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Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület!

A  Békéscsabai  Rendőrkapitányság  (továbbiakban:  rendőrkapitányság)  legfontosabb
célkitűzése  volt  a  lakosság  szubjektív  biztonságérzetére  befolyással  bíró  jogsértések
csökkentése,  a  rendőrség  társadalmi  megítélésének  tovább  javítása,  valamint  az
együttműködő, támogató, segítő jellegű rendőri tevékenység erősítése.
A koronavírus-világjárvány a Rendőrséget is új kihívások elé állította. A járvány 4. hulláma
miatt  bevezetett  kormányzati  intézkedések  (tömegközlekedési  eszközökön,  üzletekben,
boltokban,  vendéglátóhelyeken,  sport  rendezvényeken,  zárt  helyeken,  az  orrot  és  a  szájat
eltakaró maszkhasználat) ellenőrzése a Rendőrség egyik fő feladata volt, ami többletfeladatot
jelentett  és  nagymértékben  leterhelte  a  közterületi  állományt.  Munkájukat  alapvetően  a
védelmi intézkedések betartásának ellenőrzése tette ki úgy, hogy a közbiztonság eközben nem
szenvedett hátrányt.
Továbbra  is  prioritás  volt  a  prevenciós  feladatok,  így  a  bűn-  és  baleset-megelőzési
tevékenység, az iskolai bűnmegelőzési feladatok, az áldozatvédelmi tevékenység, a családon
belüli és a hozzátartozók közötti erőszak vonatkozásában felmerülő feladatok végrehajtása.
Folytatódott  a szervezeti  és intézkedési kultúra paradigmaváltása,  melynek keretén belül a
rendőrkapitányság a párbeszéd, együttműködés, segítés és támogatás jegyében differenciált
intézkedésekkel hajtotta végre feladatait.

I. Közbiztonsági helyzet értékelése

I. A bűnügyi helyzet bemutatása

1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása

Csorváson a regisztrált bűncselekmények száma nem változott, 2020-ban és 2021-ben is 44
volt.

1.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása

Csorváson a közterületen elkövetett bűncselekmények számában jelentős változás a korábbi
évekhez viszonyítva nem tapasztalható, 2021-ben 13 (2020-ban 15) esetszámot regisztráltunk.

1.3.  A regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya, változása

A rendőrkapitányság illetékességi területén a regisztrált bűncselekmények száma 1133, ez 278
esetszámmal kevesebb, mint az előző évben (2020-ban 1411).
A bűncselekmények számát és a lakónépesség számát figyelembe véve a 100 000 lakosra jutó
bűncselekmények száma 1360,9, amely 81,8 esetszámmal kevesebb az előző évinél (1442,7).

1.4.   Csorvás  területén  regisztrált  kiemelten  kezelt  bűncselekmények  számának
alakulása

Csorvás településen a kiemelten kezelt bűncselekmények száma 16-ról 24-re emelkedett.
Emelkedett a testi sértések száma 2-ről 4-re, a súlyos testi sértések száma 1-ről 3-ra, a kiskorú
veszélyeztetések száma 0-ról 3-ra, a lopások száma 7-ről 11-re, a lakásbetörések száma 4-ről
6-ra, a jármű önkényes elvételek száma 0-ról 1-re. Csökkent a garázdaságok száma 4-ről 2-re
és a zárt gépjármű-feltörések száma 1-ről 0-ra. A rongálások számában nem következett be
változás, mind 2020-ban, mind 2021-ben 3-3 bűncselekmény történt. 
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2. A bűnüldöző munka értékelése 

2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása

A rendőrkapitányság nyomozáseredményességi mutatója 2021-ben 79,6%, míg a 2020. évben
77,2% volt.

2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi 
mutatója

A közterületen  elkövetett,  regisztrált  bűncselekmények  nyomozáseredményességi  mutatója
2021-ben 86,3%, míg a 2020. évben 80,9% volt.

2.3. A Békéscsabai Rendőrkapitányság eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt 
bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának alakulása

Az értékelt időszakban a kiemelten kezelt bűncselekmények közül:
- a rablás nyomozáseredményessége 2020-ban és 2021-ben is 100%,
- a lakásbetörés nyomozáseredményessége 53,3%-ról 62,5%-ra nőtt,
- a garázdaság nyomozáseredményessége 94,4%-ről 97,6%-ra nőtt,
- a  lopás  (betöréses  lopásokkal  együttesen)  nyomozáseredményessége  41,9%-ről

49,5%-ra nőtt,
- a testi sértés nyomozáseredményessége 95,5%-ről 94,9%-ra csökkent,
- a  kábítószerrel  kapcsolatos  bűncselekmények  (terjesztői  magatartások  tekintetében)

nyomozáseredményessége 100%-ról 85,7%-ra csökkent.

