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Tisztelt Megyei Közgyűlés! 

 
A Rendőrségi Törvény alapján teszek eleget kötelességemnek, amikor hagyományos módon 
beszámolok Önök előtt a megye közrendjének és közbiztonságának helyzetéről, végzett 
munkánk eredményeiről.  
 
A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság az elmúlt  esztendőben lehetőségeihez mérten 
eredményesen végrehajtotta az alaprendeltetésből adódó - az integráció okán egyébként 
jelentősen kibővült - feladatait. Főkapitányságunk vezetése prioritásként kezelte, hogy a 
közterületek biztonsága terén 2005-től tapasztalt kedvező változás eredményeit megtartsuk, 
illetve javítsuk.  Az MRFK működőképessége a gazdasági szerveket érintő átszervezést 
követően is folyamatosan biztosított volt.  

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság a lakosság szubjektív biztonságérzete, a Rendőrség 
megítélése és a rendőri munka elfogadottságának további javítása érdekében kifejtett 
törekvéseit támasztják alá elért eredményeink is: nyomozás eredményesség és a felderítési 
mutató vonatkozásában is országos második helyet értünk el.  
 
A megye illetékességi területén végzett, 3.867 véletlenszerűen kiválasztott személyre 
kiterjedő közvélemény-kutatás adatai alapján a lakosság összetett szubjektív biztonságérzet 
indexe 68,31%,  amely 2 %-kal magasabb a 2005. évben mért értéknél.  
 
A megye területén működő határrendészeti kirendeltségek humán és logisztikai állapotát, 
szakmai tevékenységét, munkamorálját a válaszadók többsége pozitívnak értékelte és 
megfelelőnek tartja – e tevékenység eredményeképpen - az európai közösség schengeni 
határainak védelmét.  
 
A mérési eredmények alapján Békés megye felnőtt lakosságának szubjektív 
biztonságérzete és a megye határátkelőhelyeinek ügyfél-elégedettsége összességében 
kedvező képet mutat. 

 
I. 

VEZETÉS-IRÁNYÍTÁS, 
A SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY HELYZETE 

 
Az új MRFK állománytábla jóváhagyását követően 2008.január 1. hatállyal  a Határőrségtől  
összesen 804 fő került főkapitányságunk állományába, míg az MRFK  Gazdasági Szervek 
állományának túlnyomó része ( 69 fő) a szakterület irányításának átszervezése miatt a 
regionális feladatokat ellátó Dél-Alföldi Gazdasági Ellátó Igazgatóság állományába került. 
Összességében  a státuszok száma 1847-re, majd  2 gazdasági előadói státusz kialakításával  
1849-re emelkedett.  

 

 
A 2008.január 1-től megszűnt Határőrség személyi állományának és feladatainak az 
integrációból adódó átvételét zökkenőmentesen végrehajtottuk.  
A volt Orosházi Határőr Igazgatóság megyei állományából történt  integráció megnövelte a
szervezeti elemek és a helyi hatáskörű szervek számát is.  
Az 5 határrendészeti kirendeltség állományával felépített új szervezeti struktúra
eredményesen biztosította az új feladatrendszerek ellátását. 
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Változott az MRFK korábbi szervezeti felépítése is, 2008. január 1-től a Rendészeti 
Igazgatóság ( korábban Közbiztonsági Igazgatóság) kibővítésre került: új szervezeti elem a 
Határrendészeti Szolgálat és a Bevetési Szolgálat, melyek orosházi székhellyel kerültek 
elhelyezésre. Az igazgatóság állományába került az Ügyeleti Osztály ( korábban: Hivatal), 
továbbá a közrendvédelmi-, és a közlekedésrendészeti szakterületek önálló osztály 
szervezésben kerültek kialakításra                                                                      ( 8 sz.melléklet) 
 
A bűnügyi igazgatói feladatokat megbízottként ellátó Dr. Kis Péter r.alezredes 2008.október 
1-én került kinevezésre beosztásába.   Az Ellenőrzési Szolgálat vezetőjének nyugállományba 
vonulását követően a szolgálatvezetői feladatokat 2008. július 1-től megbízottként, majd 
2009. január 1-től kinevezettként   Dr. Bede Sándor r.szds. látja el.  
 
Az elmúlt évben is kiemelt feladatként jelentkezett a közterületi rend fenntartása, a 
Határőrséggel történt integrációt követően - megtartva a szervezeti, személyi stabilitást -, a 
teljes jogú schengeni tagságból fakadó feladatok ellátása, a közlekedés biztonságának 
erősítése, a bűncselekmények megelőzésének és felderítési eredményességének fokozása.  
 
Az Alkotmány módosításáról szóló 2007. évi LXXXVIII. törvény a rendvédelmi szervek 
körében 2007. december 31-ével megszüntette a Határőrséget.  
Az integráció zökkenőmentes végrehajtása érdekében a központi koncepció alapján 
folyamatos egyeztetéseket végeztünk, minden szakterület vonatkozásában. 
Az országos és a területi szintű együttes feladat- és ütemtervek alapján hajtottuk végre az 
integrációval kapcsolatos feladatainkat.  
 
A közterületi rendőri jelenlétet, tevékenységünk elfogadottságának növelését elsőrendű 
szempontnak tartottuk. 
 
