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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján szóbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani. 

A szóbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Pintér Sándor, belügyminiszter 

A szóbeli választ igénylő kérdés címe: "Figyelemre méltó eredmények a közbiztonság területén!
Milyen további fejlesztések várhatóak a jövőben?" 
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Tisztelt Miniszter Úr!

A rendőrség éS a városi rendészet együttműködésének, valamint az egymás segítésének
Miskolc mára valődi mintavárosává vált. Nem volt ez mindig így! l0 éwel ezelőtt a
szocialista városvezetés még azt qánlotta a miskolciaknak, hogy a közbiaonságuk érdekében
este ne menjenek az utcára.201O-ben a szocialista önkormányzat alig 340 millió forintot
fordított a kÖzbiztonságra. A FIDESZ-KDNP-s városvezetés Kriza Ákos polgármester

Programja alaPján2016-banmár több mint 700 milliót; tavaly pedig több mint l milliárd Ft_ot
szánt arra, hogy a miskolciak biztonságát garantálni tudja.

A városi rendészek számát akezdeti 90-ről l60-raemeltük. Ugyancsak érzékletes az az adat
is, miszerint a GYurcsánY-kormány idején 2006-banközel 13 ezer regisztrált bűncselekmény
tÖrtént Miskolcon, amit a 2010 utáni korm ányzati és városi, rendészeti és rendőri szakmai
munkával 4800-ra, tehát közel aharmadára tudtunk leszorítani.

Tisztelt Miniszter Úr!

Az eredménY alaPja csakis az együttműködés volt a rendőrség és a városi rendészet között.



A rendőrséggel szorosan együttműködve Miskolcon kidolgoztuk a vegyes jarőrPárok

rendszerét, amivel megkettőztük a közterületi jelenlétet. Mindemellett az országban

egyedülálló rendszert vezettünk be - ahogl mi miskolciak híujuk - a seriffrendszert; amelyben

egy állandó körzeti rendészt 0-24 őrában hívhatnak a lakosok, s aki azonnal mozgósít a

segítségért, nagyban segítve a rendőrség munkáját helyismeretével. Ennek eredményeként

mára a 2010-es szocialista időkhöz képest a közterületen elkövetett bűncselekmények száma

56oÁ-kal csökkent. A miskolci rendészet működése ma már nemzetközi viszonylatban is jó

gyakorlatnak számit, az eredmények önmagukért be szélnek.

Tisztelt Miniszter Úr!

Fentiek alapján tisztelettel kérdezem, hogy az imént felsorolt számtalan pozitiv eredmény

megtartása, illetve a bűnüldözés hatékonyságának további növelése érdekében, milYen

fejlesztések várhatóak még a rendvédelem területén a jövőben országszerte?

V arom me gti sztelő v á|aszát|.

Budapest, 2019. március 22.
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