3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok

Az eljáró rendőrök tettenérés esetén az elkövetővel szemben következetesen alkalmazták a
gyorsított  bírósági  eljárás  lefolytatása  céljából  az  őrizetbe  vételt,  hogy  az  elkövető
mihamarabb  szembesüljön  tettének  jogkövetkezményeivel.  Folyamatosan  és  jól  működő
rendszer  alakult  ki  a  járási  ügyészséggel,  járásbírósággal,  önkormányzatokkal,  az  egyéb
rendészeti feladatokat ellátó személyekkel és a polgárőrséggel, amely jelentősen megkönnyíti
az elkövetők tettenérését és nagyban segíti az eljárások eredményes befejezését.
A rendőrkapitányság illetékességi területén a tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt
indult eljárások száma 2021-ben 304 (2020-ban 264), a nem bolti lopások felderítési mutatója
2021-ben 48,5% (2020-ban 46,5%) volt.

4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások

Csorvás  közigazgatási  területén  2021-ben  8  személysérüléses  közúti  közlekedési  baleset
történt (2020-ban 4). A bekövetkezett balesetekből, 1 súlyos, 7 pedig könnyű sérüléses baleset
volt. A balesetek okozója 6 esetben személygépkocsi, 2 esetben tehergépkocsi-vezető volt.
A 2021. évben a rendőrkapitányságon a közigazgatási hatósági eljárások keretében a közúti
közlekedésről  szóló 1988. évi I.  törvény (továbbiakban: Kkt.)  20.§ (1) bekezdés k) pontja
alapján  417  (2020-ban  663),  a Kkt.  20.  §  (1)  bekezdés  a)-j),  illetve  l)  pontjaiba  ütköző
szabályszegés miatt 13 (2020-ban 10) ügyben indult közigazgatási eljárás.
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5. Az illegális migráció helyzete

A rendőrkapitányság illetékességi  területén feltérképeztük azokat  a területeket,  amelyeknél
leginkább számítani lehetett a migrációs mozgásra (pihenésre, átöltözésre alkalmas elhagyott
épületek,  vasútvonalak  töltése).  Ennek  érdekében  a  közterületi  állomány  visszatérően
ellenőrizte a vasútállomásokat. Rendszeresen kapcsolatot tartottak a vasútállomáson dolgozó
személyzettel  és a vasúti fegyveres biztonsági őrökkel.  A mélységi migrációs ellenőrzések
során 3 esetben összesen 21 fő előállítására történt intézkedés.

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  kiemelt  feladata  volt  a  közterületen  elkövetett  bűncselekmények
számának csökkentése,  a  már  elkövetett  bűncselekmények elkövetőinek még a helyszínen
történő tettenérése,  a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyek előállítása és a
körözöttek elfogása.
A rendőrkapitányság rendészeti  szolgálata a 2021. évben 12 882 fő rendőr bevonásával 62
233 óra közterületi szolgálatot hajtott végre. 

Terület nagyság
(km2)

Lakosság
lélekszáma

Területre jutó
létszám fő/km2

1 fő közterületi
rendőrre jutó

lakosság száma
Békéscsabai Rk. 636,16 77 746 122,21 544

A szolgálatszervezésben kiemelt figyelmet kapott a koronavírus-világjárvány miatt bevezetett
kormányzati intézkedések ellenőrzése, azok betartatása, amely gyakran jelentős rendőri erőt
igényelt a veszélyhelyzet időszaka alatt. A kiemelt feladat eredményes végrehajtása mellett a
közterületen  szolgálatot  teljesítő  rendőrök  száma  az  előző  évhez  képest  csökkent.  Ennek
legfőbb oka az, hogy a korábbi évekhez képest jelentősen csökkent a rendezvények száma,
ugyancsak a pandémia vonatkozásában bevezetett járványügyi intézkedések miatt.

