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Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Rendőrkapitányságunk egyik legfontosabb célja 2013-ban az volt, hogy illetékességi 
területünkön ne romoljon a lakosság szubjektív biztonságérzete, megóvjuk a köznyugalmat, 
fenntartsuk a közterületi rendet, törekedtünk a folyamatos és aktív „látható” közterületi 
jelenlétre. 
 
Figyelmet fordítottunk a lakosságot leginkább irritáló bűncselekmények, a közterületen 
elkövetett erőszakos cselekmények, betöréses lopások, lopások felderítési arányának 
javítására, a bűncselekmények visszaszorítására. 
 
Nagy hangsúlyt fektettünk a megelőzési tevékenységre mind a bűn, mind a baleset-megelőzés 
terén, (ittas vezetés elleni hatékony fellépés, passzív biztonsági eszközök használatának 
fokozott ellenőrzése, kerékpárosok, gyalogosok fokozott védelme).   
 
Rendszeresebb és szorosabb kapcsolat kialakítására törekedtünk a társhatóságokkal, hogy 
ezáltal is javítsuk  a település polgárainak biztonságérzetét.  
 
 

I. Csorvás város közbiztonsági helyzetének értékelése 
 
1. A bűnügyi helyzet bemutatása 
 
1.1. A rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények számának alakulása 
 
2013-ban az Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika (ENyÜBS) 
alapján a rendőri eljárásban rögzített bűncselekmények száma az előző évhez képest az 
alábbiak szerint alakult: 
 

Rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények 
– az elkövetés helye (Csorvás) szerinti bontásban - 

 

 
 
A vizsgált időszakban a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma az előző 
évekhez képest csökkenő tendenciát mutat, az elmúlt 5 év viszonylatában a legkevesebb. 
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1.2. A rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya, 
változása 
 

 Regisztrált 
bűncselekmények 

száma (2013.) 

Lakónépesség 100 000 lakosra jutó 
bűncselekmények száma 

Békéscsaba Rk. 2255 87588 2574,55 
Csorvás 52 4962 1047,96 

 
Országos összehasonlítás szerint a csorvási lakónépességhez hasonló lélekszámú települések 
rendőri eljárásban regisztrált bűncselekményeinek számaihoz viszonyítva Csorvás város 2013-
ban a bűnügyileg legkevésbé fertőzött települések közé tartozik. 
 
1.3. A közterületen elkövetett, rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények 
számának alakulása 

 
 

 
 

A rendőri eljárásban regisztrált, közterületen elkövetett bűncselekmények száma a bázis 
időszakhoz képest öt esettel nőtt. A tendencia e tekintetben az elmúlt öt évben 16 és 22 
esetszám közötti tartományban stagnál. 
 
Ahogyan más településeken is, úgy Csorváson is előfordultak a lakosság nyugalmát nagyban 
sértő közterületi cselekmények (garázdaság, rongálás). 

 

• Eljárás indult egy telekgerendási lakos ellen, aki megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 
2013.01.06-án 19:15 óra körüli időben a Csorvás, Bajcsy Zsilinszky utcán lévő Végállomás söröző 
előtt egy kétsopronyi lakost tettleg bántalmazott, mely cselekedetével riadalmat, félelmet, 
megbotránkozást keltett. 

 
• Eljárás két csorvási lakos ellen, akik megalapozottan gyanúsíthatóak azzal, hogy 2013.02.24-én 

20:00 óra körüli időben a Csorvás, Rákóczi utcán egy csorvási lakost tettleg bántalmaztak, mely 
cselekedetükkel riadalmat, félelmet, megbotránkozást keltettek. 

 
• Egy csorvási lakos feljelentést tett egy csorvási lakos ellen, aki 2013.09.11-én 08:30 óra körüli 

időben a Csorvás, Rákóczi utca 15. szám alatti Idősek otthonánál szidalmazta és tettleg 
bántalmazta. 
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1.4.  Csorvás területén rendőri eljárásban regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények 
számának alakulása 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 
Kiemelten kezelt bűncselekmények 

összesen 
40 39 40 39 38 

 Testi sértés 4 2 2 3 1 
 - súlyos testi sértés 3 - 1 1 - 

 Kiskorú veszélyeztetése 2 1 - 1 - 
 Garázdaság 3 5 1 3 4 
 Önbíráskodás - 1 - - - 
 Lopás 26 26 34 31 33 
 - zárt gépjármű feltörés - 1 1 - - 

 - lakásbetörés 3 2 3 - 3 

 Rablás 1 2 - - - 
 Zsarolás - - 1 - - 
 Rongálás 3 2 2 1 - 
 Orgazdaság 1 - - - - 

 
Fontos hangsúlyozni, hogy 2013-ban a kiemelt bűncselekmények közül emberölés, rablás nem 
történt a településen.   
 