A Rendőrség tevékenységének megítélésekor, így a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság 
esetében is, az elért szakmai eredmények mellett jelentős hangsúlyt kap a személyi állomány 
erkölcsi, fegyelmi helyzetének alakulása.  
Megállapítható, hogy a megnövekedett személyi állomány az egész év folyamán munkáját 
fegyelmezetten, a jogszabályok és belső normák betartásával végezte. Olyan kiemelt jellegű 
jogsértést az állomány tagjai nem követtek el, amelyet a média rövidebb-hosszabb ideig 
tárgyalt volna, illetve mely magatartások a lakosságnak a Rendőrségbe vetett bizalmát 
megingatták volna. 
 
A szakszerű, fegyelmezett, törvényes munkavégzést igazolja az is, hogy 2008. évben a 
rendőri intézkedések ellen összesen 70 beadványt, panaszt terjesztettek elő. A a 
panaszbeadványokat kivizsgáltuk,  összesen kettő volt megalapozott, három esetben pedig a 
panasznak részben helyt adtunk. Az év folyamán az állomány által végrehajtott több tízezres 
rendőri intézkedéshez képest a két megalapozott panasz a jogszabályok, belső normák 
betartását igazolja.  
 
A létszám növekedése a fegyelmi helyzet statisztikai számaiban is megmutatkozik. Ez az 
beszámoló nem alkalmas arra, hogy összehasonlítási alapot képezzen az előző évek adataival, 
de kijelenthető, hogy a fegyelmi helyzetben jelentős negatív irányú változás nem történt.  
Az adatokat tekintve - a létszámnövekedést figyelembe véve - a 2008-as évben emelkedett az 
állomány által elkövetett jogsértések száma.  
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A 2008-as évet megelőzően a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság személyi állományának 
fegyelmi helyzetére a folyamatos javulás volt a jellemző.  
 
A gazdasági területre vonatkozó változást nemcsak az integráció végrehajtásából adódó 
többletfeladatok jelentették, hanem ezen a területen a regionális gazdasági ellátás is 
megvalósult. Ennek következtében főkapitányságunk vonatkozásában az illetékes Dél-Alföldi 
Gazdasági Ellátó Igazgatóság szervezeti egységén belül két gazdasági osztály került 
felállításra, az egyik Békéscsaba, a másik pedig Orosháza székhellyel.  
 
A gazdasági osztályok gazdálkodása nem teljes körű, a feladat ellátás különösen a helyben 
megoldandó, műszaki jellegű feladatok végrehajtására összpontosult.  
 Az integrálódott szervezet 2008. évi gazdálkodására is a szigorú, költségtakarékos 
gazdálkodás volt a jellemző.  
A munkafeladatok ellátásához szükséges anyagi-pénzügyi feltételek, a szükségletekhez 
ellátásának rendjében jellemzővé vált a prioritás meghatározása. 
 

II. 
BŰNÜGYI TEVÉKENYSÉG 

 
A bűnügyi fertőzöttség 
 

Az ismertté vált bűncselekmények száma, 100 ezer lakosra vetített aránya 

Az ismertté vált bűncselekmények alakulása
 2004-2008 évben
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Az ismertté vált bűncselekmények számában – a vizsgált időszakot tekintve – az előző évhez 
viszonyítva 2005-ben 12 %-os csökkenés, majd 2006-ban 22 %-os növekedés, 2007-ben 
további 6,5 %-os növekedés és 2008 évben  30,3 %-os csökkenés tapasztalható. (1.sz. 
melléklet) 

- A 2006-ban mutatkozó nagy arányú növekedés oka, hogy a Szarvasi Rendőrkapitányság 3100 rendbeli 
visszaélés okirattal vétség bűncselekményt állapított meg egy csalás miatt folytatott eljárásban az 
alapügyeken felül, ami az ERÜBS-ben 2006 januárjában került rögzítésre.  

- A 2007-ben történt további növekedést egy, a volt Orosházi Határőr Igazgatóság Bűnügyi és Felderítő 
Szolgálata által 2007-ben befejezett eljárásában megállapított 4808 rendbeli közokirat-hamisítás 
előkészület vétsége idézte elő, melyet egy személy követett el a Békéscsabai Rendőrkapitányság 
illetékességi területén. 
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A 100.000 lakosra jutó bűncselekmények rangsorolásában Békés megye a tárgyévben a 
20. helyen, míg előző évben a 13. helyen állt. 

-   2004-ben 3037, 2005-ben 2698, 2006-ban 3486, 2007-ben 3755 és 2008. évben 2651 volt a 100.000 
lakosra jutó bűncselekményszám. 

 
A bűnözési érintettség mértéke 2004-ben emelkedett, a következő két évben csökkent, 2007-
ben kisebb fokú emelkedés mutatkozott, majd 2008-ban szintén csökkenés tapasztalható. 

- A 100 ezer lakosra jutó sértettek száma 2004-ben 1566, 2005-ben 1402, 2006-ban 1322, 2007-ben 1340 
és 2008-ban 1116 volt.  

 
Megyénkben szervezett bűnözői csoport 2008. évben nem került látókörbe. 
A gépjármű bűnözés területén felderítettünk azonban olyan csoportot, mely szervezetten, 
üzletszerűen hajtotta végre a bűncselekményeket. 

-  az MRFK Gazdaságvédelmi Osztálya eljárást folytatott jelentős kárt okozó, üzletszerűen elkövetett 
csalás bűntettének megalapozott gyanúja miatt egy békéscsabai lakos (és társai) ellen. Az elkövető több 
személyt bírt rá arra, hogy saját nevükben nagyobb értékű gépkocsikat vásároljanak hitelre, majd 
néhány százezer forint ellenében az új gépkocsikat átadták részére, a gépkocsikat tovább értékesítették. 
A megszerzett 18 gépkocsi törlesztő részleteit nem fizették, így a bűncselekménnyel összesen 75 M.Ft 
kárt okoztak az érintett pénzintézeteknek. Az eljárás során 16 db gépkocsit sikerült lefoglalni, így 70 
M.Ft kár megtérült.  

