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Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2017. évben a Békéscsabai Rendőrkapitányság legfontosabb célkitűzése volt a lakosság 

szubjektív közbiztonság-érzetének növelése, a köznyugalom megóvása, valamint a közterületi 

rend fenntartása. 

 

Nagy hangsúlyt fordítottunk a megelőzési tevékenységre mind a bűn-, mind a baleset-

megelőzés terén (passzív biztonsági eszközök használatának fokozott ellenőrzése, 

kerékpárosok, gyalogosok fokozott védelme). 

 

Az integrált biztonság megteremtése érdekében szoros és rendszeres kapcsolatot tartottunk 

fenn stratégiai szövetségeseinkkel, az önkormányzatokkal, az ügyészséggel, bírósággal, 

társhatóságokkal (Békéscsabai Járási Hivatal, NAV, stb.), továbbá stratégiai partnerünkkel, a 

polgárőrséggel, a közterület-felügyelettel, a mezőőrökkel, továbbá a lakossággal, a civil 

szervezetekkel, egyéb társadalmi segítőkkel és a sajtóval. A már kialakított 

kapcsolatrendszerek sikeres továbbfejlesztése érdekében Csorváson vonatkozásában is 

lakossági fórumot tartottunk.  

 

I. Csorvás város közbiztonsági helyzetének értékelése 

 

I. A bűnügyi helyzet bemutatása 

 

1.1. A rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények számának alakulása 

 

2017. évben 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 száma 

– az elkövetés helye (Csorvás) szerinti bontásban – 

 

 
 

A 2017. évben regisztrált 44 bűncselekmény szám az elmúlt 8 év legalacsonyabb esetszáma.  
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1.2. A közterületen elkövetett, rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények 

számának alakulása 

 

Közterületen elkövetett, rendőri eljárásban regisztrált 

 bűncselekmények számának alakulása elkövetés helye (Csorvás) szerint 

 

 

 
 

A közterületen elkövetett bűncselekmények száma közel azonos az előző évben regisztrált 

esetszámmal (2017-ben 11, 2016-ban 12). A városban továbbra sem jellemzőek a közterületen 

elkövetett bűncselekmények. 

 

1.3.  Csorvás területén rendőri eljárásban regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények 

számának alakulása 

 
  2016 2017 

  A 14 kiemelten kezelt bcs össz. 22 21 

1. Emberölés - - 

2. Testi sértés 1 4 

  - súlyos testi sértés - 3 

3. Kiskorú veszélyeztetése - 1 

4. Embercsempészés - - 

5. Garázdaság - 1 

6. Önbíráskodás - - 

7. Kábítószerrel kapcsolatos bcs. (terjesztői magatartás) - - 

8. Lopás 19 13 

  - ebből lakásbetörés 6 4 

9. Rablás - - 

10. Kifosztás - 1 

11. Zsarolás - - 

12. Rongálás 1 1 

13. Orgazdaság - - 

14. Jármű önkényes elvétele 1 - 

 

A kiemelt bűncselekmények száma közel azonos az előző évivel, a kategórián belül továbbra 

is a lopások a meghatározók, de esetszámban azok is csökkentek. 
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2. A bűnüldöző munka értékelése 

 

Rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények  

nyomozáseredményességi mutatója (%) - Békéscsabai Rendőrkapitányság 

 

 
 

Az elmúlt időszak legjobb nyomozáseredményességi mutatóját értük el 2017. évben. 

 

 

3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos adatok 

 

A rendőrkapitányság illetékességi területén 2017. évben a tulajdon elleni szabálysértés 

elkövetése miatt indult eljárások száma 412 (2016-ban 488), a nem bolti lopások felderítési 

mutatója: 42,1 % (2016-ban 34,4%). 

A Csorváson elkövetett tulajdon elleni szabálysértés miatt 2016-ban 16, 2017-ben 8 esetben 

indult tulajdon elleni szabálysértési eljárás.  A tulajdon elleni szabálysértések elkövetésére 

továbbra is jellemző, hogy az ismeretlen elkövetők cselekményüket kis értékű és jellemzően 

felügyelet nélkül hagyott értéktárgyakra követik el.  

 

4. A közlekedésbiztonsági helyzet 

 

Csorvás területén 2017-ben összesen 5 esetben történt személyi sérüléses közlekedési baleset 

(2 súlyos, 3 könnyű sérüléses). A balesetek okozói 3 esetben személygépkocsi vezető, 1 

esetben tehergépkocsi vezető, 1 esetben pedig vadon élő állat volt.  