A regisztrált bűncselekmények döntő hányada továbbra is vagyon elleni bűncselekmény  volt. 
Minden jóérzésű embert mélyen felháborított a csorvási köztemetőben 26 sértett közeli 
hozzátartozójának sírjáról történt lopás, amit egy csorvási lakos követett el.   
 
A lopások jelentős részét a kisebb értékre elkövetett lopások (mobiltelefon, kerékpár, fa, fém, 
színesfémhulladék, kerékpár, üzemanyag, élelmiszerek) képezik.  

• A Csorvási Általános Iskola igazgatója feljelentést  tett ismeretlen tettes ellen, aki megalapozottan 
gyanúsítható azzal, hogy 2013.01.21-én 15:00 óra körüli időben a Csorvás, István Király utca 34. szám 
alatt lévő ÁMK Általános Iskola 1. számú tantermében a nyitott szekrényből eltulajdonított egy laptop 
számítógépet. A lopással okozott kár: 100.000 forint. 

• Eljárás indult egy csorvási lakos ellen, aki megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 2013.02.21-én 
00:00 és 01:00 óra közötti időben a Csorvás, Batthyány utcai köztemető 26 sírról különböző fém 
díszeket feszített le és tulajdonított el.  

• Eljárás indult egy csorvási lakos ellen, aki megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 2013.01.16-án 
17:00 és 2013.01.17-én 13:30 óra közötti időben a Csorvás, Liget utcán egy családi háza udvarára 
bement, majd az udvarról nyíló kamra ajtaját a helyszínen talált kulccsal kinyitotta és a kamrából 
füstölt kolbászt és különböző hústermékeket tulajdonított el. A lopással okozott kár: 100.000 forint. 

• Egy csorvási lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2013.01.22-én 18:30 és 19:00 óra közötti 
időben a Csorvás, Nefelejcs utca 12. szám előtt kerékpárjának hátsó kosarából eltulajdonította a 

táskáját, a benne lévő személyes iratokkal együtt. 

• Eljárás indult egy csorvási lakos ellen, aki megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 2013.03.20-án 
09:00 órát megelőző időben Csorvás, Kisfaludy utcán egy felújítás alatt álló lakóházba bemászott, 
majd onnan különböző hungarocell mennyezeti burkoló elemeket, stukkókat, bordűröket tulajdonított el. 
A bűncselekménnyel okozott kár: 79.700 forint  
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• Eljárás indult egy csorvási lakos ellen, aki megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 2013.03.05-én 
17:30 ás 2013.03.07-én 17:30 óra közötti időben Csorvás, Kölcsey utcán egy családi házából DVD 
lejátszót, Invitel beltéri egységet, modemet, készpénzt, fagyasztott húst és szeszes italt tulajdonított el. A 
bűncselekménnyel okozott kár: 80,000 forint. 

• Egy csorvási lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2013.10.09-én az interneten meghirdetett 
külföldi állás közvetítésért 67.000 Ft készpénz átutalást kért, azonban az átutalást követően a munkát 
nem közvetítette, biztosította. A bűncselekménnyel okozott kár: 67.000 forint. 

Az esetek nagy többségénél a tulajdonos semmilyen, a javait védő intézkedést nem tett annak 
érdekében, hogy az elkövetőknek legalább megnehezítse a dolgát. Ha semmilyen biztonsági 
óvintézkedést nem tesz a tulajdonos, akkor nagyobb a valószínűsége, hogy kár éri.   
 
Csorváson is jelen van az utazó bűnözés, ezzel a bűnözési formával szemben nehezebb a 
felderítés, mert az elkövetők más településekről érkeznek általában gépkocsival, célirányosan 
a bűncselekmény elkövetésére, majd ezután nem térnek vissza az elkövetés helyszínére. Ezen 
esetek legtöbbször az idős személyek félrevezetéséből, illetve jóhiszeműségük 
kihasználásából adódnak.  
 
A családon belüli erőszak körébe tartozó cselekmények (garázdaság, testi sértés) 
bejelentésekor haladéktalanul intézkedtünk és megtettük a szükséges óvó, védő 
intézkedéseket.  
 
