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Rendvédelmi sajtótájékoztató Miskolcon
Borsod-Abaúj-Zemplén megye közbiztonsága volt a témája annak a sajtótájékoztatónak,
amit a Jobbik Magyarországért Mozgalom vezető politikusai tartottak ma Miskolcon.

Volner János, a párt frakcióvezető-helyettese az ország katasztrofális gazdasági helyzetére, és
annak közbiztonságra gyakorolt negatív hatásaira hívta fel a figyelmet. Meglátása szerint a
Fidesz-KDNP gazdagokat támogató politikája kettészakította a társadalmat a vagyonosak szűk,
és a szegények egyre nagyobb tömegeket felemésztő rétegeire. Őket, a munkanélkülieket, a
bajba jutott devizahiteleseket a kormány nemcsak hogy magukra hagyta, de közben azt
hazudja Európának, hogy a magyar gazdaság Európa gyorsnaszádja, noha inkább hasonlít
süllyedő hajóhoz, tízmillió utassal.
Szegedi Csanád, a Jobbik miskolci kötődésű elnökhelyettese a borsodi megyeszékhely tragikus
közbiztonsági mutatóiról beszélt. Meglátása szerint Miskolcot is elérte az a borsodi
kistelepülésekre jellemző tendencia, melynek keretében a magyar lakosság visszaszorulásával
párhuzamosan drasztikusan emelkedik a cigányság, s ezzel együtt a bűnelkövetések száma.
Ezt alátámasztandó Szegedi ismertette a Belügyminisztérium legfrissebb adatait, melyek szerint
idén Miskolcon 12,6 %-kal nőtt a betöréses lopások, 20 %-kal a rongálások száma, és ami
ennél is riasztóbb, 120 %-kal emelkedett az emberölések száma. A kialakult helyzetért
véleménye szerint nem a miskolci rendőrök a felelősek, hiszen idén 150 %-kal nőtt a
szabálysértési őrizetbe vételek száma, ami jelzi, hogy a rendőrök végzik a dolgukat. A politikus
ugyanakkor úgy gondolja, ez a munka teljesen hiábavaló a nem megfelelő szankciórendszer
miatt. Ráadásul tovább rontja a helyzetet, hogy a Fidesz a valódi bűnüldözés helyett még
mindig az egyenruhás bűnözés hamis látszatát sulykolja, s így nem a bűnözőket, hanem a
törvénytisztelő állampolgárokat bünteti.
Sas Zoltán, a Jobbik rendvédelmi kabinetének alelnöke szerint ma a rendvédelmi szervek nem
kapnak kellő odafigyelést: nincs életpályamodell, a fizetések alacsonyak, ráadásul a
cigánysággal szemben való határozottabb fellépés sokszor az egyenruhás meghurcolását vonja
maga után. A biztonságpolitikai szakértő szerint a jelenlegi börtönök valójában
bűnöző-továbbképzők, ahol a kezdő tolvajból profi bűnelkövető válhat. Ennek
megakadályozására önfenntartó börtönökre van szükség, emellett elengedhetetlen a vidék
rendvédelmi szervének a csendőrségnek a felállítása – tette hozzá Sas, aki szerint le kell
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számolni a rendvédelemben eluralkodó statisztikai szemlélettel is: ne a rendőrség értékelje
saját magát, a lakosság biztonságérzete legyen a közbiztonság mutatója.
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