
Tiszacsege Város Polgármesterének 

30/2020.(VI.11.) PM. számú HATÁROZATA: 

 

 

Tárgy: Javaslat a tokaji Vízirendészeti Rendőrőrs 2019. évben végzett munkájáról szóló 
beszámoló elfogadására 

 

Fekete Gergő, Tiszacsege Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet alapján elrendelt veszélyhelyzetre 
tekintettel az alábbi döntést hozom: 
 

1. A tokaji Vízirendészeti Rendőrőrs 2019. évben végzett munkájáról készített 
beszámolóját elfogadom és egyúttal a Képviselő-testület nevében köszönetemet 
fejezem ki a tokaji Vízirendészeti Rendőrőrs állományának azért a munkájáért, melyet 
az elmúlt évben és jelenleg is végez Tiszacsege Város közrendjének és 
közbiztonságának védelme érdekében. 
 

2. A határozatról Busi Lászlót, a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság 
kapitányságvezetőjét, jelen határozat megküldésével tájékoztatom.  

 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Fekete Gergő polgármester 
  

 

Tiszacsege, 2020. június 11. 
 

         Fekete Gergő s.k. 

            polgármester 
 

 

 



Cím: 5002 Szolnok, Postafiók: 155 

Telefon: (56) 375-145 

e-mail: tiszaivizirk@jasz.police.hu 
 

 
TISZAI VÍZIRENDÉSZETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 

 

Jóváhagyom: 
 

 Busi László r. ezredes 

 rendőrségi főtanácsos 

 kapitányságvezető 

 

Tiszacsege Város Önkormányzat 
 

T I S Z A C S E G E 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

 Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság,  
Vízirendészeti Rendőrőrs Tokaj 

2019. évi tevékenységéről 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 2 

2020. 
Tisztelt képviselő testület! 

 

 

I. 

 
BEVEZETÉS 

 
 

A Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság bemutatása: 
 
A rendőrkapitányság illetékességi területe a Tisza folyó 744,85 fkm (ukrán–magyar országhatár) 
és 159,6 fkm (szerb–magyar országhatár) közötti szakasza, a Tisza-tó teljes vízterülete, valamint 
a főágból hajózható mellékágak. 
A Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság a működési területén feladatát öt rendőrőrssel látja el.  
 

Vízirendészeti Rendőrőrs Tokaj 
 

Az őrs működési területe a Tisza folyó 440,00 fkm-től (Tiszabábolna csónak-és kishajó kikötő) 
az 568,00 fkm-ig (Tiszabercel köteles komp) terjed.  
A folyó ezen területén négy megyét (Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-

Nagykun-Szolnok és Hajdú-Bihar megye) érint, hét város (Tokaj, Rakamaz, Tiszalök, 
Tiszaújváros, Polgár, Tiszacsege, Egyek), és huszonhat község (Tiszabercel, Gávavencsellő, 
Györgytarló, Balsa, Kenézlő, Szabolcs, Zalkod, Tímár, Tiszanagyfalu, Tiszaladány, Tiszatardos, 
Csobaj, Taktabáj, Tiszadada, Tiszadob, Tiszalúc, Taktakenéz, Prügy, Tiszagyulaháza, 
Kesznyéten, Tiszapalkonya, Tiszatarján, Tiszakeszi, Ároktő, Tiszabábolna, Tiszadorogma) 
közigazgatási területén halad át. 
 

A rendőrőrs körzeti megbízotti szolgálati helyet működtet Tiszalök, Tiszaújváros és Tiszacsege 
városokban. 
 

A rendőrőrsön 1 fő őrsparancsnok, 3 fő körzeti megbízott mellett 1 fő hajóvezető 
Tiszaújvárosban és 1 fő motorcsónak vezető Tokajban, valamint 1 fő a Vizsgálati Alosztály 
beosztottjaként vizsgálói munkakörben Tokaj és Vásárosnamény őrsök illetékességi területén 

teljesít szolgálatot.  
 