2. A bűnüldöző munka értékelése 
 
2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása  
 

Rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények  
nyomozáseredményességi mutatója - Békéscsabai Rendőrkapitányság 

 
 
A lopás bűncselekmények felderítését nehezítette, hogy több esetben a lakatlan ingatlanból 
élelmiszerek, tárgyak (hegesztő, szeszesital, szőnyeg, stb.) vagy lakott ingatlanból, de 
felügyelet nélkül hagyott értékek eltulajdonítása napokkal, hetekkel későbbi időpontban került 
felfedezésre, ill. bejelentésre.  
 
3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos adatok 
 
A Békéscsabai Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályán a Szabálysértési Előkészítő 
Alosztály 2012. április 15-én alakult meg, melyet a 2012. április 15-én hatályba lépett 2012. 
évi II. törvény tett indokolttá. A 2012 és 2013 évek összehasonlítására nincs mód, mivel 2012-
re vonatkozóan nem áll rendelkezésre teljes évi adat.  
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Az értékelt időszakban Csorváson elkövetett tulajdon elleni szabálysértés miatt 26 esetben 
indult eljárás (9 esetben ismert, 17 esetben ismeretlen volt a szabálysértési eljárás alá vont 
személy). 
 
A tulajdon elleni szabálysértéseknél továbbra is jellemző, hogy az ismeretlen elkövetők 
cselekményüket kis értékű és jellemzően felügyelet nélkül hagyott értéktárgyakra követik el 
(kerékpár lopás, mobiltelefon lopás, jogtalan elsajátítás, épület ajtó, kerítés rongálás, stb.). 

4. A közlekedésbiztonsági helyzet 
 
Csorvás területén 2013-ban összesen 11 személyi sérüléses közlekedési baleset történt (1 
halálos, 3 súlyos, 7 könnyű sérüléses). A balesetek egy kivételével a 47-es számú főúton 
történtek, a baleset okozói 2 esetben tehergépkocsi, 7 esetben személygépkocsi és 2 esetben 
kerékpár vezetők voltak.  
 
Nagy szerepet játszanak a közlekedésben a kerékpárosok, védelmük érdekében több 
akciószolgálatot is szerveztünk a városban, amely során főleg az ittas, illetve kivilágítatlan 
kerékpárosok kiszűrése volt a cél. 
 
A kisebb súlyú szabálysértések miatt intézkedés alá vont személyekkel szemben gyakran a 
figyelmeztetés lehetőségével éltek a helyi körzeti megbízottak, illetve helyszíni bírság 
kiszabásával szankcionálták az elkövetett szabálysértéseket. Természetesen a kiemelt 
szabálysértések kivételt képeznek, azok elkövetőit minden esetben feljelenti az intézkedő 
rendőr.  
   

• 2013. június 13-án 07.20-kor egy csorvási lakos lakott területén kívül a 47-es számú főút 149 km+990 
méter szelvényében lévő útkereszteződésében az út szelvényszámozása szerinti bal oldalon lévő földútról 
Csorvás irányába közlekedett az általa vezetett személygépkocsival. A 47-es számú főútra úgy 
kanyarodott rá, hogy nem biztosította az elhaladási elsőbbséget a Csorvás irányából Békéscsaba 
irányába közlekedő személygépkocsinak, aminek következtében összeütköztek. A baleset során a 
szabálytalanul közlekedő gépjármű vezetője, valamint annak  utasa, egy szintén csorvási lakos életét 
vesztette. 

 
• 2013. június 22-én 09 óra körüli időben a 47. számú főúton közlekedett egy csorvási lakos az általa 

vezetett tehergépkocsival Csorvás irányából Orosháza irányába. A 47 számú főút 153 Km +617 méter 
szelvényébe érve hátulról neki ütközött az előtte vele azonos irányban, azonos forgalmi sávban 
közlekedő személygépkocsinak. Az ütközés után tovább haladva a tehergépkocsival nekiütközött az 
előtte a jobb oldali útpadkára lehúzódva közlekedő lovas kocsi bal hátsó sarokrészének. A 
tehergépkocsi vezető 8 napon túl gyógyuló súlyos sérülést szenvedett. A tehergépkocsi vezető enyhe 
fokú alkoholos befolyásoltság alatt vezette a gépjárművet. 