2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata  

A járőrkörzetek, a járőrútirányok és a körzeti megbízotti működési körzetek teljes mértékben
lefedik  a  rendőrkapitányság  illetékességi  területét.  A  közterületi  szolgálatot  ellátók
feladataikat  meghatározott  járőrkörzetben  vagy útirányterv  szerint,  illetve  a  bejelentésekre
való gyors reagálást szem előtt tartva hajtották végre.
A rendőrkapitányság  reagálóképessége  az  elvárásoknak  megfelelően  alakult,  a  gépkocsizó
járőrszolgálat 12,2 percen belül Békéscsaba város minden pontjára odaért és az elsődleges
intézkedéseket minden esetben megkezdte.
A rendőrkapitányság illetékességi  területén a személyi  szabadságot korlátozó intézkedések
vonatkozásában a szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti  elfogások száma
2021-ben 216 volt. A bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatti előállítások száma 261, a
végrehajtott  elővezetések  száma  315  volt,  továbbá  201  esetben  biztonsági  intézkedést
hajtottunk végre. 
A 2021. évben a szabálysértési feljelentések száma 1030, a büntető feljelentések száma 405
volt.
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A közterületi állomány 25 978 esetben hajtott végre alkoholszondás ellenőrzést, ennek során
117 esetben pozitív értéket mutatott a szonda. 2021-ben a helyszínen megbírságolt személyek
száma 4388 fő volt.

3. A rendezvénybiztosítások

A rendőrkapitányság 23 esetben 91 fővel 410 óra időtartamban látott el rendezvénybiztosítási
feladatot.  Figyelemmel  a  koronavírus-világjárványra  a  rendőrkapitányság  illetékességi
területén  részben  hajtottuk  végre  a  március  15-i,  augusztus  20-i  és  az  október  23-i
rendezvényekkel kapcsolatos rendőri feladatokat.

4. A veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott rendőri feladatok

A  koronavírus-világjárvány  következtében  bevezetett  rendelkezések  ellenőrzése  és  azok
betartatása nagy megterhelést jelentett a közterületi állomány számára úgy, hogy a lakossági
bejelentésekre történő azonnali reagálás sem szenvedhetett hátrányt. 
Az értékelt  időszakban 10 691 fő,  hatósági  házi  karanténban lévő személyt  ellenőriztünk,
továbbá  az  év  során  a  védelmi  intézkedések  megszegése  miatt  533  fő  részére  helyszíni
bírságot szabtunk ki, valamint 36 fővel szemben szabálysértési feljelentés készült.
Az értékelt időszakban a rendőrkapitányság méltányossági döntést nem hozott a hatósági házi
karantén szabályok vonatkozásában.
Az  oltási  időszakokban  a  közrend  és  a  közbiztonság  fenntartása,  valamint  a  közlekedés
zavartalansága érdekében az oltópontokat demonstratív jelleggel visszatérően, a polgárőrség
közreműködésével ellenőriztük.

5. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése

A  rendőrkapitányság  körzeti  megbízotti  állománya  összesen  26  fő,  akik  4  csoportban
teljesítenek szolgálatot.
A  körzeti  megbízottak  tevékenysége  elsősorban  a  kisebb  településeken  élők  szubjektív
közbiztonságérzetének  további  növelésére  és  a  vidéki  területek  közbiztonságának
fenntartására irányult. A rendőrkapitányság illetékességi területén folyamatosan figyelemmel
kísérték a bűnügyi-közbiztonsági helyzet alakulását, a terület közlekedésbiztonsági helyzetét,
a  tervezett  rendezvényeket,  a  lakosság  szubjektív  közbiztonságérzetét  befolyásoló  egyéb
tényezőket,  illetve  kikérték  a  települések  önkormányzatainak  közbiztonsági  kérdésekkel
kapcsolatos véleményét.
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  r.
főtörzszászlós, tagjai: Horváth Géza r. főtörzszászlós, Sitkei Endre r. zászlós, Horváth Zsolt r.
főtörzsőrmester és Gortva Gergő r. őrmester. 
A rendőrkapitányság illetékességi  területén  az egy körzeti  megbízottra  eső lakosok száma
3213 fő. A körzeti  megbízotti  csoport minden hónap első  hétfőjén 08.00-09.00 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 a lakosok nem tudtak
közvetlenül  a  körzeti  megbízotthoz  fordulni  a  112-es  telefonszámot  hívhatták,  ahol
haladéktalanul megtették a szükséges intézkedéseket a bejelentéssel kapcsolatban.
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6. Az igazgatásrendészeti tevékenység értékelése