A rendőrőrs 2019. évben feladatait a hatályos jogszabályok, kiadott parancsok, utasítások, 
intézkedések alapján, a kapitányság munkatervében meghatározottak szerint hajtotta végre. 
 

Az értékelt időszakban a Tokaji Vízirendészeti Rendőrőrs tevékenységére hatással voltak az 

időjárási és természeti viszonyok, 2019. év első félévében szakaszosan magas vízállás volt 
tapasztalható, illetve kisebb árhullám vonult le a folyón, a turisztikai szezonban változékony, 
szélsőséges időjárás volt jellemző.  
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A rendőrőrs feladata: 

 

A rendőrőrs kiemelt feladata az ittas vízi járművezetők kiszűrése, a vízi közlekedésben gépi 
meghajtású vízi sporteszközt, illetve más vízi járművet használó személyek ellenőrzése, az élő 
vízben fürdőzőkre és vízitúrázókra vonatkozó szabályok megtartásának ellenőrzése, valamint az 
illetékességi területen horgászati, halászati, vadászati tevékenységet folytatók, az árvízvédelmi 
töltéseket igénybe vevők, illetve a természetvédelmi-környezetvédelmi szabályok betartásának 
ellenőrzése. 
 

II. 

 

VEZETÉS-IRÁNYÍTÁS 

 

A szervezetben, a szervezeti struktúrában és a vezetők személyében bekövetkezett 
változások: 
 
A rendőrőrs vezetésében 2019. évben változás történt, az őrsparancsnoki beosztást betöltő Dr. 

Bodnár Tamás rendőr őrnagy távozását követően megbízással Iski Balázs c. r. főtörzszászlós tölti 
be.  

 

III. 

 

RENDŐRŐRS TEVÉKENYSÉGÉNEK HELYZETE 

 

1. A közterületek, a közösségi életterek és a nyilvános helyek biztonsága, főbb 
vízirendészeti feladatok: 

 

A működési területen jellemzően előforduló bűncselekmények az orvhalászat, a hallopás, 
valamint időszakosan a falopások, illetve a horgászat során kifogott és megtartott halak víz 
nélküli élve tárolásával-szállításával elkövetett állatkínzás.  
 

Szabálysértések vonatkozásában jellemzőek a tulajdon elleni, természetvédelmi, illetve a vízi 
közlekedéssel összefüggő, továbbá az ár- és belvízvédelmi (a védtöltésen engedély nélkül 
közlekedők), szabálysértések. A fentieken túl gyakran előforduló jogsértés a horgászattal és a 
halászattal kapcsolatos szabályok, valamint az erdővédelmi szabályok megsértése. 
 

A rendőrőrs működési területén a tavaszi és a nyári időszakban megnövekszik a kisgéphajó 
forgalom, ami mellett nagy számban fordulnak elő a csónakkal, a vízi sporteszközökkel (kajak, 
kenu) közlekedők, túrázók, illetve horgászók. 
 

Tiszacsege térségében az egyedülálló természeti adottságoknak illetve globális turisztikai 
vonzerejének köszönhetően kora tavasztól késő őszig jelentős számú horgász és vízi 
közlekedésben résztvevő személy fordul meg a Tisza folyón, akik közül a szabálysértők kiszűrése 
a fő feladat. A tokaji szolgálati hely működési területén Tiszacsege város üdülőövezete és a 
Tiszabábolnán létesített hajókikötő jelentős vonzerőt képviselnek a vízi járművel rendelkező 
lakosság körében, mivel ezen kikötőkben biztonsággal és őrzés mellett tárolhatók a nagyobb 
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értékű vízi sporteszközök, így a kikötő helyeknek köszönhetően a tiszai turisztikai hajóforgalom 
jelentős részét koncentrálják az adott térségre. A meglévő fejlett vízi infrastruktúra miatt a 
térségében koncentrálódó hajóforgalom biztonságának fenntartása, valamint a természeti értékek, 
hajózó utak állagának megőrzése jelentős feladatot hárít a Tokaji Vízirendészeti Rendőrőrsön 
szolgálatot teljesítő hivatásos rendőri állományra.    
 

