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Tisza-parti bünszámtan 
Bűncselekmények 1997 1998 

Ismertté vált bűncselekmények száma 15 001 10 700 
Befejezett emberölés 11 5 
Emberölés kísérlete 2 2 
Szándékos testi sértés 167 198 
Közúti baleset okozása 119 123 
Halált okoz közúti baleset 13 17 
Ittas vezetés 199 163 
Erűszakos közösülés 7 3 
Embercsempészés 17 16 
Rendőr elleni erőszak 4 5 
Garázdaság 88 94 
Visszaélés kábítószerrel 29 56 
Pénzhamisítás 18 33 
Adócsalás 10 41 
Csempészet, vámorgazdaság . 48 65 
Lopás 4 573 3 693 
Zsebtolvajlás 90 92 
Lakásbetörés 685 537 
Üzleti betörés 439 236 
Sikkasztás 123 117 
Csalás 1374 741 
Rablás 56 63 

Főszereplővé lépett 
elő Szeged a m a g y a r 
sajtóban a kilencvenes 
évek. e le jén, ha szóba 
került a bűnözés. Nem 
véletlenül. A korábban 
olyan békés Tisza-parti 
nagyvárosban valóban 
megroppant akkoriban 
a közbiztonság, délvidé-
ki halálosztók után nyo-
moztak rendőreink, mi-
közben pros t i tuá l tak 
strázsáltak Szeged hatá-
rában, v á r o s u n k o n 
vágtattak át áruikkal a 
kábítószerfutárok, s az 
autótolvajok is igencsak 
remekül érezték magu-
kat parkolóink környé-
kén. De vajon mennyit 
változott a he lyzet 
1999-re? Erről kérdez-
zük - a tavalyi bűnözési 
adatok ismeretében -
mai r ipor tunkban dr . 
Szőke Péter városi rend-
őrkapitányt. S egyben 
szolgálunk egy o l y a n 
statisztikai táblázattal 
is, amelyben a legfonto-
sabb bűnözési adatokat 
sorakoztatjuk fel. 

A '90-es évek elején bi-
zony egész Szeged polgársá-
ga igencsak nagy aggoda-
lommal figyelte, mi is lesz a 
végeredménye a rablók és 
pandúrok között zajló nagy 
csatározásnak. Csongrád 
megye székhelye össze fog 
roppanni a bűn súlya alatt -
jósolták sokan, nem kevés 
pesszimizmussal hangjuk-
ban. S volt aki úgy vélte: a 
XX. század utolsó esztende-
jében már kommandósok ül-
nek a Széchenyi téri platá-
nok alatt minden padon. 

Csalóka adatok 
Szerencsére nem így tör-

tént. Sót, a Szegedi Rendőr-
kapitányságtól kapott sta-
tisztikai számokat olvasgat-
ván inkább úgy tűnik, mint-
ha visszaszorulna egy kissé 
a bűnözés városunkban. De 
vajon miként vélekedik erről 
dr. Szőke Péter, Szeged 
rendőrkapitánya? 

- Szép dolog a statisztika, 
de én azt m o n d o m , hogy 
azért ne higgyünk el min-
dent a számoknak - kezdte 
b ű n m a t e k - m a g y a r á z a t á t 
Szőke ezredes kapitányi iro-
dájában. - Mert például itt 
van mindjárt a legszebb sta-
tisztikai adat: Szegeden egy 
év alatt 15 ezer 1 darabról 
10 ezer 700-ra esett vissza 
az ismertté vált bűncselek-
mények száma. A laikus ezt 
hallván azonnal örülni kezd, 
a rendőrségi szakemberek 
viszont pontosan tudják: e 
nagymértékű csökkenés jó-
részt annak köszönhe tő , 
hogy tavaly már nem talál-
kozhattunk azokkal a soro-
zatban elkövetett okirat-ha-
misítási ügyekkel, amelyek-
ben ezerszám állapíthattuk 
meg a tö rvénysé r t é seke t . 
Am az is tény, hogy 1998-ra 
valóban békésebb város lett 
Szeged, csökkent a vagyon 
elleni bűncselekmények szá-
ma, s amíg például 1997-ben 

11 befejezett emberölés bor-
zolta a város polgárainak ke-
délyeit, addig tavaly csak öt 
esetben kellett nyomozást el-
rendelni gyilkosság miatt. 
Erőszakos embe rha l á lok 
ügyében még azt is elmon-
danám, hogy ezek dön tő 
többsége indulatból elköve-
tett emberölés volt, s alvilági 
leszámolás miatt tavaly már 
egyszer sem kellett kivonul-
niuk rendőreinknek. 