 
2013-ban a heti rendszerességgel megtartott közlekedési akciók során fokozottan ellenőriztük 
az ittasságot a járművezetők körében, és visszatérően ellenőriztük a megengedett sebesség 
túllépést is.  
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II. A Békéscsabai Rendőrkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedések 
és az azzal kapcsolatos feladatok 

 
1. A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek biztonsága 
 
A rendőrkapitányság törekszik minden településen az azonos közrend, közbiztonság 
fenntartására. Ennek és a rendőri jelenlét fokozása érdekében több közlekedési, 
közrendvédelmi akciót szervezünk. Ezekben a fokozott ellenőrzésekben más települések 
rendőrei, valamint a közlekedési szolgálat munkatársai is részt vesznek. Ezen akciók 
hivatottak kiszűrni az utazó bűnözői csoportokat, személyeket, valamint a szabályokat be nem 
tartó közlekedőket (különös figyelemmel az ittasságot), a velük szembeni intézkedés, 
szankcionálás végrehajtását. 
 
Csorváson önálló körzeti megbízotti csoport látja el a település és a hozzá tartozó külterületek 
rendőri ellenőrzését. A város közigazgatási területén túl Gerendás község területét is 
folyamatosan ellenőrzik. A körzeti megbízotti csoport  vezetője Molnár László r.ftzls., tagjai 
Csáki János r. ftzls., Horváth Géza r. ftzls., Varga Balázs r. ftőrm. és Horváth Zsolt r. tőrm.    

A körzeti megbízotti csoport minden páros héten kedden 08.00-10.00 óra között tartja a 
fogadóórát, de szolgálati idejük alatt a +36/30/633-7223 számon továbbra is közvetlenül 
elérhetők. Azokban az időszakokban, amikor nem tudnak a lakosok közvetlenül a körzeti 
megbízottakhoz, a 112-es vagy a 107-es telefonszámon hívhatják a békéscsabai ügyeleti 
szolgálatot, ahol haladéktalanul megteszik a szükséges intézkedéseket a bejelentéssel 
kapcsolatban. 
 
2. Bűn- és baleset-megelőzés 
 
A Békéscsabai Rendőrkapitányság illetékességi területén 2013-ban a bűnmegelőzés 
témakörében az országos stratégiák és irányelvek, a hatályos ORFK utasításokban 
megfogalmazott szempontok, valamint a bűncselekményekkel kapcsolatos információk és 
statisztikai adatok alapján végeztük tevékenységünket. 

 
A kapitányságon tevékenykedő áldozatvédelmi referens a beérkező rendőri jelentések, illetve 
a feljelentések figyelemmel kísérésével, valamint a büntetőügyekben dolgozó előadók 
kérésére a szükséges esetekben tájékoztatta a sértetteket az áldozatsegítés lehetőségeiről, 
illetőleg a kapitányságon a megfelelő helyen elhelyezte az erről készített plakátokat, 
szóróanyagokat. Rendszeres kapcsolatot tartott a Békés Megyei Kormányhivatal Igazságügyi 
Szolgálatával, amennyiben szükséges volt segítséget nyújtott az ügyintézésben. 
 
2013. október 02-án a Békéscsabai Kistérségi Társulás és a Békés Megyei Rendőr-
főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya közösen szerveztek konferenciát az időskorúak 
sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzése érdekében. Felkérésükre a Békéscsabai 
Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója előadást tartott a kapitányság illetékességi 
területén időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények tapasztalatairól, a megelőzés 
módjairól.   
2013-ban az időseket leginkább veszélyeztető ún. trükkös lopások megelőzése érdekében a 
Békéscsabai Rendőrkapitányság illetékességi területén felmértük azon intézményeket – főként 
szociális otthonokat,- ahová rendszeresen járnak egyedül élő, idős emberek. Az 
intézményekben tájékoztatókat tartottunk, melyek során ismertettük a legjellemzőbb 
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elkövetési magatartásokat, valamint az áldozattá válás elkerülésének lehetőségeit. A 
tájékoztató munkába kértük a történelmi egyházak közreműködését.  
 
„A lakosság szubjektív biztonságérzetét – a települési, illetve kistérségi szinten mutatkozó 
igényekre figyelemmel - a leginkább javító, a prevenciót előtérbe helyező rendőri intézkedések 
megtételére” elnevezésű országos szintű intézkedés sorozat keretében Csorváson heti 1 
alkalommal fokozott ellenőrzést tartottunk. 
 