Az értékelt évben a Tisza folyó Tokajhoz közeli rakamazi szakaszán 1 esetben történt 
vízbefulladás ismeretlen ok miatt, vízből mentésre nyolc esetben került sor a folyó érintett 
szakaszán, míg a személy és vagyonbiztonság érdekében a tokaji vízirendészeti rendőrőrs 
személyi állománya kilenc esetben biztonsági intézkedést foganatosított több esetben az 

állampolgárok élet és vagyonmegóvása érdekében. 
 

Tárgyévben a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság Tokaji Vízirendészeti Rendőrőrs 
illetékességi területén nem következett be vízi közlekedési baleset. 
 

 A Rendőrőrs által végrehajtott feladatok: 
 

A Tokaji Vízirendészeti Rendőrőrs a 2019. évre célul tűzött feladatokat végrehajtotta. Az év 
során folyamatosan értékelésre, elemzésre és monitorozásra került a rendőrőrs illetékességi 
területének vízi közlekedési és közbiztonsági helyzete melynek eredményét maradéktalanul 
figyelembe vettünk az eszközök és erők hatékony elosztása és csoportosítása érdekében. 
 

Részt vettünk, mint szakhatóság a szabadvízű fürdőzőhelyek kijelölésében, majd a turisztikai 

szezonban folyamatosan felügyeltük a folyón a kijelölt strandszakaszokat, jelenlétünkkel 
fokoztuk a fürdőzők biztonságérzetét, melyet alátámaszt az a tény, hogy 2019. évben az 
illetékességi területünkhöz tartozó kijelölt fürdőhelyeken vízbefulladás nem történt.  
 

Rendészeti feladataink ellátásával összefüggésben kiemelt prioritást kapott a vízi járőrszolgálatok 
szervezése során Tokaj, Tiszalök, Tiszaújváros, Tiszacsege térségében a vízi közlekedés, a 
horgászat, illetve a szabad vízen történő fürdőzés ellenőrzése. 
 

Az értékelt évben a vízi közlekedés biztonsága érdekében a komp átkelőhelyek visszatérő és 
váratlan ellenőrzésére is nagy figyelmet fordítottunk. Az ellenőrzés során súlyos, azonnali 

intézkedést, illetve komp leállítást igénylő hiányosság nem került feltárásra. A kompok 
személyzetével a napi munkavégzés során jó munkakapcsolat alakult ki. 
 

A térségben több vízi-, illetve vízhez kapcsolódó rendezvény (Tokajban kajak-kenu versenyek, 

balsai kompkötélhúzó verseny, Tiszaújváros Megyei Kajak-Kenu Bajnokság, Csege-napok stb.) 

kerültek megtartásra. Az engedélyekben szereplő feltételek megvalósulását minden esetben 
ellenőriztük. 
 

Kifejezetten Tiszacsegét érintő vízi rendezvényeken, a vízirendészeti rendőrőrs személyi 
állománya az érintett folyószakaszon vízi járőrszolgálatot látott el a rendezvényen résztvevők 
biztonsága érdekében. A vízijárőr szolgálatok ellátása során nagy hangsúlyt fektettünk a sétahajó 
útvonal visszatérő ellenőrzésére, a vízi közlekedési baleset elkerülése érdekében a jellemzően 
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nagyhajó forgalommal érintett folyószakaszokon az ittas vízijárművezetők kiszűrésére, továbbá a 
hajózási szabályok betartatására.  

 

Az értékelt évben a tiszaújvárosi szolgálati hely körzeti megbízottjának bevonásával, 
végrehajtottuk a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hivatásos 
személyi állományának szolgálati célú kisgéphajóvezetői képesítés megszerzéséhez szükséges 
gyakorlati felkészítését közös szolgálatellátások szervezésével, melyek hozzájárulnak ahhoz, 
hogy a területi katasztrófavédelmi szerv munkáját hatékonyan lássa el a vízzel összefüggő 
mentési, védekezési, elhárítási munkálatok végzése során. 
 

