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Bevezetés 

 

A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság (a továbbiakban: rendőrkapitányság) a 2018. évben 
fennállásának eddigi legeredményesebb évét zárta.  
 

A 2019. évben célunk volt ezeknek az eredményeknek a megtartása, lehetőség szerinti 
javítása, amit valamennyi területen meg tudtunk valósítani.  
Tovább javítottuk az illetékességi területen élők biztonságát, kevesebb bűncselekményt, 
tulajdon elleni szabálysértést regisztráltunk, mint a 2018. évben. A regisztrált jogsértések 
között nem volt olyan, ami a lakosság közbiztonságérzetét jelentősen befolyásolta volna. 
 

Jelentős elvonó tényező nem volt 2019-ben, így a meglévő humán- és technikai 
erőforrásainkat zömmel az illetékességi területünkön tudtuk használni. Közterületi jelenlétünk 
a 2018. évihez hasonló adatokat mutat, azonban hatékonyabb munkát sikerült végezni, mint 
korábban. 
 

Az év legfontosabb feladata volt rendőri szempontból két választás zavartalan 
lebonyolításának a biztosítása. Mind az európa parlamenti képviselők megválasztása, mind a 

helyhatósági választások rendkívüli eseménytől mentesen zajlottak.  
 

Az idegenforgalom szempontjából kiemeltnek tekinthető, immár hagyományos 

rendezvényeink 2019-ben is rendőri intézkedéstől mentesen zajlottak. 

  

Tovább csökkent a regisztrált bűncselekmények száma, nőtt az eredményességünk, javult a 

terület baleseti helyzete.   
 

I. A közbiztonsági helyzet értékelése 

 

1. A bűnügyi helyzet bemutatása 

 

A rendőrkapitányság illetékességi területén az Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi 
Bűnügyi Statisztika (a továbbiakban: ENyÜBS) – elkövetési hely szerinti – adatai alapján a 

2019. év során 210 bűncselekmény került regisztrálásra, ami a 2018. évben regisztrált 313 

bűncselekményre figyelemmel 32,9 %-os csökkenést mutat, így évek óta töretlen, 
tendenciaszerű bűncselekményi számcsökkenés állapítható meg a 2010–2019 közötti 
időszakban. A fenti mutató 2010-ben 1323 regisztrált bűncselekményt jelzett. 
 

A 210 regisztrált bűncselekményi szám a legalacsonyabb a rendőrkapitányság 
történetében és a 2018. év is rekordévnek számított. Véleményem szerint a 2019. évben 
regisztrált bűncselekményi szám további, jelentősebb csökkenése nem várható, a társadalmi, 
gazdasági előrejelzések ismeretében viszont szinten tartható ez az állapot.  
 

A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények száma a rendőrkapitányság 

illetékességi területén a 2019. évben a 2018. évi 120-ról 84-re csökkent. Fontos ez a mutató 
abból a szempontból, hogy e deliktumokat a közterületeken, a lakosság számára érzékelhető 
módon követik el, így az állampolgár közbiztonságérzetére is közvetlenül hathat.  
 

A 100 000 lakosra jutó regisztrált bűncselekmények száma a rendőrkapitányság illetékességi 
területére vonatkoztatva jelentősen, 32,1 %-kal csökkent 1063-ról 722-re. 
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A regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számában további csökkenés következett be, 
36,1 %-kal kevesebb ilyen bűncselekmény történt, mint a 2018. évben (191→122).    

 

A kiemelten kezelt bűncselekmények egyrészt a legsúlyosabb cselekmények (pl. emberölés, 
rablás), másrészt a leggyakrabban előforduló ügyek (pl. lopás), harmadrészt a lakosság 
közbiztonságérzetét, a közbiztonságot is az e körbe tartozó ügyek befolyásolják a leginkább.  
 

Élet elleni bűncselekmény a rendőrkapitányság illetékességi területén 1 volt, mégpedig 
Balmazújvároson.  

 

A bűncselekmény elkövetése még 2018-ban történt. Az ügyben közigazgatási eljárás indult 

rendkívüli halál miatt, majd az eljárás során bevont szakértők véleményei alapján az eljárás 
átfordult büntetőeljárásba. Az elhalt férfi feleségét végül emberöléssel gyanúsította meg a 
Rendőrség.  
 

A rendőrkapitányság illetékességi területén rablást nem követtek el.   
 

A rendőri eljárásban regisztrált egyes bűncselekmények (elkövetési hely szerint) 

vonatkozásában a rendőrkapitányság illetékességi területén döntően csökkenés mutatkozik a 

2018. év adataihoz viszonyítva [testi sértés: 28→22, súlyos testi sértés: 21→20, garázdaság: 

18→18, rablás 3→0].   

 

Tovább, jelentősen – 46,9 %-kal – csökkent a lopások száma (130→69). A lopáson belül a 
lakásbetörések száma nyolc év viszonylatában csökkenő tendenciát mutat, a 2018. évhez 
képest is tovább csökkent (18→13).  

 

A regisztrált bűncselekmények összetételében az elmúlt évekhez viszonyítva nem következett 
be változás.  
 