 
 Egy csorvási lakos 2017.03.08-án 09:15 óra körüli időben a 47-es számú főúton, Csorvás irányából 

Telekgerendás irányába közlekedett személygépkocsival, majd a 147+550 km. szelvényben 

figyelmetlensége miatt letért a jobb oldali útpadkára, majd onnan visszasodródva a bal oldali 

útpadkára, és a vízelvezető árokba csapódott. A baleset során az utasa 8 napon túl gyógyuló sérülést 

szenvedett. 

 Egy békéscsabai lakos 2017.10.09-én 13:45 óra körüli időben a 47-es számú főúton, Csorvás irányából 

Békéscsaba irányába közlekedett személygépkocsival, majd a 146+500 km. szelvényben lehaladt a jobb 

oldali útpadkára, majd onnan visszasodródva a bal oldali útpadkára, és a vízelvezető árokba 

csapódott. A baleset során a járművezető 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett. 
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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 illetékességi területén 2017. évben a közterületen szolgálatot teljesítő 

rendőrök száma 9024 főről 9460 főre (4,8%) nőtt, ezzel egyenes arányban emelkedett a 

közterületen teljesített óraszám is 90.639 óráról 91.805 órára (1,3%). A közterületi óraszám 

növekedése a migrációs feladatok végrehajtására más megyébe történő rendszeres 

átrendelések számának csökkenése miatt következett be. 

 

„A lakosság szubjektív közbiztonság-érzetét – a települési, illetve kistérségi szinten mutatkozó 

igényekre figyelemmel - a leginkább javító, a prevenciót előtérbe helyező rendőri intézkedések 

megtételére” elnevezésű országos szintű intézkedés sorozat keretében Újkígyóson  heti egy 

alkalommal fokozott ellenőrzést hajtottunk végre, majd ezt követően a 2014. július 01. 

napjával a 19 megyére kiterjesztett, a fokozottabb közterületi jelenlét megteremtésére 

irányuló, illetve „a lakosság szubjektív közbiztonság-érzetét növelő program” (a 19/24-es 

program) bevezetésével a település vonatkozásában naponta visszatérő rendőri jelenlétet 

biztosítottunk. 

 

2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata  

 

A személyi szabadságot korlátozó intézkedések vonatkozásában a szándékos bűncselekmény 

elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma 177 főről 183 főre (3,4%) nőtt.   

A bűncselekmény gyanúja miatti előállítások száma a tavalyi évhez képest közel azonos, 216 

főről 217 főre nőtt (0,5%). 2017-ben is kiemelt feladat volt az ittas járművezetőkkel szembeni 

hatékony fellépés.    

A biztonsági intézkedések száma az elmúlt időszakhoz képest 318 főről 335 főre emelkedett. 

A közrendvédelmi tevékenységnek ez az a mérőszáma, amelyben látszik, hogy a közterületen 

szolgálatot teljesítő rendőrök fokozott érzékenységgel reagálnak a magatehetetlen, segítségre 

szoruló személyek biztonságba helyezésére.     

2017-ben a végrehajtott elővezetések száma 525-ről 432-re csökkent (-17,7%).  

A szabálysértési feljelentések száma 1094-ről 984-re (-10,1%) csökkent. A büntető 

feljelentések száma 358-ról 383-ra (7,0%) nőtt.  

2017-ben alkoholszondás ellenőrzés során 257 esetben (2016-ban 287 eset) mutatott pozitív 

értéket az alkoholszonda. 

A helyszínen megbírságolt személyek esetében megállapítható, hogy a 2016. évi 3620 fővel 

szemben 2017. évben 4651 fővel szemben került kiszabásra helyszíni bírság.  

 

3. A rendezvénybiztosítások 

 

Az értékelt időszakban eseménymentesen végrehajtottuk a március 15-i, augusztus 20-i, és az 

október 23-i rendezvényekkel kapcsolatos rendőri feladatokat. 