A tájékoztató keretében említést érdemel, hogy a 2018. évben a tokaji és a tiszaújvárosi szolgálati 
helyen új rendőrségi úszómű került telepítésre a vízirendészeti objektum mellett található 
folyószakaszon.  
 

Az értékelt évben is részt vettünk, mint szakhatóság az illetékes Vízügyi Igazgatóságok által 
szervezett vízügyi bejárásokon, vízlépcső bejáráson, észrevételeinkkel minden esetben 
hatékonyan hozzájárultunk a hajózóutak biztonságának fenntartásában. 
 

2019. évben nagy hangsúlyt fektettünk az iskoláskorú gyermekek vízi közlekedéssel összefüggő 
balesetmegelőzési oktatására és vízirendészeti bemutató szervezésére a turisztikai szezon 
megkezdése előtt. Az oktatásokat minden esetben a vízirendészeti rendőrőrs körzeti megbízotti 
állománya látta el, a kapott írásos visszajelzések alapján az oktatások, bemutatók a gyermekek és 
tanárok körében nagy sikernek örvendenek, ezért célul tűztük ki, hogy ezen tevékenységünket a 
2020. évben is minél szélesebb körben kiterjesszük, megelőzve ezzel a vízi balesetek 
bekövetkezését illetékességi területünkön. 
 

A 2020. évben induló nyaralóhajózás követelményeinek biztonságos megteremtése érdekében 
részt vettünk, a nyaralóhajó programmal összefüggő folyóbejárásokon, észrevételeinket minden 
esetben közöltük a vízi közlekedés biztonsága érdekében. 
 

A vízi közlekedés rendjének fenntartása, a védett természeti értékek megőrzése és a 
horgászathoz, halászathoz kapcsolódó vagyon elleni bűncselekmények, tulajdon elleni 

szabálysértések visszaszorítása érdekében hatóságunk a társszervek fokozott bevonásával 
rendszeresen és visszatérően közös járőrszolgálatokat látott el, melynek eredményeként jelentős 
sikereket ért el a bűncselekmények és egyéb jogsértések visszaszorítása tekintetében. 
 

A turisztikai szezonban kiemelt figyelmet fordítottunk a vízi közlekedésben résztvevők 
alkoholszondás ellenőrzésére, az ittas járművezetők kiszűrésére.  
 

2. Bűnügyi helyzet értékelése 
 

Az év során a közrend és a közbiztonság további megszilárdítása érdekében hatékonyan 
felléptünk a területünkön bűncselekményt elkövetőkkel szemben. 
 

A büntető eljárások lefolytatására jelentős részben orvhalászat bűncselekménye, és vízi jármű 
ittas vezetése bűncselekmény elkövetése miatt került sor, azonban a rendőrőrs illetékességi 
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területén sikeres felderítéseket végeztünk az árterületen található erdőkben elkövetett 
falopásokkal kapcsolatosan. 

Hajózási és egyéb hajózási létesítménnyel összefüggő baleset az illetékességi területen nem 

történt. 
 

Az elmúlt évben a büntetőeljárás alá vontak száma az előző évhez képest kis mértékben nőtt a 

következetes szolgálatszervezési gyakorlat, és az együttműködőkkel folytatott hatékony szolgálat 
ellátás és információ csere következtében.  
 

A tavaszi elhúzódó tartósan magas vízszint a Tisza folyón kedvezett a halak ívásának, a part 
menti sekély területeket az ívó halak tömegesen keresték fel április-május hónapban. Az ívási 
időszakban a halakban felébredő szaporodási ösztönök miatt, azok a környezetük számára 
kiszolgáltatottabbá válnak, megfogásuk a különböző tiltott módszerekkel könnyebbé válik, mely 

kedvez az orvhalászati jellegű cselekmények megjelenésének. A nyári rendkívül forró aszályos 
időszakban a folyón tömegesen jelentek meg az állampolgárok a gépi meghajtású 
vízijárművekkel, akik a hőségben és a társas kapcsolatok hatására gyakrabban fogyasztottak 
alkohol tartalmú italokat, a vízi jármű vezetőjeként is, magatartásuk lehetséges következményeit 
belátták, azonban könnyelműen bíztak a szankció elmaradásában. A vízirendészeti rendőrőrs által 
felderített és lefolytatott ügyek jelentős részénél a tavalyi évben - az előző évekhez hasonlóan - 
nem a sértett kezdeményezte az eljárást, hanem saját felderítések történtek. 
 