A rendőrkapitányság szabálysértési hatóságához érkezett feljelentések száma 1237, a korábbi
évhez  képest  ez  27%-os  emelkedést  jelent  (2020-ban  974).  A  be  nem  fizetett  helyszíni
bírságok végrehajtása miatt iktatott ügyek száma 1727 (2020-ban 1564) volt.
A  rendőrkapitányság  illetékességi  területén  fegyver-  és  a  tartási  (viselési)  engedéllyel
rendelkező 972 (2020-ban 1062) természetes személy engedélyes 2137 (2020-ban 2132), míg
3 (2020-ban 3) jogi  személy tulajdonos pedig 33 (2020-ban 34) darab lőfegyver  tartására
rendelkezett engedéllyel.
2021-ben  összesen  455  (2020-ban  506)  személy-és  vagyonőri,  10  (2020-ban  9)
magánnyomozói, 7 (2020-ban 8) vagyonvédelmi rendszert tervező szerelő és 14 (2020-ban
14) vagyonvédelmi rendszert szerelő igazolvánnyal rendelkező természetes személy szerepelt
a nyilvántartásban. Működési engedéllyel 23 (2020-ban 23) egyéni vállalkozó és 8 (2020-ban
9) társas vállalkozás rendelkezett.
A  2020.  március  1-től  hatályos  szabálysértési  törvény  a  rendőrkapitányságokat  általános
szabálysértési  hatóságként  jelölte  ki.   A Békéscsabai  Járási  Hivataltól  165 ügyet vett  át  a
szabálysértési hatóság, ebből szabálysértési eljárást érintett 63, helyszíni bírság végrehajtást
24, bírói végzés végrehajtását 73 és külföldi jogsegéllyel kapcsolatosan pedig 5 ügy érkezett.
Folytatódott  ezen  eljárásokban  a  végrehajtás,  így  2021.  december  31-én  az  átvett
szabálysértési ügyekből végrehajtásban 2, a bírósági végzések végrehajtásával kapcsolatban
pedig 14 ügy volt folyamatban.
A járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes szabályok megállapításáról és a járványügyi
intézkedésekkel  kapcsolatos  egyes  törvények  módosításáról  szóló  törvény  (továbbiakban:
Karantén  tv.)  alapján  2020.  november  12-től  a  rendőrkapitányság  folytatja  le  a  karantén
kötelezettség megsértőivel szemben indult közigazgatási eljárásokat.
A Karantén tv. szabályainak megszegése miatt 84 (2020. november 12. - 2020. december 31.
közötti időszakban 80) esetben, védelmi intézkedésekkel kapcsolatban 6 közigazgatási eljárás
indult.

7. Bűn- és baleset-megelőzés

7.1. A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai

A koronavírus  okozta  világjárvány  a  bűnmegelőzési  tevékenységet  is  befolyásolta.  Az év
második felében nyílt lehetőség arra, hogy a preventív munka a személyes találkozásokkal,
előadásokkal is kiegészüljön. 
A  biztonságra  nevelő  iskolai  programok  közül  a  Dohányzás  –  Alkohol  –  Drog  –  AIDS
Program (továbbiakban: DADA) és az ELLEN-SZER középiskolai bűnmegelőzési program
folytatása,  az  együttműködési  megállapodásokkal  rendelkező  oktatási  intézményekben
megszervezésre került.
A rendőrkapitányság részt vett a „Tálcán kínáljuk a biztonságot! - Security is offered!” című
és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács által támogatott pályázat elkészítésében. A „Gondolat-
Ébresztő!” című pályázat második éve lett meghirdetve a középiskolás korosztály számára. 
A rendőrkapitányság településeinek lakosságát az ünnepnapokhoz köthető események és a
vagyon  elleni  bűncselekmények  megelőzése  érdekében  figyelemfelhívó  plakátokkal,
szóróanyagokkal tájékoztatták a kollegák. 
Az  év  második  felében  az  idősebb  korosztály  számára  ismét  tájékoztató  előadásokat
szerveztünk, vagyonvédelem és áldozatvédelem témakörben.
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7.1.1. Család- és gyermekvédelmi tevékenység, valamint a hozzátartozók közötti erőszak
helyzetének bemutatása