 

4. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése 

 

A rendőrkapitányság körzeti megbízotti állománya összesen 26 fő, 5 csoportban teljesítenek 

szolgálatot. 
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2017-ben Csorváson önálló körzeti megbízotti csoport látta el a település és a hozzá tartozó 

külterületek rendőri ellenőrzését. A város közigazgatási területén túl Gerendás község 

területét is folyamatosan ellenőrizték.  A körzeti megbízotti csoport  vezetője: Molnár László 

c.r. főtörzszászlós, tagjai: Horváth Géza c.r. főtörzszászlós, Sitkei Endre r. főtörzsőrmester,  

Horváth Zsolt r. főtörzsőrmester és Taró Attila r. zászlós. Nagy mértékben segíti a körzeti 

megbízotti csoport munkáját a szolgálati kutya: Csorvás.  

A körzeti megbízotti csoport minden páros héten kedden 08.00-10.00 óra között tartotta a 

fogadóórát, de a szolgálatban lévő körzeti megbízott a +36/30/633-7223 számon továbbra is 

közvetlenül elérhető volt. Azokban az időszakokban, amikor nem tudtak a lakosok 

közvetlenül a körzeti megbízottakhoz fordulni, a 112-es vagy a 107-es telefonszámon 

hívhatták a békéscsabai Tevékenység-irányító Központot, ahol haladéktalanul megtették a 

szükséges intézkedéseket a bejelentéssel kapcsolatban. 

 

5. Az igazgatásrendészeti tevékenység  

 

Az Igazgatásrendészeti Osztály feladatai az értékelt időszakban: szabálysértések elbírálása, 

engedélyügyi tevékenység (személy- és vagyonvédelmi, magánnyomozói és fegyver 

ügyintézés), a közigazgatási bírság elbírálása, a kiszabott bírságok végrehajtása, a 

pirotechnikai bejelentések, figyelmeztető jelzések nyilvántartása, ellenőrzése és a helyszíni 

bírság végrehajtásával kapcsolatos feladatok.  

2017-ben 1063 szabálysértési ügy került iktatásra, ami a 2016-ban iktatott 1249 ügyhöz 

viszonyítva -14,9%-os csökkenést mutat, a feljelentett személyek száma 1127 (2016-ban 

1.306).  

A rendőrkapitányság illetékességi területén 2017. évben fegyver- és a tartási (viselési) 

engedéllyel rendelkező 1033 (2016. évben 1.036) természetes személy 2023 (2016. évben 

1.972) fegyverrel rendelkezett. 4 (2016-ban 4) jogi személy tulajdonos pedig 36 (2016-ban 50) 

darab lőfegyver tartására rendelkezett engedéllyel.  

Az értékelt időszakban 557 (2016-ban 624) személy- és vagyonőri, 9 (2016-ban 9) 

magánnyomozói, 7 (2016-ban 7) vagyonvédelmi rendszert tervező szerelő és 24 (2016-ban 

23) vagyonvédelmi rendszert szerelő igazolvánnyal rendelkező természetes személy szerepelt 

a nyilvántartásban. Működési engedéllyel 25 (2016-ban 31) egyéni vállalkozó és 12 (2016-ban 

11) társas vállalkozás rendelkezett.  

 

6.  Bűn- és baleset-megelőzés 

 

6.1. A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai 

 

A rendőrkapitányság a bűnmegelőzési tevékenységének ellátása során figyelemmel volt a 

vonatkozó normák, irányelvek és feladatterveken kívül a bűnügyi helyzet értékeléséből adódó 

eredményekre is, mely fő iránya volt a bűnmegelőzési munkának.  

2017. évben is fő irány volt a vagyonvédelem és az önvédő mechanizmus erősítése, mind e 

mellett a biztonságra nevelő iskolai programok hatékony és célirányos végrehajtása.  

Folytatódott a „Házhoz megyünk” vagyonvédelmi program, mely az értékelt időszakban a 

Bűnmegelőzési Mobil Centrum (kisbusz) igénybevételével került végrehajtásra. A program 

célja, hogy az érdeklődők részére vagyonvédelmi tanácsok, eszközök kerüljenek bemutatásra 

a vagyon elleni bűncselekmények megelőzésének lehetőségeire. 

 

Az értékelt időszakban a rendőrkapitányság illetékességi területén valamennyi települést 

érintően konzultációs fórumokat tartottunk, melynek témaköre a lakosság szubjektív 
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közbiztonság-érzetét leginkább javító, a prevenciót előtérbe helyező rendőri intézkedések – 

szükség szerinti – megtétele, a lakosság véleményét, igényét figyelembe véve.  