A vagyon elleni bűncselekmények a meghatározóak, ezen belül is a lopások. Nem jellemzőek 
a nagy értékre, közületek, boltok, magánlakások sérelmére elkövetett lopások, az ügyek 
többségét továbbra is a kisebb vagy szabálysértési értékre, minősítő körülménnyel (bekerített 
hely, dolog elleni erőszak) elkövetett lopások teszik ki.  
Új jelenség a nagy értékre elkövetett csalások megjelenése. Az online vásárlások, az internetes 

keres-kínál oldalak megjelenéséhez kapcsolódó ügyeket felváltották a több millió forintos kárt 
okozó csalások. Több sértett sérelmére követtek el a MOL Nyrt. nevében csalásokat, ezek 

sértettjei tanult emberek, jól működő vállalkozások vezetői, tulajdonosai voltak. A nagyobb 

nyereség, a több pénz azonban még az esetükben is háttérbe szorította az óvatosságot, a 
körültekintést. 
 

Tiszacsege város vonatkozásában 42-ről 41-re csökkent 2019-ben a regisztrált 
bűncselekmények száma (1. diagram).   

 

Tiszacsege közterületeihez köthetően 26 bűncselekmény elkövetését regisztráltuk a 2018. 

évi 19-cel szemben (2. diagram).  

 

Lopást Tiszacsegén, 8 esetben követtek el, ez minimális emelkedés a 2018. évi 7 esethez 

képest (3. diagram).  
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A regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számában Tiszacsege vonatkozásában 
emelkedés következett be, ami 14-ről 25-re történő módosulást jelent (4. diagram).  

 

A 14 kiemelten kezelt rendőri eljárásban regisztrált egyes bűncselekmények számában 
Tiszacsegén a 2018. évi 4 testi sértéssel szemben 6 (5. diagram) került regisztrálásra, ezen 

belül a 2018. évi 2-ről 5 esetre nőtt a súlyos testi sértések száma is (6. diagram), a 

garázdaságok száma 1-ről 8-ra nőtt (7. diagram), a lakásbetörések száma 2-ről 3-ra 

módosult (8. diagram).   

 

Elsősorban a dohányboltok környezetében történt több olyan garázda jellegű cselekmény, 
amely a fenti esetszámokat generálta. Év közben kiderült, hogy a város rendelkezik saját 
rendelettel a közterületi alkohol fogyasztás tilalmára, így hatékonyabban tudtunk fellépni az 

ilyen üzletek környezetében alkoholt fogyasztó személyekkel szemben. A garázda 
cselekmények mögött szinte minden esetben korábbi, személyes konfliktus volt. 
 

A jövőben is fontos, hogy az önkormányzat is megfelelő kontrollt gyakoroljon az ilyen jellegű 
üzletek felett. Elsősorban a közterület foglalás, használat terén kell hatékonyan fellépni, 
ugyanis előfordult, hogy az üzlet üzemeltetője helyezett ki székeket, asztalokat, melyek arra 
inspirálták a vevőket, hogy az üzletben vásárolt termékeket ott fogyasszák el. Ezzel szinte 
kocsmaként üzemeltek. 

 

2. A bűnüldöző munka értékelése 

 

Az ENyÜBS adatai alapján az összes rendőri eljárásában regisztrált bűncselekmények 
nyomozáseredményességi mutatója a 2019. évben 2,6 százalékponttal emelkedett a 2018. 

évi 91,1 %-ról 93,7 %-ra.  

 

A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi 
mutatója a rendőrkapitányság vonatkozásban 97,4 %, ami 2,9 százalékpontos növekedés az 

előző évihez viszonyítva.  
 

A kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményessége a 2018. évi 89,2 %-ról 2019-

ben 90,6 %-ra nőtt, ami 1,4 százalékpontos emelkedést jelent. 
 

A kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatói közül kiemelést 
érdemel  

 a testi sértés bűncselekmények nyomozáseredményessége: 100,0 %; 

 a garázdaság bűncselekmények nyomozáseredményessége: 100,0 %; 

 a lopás bűncselekmények nyomozáseredményessége: 84,4 %; 

 a lakásbetörés bűncselekmények nyomozás eredményessége: 69,2 %. 

 

3. A tulajdon elleni szabálysértések 

 

A tulajdon elleni szabálysértések számában is sikerült csökkenést elérnünk.  
A rendőrkapitányság illetékességi területén a 2018. évi 121 üggyel szemben 2019-ben 84 

ügyet regisztráltunk a tulajdon elleni szabálysértések körében (9. diagram). Az ismeretlen 

elkövetőkkel szemben indult ügyekben a 2019. évben felderítési mutatónk (lopással 
elkövetett tulajdon elleni szabálysértés a bolti lopások nélkül) 53,3 %, 2018-ban 52,2 % volt.  
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Tiszacsegén 10-ről 11-re nőtt a regisztrált tulajdon elleni szabálysértések száma, amiből 
a lopások száma 6 volt, ami megegyezik a 2018. évivel. A felderítési mutató (lopással 
elkövetett tulajdon elleni szabálysértés a bolti lopások nélkül) 57,1 %, a 2018. évben 25 % 

volt. 