A rendőrkapitányság család- és gyermekvédelmi teendőit a jelzőrendszeri kötelezettségeken
keresztül,  valamint  az  oktatási  intézményekben  végzett  munkában,  iskola  rendőri
tevékenységben  is  kifejti.  A  családok  életében  fellépő  és  rendőri  intézkedést  igénylő
események vonatkozásában, ahol gyermek is érintett volt, a szükséges jelzési kötelezettségnek
eleget tettünk, megkerestük az illetékes szerveket a gyermek- és családvédelmi intézkedéseik
megtétele érdekében. Jó partneri együttműködés jellemző évek óta, így ismételten meghívást
kapott a rendőrkapitányság a Békéscsabai Család- és Gyermekjóléti Központ online formában
megtartott évértékelőjére. 
Képviseltettük  magunkat  a  gyermekeket  érintő  (főként  gyanúsított,  eljárás  alá  vont
fiatalkorúak  esetében)  esetmegbeszélésen,  ahol  a  felvilágosítás  mellett  a  preventív,  segítő
munka is kiterjesztésre került.

7.1.2. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése, ezen belül a Rendőrség iskolai
prevenciós programjai

A  koronavírus-világjárvány  miatt  a  bűnmegelőzési  előadó  az  év  második  félévében  az
alábbiak szerint volt jelen a rendőrkapitányság illetékességi területén.
DADA program:  több  általános  iskolában  19  foglalkozás  414  gyermek  részére,  ELLEN-
SZER program: 1 középiskolában 6 foglalkozás 158 fiatalkorú részére.
Iskolai  bűnmegelőzési  tájékoztató  az  együttműködési  megállapodással  nem  rendelkező
általános  és  szakközépiskolák  részére  36  foglalkozás  keretében,  783  tanuló  részvételével
történt. 
A  foglalkozások  témái  között  szerepeltek  a  törvények,  jogszabályok,  internetbiztonság,
rendőri  hivatás  népszerűsítése,  általános  bűnmegelőzési  tanácsok,  a  112-es
segélyhívószámmal kapcsolatos tudnivalók. 
Az oktatási intézményekben végzett megelőző munka eredményeként értékelhető, hogy mind
több intézmény igényli a preventív felvilágosító foglalkozást nyári táborokban, illetve tábori
programba vonják be a rendőrséget, a rendőri hivatás bemutatását.

7.1.3. Az áldozatvédelem területén végzett rendőri tevékenység bemutatása

Az áldozatvédelmi referensi feladatokat a bűnmegelőzési előadó látja el,  akinek az iskolai
bűnmegelőzési  programokon  túlmenően,  az  előadásai,  egyéb  rendezvényei  átfogják  e
feladatát  is.  A  Békéscsabai  Család-  és  Gyermekjóléti  Központ,  valamint  az  Ezüstág
Gondozási  Központ  az  illetékességi  területükhöz  csatolt  települések  (Békéscsaba,
Kétsoprony,  Gerendás,  Telekgerendás,  Újkígyós)  tekintetében  előadónak  kérte  fel  a
bűnmegelőzési előadót. Az előadások témája az áldozatvédelem, vagyonvédelem valamint a
drogprevenciós  tevékenység  bemutatása  a  büntetőeljárásokban,  az  iskolai  programokon
keresztül. 
A  rendőrkapitányságon  az  ügyfelelek  részére  elérhetők  a  témakörben  készített  plakátok,
prevenciós és tájékoztató szóróanyagok.

7.1.4. Az emberkereskedelem elleni küzdelem bemutatása

A  rendőrkapitányság  illetékességi  területére  nem  jellemző  a  fogalomkörbe  tartozó
bűncselekmények elkövetése.  
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A biztonságra nevelő iskolai programok végrehajtása során az előadók felhívták a fiatalkorúak
figyelmét  arra,  hogy  az  interneten  is  hirdetett  és  könnyű  pénzkereseti  lehetőséget  kínáló
munkák, illetve az ismeretlen személyek közeledése tekintetében legyenek körültekintők. 
A  preventív  tevékenység  során  az  előadók  jó  kapcsolatot  tartottak  fenn  a  Baptista
Szeretetszolgálat koordinátorával, illetve a Krízisambulancia orosházi szervezetével.