 
Az gyanúsítottak bűnszövetségben, üzletszerűen, dolog elleni erőszakkal követtek el 
lopássorozatot : 

-   a Békéscsabai Rendőrkapitányság eljárást folytatott hengerzártörés módszerével elkövetett betöréses 
lopássorozat ügyben egy hódmezővásárhelyi lakos és társai ellen.  Az elkövetők 2008 évben Békés 
megyében és az ország más területein 10 alkalommal törtek be családi házakba és lakásokba, döntően 
készpénzt, műszaki cikkeket, bankkártyákat és különböző igazolványokat loptak el. Az elkövetők 
3.349.000,- Ft kárt okoztak. 

 
 A bűncselekményi főcsoportok (Btk. különös rész X-XIX. fejezetek) szerinti megoszlás 

 
Bcs. főcsoportok 2004 2005 2006 2007 2008 

Személy elleni 612 541 389 370 511 
Közlekedési 884 774 751 801 646 
Házasság, család, ifjúság 
és nemi erkölcs elleni 223 233 214 233 182 

Államig-, ig.szolg.-, és a 
közélet tisztasága elleni 213 149 155 130 101 

Közrend elleni 2374 2041 5011 6370 1912 
Gazdasági 483 603 571 411 525 
Vagyon elleni 7132 6155 6365 6030 6116 

 
A főbb bűncselekményfajták tendenciái: 
 
A személy elleni bűncselekmények száma 2004. évben volt a legmagasabb, ezt követő 3 
évben folyamatosan csökkent, míg 2008. évben az előző évihez képest 38,1 % növekedés 
tapasztalható, ez többek között annak tudható be, hogy a vizsgált időszakban 107 esetben 
indult büntetőeljárás zaklatás elkövetése miatt.  
 
A közlekedési bűncselekmények száma szintén 2004 évben volt a legmagasabb, majd 2005. 
és 2006. években valamelyest csökkent, 2007. évben enyhe emelkedés mutatkozik és 2008. 
évben az előző időszakot figyelembe véve csökkenés tapasztalható (19,3 %). 
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A házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs elleni bűncselekmények elemzése során azt lehet 
megállapítani, hogy 2004. és 2007. között egy viszonylagos „kiegyenlítődés” figyelhető meg 
az abszolút számok tekintetében (214 és 233 közötti mozgás). 2008. évben 21,9 %-kal 
csökkent a bűncselekményszám az előző évi adatokhoz képest. 
 
Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni jogsértések száma 
2004 évben volt a legmagasabb, ezt követően egy jelentős csökkenés figyelhető meg, a 2008 
évi  101 esetszám 22,3 %-kal kevesebb az előző évihez viszonyítva. 
 
A közrend elleni bűncselekmények száma az elmúlt öt évben folyamatosan hullámzó 
tendenciát mutat, 2007 évben volt a legmagasabb (6370) a már korábban tárgyalt okok miatt. 
2008 évben volt a legalacsonyabb bűncselekményszám (1912).  
 
A gazdasági bűncselekmények száma szintén hullámzó tendenciát mutat  az értékelt öt 
évben. 2008 évben 525 volt a bűncselekményszám, ez 27,7 %-kal magasabb az előző évihez 
képest. 
 
A vagyon elleni bűncselekmények vizsgálata során az állapítható meg, hogy a 2004 évi 
viszonylagos magasabb bűncselekményszámhoz képest a további években  csökkenő 
tendenciát mutat, a  vizsgált időszakban ez a bűncselekményszám 6116 volt. 

      (2. sz. melléklet) 
 
 
Az élet elleni bűncselekmények nyomozása során olyan eset nem fordult elő, amelynél a 
kábítószer fogyasztás szerepet játszott volna.  
A visszaélés kábítószerrel bűncselekmény a kábítószer fogyasztásával, terjesztésével és 
átadásával valósult meg.Kábítószer túladagolása miatt bekövetkezett rendkívüli haláleset 
2008-ban nem volt. 
 
 

A bűncselekménnyel okozott kár vizsgálata, az okozott kár és a megtérült kár aránya, 
elkövetési érték és értékbiztosítás aránya 

 
 2004 2005 2006 2007 2008 

Vagyon elleni bcs.-
vel okozott kár  
100,- Ft-ban 

13.912.210 11.702.068 11.209.138 10.531.315 21.979.094 

Megtérült kár  
100,- Ft-ban 1.292.935 1.057.391 1.382.518 1.193.019 4.023.945 

Kárbiztosítási mutató  9,3 % 9,0 % 12,3 % 11,3 % 18,3 % 
 
Az elmúlt öt év során 2008 évben volt a legnagyobb, 2007 évben a legkisebb a vagyon elleni 
bűncselekményekkel okozott kár, a kárbiztosítási mutató a tárgyévben volt a legjobb értékű.  
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 2004 2005 2006 2007 2008 
Gazdasági bcs. 
elkövetési értéke 
100,- Ft-ban 

8.372.674 39.637.027 11.107.392 13.735.266 20.421.702 

Elkobzással bizt. 
érték 100,- Ft-ban 1.147.670 1.032.805 3.026.145 1.437.377 4.272.485 

Értékbiztosítás aránya  13,7 % 2,6 % 27,2 % 10,7 % 20,9 % 
 
A külföldi elkövetők száma 53 volt a tárgy évben, ez 12 %-os emelkedést mutat az előző 
évihez képest. Az összes bűnelkövető száma 3646, ebből tettes 2787, társtettes 700, felbujtó 
28, és bűnsegéd 131.  
 