  

A lopások változatos képet mutatnak, tulajdonítottak el vadkamerát, szeméttárolót, övtásákát 
és egy esetben kerékpárt. Nem tulajdon elleni, de elzárással is sújtható szabálysértés a 

járművezetés az eltiltás tartama alatti vezetés, melyet 7 esetben követtek el a városban, ami 
összefüggésben van az előző évi kiugróan magas számú ittas vezetéssel.  
 

Továbbra is kiemelten kezeljük a tulajdon elleni szabálysértéseket, mivel az eredményes és 
hatékony fellépés azért is fontos, mert többször fedik egymást a bűnügyekben látókörünkbe 
került, valamint a tulajdon elleni szabálysértések elkövetői.   
 

Tulajdon elleni szabálysértés miatt gyorsított eljárást 2 alkalommal 3 fővel szemben 

folytattunk le, ezen ügyekben a tetten ért elkövetőket őrizetbe vettük. 
 

4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások   
 

A rendőrkapitányság illetékességi területén a 2019. évben 35 személysérüléssel járó 
közúti közlekedési baleset történt, 13-mal kevesebb, mint a 2018. évben (10. diagram). 1 

 

Utoljára 5 éve volt az összbaleseti adat alacsonyabb, mint 40. A személysérüléses balesetek 
számában évek óta megtorpanás volt megfigyelhető, de a 2019. évben jelentős csökkenés 
mutatkozik.  

 

A balesetek belső struktúráját vizsgálva – a halálos események vonatkozásában – pozitív 
elmozdulás történt, hiszen a 2012. év óta nem volt ilyen alacsony a halálos kimenetelű 
események száma útjainkon. A 2019. évben és a 2012 évben is egyaránt 1-1 halálos 
kimenetelű baleset történt, a többi évben sajnálatos módon ez a számadat magasabb volt 
(11. diagram).  

 

Halásos balesetek száma 2010-2019. közötti időszakban: 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

I-XII. hó 

0 2 1 3 2 3 2 3 3 1 

 

A súlyos sérüléssel járó közlekedési események száma 42,9 %-kal (14→8) (12. diagram), a 

könnyű sérülést eredményező balesetek száma 16,1 %-kal csökkent (31→26) (13. 

diagram).  

 

A balesetekben a 2019. év adataihoz képest 10 fővel kevesebb személy sérült meg, azaz 
17,9 %-kal kevesebb, mint az előző évben (56→46). 
 

                                                           
1 HBMRFK Közlekedésrendészeti Osztálya által szolgáltatott adatok 
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A rendőrkapitányság illetékességi területén a 2019 évben halálos kimenetelű közlekedési 
baleset 1 történt. Balmazújváros belterületén egy motorkerékpárral közlekedő férfi részére a 
vele szemben közlekedő személygépkocsi vezetője nem adott elsőbbséget, aminek 

következtében összeütköztek. Az ütközés során a motorkerékpárt vezető férfi olyan súlyos 
sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. 
 

A fentieken túl 8 súlyos és 26 könnyű sérüléssel járó közlekedési baleset következett be.   
 

Tiszacsege Város közigazgatási területén a 2019. évben 0 halálos, 2 súlyos kimenetelű és 1 

könnyű sérüléssel járó esemény volt. 
 

A 2018. évben 0 halálos kimenetelű, 3 súlyos és 6 könnyű sérüléssel járó közlekedési 
baleset következett be.  

 

A 2018. évi mutatóhoz képest jelentősen csökkent (6→1) (14. diagram) az ittasan okozott 

események száma. A bekövetkezett balesetek közül mindössze 1 személygépkocsit 
vezetőnél lehetett megállapítani az ittasságot, mint közreható tényezőt, így a 2018. évi 
számadatokat a 2019. évben jelentősen sikerült csökkenteni. 
 

A 2019. évben a rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya 30 esetben ittas vezetés miatt indított 
büntetőeljárást, a Rendészeti Osztály, Közlekedésrendészeti Alosztálya pedig 16 esetben 

indított közigazgatási eljárást ittas vezetés miatt.  

 

Az ittasan okozott balesetek számának csökkentését a rendőrkapitányság 2019-ben is kiemelt 

célként kezelte, ezért a közterületi szolgálatot ellátó állomány részére súlyozott feladatként 
került meghatározásra az ittas járművezetők kiszűrése, amit a fenti adatok tükröznek.  
A rendőrkapitányság közterületi szolgálatot teljesítő állománya a 2019. évben 6086 esetben 

végzett alkoholszondás ellenőrzést, ennek során 46 ittas járművezetőt szűrt ki a forgalom 

résztvevői közül.  
 

A bekövetkezett személyi sérüléses balesetek okai 2 

 

 Balesetek okai Balesetek száma 

(db) 

  2018. 2019. 