7.1.5. A megelőző vagyonvédelemben végzett tevékenység 

A megelőző vagyonvédelemmel kapcsolatos felvilágosítások végrehajtása főként az értékelt
időszak második felében teljesült. A koronavírus okozta világjárvány ellenére a Békéscsabára
látogató és megszálló vendégek részére, a városi szálláshelyeken preventív szóróanyagokat
helyeztünk ki. 
Trükkös lopások, csalások megakadályozása, az egyéni vagyonvédelem erősítése érdekében a
nyugdíjasoknak 7 alkalommal 124 fő részére tartottak az előadók előadásokat. 
A  látogatóhelyeken,  kistelepüléseink  hirdetőtábláin  megelőző,  figyelemfelhívó  plakátokat
helyeztünk ki. Az „unokázós” csalások visszaszorítása érdekében, a bűnmegelőzési  előadó
felkereste a települések postáit és az ott dolgozókat tájékoztatta az elkövetési magatartásokról,
a  rendőrség  által  tapasztaltakról,  kérte  segítő  közreműködésüket,  jelzésüket,  amennyiben
gyanús körülményeket tapasztalnak munkájuk során.

7.1.6. A kábítószer prevenció helyzete 

A  rendőrkapitányság  tagja  a  Békéscsabai  Kábítószerügyi  Egyeztető  Fórumnak,  ahol  a
bűnmegelőzési előadóval képviselteti magát és a tagszervezetekkel jó munkakapcsolatot ápol,
közös rendezvényeken hangsúlyozták a megelőzést, a segítő szervek munkáját. 
Drogprevenciós  munka  részeként  a  XXIX.  Garabonciás  Napok  alkalmából  preventív
anyagokat  állított  össze  a  bűnmegelőzési  előadó  a  diákpolgármester  jelöltek  részére,  akik
együttműködtek abban, hogy a tanuló és diáktársaik körében a megelőzés fontosságára hívják
fel a figyelmet.

7.1.7. A kiberbiztonság bemutatása

A rendőrkapitányság illetékességi területére jellemző bűncselekmények értékelését követően
az  eredmények  elemzésre  kerültek,  és  a  korosztályokhoz  igazított  foglalkozásokat  ennek
megfelelően  tartottuk  meg,  a  koronavírus  okozta  világjárvány  okán  főként  a  második
félévben.  A fiatal generáció részére az internetes zaklatás, vásárlás veszélyeire, az áldozattá
válás megelőzésére hívtuk fel a figyelmet, míg az idősek részére tartott előadások a vásárlási
lehetőségek kockázatai mellett, a közösségi oldalakon való ismerkedés okozta áldozattá válás
megakadályozására is kiterjedtek.  Fő cél  volt  annak elérése,  hogy az internetes  csalásokat
minél  hamarabb  felismerjék,  a  különböző  weboldalak  ellenőrzésére  és  a  saját  adatok
védelmére nagyobb figyelmet fordítsanak.

7.2. Az iskolaőri tevékenység bemutatása

A rendőrkapitányság illetékességi területén 10 fő iskolaőr látott el szolgálatot. Az általános
iskolák közül a Békéscsabai Szent László Utcai Általános Iskolában 1 fő, míg a Békéscsabai
Szakképzési  Centrum mind a nyolc tagintézményében,  összesen 9 fő iskolaőr kezdte meg
tevékenységét. A Békéscsabai Szent László Utcai Általános Iskola fenntartó váltást követően
nem  tartott  igényt  az  iskolaőrségi  tevékenységre,  így  az  együttműködési  megállapodás
megszüntetésre, és az iskolaőrt áthelyeztük.
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Iskolaőri intézkedésre 4 esetben került sor, melyből 2 esetben büntetőeljárás megindítására
történt  intézkedés  garázdaság,  illetve  kábítószer-birtoklás  gyanúja  miatt.  1  esetben
egészségügyi segítséget nyújtott az iskolaőr, 1 esetben felszólítást alkalmazott. Az iskolaőrök
jó szintű kapcsolatot alakítottak ki az intézményekben dolgozókkal.

7.3. Bűnmegelőzési témájú sikeres pályázatok, együttműködések bemutatása

A  rendőrkapitányság  a  Kábítószer-ellenes  világnap  alkalmából  a  „Gondolat-Ébresztő!”
címmel  fotópályázatot  hirdetett,  melynek  célja,  hogy  a  beérkezett  pályaművekkel  a
„szerhasználat”  veszélyeire  mutasson rá,  a  pályázó fiatal  gondolatainak továbbításával.  17
pályamű  érkezett  be,  a  bíráló  bizottság  döntése  alapján  a  legjobbak  ajándékkártyával
gazdagodtak. 