Csorvás vonatkozásában a fórumot Gerendás, Telekgerendás és Kétsoprony településekkel 

közösen tartottuk meg Csorváson 2017. december 06-án, ahol a jelenlévők a felvetett 

témákkal kapcsolatban észrevételeket, javaslatokat tettek, ezzel is segítve munkánkat, 

valamint feltehették kérdéseiket, melyek a helyszínen megválaszolásra kerültek.  

 

6.2. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése, ezen belül a rendőrség iskolai 

prevenciós programjai 

 

A gyermek- és ifjúságvédelem területén a rendőrkapitányság szorosan együttműködött a 

családsegítő és gyermekjóléti szolgálatokkal, a Békés Megyei Kormányhivatal Járási 

Hivatalának Gyámügyi Osztályával, illetve a Békéscsabai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 

tagszervezeteivel. A rendőrkapitányság képviseltette magát a fiatalokat érintő iskolai 

programokban, rendezvényeken, ahol az áldozattá és elkövetővé válás megelőzése érdekében 

propaganda tevékenységet folytatott. 

A 18. életévet be nem töltött személyek kábítószer- és alkoholfogyasztásának visszaszorítása 

érdekében intézkedési terv alapján kéthavonta 1-1 alkalommal ellenőrzésre kerültek a 

békéscsabai, valamint a kistelepülések szórakozóhelyei. Az ellenőrzésekben részt vettek a 

társszervek, gyermekvédelemben tevékenykedő szervezetek képviselői is. 

 

6.3. A családon belüli erőszak helyzete, áldozatvédelem 

 

Az intézkedő rendőrök a családon belüli erőszak észlelése során tájékoztatási 

kötelezettségeiknek eleget téve felvilágosították a feleket, hogy az esetleges problémájuk 

megoldását milyen módon és melyik hivatalos szervnél tudják megoldani. A 

rendőrkapitányság a jelzőrendszeri kötelezettségnek eleget téve a családsegítő- és 

gyermekjóléti szolgálat részére jelzéssel élt. A rendőrkapitányság képviselője részt vett az 

esetmegbeszéléseken, javaslatot tett a védelembevételre, tájékoztatást adott az érintetteknek a 

jogkövetkezményekről.  Amennyiben szükségessé vált, az ideiglenes megelőző távoltartás 

jogintézménye került alkalmazásra. 

 

Tovább folytatódott a rendőrség biztonságra nevelő iskolai programjainak oktatása, a DADA 

program. Az iskolai foglalkozásokon törekedtünk arra, hogy megismertessük a tanulókkal az 

áldozattá válás elkerülésének lehetőségét. Megjelentünk az iskolai szülői értekezleteken, ahol 

közvetlenül megismertettük a szülőket az iskolában folyó programok lényegével. 

 

Az áldozatvédelmi referens folyamatosan elemezte, értékelte a beérkező rendőri jelentéseket, 

feljelentéseket, tájékoztatta a sértetteket az áldozatsegítés lehetőségéről, az ügyfelek által 

elérhető helyen a témához kapcsolódó anyagokat, szórólapokat helyezett el. Rendszeres 

kapcsolatot tartott a Békés Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatával. 

 

6.4. A kábítószer prevenció helyzete  

 

A Békéscsabai Rendőrkapitányság a Békéscsabai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 

tagszervezete és a kiemelt (bűnmegelőzési) főelőadó személyével képviselteti magát. 

Tagszervezetként részt vett a kábítószer ellenes programokban, rendezvényeken. Az általános 

megelőzési munka ezáltal kiszélesedett, a megelőző tevékenység, preventív munka a DADA 

iskolai programon túl is népszerűsítésre került.  
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A kábítószerrel kapcsolatos veszélyek ismertetése, az új szerek megjelenése és a megelőzések 

lehetőségei témában szakmaközi megbeszélésre is sor került 2017. évben. A megbeszéléseken 

az oktatási intézmények képviselőin túl, védőnők, házi orvos, falugazda, illetve szülők is 

meghívást kaptak.  

„A szülők és a családok a rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében” 

program alapján a drogprevenciós tanácsadó havonta egy óra fogadóórát tartott és havonta két 

alkalommal egy-egy órában teljesített telefonos ügyeletet.  