Új elkövetési módszerek és eszközök megjelenése: 
 
Ismeretlen tettesek megyénk területén több ATM bankautomatával összefüggésben követtek 
el bűncselekményt oly módon, hogy az ATM-et 1 esetben gépjárművel kitépték a helyéből, 2 
esetben robbantásos módszert alkalmaztak, 1 alkalommal sikerrel, a másik kísérleti 
stádiumban maradt. 
Szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése bűntettét valósította meg az az 
elkövető, aki mint a kábeltelevízió szolgáltató gazdasági társaság képviselője a 
műsorszolgáltatók felé nem a valós, azaz a szerződésben foglalt előfizetői létszámot jelentette 
be, hanem lényegesen alacsonyabbat, ezáltal vagyoni hátrányt okozott a jogdíj beszedésére 
jogosult műsorszolgáltatóknak.  
Korábbi évben, mint új elkövetési módszerként regisztráltuk, hogy a megye különböző 
településein idős emberek sérelmére követtek el lopásokat ismeretlen tettesek, azzal a 
módszerrel, hogy hivatalos eljárást színlelve megjelentek a lakásukon, kipuhatolták hol tartják 
a pénzüket, és a figyelmüket elvonva, azt eltulajdonították. Az intézkedések során azt lehetett 
megállapítani, hogy ezzel a módszerrel több bűnözői csoport is követett el 
bűncselekményeket.  
 
A felderítési eredményesség 

 

A felderítési mutatók alakulása 
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A megye ismeretlen tetteses felderítési mutatója 62,9 %, mely az előző évhez képest  4,5 
%-kal emelkedett, ezzel a megye az országos rangsorban a 2. helyen áll.                       
( rendőrkapitányságonkénti eredmények: 3. sz. melléklet) 
 
A felderítő munka során az állomány eredményes kapcsolatot tartoitt fenn az 
állampolgárokkal, civil szervezetekkel és közigazgatási szervekkel, továbbá a társszervekkel. 
Sikeres volt az együttműködés a határon átnyúló bűnözés megelőzésében a Nagyváradi 
Határőrrendőr Igazgatóság Arad Megyei Határrendőr Felügyelőségével, valamint felvettük a 
kapcsolatot  a romániai Bihar Megyei Rendőr-főkapitánysággal is.  
Továbbra is fontos tevékenységünk az Országos Rendőr-főkapitányság vezetője által elrendelt 
Békés megyei legkeresettebb körözött személyeinek, ún. TOP 10 listáján szereplők 
felkutatása és elfogása. 
A TOP 10 lista alapján 17 személy elfogására került sor. 2008. január 1-től az ORFK TOP 
100 listája a területi szervek listáiból táplálkozik, ezzel kapcsolatban folyamatosan eleget 
teszünk adatszolgáltatási kötelezettségünknek.  
 
A nyomozási eredményesség 
 

Nyomozás eredményességi mutatók alakulása 
/5 év statisztikai adatai alapján/

66,6%

64,7%

63,8%

62,5%

71,6%

60,0%

65,0%

70,0%

75,0%

2004 2005 2006 2007 2008
 

 
A vizsgált időszakban a nyomozás befejezések száma 13656, ami 2,5 %-kal több,  mint a 
megelőző évben volt. 
A nyomozás eredményességi mutató az elmúlt öt évben folyamatosan emelkedett, de a 2006 
évi statisztika szerinti, kiugróan magas 71,6 % nem reális. (A valós helyzetet helyesebben 
tükrözi a Szarvasi Rendőrkapitányságon megállapított 3100 rendbeli visszaélés okirattal 
bűncselekménnyel csökkentett alapú számítással kapott érték, amely 63,2 %.) A 2006 évi 
„torzulást” figyelembe véve a  tendencia kedvező képet mutat, a vizsgált időszakban Békés 
megye nyomozás eredményességi mutatója 66,6 % volt, ami az országos rangsorban 2. 
hely.                       (eredményességi mutatók bűncselekmény kategóriánként: 4. sz. melléklet) 
 
A szándékosan elkövetett emberölés bűncselekmények száma 2004-ben 8, 2005-ben szintén 
8, 2006-ban 3, 2007-ben 5 volt és 2008-ban 6 volt. 
Az emberölés bűntettek 2008 évi felderítési mutatója 100 % volt 
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Az értékelt időszakában 7792 feljelentés érkezett a nyomozó szervekhez, melyből a 
nyomozáselrendelések száma 7309 volt. A megelőző év azonos időszakában 7906 feljelentés 
érkezett és 7399 nyomozáselrendelésre került sor.  
 
Az Országos Rendőr-főkapitányság vezetése különös figyelmet fordít, az un: kiemelt 
bűncselekmények ( élet,testi épség,- erőszakos, garázda,- vagyon elleni,- stb. összesen 17 
ilyen bűncselekmény) alakulására, eredményességére. 
 
A kiemelt bűncselekmények felderítésében ( 1 helyezést javítva) az  országos 3. helyen 
végeztünk 2008. évben. 
 