7.4. Bűnmegelőzési tartalmak közösségi médiában történő megjelenése

A  rendőrkapitányság  a  saját  szervezésű  bűnmegelőzési  programjait,  illetve  pályázati
felhívásait  a  Békés  Megyei  Rendőr-főkapitányság  Információs  Portálján,  valamint  a  helyi
média  (Csaba  Tv,  7.tv)  közreműködésével  jelenteti  meg.  A  2021.  évben  a  „Gondolat-
Ébresztő!”  pályázatról,  valamint  a  Békéscsabai  Szakképzési  Centrum  Vásárhelyi  Pál
Technikum és Kollégium diákjai számára tartott drogprevenciós napról értesülhettek online
módon az érdeklődők. 

7.5. A baleset-megelőzési tevékenység

A tervezett baleset-megelőzési programok a „Ki a mester két keréken?”, a „Kerékpáros Iskola
Kupa”,  a  ,,Középiskolás  Közlekedésbiztonsági  Kupa”  (KKK)  és  a  „XV.  Polgárőr
közlekedésbiztonsági”  vetélkedő  a  koronavírus-világjárvánnyal  összefüggő  korlátozások
miatt elmaradtak.  
A  meghirdetett  „Így  közlekedtek  Ti”  közlekedésbiztonsági  rajzpályázat,  valamint  a
„Közlekedj  okosan!”  versíró  pályázat  az  óvodák  és  általános  iskolák  számára  nyújtott
lehetőséget rajzok, versek beküldésére. 
A  balesetek  csökkentése  és  a  helyes  közlekedésre  nevelés  céljából  a  megelőzési  előadó
előadásokat tartott az általános iskolákban, középiskolákban, óvodákban, valamint az Unicon
Zrt. dolgozói részére. 
Önálló, valamint társszervekkel megrendezett baleset-megelőzési rendezvények voltak többek
között  a  gyermekrajz-pályázat,  Kreatív-pályázat,  Kerékpáros  Iskola  Kupa,  a  Patrióta
Békéscsabai  Egyesület  rendezésében családi  nap,  Zebra Zsaru szolgálatok.  Ezeken felül  a
„Nyári  Nyomozótábor”,  „Pályaorientációs  tábor”.  A  „Látni  és  Látszani”  elnevezésű,
országosan elrendelt akcióban is részt vett a rendőrkapitányság, amely a sajtóban is megjelent.
Folytatódott a kerékpáros szolgálatellátás, ahol a példamutató magatartás volt a cél, azonban
indokolt esetben sor került több alkalommal bírság kiszabására is. Fontos volt a kerékpárral
elkövetett  szabálysértéseken  belül  a  kijelölt  gyalogos-átkelőhelyen  való  áthajtás
szabálysértésre  is  odafigyelni,  tekintettel  a  korábbi  balesetek  megelőzésére.  Az
állampolgároktól pozitív visszajelzések érkeztek a kerékpáros szolgálatot tekintve, mivel úgy
érzik a lakossággal közvetlenebb a kapcsolattartás. A kerékpáros szolgálatot ellátó rendőrök a
szükséges  intézkedés  megtétele  mellett  láthatósági  eszközöket  osztottak,  mint  például
láthatósági mellény, villogók, lámpák, fényvisszaverő matricák.
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7.6. „Az iskola rendőre” program

,,Az  iskola  rendőre”  programban  a  rendőrkapitányság  illetékességi  területén  található
általános iskolák mindegyike részt vesz, összesen 19 általános iskola. A járványhelyzet miatt
megváltozott feltételek – online oktatás – között az iskolarendőrök igyekeztek folyamatosan
kapcsolatot tartani az intézményekkel.  