• E tényből kiindulva, 
ugye, azért még nem von-
juk le a következtetést, 
miszerint, hogy a szegedi 
maffiózók jó útra tértek, 
netán mind egy szálig el-
költöztek a városból? 
- Nagy erkölcsi megtisz-

valy 17 halálos balesetnél 
készült rendőrségi jegyző-
könyv. Az a legszomorúbb, 
hogy tinédzser korú fiatalja-
ink a leginkább veszélyezte-
tettek, azok a srácok, akik 
éjszakai diszkózásból hazat-
érve nem tudják megfékezni 
autóikat. 

Közalkalmazottak 
szegénysége 

• Kapitány úr, egy egész 
éves rendőrségi munká-
ról faggatva nem kerül-
hetjük el, hogy ne kér-
dezzük a rendőrség belső 
ügyeiről. Különösen ak-
kor, amikor a televízió 
híradásaiból szinte he-
tente értesülhetünk rend-
őrtüntetésekről, a belügy-
miniszternek átadott petí-
ciókról Ennyire sanyarú 
sorsa lenne 1999 Ma-
gyarországában a rend-
őröknek? 
- Én úgy látom, hogy az 

elmúlt évek bérfejlesztései-
nek köszönhetően az egyen-
ruhás állomány fizetése ma 
már e l fogadha tó , bár az 
tény, hogy senki nem meg-
gazdagodni jön a rendőrség-
hez. Ugyanakkor a rendőrsé-
gen dolgozó közalkalmazot-
tak javadalmazása már elke-
serítően alacsony, s ha nem 
akaijuk, hogy a munkánkat 
segítő civilek hamarosan a 
létminimum szintjén éljenek, 
m ihamarabb j e l en tő sebb 
bérfejlesztéssel kell segíteni 
őket. Természetesen tevé-
kenységünke t e l emezve 
nemcsak a bérkérdések me-
rülhetnek föl. Hiszen például 
l é t számgondja ink nagyon 
nehezítik munkánkat. Mon-
dok én egy érzékletes szá-
mot: amíg 1989 óta a bűnö-
zés há romszorosá ra nőtt 
Szegeden, addig kapitánysá-
gunkon csak 12 százalékkal 
több munkatárs dolgozik, 
mint akkor. Ez természete-
sen kihat az eredményesség-
re is, hiszen olyan közáll-
apotok idején várnak el tő-
lünk kifogástalan munkát, 
amikor 414 hivatásos és 68 
köza lka lmazo t t a t tudunk 
hadrendbe állítani, miközben 
tavaly 74 ezer 24 közbizton-
sági intézkedést kellett vég-
rehajtanunk, és 22 ezer 590 
esetben hívták helyszínre 
rendőreinket. Nyomozási és 
felderítési eredményességi 
mutatónk egyébként statisz-
t ika i lag rosszabb , mint 
1997-ben volt, de a számok, 
mint már említettem, sok-
szor csalóka képet mutatnak. 
Ugyanis 1998-ban - a ma-
gánlakás betöréses ügyek ki-
vételével - csaknem vala-
mennyi bűnügyi területen 
eredményesebbek voltunk, 
mint egy évvel korábban. 
Csak hát most hiányoznak 
azok a statisztikát javító, so-
rozatos ügyek... De vissza-
térve a rendőrség létszámra: 
sokszor meg szokták kérdez-
ni tőlem: hát akkor mégis 
hány rendőrre lenne szükség 
Szegeden ahhoz, hogy még 
békésebb képet mutasson a 
város? Nos, én erre is tudok 
szolgálni egy számmal: ami-
kor tavaly a kajak-kenu vi-
lágbajnokság idején 120 fő-
vel megerősítették a szegedi 
rendőrséget, szinte idilli áll-
apotok köszöntöttek be a Ti-
sza par t ján . Három és fél 
nap alatt egyetlen autót el 
nem loptak, s mindössze há-
rom gépkocsifeltörés miatt 
kellett riasztani a járőrein-
ket. így aztán úgy vélem, ha 
még legalább száz rendőr 
szolgálná Szeged polgárait, 
már sokkal megnyugtatóbb 
adatok kerülhetnének a vá-
ros bűnstatisztikáiba - kö-
szönt el tőlünk dr. Szőke Pé-
ter ezredes, Szeged város 
rendőrkapitánya. 