1. Elsőbbségi jog  11 11 

2. Gyorshajtás 17 9 

3. Kanyarodás 8 8 

4. Egyéb ok 2 2 

5. Követési távolság  0 2 

6. Előzés 6 1 

                                                           
2 HBMRFK Közlekedésrendészeti Osztálya által szolgáltatott adatok 
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7. Figyelmetlenség 2 1 

8. Műszaki hiba 0 1 

9. Gyalogos hiba  2 0 

 

A balesetet okozók vizsgálatakor jelentős változásról nem számolhatunk be, továbbra is a 

személygépkocsi-vezetők (26→23) okozták a legtöbb balesetet, őket a kerékpárosok 
(10→5) és a tehergépjárművet vezetők (4→3) követik.  
 

Közúti közlekedésben való részvételi arányukhoz képest a 2019 évben jelentősen csökkent 
(10→5) a kerékpárosok által okozott közúti közlekedési balesetek száma, ugyanis a 2018. 

évben 10 ilyen jellegű közlekedési baleset történt a rendőrkapitányság illetékességi területén, 

de a személy- és tehergépjárművet vezetők arányait tekintve stagnálás mutatkozik.  
 

 

II. A rendőrkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedések 

és az azzal kapcsolatos feladatok 

 

1. A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt 
idegenforgalmi területek biztonsága 

 

A rendőrkapitányság közterületi szolgálatot ellátó állománya a 2019. évben megközelítőleg a 

2018. évivel azonos fővel és óraszámban volt jelen a közterületeken (4414→4463 fő; 
29 821→29603 óra) (15-16.diagram).  

 

A közterületek, nyilvános helyek rendje és biztonsága tovább javult, csökkent az ilyen 
helyeken regisztrált jogsértések száma. 
 

A bűnügyi helyzet értékelése kapcsán már szó volt a garázdaságok és a testi sértések 
számának jelentős csökkenéséről a városban. Ebben elsősorban a látható, egyenruhás 
közterületi jelenlétnek van szerepe. 
 

Idegenforgalmi szempontból jelentősebb forgalmat bonyolít le Hortobágy, Balmazújváros és 
Tiszacsege. Nem csökkent a tiszacsegei nyári rendezvények látogatottsága. Az elmúlt évekhez 
hasonlóan a Halászcsárdához kapcsolódó két rendezvényen felül a Megyei Vadásznap is a 
Tisza parton került megrendezésre.   

 

Balmazújvároson a Hotel kihasználtsága továbbra is magas. Nyáron a nyári kánikulai napokon 

a fürdő kihasználtsága magas, hétvégéken teltházzal működik. A szauna szolgálatatás, főleg 
ősztől tavaszig vonz nagyobb számú vendéget, itt is a hétvégi időszak a meghatározóbb. 
 

A Balmazújváros NB II-es labdarúgócsapatának bajnokságból történő kizárásával a biztosítási 
feladataink megszűntek. 
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2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata 

 

A rendészeti állomány növelni tudta hatékonyságát a 2018. évihez képest. A 2018-as 145 

elfogással szemben a 2019. évben 159-et teljesítettek a kollégák, ami 9,7 %-os emelkedés (17. 

diagram). Az előállított személyek számában emelkedés történt, 213-ról 238-ra nőtt az 
esetszám (11,7 %). 

 

Nőtt az elrendelt elővezetések száma 6,8 %-kal, 380-ról 406-ra (18. diagram). Jelentősebb 
csökkenés történt a kiszabott helyszíni bírságok és a szabálysértési feljelentések számában. 
Előbbi 3032-ről 1937-ra csökkent, míg a feljelentések száma 834-ről 574-re estek vissza (19. 

diagram).   

E két intézkedésre az esetek túlnyomó többségében közlekedési jogsértések, szabályszegések 
miatt kerül sor. Ennyit nem javult útjainkon a közlekedési morál, viszont tény, hogy a 
bekövetkezett személysérüléses balesetek számában jelentős javulást tudtunk elérni. 
 

Büntető feljelentést 38 esetben tettünk, ami kevesebb a 2018. évi 70 alkalomnál (20. diagram). 

Tény, hogy a lefolytatott büntetőeljárásaink kisebb hányadában volt lehetősége a közterületi 
állománynak a tettenérésre, elfogásra. A csökkenés másik oka, hogy lényegesen kevesebb ittas 
járművezetővel szemben kellett 2019-ben büntető feljelentéssel élni, mint az előző évben.  
 

A pozitív alkoholszonda alkalmazása terén a 2018. évi rendkívül magas 51 esetszámról 
csökkenés következett be (51→41) (21. diagram).   

 

3. A rendezvénybiztosítások 

 

Legjelentősebb turisztikai rendezvényeink a Hídi Vásár, a Lovasnapok, a Motoros Fesztivál, a 
Halászléfőző Fesztivál, a Csege Napok, a Vidám Nyári Esték, a Megyei Vadásznap, a 

Harcsapaprikás főző verseny. Ezen rendezvényeken megjelnők felhőtlen szórakozását a 
szervezőkkel, polgárőrökkel együtt tudtuk biztosítani. Az ide látogatók a biztonságot illetően 
jó szájízzel távozhattak a rendezvényekrről. 
 