A bűncselekmények elkövetői köre elsősorban jogosulatlanul halászó, vagy adott esetben 
kíméleti területen horgászó személyek közül kerültek ki, akik cselekményükkel általában nem 
csak orvhalászatot, hanem tulajdon elleni szabálysértést – lopást – is megvalósítottak. A téli 
időszakban főként falopással valósítottak meg bűncselekményeket a tetten ért elkövetők.  
 

3. Szabálysértési helyzet értékelése 

 
A Tokaji Vízirendészeti Rendőrőrs kiemelt figyelmet fordított 2019. évben is az illetékességi 
területén elkövetett szabálysértések felderítése, melyet eredményesen végrehajtott. Az 

intézkedési kultúraváltással összhangban hatóságunk a szabálysértés észlelése esetén, elsődleges 
helyszíni bírság alkalmazása mellett döntött szabálysértési feljelentés megtétele helyett, 
elősegítve ezzel a gyors, hatékony, kellő visszatartó erővel bíró szankció alkalmazását. 
 

Tárgyévben elsősorban vízirendészeti szabálysértések (hajózási, kikötő-rendészeti, fürdő-

rendészeti, ár- és belvízvédelmi), továbbá természetvédelmi, KRESZ és tulajdon elleni 
szabálysértések elkövetése miatt került sor szabálysértési eljárás lefolytatására, illetve más 
hatóságok hatáskörébe tartozó jogsértések észlelése esetén az eljárás megindításának 
kezdeményezésére. A jogsértéseket általában erdő-, és halvédelmi szabályok megszegésével 
követték el. 
 

A szabálysértési tevékenység során az állomány továbbra is elsősorban a vízirendészeti jellegű 
szabálysértések kiszűrésére törekedett, de természetesen az észlelt közúti, illetve egyéb 
szabálysértések esetén is megtette a szükséges intézkedéseket.  
 

Helyszíni bírságot hatóságunk főként hajózási szabályok megsértése, tulajdon elleni szabálysértés 
illetve KRESZ szabálysértés miatt alkalmazott.  
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Számos esetben tettünk feljelentést a halgazdálkodásról és a halvédelméről szóló 2013. évi CII. 
törvény szabályainak megsértése miatt, melyek közül a halfogásra jogosító okmányok hiánya 
teszi ki a feljelentések többségét. Ezen felül a nem megfelelő fajtájú és darabszámú horgász-, 

illetve halászeszköz használatával elkövetett jogsértések is előfordultak. A halászati, illetve 
horgászati jogsértések száma az előző évekhez hasonlóan csökkenő tendenciát mutat.  
A rendőrőrs teljes személyi állománya az intézkedési kultúraváltásnak megfelelően a segítő, 
támogató, együttműködő, állampolgárbarát szemléletet tűzte ki célul, így a kisebb fokú, 
társadalomra kevésbé veszélyes szabályértések felfedése esetén, amennyiben kellő visszatartó 
erővel bír a figyelemfelhívás, ezen szankció alkalmazását helyezte előtérbe. 

 

IV. 

EGYÜTTMŰKÖDÉS 

 

2019. év az együttműködés terén eredményes volt. A Tokaji Vízirendészeti Rendőrőrs 
illetékességi területének legoptimálisabb lefedettsége érdekében közös ellenőrzéseket 
szerveztünk a NÉBIH Állami Halőri Szolgálat halászati őreivel, a halászati hasznosítók hivatásos 
halászati őreivel, a Hortobágyi, Aggteleki, Bükki Nemzeti Park természetvédelmi őreivel. Az 
együttműködéseknek köszönhetően az év során hatékonyan léptünk fel a jogsértő 
cselekményekkel szemben, elsősorban a halászati jogsértések és az illegális fakivágások, 
valamint falopások megelőzésében, illetve felderítésében. 