A megyeszékhelyre vonatkozó bűncselekményi adatokat elemezve megállapítható, hogy 
Békéscsaba - a 24 megyei jogú várost figyelembe véve - az ismertté vált bűncselekmények 
számát tekintve a 15. helyen, míg az erőszakos garázda jellegű bűncselekmények esetében a 
22. helyen, a közterületen elkövetett bűncselekmények számát tekintve a 17. helyen áll, ami 
más hasonló adottságú településekkel összevetve alacsony bűnügyi fertőzöttséget mutat.       

                       
 
 

III.  
RENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG 

 
Közrendvédelmi  szolgálati ág  
 
A közterületen elkövetett bűncselekmények számában 3,6 %-os növekedés történt, a 
korábbi időszakban tapasztalható csökkenő tendencia az elmúlt évben nem érvényesült.  

 
 2004. év 2005. év 2006. év 2007. év 2008. év 

Közterületen elkövetett 
bűncselekmények száma 

 
3483 

 
2776 

 
2729 

 
2344 

 
2429 

 
A külterületen, üdülőövezetekben, tanyás területeken ismertté vált bűncselekmények 
száma a 2007. évi adatokhoz képest jelentősen csökkent, elsősorban a tanyaprogram során 
végrehajtott feladatok és ellenőrzések hatására.  

 
 2004. év 2005. év 2006. év 2007. év 2008. év 

A külterületen, 
üdülőövezetben, tanyás 
területeken ismertté vált 
bűncselekmények száma 

 
288 

 
189 

 
189 

 
197 

 
142 

 
Az értékelt időszakban a közrendvédelmi állomány 962 bűnügyet (az összes ügy 9,54%-át) 
fejezett be,melyből 528 esetben eredményesen, 434 esetben pedig eredménytelenül került 
befejezésre a nyomozás, így a nyomozás-eredményesség 54,9% volt.  A felderítési mutató  
47,5 % volt 2008-ban.  Mindkét mutató az országos 2. helyezést jelenti.       
 
Megyei viszonylatban a szolgálatba vezénylések száma 8,6%-kal, a szolgálatban töltött 
órák száma 8,3%-kal emelkedett. 
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A közterületi szolgálatba vezénylések száma 3 %-kal, a közterületi szolgálatban töltött 
órák száma pedig 3,1 %-kal emelkedett. 
 
  2004. év 2005. év  2006. év 2007. év 2008. év 

Szabálysértési 
feljelentések 

száma 

 
8403 

 
9227 

 
9414 

 
9997 

 
9200  

 
A szabálysértési feljelentések száma 8 %-kal, a bűntető feljelentések száma 8,3%-kal 
csökkent, a helyszínen megbírságoltak száma 19,9%-kal esett vissza. 
 
A szabálysértési feljelentések és a helyszínen megbírságolt személyek számában 
bekövetkezett visszaesés egyik oka az, hogy egyes szabályszegési esetekben 2008. május 01. 
óta szankcióként közigazgatási bírságot kellett alkalmazni, melyek feldolgozását a Békés 
Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya végezte.  
 
Az elfogott személyek száma 11,1 %-kal csökkent, az előállítások száma (1776-ról 1717-
re) 3,3 %-kal visszaesett. A személyi szabadságot korlátozó intézkedések (elfogás, előállítás) 
számának visszaesése a szabálysértési és a bűntető feljelentések számának csökkenésére is 
visszavezethető. 
 
A körzeti megbízotti szolgálat értékelése: 
 
A körzeti megbízottaknál folytatott helyszíni ellenőrzések során a tapasztalatok többségében 
kedvezőek voltak, folyamatosan javult a bűnügyek feldolgozásának minősége. 
Az MRFK technikai eszközeinek átcsoportosításával a KMB állomány részére az elmúlt 
évben összesen 36 db laptop készülék került kiosztásra.  
2008. december hónapban összesen 26 fő szaktanfolyammal rendelkező hivatásos állományú 
rendőr került kinevezésre körzeti megbízotti beosztásba. Jelenleg 113 fő a körzeti 
megbízottak létszáma.  
 
Polgárőrség: 
 
Az ORFK és az Országos Polgárőr Szövetség között 2008. július 5.-én megkötött 
együttműködési megállapodás alapján a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság és a Békés 
Megyei Polgárőrök Szövetsége 2008. július 19-én együttműködési megállapodást kötött, 
melyet a rendőrkapitányságok és a határrendészeti kirendeltségek és az illetékességi 
területükön működő helyi polgárőr szervezetek  együttműködési megállapodásainak 
megkötése követett. 
Az értékelt időszakban a megyében összesen 67 polgárőr egyesület működött, mintegy 2378 
fős tagsági létszámmal.  
A polgárőrök összesen 343 esetben sport-, kulturális- és egyéb rendezvény biztosításában 
1287 fővel, 6118 órában vettek részt. Közlekedési, közrendvédelmi és bűnügyi fokozott 
ellenőrzésekben 279 alkalommal, 493 fővel és 2744 órában, egyéb bűnügyi feladat 
végrehajtásában 77 alkalommal, 129 fővel és 630 órában képviseltették magukat. 
Baleset- és bűnmegelőzési tevékenységben 176 alkalommal, 346 fővel és 845 órában 
segítették munkánkat a közlekedési és bűnmegelőzési polgárőr csoportok.  
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Közlekedésrendészeti szolgálati ág 
 
a.)   A  közlekedési bűncselekmények számának alakulása az elmúlt 5 évben: 

 
2004. év 2005. év 2006. év 2007. év 2008. év 

884 834 789 848 702 
 

Összességében 17,3 %-kal csökkent a közlekedési bűncselekmények száma, ezen belül a 
járművezetés ittas vagy bódult állapotban bűncselekmények számában 21,9 %-os (550-ről 
430-ra) csökkenés következett be.  
 