A rendezvénybiztosítások terén változást hozott az új gyülekezési jogról szóló törvény, hiszen 

a választási gyűlések törvény alá tartozóvá tételével lényegesen megnőtt az ilyen 

rendezvények száma. Ugyanakkor ezek nem vonzottak jelentős számú érdeklődőt és nem 

került sor rendőri intézkedésre, alapvetően felügyeleti jellegű rendőri tevékenység folyt. A 

2019. évben 37 alkalommal jelentettek be törvény hatálya alá tartozó rendezvényt. 

 

4. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése 

 

A rendőrkapitányság állománytáblázatában 12 fő rendszeresített körzeti megbízotti státusz 
van. E státuszok feltöltöttsége év közben változó volt. Sajnálatos módon a leszerelések, 

áthelyezések a körzeti megbízottakat érintette leginkább. 
 

Tiszecsegén két rendszeresített körzeti megbízotti státusz van, melyből egy volt a tavalyi 
évben betöltve. A több évtizedes rutinnal rendelkező kolléga év végén kérte szolgálati 
viszonyának a megszüntetését, így jelenleg nincs körzeti megbízott a városban. 
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A körzeti megbízottak bűnügyekben önállóan évek óta nem nyomoznak, nem folytatnak 

eljárást elzárással is sújtható szabálysértés miatt, viszont ennek ellenére aktívan 
közreműködnek az ügyek felderítésében, segítik az előadók munkáját, gyakran közösen 
végeznek adatgyűjtést. 
 

Az elvárásoknak megfelelően hajtottak végre közös szolgálatot különböző társszervekkel, 
egyes rendészeti feladatot ellátó személyekkel (közterület-felügyelő, mezőőrök). Továbbra is 
egyre nagyobb számban vettek részt a reagáló járőrszolgálat kisegítésében, amennyiben a 
létszámhelyzet illetve a feladatok alakulása ezt megkívánta.  
 

Szinte valamennyi körzeti megbízott egyben iskolarendőr is, így a gyermek- és 
ifjúságvédelem területén is aktív munkát végeznek. Az időskorúakkal, a tanyákon, a 

külterületeken élőkkel kapcsolatos rendőri feladatokat is a körzeti megbízottak végzik. 
Folyamatosan kapcsolatot tartanak a települési önkormányzatokkal, polgármesterekkel, 
jegyzőkkel. Az egy körzeti megbízottra eső lakosok száma 2425 fő. 
 

5. Az igazgatásrendészeti tevékenység 

 

A szabálysértési feljelentések számában a 2019. évben a 2018. évhez viszonyítva csökkenés 
(32,9 %) tapasztalható, ugyanis 2019-ben hatóságunkhoz 515 feljelentés érkezett a 2018 évi 
768 feljelentéshez képest. Az egyéb közlekedési szabálysértések számának aránya a 2018. 

évihez képest jelentős mértékben csökkent, 562-ről 315-re, amihez kapcsolódóan a kiemelt 
közlekedési szabálysértések aránya kisebb mértékben (7,5 %) szintén csökkenő tendenciát 
mutatott, számuk 146-ról 135-re csökkent. A közrend elleni szabálysértések miatt indult 
eljárások száma 12,5 %-kal emelkedett, 56-ról 64-re. 

 

A járművezetéstől eltiltás tekintetében a jelentős ügyszámcsökkenés ellenére nagymértékű 
emelkedés tapasztalható, ugyanis hatóságunk a közlekedésbiztonsági helyzet javítása 
érdekében a korábbiakhoz képest szigorúbb elbírálási gyakorlatot vezetett be a 2019. évben, 
amivel párhuzamosan a rendőrkapitányság illetékességi területén bekövetkezett közlekedési 
balesetek számában is jelentős csökkenés tapasztalható. A járművezetéstől eltiltás szankciót 
főként a gépi meghajtású járművet engedély nélkül vezetőknél, valamint a több kiemelt 
szabálysértést elkövetők és a balesetet okozók esetében alkalmaztuk a balesetek 

visszaszorítása és megelőzése érdekében. 
 

A fegyver-engedélyezéssel kapcsolatos ellenőrzések száma a 2018. évi 266-ról a 2019 évben 
187-re csökkent, míg a személy- és vagyonőri igazolvány iránti kérelmet benyújtók száma a 
2018. évi 35-ről a 2019. évben 36-ra nőtt. A 2019-es évben felügyeleti bírság kiszabására nem 
került sor. 
 

6. A bűn- és baleset-megelőzés 

 

Figyelemmel a fiatalkorúakat érintő bűncselekményekre, a rendőrkapitányság illetékességi 
területén működő általános iskolákban és középiskolában nyári tábor, osztályfőnöki óra, 
DADA oktatás keretében a kábítószer bűnözés, az internet veszélyei, a 112-es segélyhívó 
megfelelő használata, az alkoholfogyasztás veszélyei, a szabálysértés és következményei 
témában bűnmegelőzési célzattal előadások megtartására került sor.  
Az előadások a bűnügyi osztály állományában kijelölt bűnmegelőzési előadók, valamint 
iskolai bűnmegelőzési tanácsadók bevonásával valósultak meg.   
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Folyamatos a kapcsolattartás az iskolai ifjúságvédelmi felelősökkel, az iskolai szociális 
munkásokkal, jelzésük kapcsán esetmegbeszéléseken is részt vettünk négy alkalommal.    
 

A gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység és a családon belüli erőszak visszaszorítása 
érdekében a „A csend a leghangosabb sikoly, halld meg!” kampányban három alkalommal 

került sor általános iskolákban kampányrendezvény megtartására. A gyermekvédelmi 
jelzőrendszeri konferencián e kampány szintén ismertetésre került bevonva a jelzőrendszer 
tagjait.  

 

A fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények kapcsán a különleges bánásmód minden 
esetben érvényesült.  
 

A 2019. évben 13 olyan személlyel szemben indult büntetőeljárás, aki a cselekmény 
elkövetésékor a 18. életévét nem töltötte be. E személyek vonatkozásában a Balmazújváros 
Kistérség Humán Szolgáltató Központ, valamint a Balmazújvárosi Járási Hivatal Hatósági és 
Gyámügyi Osztálya irányába jelzéssel éltünk.  
Ezen túlmenően fiatalkorú veszélyeztetettsége, családon belüli erőszak miatt 47 alkalommal 
éltünk jelzéssel a Balmazújváros Kistérség Humán Szolgáltató Központ irányába.  
 

Az ifjúságvédelmi feladatok ellátásának keretében ”Az iskola rendőre” programban a 

rendőrkapitányság illetékességi területén működő valamennyi általános és középiskolában 
iskolarendőr tevékenykedik. ELLEN-SZER oktató továbbra sincs az állományban, egy DADA 
oktató tevékenységét a tiszacsegei általános iskolában végezi.   
 

Áldozatvédelmi igazolás kiadására a 2019. évben hatóságunk részéről nem került sor.  
 

Mind a vagyon elleni, mind a személy elleni bűncselekmény esetében az eljárás kiterjed a 

bűncselekmény bekövetkezését eredményező okokra, körülményekre. Ennek függvényében 
került sor 6 esetben ideiglenes megelőző, illetve 2 esetben büntetőjogi távoltartás 
kezdeményezésére. 
 

A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály bevonásával két 
nagyobb, tömegeket vonzó rendezvényen, a Hortobágyi Lovas napon, valamint a Hídi vásáron 
bűnmegelőzési, illetve megelőző vagyonvédelmi tanácsadás valósult meg kitelepüléssel.  
 

Az illetékességi területen működő polgárőr egyesületek havonta két alkalommal tájékoztatásra 
kerültek a területükön ismertté vált közterületi, valamint vagyon elleni bűncselekményekről, 
valamint a bűnügyileg frekventált területek vonatkozásában szolgálatszervezési javaslatokat 
tettünk.   
 

A megelőző vagyonvédelem érdekében az ismertté vált és elterjedő elkövetési módszerekről a 
sajtóban – elsősorban a települési havi lapokban, valamint a police.hu honalpon – 

folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot, és ennek keretében az áldozattá válás megelőzése 
érdekében tehető magatartásokról felvilágosítást nyújtunk.  
 

Kábítószerrel visszaélés bűncselekmény miatt a 2019. évben nem indult hatóságunknál 
büntetőeljárás. Visszaélés új pszichotróp anyaggal bűncselekmény gyanúja miatt hét eljárás 
indult, így a terület alacsony fertőzöttségűnek tekinthető. A lakosság szubjektív 
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közbiztonságérzetére e bűncselekmények jelentős kihatással bírnak, így kiemelt figyelem 
mellett kerülnek lefolytatásra e büntetőeljárások, ezek eredményéről a lakosság tájékoztatásra 
kerül.    
 

A kábítószer-ellenes világnaphoz kapcsolódóan valamennyi általános iskolában és 
középiskolában osztályfőnöki óra kertében előadás sorozat megtartására került sor.    
A látenciában lévő kábítószer, új pszichotróp anyaggal visszaélés visszaszorítása érdekében az 
oktatási és egészségügyi intézményekben kiplakátozásra került a drog prevenciós összekötő 
elérhetőségei, azonban jelzés sem anonim, sem más módon nem érkezett.  
 

A 112-es segélyhívón érkező bejelentéseink zöme családi összetűzésekről, vitákról szól, 
azonban a helyszínre kiérkező rendőrök közreműködésével általában rendeződnek ezek a 
konfliktusok. Hozzátartozók közötti erőszakkal összefüggésben a 2019. évben 2 esetben 
került sor ideiglenes megelőző távoltartás elrendelésére, ezek mindegyikében a bíróság később 
a megelőző távoltartást rendelt el.  