A fentieken túl jó munkakapcsolatot ápolunk, és folyamatosan kapcsolatot tartunk Tiszacsege 

Város Önkormányzatával, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal halászati főfelügyelőjével, a 
Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály munkatársaival, az Észak-Magyarországi 
Vízügyi Igazgatóság Hajózási Szolgálat, Szakaszmérnökség munkatársaival, gátőreivel. 
 

Az együttműködések hatékonyságának növelése, a működési feltételek biztosítása érdekében a 
szolgálatellátásokba több esetben az együttműködők technikai eszközei is (járművek, kép- és 
hangrögzítő eszközök) bevonásra kerültek. 
 

V. 

ÖSSZEGZÉS 
 

A rendőrőrs 2019. évben a hatályos normáknak megfelelően végezte tevékenységét, célkitűzéseit 
teljesítette, fenntartottuk a működési területünkön tartózkodó állampolgárok személy- és 
vagyonbiztonságát, a vízi közlekedés rendjét folyamatosan biztosítottuk.  
 

A rendőrőrs beosztottjainak tevékenységét a tartósan elhúzódó tavaszi árhullám, illetve a 

szélsőséges nyári időjárás, csapadékos őszi idő befolyásolta, az idegenforgalmi idényben 
levonuló jelentős árhullám nem volt. 
 

Kiemelkedő az együttműködés a Tiszacsege Város Önkormányzatával és a térségéhez tartozó 
rendőri szervekkel, valamint a vízügyi igazgatóságokkal, a halászati hasznosítóval, illetve a 
Nemzeti Park Igazgatóságokkal. 

 

VI. 
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- A közbiztonság fenntartása, javítása, fokozott figyelemmel a természetvédelmi 
területeken elkövettet jogsértések elleni eredményes fellépésekre. 

- Az illegális migráció elleni eredményes és hatékony fellépést biztosító mélységi 
ellenőrzési feladatok követelményszintű végrehajtása. 

- A nyaralóhajó turizmus feltételeinek megteremtésében történő hatékony közreműködés, a 
biztonságos hajózás érdekében a hajózó utak folyamatos és visszatérő ellenőrzése, a vízi 
közlekedési szabályok megtartásának fokozott ellenőrzése az illetékességi területünkhöz 
tartozó folyószakaszokon. A projekt keretében létesített úszóműves kikötőhelyek 
működési és létesítési engedélyében foglaltak megvalósulásának visszatérő ellenőrzése az 
utas- és forgalombiztonság érdekében. 

- Az illetékességi területen megtartásra kerülő különböző vízi rendezvényekkel kapcsolatos 
felügyeleti és biztosítási feladatok tervezése és ellátása, az engedélyekben foglaltak 
teljesítésének ellenőrzése. 

- A kijelölt szabadvízű fürdőhelyek, azok üzemelésének, az előírt feltételek meglétének 
folyamatos ellenőrzése a fürdőzők biztonsága érdekében. 

- Fokozott ellenőrzések tervezése és végrehajtása az illetékességi területhez tartozó 
folyószakaszokon, a vízparton és a vízen tartózkodó lakosok szubjektív 
közbiztonságérzetének növelése és a vízi közlekedési szabályok érvényre jutása 
érdekében. 

- Az együttműködések hatékonyságának megtartása. A társszervek és más együttműködő 
szervezetek bevonása az ellenőrzésekbe és a napi szolgálatok ellátásába. A hatékony 
együttműködések érdekében közös értékelések, megbeszélések megtartása.  

 

 

Tokaj, 2020. április 29. 

 

 Iski Balázs c. r. ftzls. 

 mb. őrsparancsnok 
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