Közúti baleset okozása 2007. év 2008. év 
Bűncselekmény száma: 182 139 
Nyomozás eredményességi mutató: 90,7 % 88,5 % 
Ismeretlen elkövető ellen indult: 19 13 
Felderítési mutató: 78,9 % 53,8 % 

 
Járművezetés ittas vagy bódult áll.: 2007. év  2008. év 

Bűncselekmény száma: 550 430 
Nyomozás eredményességi mutató: 98,7 % 98,1 % 
Felderítési mutató: 95,7 % 100 % 

 
Az értékelt időszakban a közlekedésrendészeti állomány 608 ügyet fejezett be, a nyomozás-
eredményesség 90 %.  
Az ismeretlen tettes felderítési eredményesség a közlekedésrendészeti szakterületen 80,4 %-
ra (+0,7 %) emelkedett az elmúlt évhez viszonyítva! ( országos 2. helyezés) 
 
A közlekedési balesetek számának  alakulása: 
 
Békés megyében a személyi sérüléses közlekedési balesetek száma 11,4 %-kal (753-ról 
667-re) csökkent.              ( 5.sz.melléklet) 
A könnyű sérüléses és a súlyos sérüléses balesetek számának alakulását a csökkenés 
jellemezte. A könnyű sérüléses balesetek száma 8,5 %-kal (458-ról 419-re), a súlyos 
sérüléses balesetek száma 23,3 %-kal (266-ról 204-re) csökkent. Ugyanakkor a halálos 
kimenetelű balesetek száma az előző évhez képest 51,7 %-kal  (29-ről 44-re) emelkedett. 
 

A közlekedési balesetek adatai 2004.- 2008. években: 
 

Baleset kimenetele 2004. év   2005. év  2006. év  2007. év  2008. év  
• Halálos 56 45 39 29 44 
• Súlyos sérüléses 287 261 234 266 204 
• Könnyű sérüléses 475 446 432 458 419 

Összesen: 818 752 707 753 667 
 
A balesetek 95,8%-a a járművezetők hibájából következett be. A balesetet okozók 53,5 %-a 
személygépkocsi-vezető volt, kerékpárosok a balesetek 20,5 %-át okozták. A kerékpárosok 
kivételével, valamennyi okozói körben csökkent az okozott balesetek száma. 
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A balesetek 27,8 %-a a sebesség nem megfelelő megválasztása, 26,2%-a az elsőbbség meg 
nem adása, 21,4 %-a a szabálytalan kanyarodás miatt következett be. A gyalogosok által 
okozott balesetek aránya 4,2 %. A külföldiek által okozott balesetek száma 21-ről, 15-re 
mérséklődött. Az ittasan okozott balesetek aránya 17,9%-ról, 14,1%-ra csökkent.   
 
A szolgálatba vezénylések száma 1,9 %-kal emelkedett, a szolgálatban töltött órák száma 
0,5%-kal csökkent. 
A közterületi szolgálatba vezénylések száma 9,5 %-kal növekedett, míg a közterületi 
szolgálatban töltött órák száma 1,6 %-kal csökkent. 
 

A szabálysértési feljelentések számának alakulása 2004.-2008. években. 
 

 2004. év 2005. év 2006. év 2007. év 2008. év 
Szabálysértési 

feljelentések száma 
 

4142 
 

3840 
 

3804 
 

3652 
 

4027 
 
A bűntető feljelentések száma 15,6%-kal,  a helyszínen megbírságoltak száma 12,5 %-kal 
csökkent.  
 
A közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó 
rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről 
és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételéről szóló 410/2007. (XII.29.) 
Kormányrendelet alapján, az említett jogszabály hatálya alá tartozó szabályszegések 
feldolgozása, rögzítése és az elkészült anyagok továbbítása az első fokon eljáró Csongrád 
Megyei Rendőr-főkapitányság részére 2008. május 01.-jét követően folyamatos volt. 
- 2008. május 02. és 2008. december 31. között eltelt időszakban Békés megyében összesen 

5726 alkalommal került sor a fenti jogszabály hatálya alá tartozó szabályszegések 
dokumentálására a rendőrkapitányságok, határrendészeti kirendeltségek által.  Ezekből az 
ügyekből rögzítésre, az első fokon eljáró hatóság részére történő felterjesztésre, majd a 
határozatok meghozatalára 4196 esetben került sor.  A különbséget azok az esetek képezik, 
amikor a szabályszegések rögzítése nem megfelelően történt, így az, az első fokú eljárás 
lefolytatására alkalmatlan volt, vagy a rögzített szabályszegés nem tartozott a 
kormányrendelet hatálya alá.               