 

Az iskolarendőrök 45 alkalommal tartottak különböző megelőzési témájú tanórát, óvodai 
előadást, szülői értekezletet, családi napot, nyugdíjas előadást, stb. (ebből 12 rendezvényen 

vettünk részt, és kb. 900 főhöz, ezen belül kb. 500 diákhoz jutottak el megelőzési 
törekvéseink), 18 osztályban, 9 óvodás csoportban és nyugdíjas körökben. Külső felkérés 
alapján 15 iskolai, óvodai és 3 városi rendezvényen vettünk részt megelőzési jellegű előadás 
tartásával, versenyeztetéssel, illetve forgalomirányítással, stb., a rendezvényekre fordított órák 
száma megközelítőleg 1500 óra. 
 

2019 szeptemberében a tanítás kezdetének és befejezésének időszakában az iskolák előtt, 
illetve annak környezetében egyenruhás vagy láthatósági átvetőt viselő rendőr vagy 
egyenruhát (láthatósági mellényt) viselő polgárőr tartózkodott.   
 

Kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy az iskolába kerékpárral közlekedő diákok és tanárok 
a kötelező tartozékokkal rendelkezzenek. Ellenőriztük az iskolások kerékpárját, és a fellépő 
hiányosságokra, azok pótlására egy általunk készített egyedi formanyomtatványon hívtuk fel a 
szülő figyelmét. 
 

A Koroknai Autósiskolával közös megelőzési projekt keretében a 2019. évben is kb. 45 
leendő gépkocsivezető részére tartottunk előadást az autósiskolában. 
Nyáron 3 alkalommal (Egyeken, Tiszacsegén, Balmazújvároson) vettünk részt nyári táborban, 
ahol baleset-megelőzési előadás, gyakorlati oktatás, tesztírás és ügyességi verseny került 
lebonyolításra.  
Ezek közül a legjelentősebb a tiszacsegei baleset- és bűnmegelőzési tábor volt, ahol a 
rendőrkapitányság Területi Balesetmegelőzési Bizottsága a Református Egyházközség 
felkérésére 130 fő nyári táboros gyermeknek egész napos rendezvényt bonyolított le. Itt a 

gyermekek megismerkedhettek a közlekedési szabályokkal, a közrendvédelmi, a bűnügyi 
munkával, a kisebbek kipróbálhatták az elektromos járműveinket, a nap zárásaként kutyás 
bemutatót láthattak. 
 

Immáron hatodik éve szerveztünk nőnapi akciót, amit a 2019. évben minden településünkön 
megrendeztünk. A hölgyek az általános rendőri ellenőrzés során Merci csokoládét kaptak az 
MBB jóvoltából. 
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A Koroknai Autósiskola szervezésében került megrendezésre Balmazújvároson a VII. 
Motoros Fesztivál. A fesztivál szakmai napjának fő programja a TÖRÉSPONT elnevezésű 
előadás volt. Az előadás immár második alkalommal volt városunk vendége, ezúttal azonban 
nemzetközivé vált, hiszen a fesztiválon több ország küldöttei is részt vettek, akik az előadás 
megtekintése után elismerően nyilatkoztak arról. 
 

A kötelező érvénnyel bíró OBB által előírt iskolai versenyeket megszerveztük, de az évek 
tapasztalatai azt mutatják, hogy a KIK és GYIK Kupán egyre kevesebb csapat képviselteti 
magát, de a saját kezdeményezésű rendezvényeinken általunk felállított pályákon nagyon 
szívesen közlekednek a gyerekek.  

A több éves hagyományra visszatekintő „Alma-citrom” elnevezésű akciónkat 2019-ben is 

megtartottuk az illetékességi terület minden településén. Ennek során az iskolák diákjai a 

rendőrökkel közösen végeztek ellenőrzést és a szabályosan közlekedőknek almát, a 
szabálytalanul közlekedők részére a figyelmeztetés mellett citromot osztottak. 
 

A téli időjárásra beköszöntével a hajnali, reggeli órákban a Balmazújváros és Környéke 
Bűnmegelőzéséért Közalapítvány jóvoltából jégkaparókat ajándékoztunk azon 
gépkocsivezetők részére, akiknek a szélvédőin, ablakain nem volt megfelelő a kilátás. 
 

Több alkalommal éltünk javaslattal a közutak kezelői felé kéréssel, akár forgalomtechnikai, 
akár forgalombiztonság szempontjából megfontolandó intézkedések végett. Javaslataink 

zömét elfogadták az illetékesek és megtették a szükséges intézkedéseket (pl. forgalomirányító 
fényjelző készülék átprogramozására, tájékoztató jelző táblák kihelyezésére, kijelölt-
gyalogosátkelőhelyek újra festésére, csúszásmentesítésre, egyirányúsításra, stb.).  

Ilyen javaslatunk alapján Balmazújvároson a K&H Banknál lévő forgalomirányító fényjelző 
készülék „tele zöldje” helyett a kötelező haladási irányt is jelző fényjelző került kihelyezésre, 
illetve ezzel párhuzamosan megszűnt a gyalogos átkelőhelyen a közlekedés. 
 

7. Együttműködés 

 

A kapitányságvezető és a polgármesterek között rendszeres az egyeztetés, a kapcsolattartás. 
Az éves rendőrségi beszámolót valamennyi képviselő-testület egyhangú igennel elfogadta. 
 

