai 
Intézet keretében működő „Tabula Rasa” Pedagógiai Közhasznú Alapítvány 
eredményesen pályázott a „Beccaria nyomában” című programjával. (A verseny országos 
megvalósítására – osztályunk aktív közreműködésével - 2010. májusában került sor.)  

 
• A főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya „Police Mobil” (P-mobil) néven egy 

felmatricázott bűnmegelőzési mikrobuszt állított szolgálatba 2008 tanévkezdetén. A 
járműben helyet kaptak azok az eszközök (laptop, nagyméretű LCD TV, vagyonvédelmi 
és drogprevenciós bemutató táskák, bűnmegelőzési tablók, kiadványok, szórólapok), 
melyekkel komplex megelőzési információkat tudunk átadni a veszélyeztetett 
rétegeknek. Elsősorban a tanulókhoz, idősekhez kívántunk eljutni egy-egy alkalommal 
(oktatási intézményekbe, nyugdíjas klubokba). A busz működtetését 2009. évben 
gazdasági okok miatt megszüntettük, azonban tevékenységünket e nélkül is tovább 
folytattuk és az elmúlt évben több miskolci és vidéki általános iskolában tartottunk 
foglalkozásokat.        

 

Prevenciós programok 
 
D.A.D.A. a Rendőrség Biztonságra Nevelő Iskolai Programja  

 
A D.A.D.A programban a 2008/2009. tanévben 25 iskola, 1548 fő tanulóval vett részt, az 
aktív oktatók száma 15 fő. A 2009/2010-es tanévtől a tanulók létszáma 1637 fő. 
2009-ben a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola D.A.D.A. fakultációs képzésében résztvevő 
hallgatók felkészítésében és vizsgáztatásában aktívan részt vállaltunk.  
Folytatódott az „Ellen-szer” középiskolai program oktatása a miskolci Fráter György 
Katolikus Gimnáziumban és a Gábor Áron Szakközépiskolában, Kazincbarcikán a Jókai Mór 
Gimnáziumban.  
 
Sulizsaru 

 
A Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztálya szintén folytatja iskolai 
programját. A képzésben 1 gimnázium és 3 általános iskola, 4 osztálya vesz részt, az 
oktatásban résztvevő rendőrök száma 3.  
 

Beccaria 

 
A projekt a megye valamennyi általános (1-8. osztályig), és középiskolájában (9-10. 
évfolyam) működik, ami érinti az óvodai nevelést is, összesen kb. 120.000 kiskorút. 
A program részét képezi a gyermekekkel foglakozó pedagógusok, ifjúságvédelmi felelősök, 
osztályfőnökök felkészítése, illetve a szülőknek szóló drogprevenciós kiadvány elkészítése és 
terjesztése. 
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Felnőttképzés, egyetemi oktatás  
 
A B-A-Z Megyei Rendőr-főkapitányság és a Miskolci Egyetem újraindította a  
„Bűnmegelőzés elméleti és gyakorlati kérdései” kurzust az egyetem összes hallgatója részére, 
az egyetemi képzés részeként. A vizsgával záródó kurzus nagy érdeklődés mellett zajlott, 70 
hallgató vett részt a képzésben.  
A 2009/2010. tanév I. félévében a felnőttképzés keretei között „Bűnmegelőzési 
Szabadegyetem – A szenvedélybetegségek kriminalitása, a megelőzés és kezelés lehetőségei” 
címmel négy alkalomból álló előadássorozat indult. A „Szabadegyetemet” 52 fő végezte el.  
 
Az egyetemmel történő együttműködésünk „hivatalossá válásának” érdekében a Miskolci 
Egyetem rektora, valamint a megyei rendőrfőkapitány együttműködési megállapodást írt alá. 
A kétoldalú megállapodás többek között bűnmegelőzési ismeretek oktatására, tudományos 
kutatások és jogi hallgatók tanulmányának támogatására, közös szakmai fórumok, 
konferenciák megtartására, pályázatok elkészítésére, valamint a két szerv közötti kölcsönös és 
intenzív információcserére terjed ki. 
 
Továbbra is elsődleges szerepet kell biztosítani a preventív jellegű felvilágosító munkának. 
Közös érdekeinkre hivatkozva a már bevált módszerek segítségével, illetőleg további 
lehetőségek rendszerbe állításával újból és újból meg kell szólítani a civil társadalmat, 
fenntartva ezzel a folyamatos „párbeszédet”. 
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