 
Igazgatásrendészeti szolgálati ág  
 
A rendőri szabálysértési hatóságok hatáskörébe tartozó szabálysértések miatt Békés 
megyében a feljelentett személyek száma 2008-ban 3,7 %-kal, (11.674-ről 11.242-re) 
csökkent.                                                
A feljelentések összetételét vizsgálva megállapítható, hogy 2008-ban is a döntő többséget, 
96,8 %-ot (10.686) a közlekedési szabálysértések miatti feljelentések teszik ki. Közrend, 
közbiztonság elleni szabálysértés miatt megtett feljelentések aránya mindössze 3,2 %. 
A közlekedési szabálysértésekkel kapcsolatos feljelentések száma a 2007. évi adatokhoz 
képest 2,4 %-kal (10.952-ről 10.686-ra) csökkent. A közlekedési szabálysértések számához 
viszonyítva a kiemelt közlekedési szabálysértések aránya a 2007. évi 37 %-ról 2008-ban 31,6 
%-ra csökkenve, pozitív irányba változott.                                                   
Az arányeltolódás oka lehet a 2008. május 01.-én hatályba lépett, fent említett 410/2007. (XII. 
29.) Korm. rendelet.  
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Hatására pl. a sebességkorlátozás jelentős túllépése szabálysértés miatt megtett feljelentések 
száma jelentősen,  48,4 %-kal visszaesett, (2007-ben 917, 2008-ban 473 volt). 2008. első 
félévében a szabálysértési hatóságokhoz még 436 feljelentés érkezett, a második félévben az 
érkeztetések száma mindössze 29 db volt. 
2008. évben a szabálysértések miatt kiszabott pénzbírság egy főre jutó átlaga csökkent 
(24.781 Ft-ról 23.971 Ft-ra). Az elmúlt öt év adatait elemezve megállapítható, hogy 2006. 
évig tapasztalt növekedés megállt. A bírságátlag az elmúlt két évben csökkenő tendenciát 
mutat.                          
Az előző évben az összes kiemelt közlekedési szabálysértések miatt elmarasztaltakkal 
szemben a járművezetéstől eltiltottak aránya 55,5 % volt, míg 2008-ban ez az arány 49,3 %-ra 
változott. Az egyes szabálysértési kategóriák elemzése alapján azonban megállapítható, hogy 
a sebességkorlátozás jelentős túllépése szabálysértés kivételével minden kategóriában 
növekedés tapasztalható e tekintetben.  
 
A legszigorúbb eltiltási gyakorlat a gépi meghajtású jármű ittas vezetése szabálysértési 
kategóriában volt, ahol 329 elmarasztalt személyből 324 fő, 98,5 % lett eltiltva (2007-ben 
98,4 %). 
 
2008-ban a szabálysértési hatóságok 9.862 személyt marasztaltak el, közülük 8.520 fővel 
szemben (összesen 204.229.792 Ft) pénzbírságot szabtak ki. Ebből a jogerősen kiszabott 
pénzbírság összesen 164.628.000 Ft, melynek 59,4 %-át (97.853.000 Ft-ot) fizették be az 
elkövetők. Az előző évi 55 %-os befizetési arányhoz képest a befizetési hajlandóság 4,4 %-
kal javult. 
Az elmarasztaltak 17,8 %-a (1.756 fő) nyújtott be kifogást az érdemi határozat ellen. Saját 
hatáskörben a jogorvoslatok 17,6 %-át bírálták el a szabálysértési hatóságok. A kifogások 
82,4 %-át, (2007-ben 78,2 %) 1.447 kérelmet terjesztettek fel a bíróságokra. 
A bíróságok a hozzájuk felterjesztett ügyek 4,3 %-ban az eljárást megszüntették, 62,1 %-ban 
(899 eset) az eljárás alá vont javára módosították a szabálysértési hatóságok határozatát, míg 
232 esetben mellőzték a járművezetéstől eltiltást. 
 
Az elmúlt évben a pénzbírság befizetését elmulasztókkal szemben 3.142 esetben volt szükség 
valamelyik végrehajtási fokozat kezdeményezésére. Letiltást 324, adók módjára történő 
behajtást 2.284 esetben kezdeményeztek a szabálysértési hatóságok. A pénzbírság közérdekű 
munkára történő átváltoztatást 473 esetben alkalmazták, és 61 esetben intézkedtek a bíróságok 
felé a pénzbírság elzárásra történő átváltoztatására.  
 
A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 2008. január 
01-én hatályba lépett módosításának eredményeként a megyében összesen 1.524 fővel 
szemben 4.767 (2007-ben 1.229 fő – 2.887 pont) jogerős közlekedési előéleti pont került 
megállapításra. 
 
A Bevetési Szolgálat tevékenysége 
 
A Bevetési Szolgálat állománya - a közbiztonsági és közlekedésrendészeti feladatain 
túlmenően - a mélységi migrációs ellenőrzés feladatait végezte a Békés Megyei RFK 
illetékességi területén, a közbiztonsági és határrendészeti helyzet figyelembe vételével. 
A járőrök munkaidő beosztása lehetőséget biztosít arra, hogy a megye bármely pontján, 
bármely időpontban hathatósan bevethetőek legyenek.  
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A más rendőri szervektől eltérő munkakezdés lehetővé tette, hogy a rendőrkapitányságok 
járőreivel együtt, vagy önállóan, a nap minden időszakában biztosított legyen a rendőri 
jelenlét a közterületeken. 
 
A mélységi migrációs háló működtetése során, a főbb irányok kialakításánál figyelemmel 
voltunk a migrációs ill. kiemelt közlekedési útirányokra. 
  
A Határrendészeti Szolgálat tevékenysége 
 
Az MRFK magyar-román viszonylatban 178,1 kilométeres határszakaszon őrzi a Magyar 
Köztársaság, egyben a schengeni övezet külső határait, végzi a határforgalom ellenőrzésével, 
határrend fenntartásával kapcsolatos feladatokat. 
 
2008-ban a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság határrendészeti kirendeltségei illetékességi 
területén  5614 fő követett el jogellenes cselekményt, ami a 2007. évhez képest 107,39 %-os 
emelkedést jelent. 
 