A Debreceni Járási Ügyészséggel a kapcsolatunkra továbbra is az évek óta meglévő jó és 
eredményes viszony a jellemző. Az új büntetőeljárásról szóló törvény hatályba lépése kapcsán 
több személyes megbeszélésre, egyeztetőre is sor került az év során. Valamennyi téma 
kapcsán segítő, együttműködő hozzáállás jellemzi mind az ügyészséget, mind a bíróságot.  
 

A Debreceni Járásbírósággal elsősorban az elzárással is sújtható szabálysértések és a 
távoltartások terén tartunk fenn szorosabb és eredményes munkakapcsolatot. 
 

Balmazújváros kivételével valamennyi településünkön működött polgárőr egyesület, akikkel 
érvényes együttműködési megállapodás van hatályban.   

 

A többi településen az egyre javuló közbiztonság miatt nem nőtt az éjszakai járőrszolgálatok 
száma, tevékenységük hangsúlya inkább a települési rendezvényeken történő szervezési, 
biztosítási tevékenységre fókuszál. A klasszikus járőrszolgálat továbbra is Egyekre jellemző.   
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Elsősorban a körzeti megbízottak és a kisebb településeken szolgálatot teljesítő rendőrök 
láttak el közös szolgálatot polgárőrökkel. 
 

  

III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra 

 

A 2019. év elején alapvető célunk volt a bűnügyi helyzet kapcsán, hogy az elért eredményeket 
megőrizzük.  
 

A 2018. évi beszámolóban azt prognosztizáltam, hogy„A tavalyi évben elért bűnügyi 

eredményeink – különösen a regisztrált bűncselekményi szám tekintetében – aligha javíthatók. 
„. A 2019-es adatok, eredmények rám cáfoltak, még tovább lehetett csökkenteni a regisztrált 
bűncselekmények számát. Az elért eredményekre minden munkatársamnak 
állománycsoporttól, beosztástól függetlenül büszkének kell lenie. 
 

Ezeket az eredményeket nem volt könnyű elérni, még nehezebb lesz megtartani. A sikert nem 
2019-ben alapoztuk meg, hanem 2011–2012-ben, amikor a rendőrkapitányság achilles 

sarkának számító Egyeken szinte valamennyi potenciális bűnelkövetőt eljárás alá vontuk, 
többségükkel szemben letartóztatásuk mellett folyt az eljárás. Ez és az azóta végzett magas 
színvonalú, eredményes munka gyümölcse a 2019-es eredmény. 
 

Ahogy a siker, úgy a kudarc sem csak önmagában a Rendőrségen múlik. A térségben meglévő 
társadalmi, gazdasági, foglakoztatási körülmények mind közre hatnak egy terület bűnügyi 
közbiztonsági helyzetére. 
 

A bekövetkezett személysérüléses balesetek számát illetően jelentős javulást értünk el 2019-

ben. Kettővel kevesebb ember halt meg az útjainkon, mint a 2018. évben és a sérültek száma 
is csökkent. Itt élőként azonban nincs okunk a hátra dőlésre. Látva a közlekedési morált 
kijelenthető, hogy bőven van még mit tennünk közútjainkon rendőrként.  
 

2020 évre a fő célkitűzésünk nem lehet más, mint az elért eredményeink szinten tartása, 
javítása. A lakásbetörések terén az eredményességünk lehetőség szerinti emelése, a lakosság 
közbiztonságérzetét befolyásoló jogsértések megakadályozása, a közterületek rendjének 
fenntartása prioritást élvez. Meggyőződésem, ha valamennyi rendőrkapitányság rendelkezni 
fog hamarosan a „pofátlanítási” akció végrehajtásához szükséges technikai eszközökkel, úgy 
javulást fogunk elérni a baleseti helyzetet illetően. 
 

Támogatni és ösztönözni fogjuk az önkormányzatoknál a közterületi térfigyelő 
kamerarendszerek bővítését, színvonalának emelését. 
 

Összességében úgy ítélem meg, hogy a rendőrkapitányság állománya a 2019. évben 
kiemelkedő munkát végzett, történetének legjobb bűnügyi eredményét érte el, a megyében a 
legkevesebb személysérüléses közlekedési baleset útjainkon történt. Mindezekkel 
biztosítottunk az itt élők számára a nyugodt élhető közbiztonságot. 
 

Balmazújváros, 2020. április 22. 

Dr. Berecz József r. alezredes 

      rendőrségi főtanácsos 

         kapitányságvezető 



 

 

1. diagram Összes rendőri eljárásban regisztrált  2. diagram  Rendőri eljárásban regisztrált közterületen   
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5. diagram  Rendőri eljárásban regisztált  testi sértés        6. diagram Rendőri eljárásban regisztált  súlyos testi    

                                 bűncselekmények                             sértés bűncselekmények 

               az ENYÜBS 2010-2019. évi adatai alapján              az ENYÜBS 2010-2019. évi adatai alapján     

                                      Tiszacsege                                                               Tiszacsege 
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21.diagram Pozitív alkoholszonda alkalmazások száma 
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