8. Együttműködés

Az integrált biztonság megteremtése érdekében, és figyelemmel a koronavírus-világjárvány
miatt kialakult helyzetre, az eddiginél is szorosabb és rendszeresebb kapcsolatot tartott fenn a
rendőrkapitányság  a  helyi  önkormányzattal,  az  ügyészséggel,  bírósággal,  társhatóságokkal
(Békéscsabai  Járási  Hivatal,  NAV Békés  Megyei  Adó-  és  Vámigazgatósága,  Békéscsabai
Katasztrófavédelmi  Kirendeltség),  az  egyes  rendészeti  feladatokat  ellátó  személyekkel
(közterület-felügyelők, a mezőőrök, stb.) továbbá a polgárőrséggel, valamint a lakossággal,
civil szervezetekkel, az egyházakkal, egyéb társadalmi segítőkkel és a sajtóval. 
A  2021.  évben  megrendezésre  került  a  Járási  Közbiztonsági  Egyeztető  Fórum,  ahol  a
települési  vezetők  és  együttműködők  visszajelzéseit  összegezve  megállapítható,  hogy  a
rendőrkapitányság illetékességi területén kiegyensúlyozott a közbiztonsági helyzet.
 Csorvás  területén  működő  polgárőr  szervezettel  való  együttműködési  megállapodás
megkötését követően a polgárőr szervezet a vállalt feladataik teljesítésén túl a vagyon elleni
bűncselekmények megelőzésére, valamint a tanyán élők biztonságának fokozására fordította a
figyelmet, ezáltal eredményesen hozzájárult a lakosság biztonságérzetének javításához. 
A koronavírus-világjárvány helyzet miatt a körzeti megbízottak és a polgárőrök által közösen
ellátott  közös  szolgálatok  száma  ugyan  csökkent,  de  az  információáramlás  kiváló  és  a
kapcsolattartás is folyamatos volt közöttük.

III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra

A  rendőrkapitányság  személyi  állománya  a  2021.  évi  feladatait  a  kitűzött  céloknak  és
elvárásoknak  megfelelően,  jó  szinten  teljesítette. Az  önkormányzatok  és  a  lakosság
visszajelzéseit  tekintve  megállapítható,  hogy  a  rendőrkapitányság  illetékességi  területén  a
lakosság szubjektív közbiztonságérzete jó, elégedettek a rendőrkapitányság munkájával.

A 2022. évre a Békéscsabai Rendőrkapitányság legfontosabb szervezeti teljesítménycéljai az
alábbiak:

1.  A  szervezeti  működés  hatékonyságának  javításával  a  szélsőségektől  mentes,
kiegyensúlyozott közbiztonság fenntartása, az erőforrások optimális felhasználásával, a helyi
és  területi  szintű  közbiztonsági,  közlekedésbiztonsági  és  bűnügyi  helyzet  változásaira
rugalmasan reagáló közterületi  jelenléttel  a lakosság szubjektív  biztonságérzetét  leginkább
befolyásoló bűncselekmények, szabálysértések és baleseti okok előfordulásának csökkentése.

2. Magyarország határainak védelme, az illegális migráció, illetve az államhatár rendjét érintő
egyéb  jogellenes  cselekmények  elleni  fellépés  érdekében  a  határőrizeti,  határforgalmi  és
mélységi ellenőrzési feladatok következetes végrehajtása. 
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3.  A  járványügyi  helyzet  miatt  szükséges  rendőrségi  feladatok  végrehajtása  során  a
jogszerűség,  szakszerűség és  eredményesség  követelményének  szem előtt  tartásával  olyan
kiegyensúlyozott  jogalkalmazási  gyakorlat  kialakítása,  ami  a  közrend  és  a  közbiztonság
fenntartását szolgáló arányos intézkedésekkel a nemkívánatos társadalmi és gazdasági hatások
mérsékléséhez is hozzájárul.

4.  A  Rendőrség  külső  és  belső  megítélésének  javítása,  a  professzionális,  fegyelmezett,
sokoldalú, a lakosság és a helyi közösségek iránt felelősséget vállaló, segítőkész, megbízható
és biztonságot nyújtó szervezeti összkép erősítése. 

5.  A  büntetőeljárások  törvényes,  szakszerű,  időszerű  és  hatékony  lefolytatása,  a
bűncselekményből  származó  vagyon  minél  nagyobb  arányú  elvonása  és  az  okozott  kár
megtérítése  érdekében  a  vagyonvisszaszerzés,  az  elkobzás  és  a  vagyonelkobzás  hatékony
végrehajtása, az áldozatsegítési rendszer működtetésében közreműködés.

6. A 2022. évi országgyűlési  képviselői választással és népszavazással kapcsolatos rendőri
feladatok ellátása.

Köszönetet  mondok  az  önkormányzatnak,  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, időbélyegző szerint
 Tisztelettel:

  Dr. Bede Sándor r. ezredes
      rendőrségi főtanácsos
         kapitányságvezető
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