Bátyi Zoltán 

• Szeged bűnei 

Kevesebb gyilkosság, szelídebb maffia 

évben, így például kevesebb 
volt a betörés is. De ennek 

. e l l ené re úgy dön tö t tünk , 
hogy a korább iná l is na-
gyobb figyelmet fordltunk 
az otthonok védelmére. Idén 
január elsejével megalakítot-
tuk a magánlakás betörések-
re specializálódott felderítői 
c sopor tunka t . M u n k á j u k 
e r edményes sége csak az 
idén lesz mérhető. A tavalyi 
év tapasztalatai alapján vi-
szont külön is megemlíte-
ném rablási ügyeinket. Nem-
csak azér t , mert számuk 
nőtt, hanem azért is, mert 
változatlanul azt tapasztal-
juk, hogy a üzlettulajdono-
sok egy része minden figyel-
meztető jel ellenére továbbra 
is a gaz f i ckók m u n k á j á t 

könnyít i meg. Hogy mire 
gondolok? A bolti rablások 
döntó többségét változatla-
nul olyan üzletekben hajtják 
végre, ahol egyetlen, legin-
kább ökölharcra aztán vég-
képp alkalmatlan hölgy el-
adó ellenállását kell leküzde-
nie a rablónak. Vagyis jósze-
rével őrizetlenek a boltok 
egy olyan világban, ahol a 
mind több fegyveres rablás 
arra utal , hogy l egkemé-
nyebb eszközöktói sem riad-
nak vissza a bűnözők. Arról 
se feledkezzünk meg, hogy a 
vagyon elleni bűnözésben 
mind nagyobb szerepet vál-
lalnak magukra a bűnban-
dák. A nem kevés zsarolási 
és önbfráskodási ügyünk ar-
ra utal, hogy a korábban már 

tulás aligha fenyegeti a szer-
vezett alvilágunkat, különö-
sebben erős köl tözködés i 
hullámról sem számolhatok 
be, de az tény, hogy a szer-
vezett bűnbandák tavaly már 
korántsem voltak olyan ak-
tívak, mint a megelőző esz-
tendőkben. Legalábbis mun-
kásságuk nem olyan látvá-
nyos. Gondolok itt például 
arra, hogy a kurtizán mester-
séget űző hölgyek, s e mun-
kálkodást elősegítő urak a 
rendőrség folyamatos elle-
nőrzésének következtében 
sokkal kisebb létszámban lá-
togatják már a Szegedre ve-
zető utak parkolóit, de ettől 
még nem lett kevesebb 
örömlány a Tisza-part ján. 
Csak amíg korábban az út 
menti bozótosban osztogat-
ták a kéjhölgyek a gyönyö-
röket, addig mára beköltöz-
tek a magánlakásokba, netán 
egyes motelekben, panziók-
ban fogadják a vendégeiket. 
S ha már a szervezett bűnö-
zésről beszélünk, hadd szól-
jak az olajos fiúkról, akik 
1998-ra fölhagytak környé-
künkön a nagyipari nafta-
pancsolással . Viszont na-
gyon e lgondo lkod ta tóak 
azok az adatok, amelyek a 
szintén szervezett, méghozzá 
nagyon is szervezett bűnban-
dák munkálkodást jelzik a 
kábítószer-kereskedelemben. 
Kábítószerrel való visszaélés 
mia t t tavaly előt t még 
„csak" 29 esetben kellett el-
járást lefolytatnunk, tavaly 
viszont már 56 ilyen ügyünk 
volt, s 1999 első negyedévé-
nek tapasztalatai alapján azt 
mondhatom, hogy az iden 
még több káb í tósze res 
ügyünk lesz. Ez pedig egyér-
telműen jelzi, hogy Szeged, 
akárcsak Magyarország töb-
bi nagyvárosa, olyan felve-
vőpiaccá vált, ahol már érde-
mes a dílereknek nagy tétel-
ben teríteni a különböző dro-
gokat. Éppen ezért ezen a te-
rületen szeretnénk erősíteni 
bűnmegelőzési programun-
kat, s nagyon bfzunk abban 
is, hogy a rendőrség kábltó-
szer-elleni küzdelmét segíte-
ni fogják a város vezetői és 
polgárai éppúgy, mint az is-
kolák és az in tézmények. 
Mert a drogháborúban egye-
dül bizony nagyon kevés si-
kerre számíthat az egyenru-
hás... 