A Belügyminisztérium elrendelte az ország valamennyi települését érintő „konzultációs 
fórum” megtartását, melynek témaköre a lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább 
javító, a prevenciót előtérbe helyező rendőri intézkedések – szükség szerinti – megtétele, a 
lakosság véleményét, igényét figyelembe véve. 
A fórumot (Gerendás és Telekgerendás településekkel közösen) 2013. október 16-án a 
csorvási Hérics Szálló és Konferencia Központban tartottuk meg, ahol a jelenlévők a felvetett 
témákkal kapcsolatban észrevételeket, javaslatokat tettek, ezzel is segítve munkánkat.  
 
A tanyákon élők sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzése érdekében 2013. június 
25-én lakossági fórumra meghívtuk a tanyán élő személyeket csorvási ÁMK színház termébe. 
 
Az elmúlt évben is folytattuk Csorváson az „Iskolarendőr Programot”. Az iskolarendőr, 
Csáki János r.ftzls. jó kapcsolatot ápol az iskola vezetésével és tanáraival. Az iskolát érintő 
bármilyen jellegű problémával fordulhattak az iskola rendőrhöz, aki eddig is és ezután is 
készségesen segít a rendőrség hatáskörébe tartozó ügyek intézésében, valamint felvilágosítást 
tud adni azokban az esetben is, amelyek közvetlenül nem a rendőrség hatáskörébe tartoznak.  
 
2013.03.21-én, valamint 2013.10.04-én a helyi iparcikk üzlettel összefogva részt vettünk a 
„Megvilágosodás napja” rendezvényen. 
 
3. Együttműködés 
 
Kifejezetten jónak mondható a polgárőrség és a körzeti megbízotti csoport kapcsolata. Napi 
szinten konzultálnak, rendszeresen egyeztetik a szolgálatszervezést. A polgárőrök minden 
helyi rendezvényen részt vesznek annak biztosításában, illetve már több éve a szeptemberi 
iskolakezdéskor biztosítják az iskolába érkező diákok biztonságos közlekedését.  
 
A csorvási körzeti megbízotti csoport a polgárőrökkel közösen továbbra is folytatja a 
meghirdetett “Tanya Programot”. 2013-ban tanyasi személy sérelmére 1 esetben követtek el 
kiemelt súlyú bűncselekményt. A helyi körzeti megbízottak az önkormányzat szociális 
ügyeket intéző munkatársaival főként a téli időszakban több esetben nyújtottak segítséget 
tanyasi, elsősorban egyedül, nehéz anyagi körülmények között élő idős embereknek.  

 
III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra 

 
A közterületek rendjének fenntartása, a közbiztonság és a közrend erősítése jövőben is kiemelt 
cél Csorváson. Kiemelt feladatunk a közterületen elkövetett bűncselekmények számának 
visszaszorítása, a már elkövetett bűncselekmények gyors, hatékony felderítése, 
együttműködve a bűnügyi feladatot ellátó egységekkel, továbbá a jogsértés elkövetését 
lehetővé tevő okok, mulasztások felderítése és hatékony fellépés e tényezőkkel szemben.   
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Meghatározó szempont számunkra az ügyfélközpontúság, a minőségi működés, az új 
követelményeknek való megfelelés. 
 
Alapvető feladatként kezeljük a lakosság igényeire történő gyors, határozott, törvényes és 
szakszerű intézkedések foganatosítását, a közterületi rendőri jelenlét fenntartását. 
 
Hangsúlyozni kell az önkormányzat, a polgárőrség, valamint a rendőrkapitányság jó 
viszonyát, az egymás iránti segítő szándékot, mely összefogás fontos a közbiztonsági helyzet, 
a lakosság biztonságérzetének javítása, az élhető, biztonságos légkör fenntartása érdekében. 
 
Köszönöm a Rendőrség Napja alkalmából  a polgármester úr által átadott elismerést. 
 

Köszönetet mondok a polgárőrségnek, a társszerveknek, minden csorvási  polgárnak, aki 
segítette munkánkat.  

 
Kérem Önöket, hogy továbbra is segítsék a munkákat, támogassanak bennünket, hogy 
tevékenységünkkel Csorvás város lakosságát szolgáljuk.  
  
Kérem beszámolóm elfogadását.  
 
Békéscsaba, 2014. május 15. 
 
  

Dr. Hajdú Antal r. ezredes 
   rendőrségi főtanácsos 
      kapitányságvezető 

 
 