 

6.5. A baleset-megelőzési tevékenység 

 

2017. évben a baleset-megelőzési programokat a Belügyminisztérium által kiadott ,,Közúti 

Közlekedésbiztonsági Akcióprogram 2017-2019.”, valamint az előző évben a 

rendőrkapitányság illetékességi területén történt személyi sérüléses balesetek elemzése alapján 

került meghatározásra. Ennek jegyében kiemelt figyelem fordult a védtelen közlekedők 

biztonságára, azaz a gyalogosok és kerékpárral közlekedő személyekre. Az ittasan okozott 

személyi sérüléses balesetek nagy részét kerékpárral közlekedő személyek okozták, mely 

indokolta az ittas járművezetés veszélyeire felhívó programok propagálását, különös 

tekintettel a kerékpárral közlekedő személyekre.   

A baleset-megelőzési előadó a helyi önkormányzatok, a Békés Megyei Kormányhivatal, a 

Magyar Közút Nonprofit Zrt., a Magyar Autóklub helyi szerveivel, az oktatási 

intézményekkel, helyi Polgárőr egyesületekkel szoros együttműködésben, a közlekedés 

valamennyi résztvevőjének bevonásával folytatta a gyakorlatban már bevált propaganda 

akciók szervezését. A balesetek csökkentése és a helyes közlekedésre nevelés céljából 

előadások kerültek megtartásra az általános iskolákban, középiskolákban, óvodákban, 

polgárőr egyesületek részére, idősek klubjában, valamint az Alföldvíz Zrt. dolgozói részére.   

 

6.6.„Az iskola rendőre” program 

 

Az elmúlt évben is folytattuk Csorváson „Az iskola rendőre” programot. Az iskolarendőr 

Sitkei Endre r. főtörzsőrmester, jó kapcsolatot ápol az iskola vezetésével és tanáraival. Az 

iskolát érintő bármilyen jellegű problémával fordulhatnak az iskola rendőrhöz, aki eddig is és 

ezután is készségesen segít a rendőrség hatáskörébe tartozó ügyek intézésében.  

 

7. Együttműködés 

 

Kifejezetten jónak mondható a polgárőrség és a körzeti megbízotti csoport kapcsolata. Napi 

szinten konzultáltak, rendszeresen egyeztették a szolgálatszervezést. A polgárőrök minden 

helyi rendezvény biztosításában részt vettek, illetve már több éve a szeptemberi 

iskolakezdéskor biztosították az iskolába érkező diákok biztonságos közlekedését.  

 

A körzeti megbízotti csoport a polgárőrökkel közösen továbbra is folytatja a meghirdetett 

“Tanya Programot”.   

 

 

 

 

 

 



 

 

9 

III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra 

 

2018. évre a Békéscsabai Rendőrkapitányság legfontosabb szervezeti teljesítménycéljai az 

alábbiak: 
 

 A 2018. évi országgyűlési képviselői választással kapcsolatos rendőri feladatok 

ellátása.  

 

 Magyarország külső határainak fokozott védelme, az illegális migráció elleni 

eredményes és következetes fellépés érdekében a határőrizeti, határforgalmi és 

mélységi ellenőrzési feladatok schengeni követelményeknek megfelelő végrehajtása.  

 

 A közlekedésbiztonsági helyzet további javítása, ennek keretében különösen a halálos 

balesetek és a balesetekben meghalt személyek számának csökkentése.  

 

 Az állampolgárok szubjektív közbiztonságérzetét befolyásoló jogsértések elleni 

hatékony fellépés, a büntetőeljárások és a szabálysértési eljárások lefolytatásának 

gyorsítása, eredményességének biztosítása. 

 

 A büntetőeljárásról szóló 2017. évi CX. törvény, valamint az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény hatályba lépéséből eredő feladatok 

végrehajtása, hatékony, jog- és szakszerű alkalmazása.  

 

 Az elektronikus ügyintézési feladatok hatékony végrehajtása.  

 

Az önkormányzatok és a rendőrség kapcsolatára, valamint a településen végzett rendőri 

tevékenységre vonatkozó kérdőíves felmérésre adott válaszok átlagát a mellékelt grafikon 

tartalmazza.  

 

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. Kéréseikkel, problémáikkal 

forduljanak bizalommal a szolgálatot ellátó körzeti megbízottakhoz.  

  

Kérem beszámolóm elfogadását.  

 

Békéscsaba, K.m.f. 

 

         Tisztelettel: 

 

  Dr. Bede Sándor r. ezredes 

         kapitányságvezető 
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Melléklet az 04010/1324-5  /2018.ált. számú irathoz 
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