Kisboltok 
nagy veszélyben 

• A kábítószer-futárok 
tehát egyre szorgosab-
bak. De gondolom a ha-
gyományos bűnök kedve-
lői, a tolvajok és a betö-
rők sem akarnak nagyon 
lemaradni a bűnvetélke-
dőben... 
- A magánszemélyek va-

gyona ellen elkövetett bűn-
cselekmények száma jelen-
tősen visszaesett az elmúlt 

Utcai harcosok" Szegeden... (Németh György karikatúrája) 

Dr. Szőke Péter rendőrkapitány: 1998-ra békésebb lett a város. (Fotó: Schmidt Andrea) 

csak aktivizálódtak a sze-
gediek. 
- Nézze, egy egészen fur-

csa közmeg í t é l é s szer in t 
adót csalni Magyarországon 
szinte nem is számit bűnnek. 
A rendőrség természetesen 
nem így gondolkodik, így 
mind nagyobb erőkkel lé-
pünk fel az adócsalók ellen. 
Már csak azért is, mert azt a 
szürke és feketegazdaságot 
szeretnénk visszaszorítani, 
amelyik még mindig sokmil-
liárdos károkat okoz a nem-
zetgazdaságnak. Ám mint 
említettem, a közhangulat 
ma még ott tart, hogy egy fi-
neszes adócsaló inkább szá-
mít köve t endő pé ldának , 
mint bűnözőnek. így aztán 
elég nehéz sikeres harcot 
vívnunk ebben a háborúban. 
A pénzhamis í tás már egy 
egészen más ügy, hiszen at-
tól minden becsületes állam-
polgár retteg, hogy egyszer 
majd hamis bankók miatt 
csattan a kezén a bi l incs. 
Vagy egyszerűen csak ott 
marad magára, bukszájában 
egy ügyesen f énymáso l t 
ötezressel, s még bottal sem 
ütheti a pénze nyomát. Mert 
bizony ilyen esetek egyre 
gyakrabban előfordulnak a 
mi vidékünkön is. Bár azt 
hozzá kell tennem, hogy a 
hamis pénzek gyárai nem 
Szegeden működnek, váro-
sunkban eddig még csak a 
pénzt forgalomba hozókkal 
gyűlt meg a bajunk. Ettől 
függet lenül ezúton is arra 
kérek minden szegedi pol-
gárt, hogy a korábbinál jóval 
gondosabban vizsgálja meg, 
mi lyen pénz t nyomtak a 
markába. 

• Gyilkosok, rablók, 
pénzhamisítók után ideje 
lenne békésebb témáról is 
szólni. Már amennyire 
békésnek nevezhető Sze-
ged közlekedési helyzete... 
- Ha az autólopásokról 

beszélünk, túl nagy békéről 
nem számolhatok be, ugyan-
is tavaly még mindig 212 
kocsit loptak el a vidékün-
kön, és sajnos csak 45 eset-
ben derült ki, ki is volt a tet-
tes. Ha viszont a közlekedé-
si morál t e l emezzük , azt 
mondhatom, alapjában véve 
túl nagy gondok nincsenek. 
A közlekedési bűncselekmé-
nyek száma jelentősen csök-
kent, viszont az figyelmezte-
tő jel , hogy míg 1997-ben 
13-an haltak meg a szegedi 
körzet közútjain, addig ta-

említett szervezett bűnözői 
csoportok keményfiúi e te-
rületen fitogtatják erejüket. 

• Kemény legények 
azonban nemcsak ban-
dákban vitézkednek. Sok 
szegedi asszony éppen a 
nagyon is magánjellegű, 
családias verésektől ret-
teg. Amikor ugyebár a 
fölhevült apuka támad 
asszonyára... 
- A családi perpatvarok 

száma bizony nem kevés a 
mi városukban sem. Azért 
örülök, hogy szóba hozta ezt 
a témát, mert lehetőségem 
van félreoszlatni egy tévhi-
tet, miszerint a rendőrség 
csak akkor avatkozik be az 
ilyen erőszakos cselekmé-
nyekbe, ha már vér folyik. 
Ez természetesen nem igaz. 
Akár a megtámadot t sze-
mély, akár a botrányos visel-
kedésre fölfigyelő szomszé-
dok, ismerősök is kérhetik a 
segítségünket, s mi igyek-
szünk is mihamarabb kiér-
kezni a helyszínre. 

Ha hamis 
a bankó... 

• Már ha éppen nem 
pénzhamisítókat, vagy 
adócsalókat üldöznek. 
Mert ahogy a bűnözési 
statisztika tavalyi számai-
ból kiolvashatom, e két 
bűnkategóriában igen-