A határszakaszon bekövetkezett jogellenes cselekmények irányultság szerint: 
Befelé irányuló: 954 fő (az esetek 16,99 %-a ), 
Kifelé irányuló: 1432 fő (az esetek 25,51 %-a ), 
Irányultság nélküli (mélységi) mozgás: 3228 fő (az esetek 57,50  %-a). 
 
A bekövetkezett jogellenes cselekmények megoszlása:  

- bűncselekmény: 225 fő (az elkövetők 4,01 %-a), 
- szabálysértés: 5389 fő (az elkövetők 95,99 %).               (6. sz. melléklet) 

 
A jogellenes cselekmények 58,94 %-át (3309 fő cselekménye) az ún. „zöldhatáron” követték 
el. Közülük államhatárhoz kapcsolódó jogsértést 99 fő (3 %) követett el, egyéb jogsértésen 
pedig 3210 főt (97 %) értek tetten. 
Határátkelőhelyen 2305 fő követett el jogsértést (az elkövetők 41,06 %-a). 
 
Az illegális migrációhoz kapcsolódó jogsértések alakulása: 
 
Közokirat-hamisítás: 
A közokirat-hamisítás bűncselekmények (mindösszesen: 152 fő cselekménye) döntő többsége 
(141 fő) a közúti határátkelőhelyeken került felfedésre (92,76 %). 
A határátkelőhelyek közül Battonya közúti határátkelőhely emelkedik ki (107 fő, a 
határátkelőhelyeken bekövetkezett felfedések 75,88 %-a), ami elsősorban a jelentős számú 
autóbusz forgalomból adódik.  
 
Embercsempészés és tiltott határátlépés: 
Az embercsempészés bűncselekmény (13 fő), a THS-hez köthető BTT bűncselekmény (1 fő) 
a THS-hez köthető közokirat-hamisítás bűncselekmény (5 fő) és a tiltott határátlépés 
szabálysértés (202 fő) (mindösszesen: 221 fő cselekménye) döntő többsége Gyula közúti 
határátkelőhelyen és a Battonyai Határrendészeti Kirendeltség illetékességi területén került 
felfedésre. 
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A jövedéki termékekkel, illetve kereskedelmi mennyiségű áruval kapcsolatos jogsértő 
cselekmények alakulása: 
 
Battonya Határrendészeti Kirendeltség illetékességi területén 5 alkalommal történt rendőri 
intézkedés: 662.690 Ft értékben került sor dohánytermék felfedésére (1.250 doboz). 
A magyar – román közös ellenőrzés során Battonya közúti határátkelőhelyen 14 esetben 
13.432.560 Ft értékben (27.600 doboz), Gyula közúti határátkelőhelyen 28 esetben 
19.625.130 Ft értékben (36.856 doboz), Méhkerék közúti határátkelőhelyen 6 alkalommal 
197.278 Ft értékben (440 doboz), Lőkösháza vasúti határátkelőhelyen 1 esetben  
1.254.158 Ft értékben (2.245 doboz) került sor cigaretta felfedésre. Az elkövetők jellemzően 
román állampolgárok voltak. 
Battonya közúti határátkelőhelyen 1 alkalommal 1 főnél 28.684.800 Ft értékben 10.624 üveg, 
Gyula közúti határátkelőhelyen pedig 6 alkalommal 7 főnél 382.093.808 Ft értékben 137.357 
doboz különböző űrméretű parfümöt találtak. Ezen túlmenően Gyula közúti határátkelőhelyen 
3.810 db hamisított márkajelzésű póló, 14.047 db sportruházat és 6.154 db ruhanemű került 
felfedésre. Az ügyekben a román Határrendőrség folytatta le az eljárást. 
 
Visszaélés kábítószerrel bűncselekmény miatt került előállításra 1 fő magyar állampolgár, 
mivel tehergépjárműve rakteréből 100 db Ephedrin tabletta került elő.  
 
A határforgalom alakulása: 
 
Az adatokból megállapítható, hogy a személyforgalom 19,27 %-kal, a járműforgalom 
pedig 30,72 %-kal nőtt.  
Állampolgárság tekintetében a román (68,33 %), a magyar (22,18 %) és a német (1,09 %) 
állampolgárságú személyek tették ki a határátkelőhelyen átléptetett személyek 91,6 %-át. 
Ezen állampolgárok közül legdinamikusabban (28,66 %-kal) a magyar állampolgárok száma 
nőtt.                                         
A járműforgalmon belül az átléptetett személygépjárművek száma 41,02 %-kal (254.032 db 
jármű) nőtt, amely elsősorban a magyar állampolgárok üzemanyag-turizmus miatt 
megélénkülő utazási kedvével magyarázható, illetve a vásárlási, kikapcsolódási szándékkal 
hazánkba látogató román állampolgárok számának további emelkedésére vezethető vissza. 
Ezen túlmenően megfigyelhető volt, hogy az eddig autóbusszal közlekedő utasok egy része 
személygépjárművel jelentkezett határátlépésre, melynek hatásaként az autóbusz forgalom 
megyénkben 13,45 %-kal csökkent.           ( 7. sz. melléklet) 
 
A személygépjármű forgalom tekintetében a legjelentősebb változás Gyula közúti 
határátkelőhelyen következett be, ahol a személygépjárművek 47,62 %-os emelkedése 
mellett a magyar állampolgárok száma 54,56 %-kal nőtt. 
 
Az előző évhez képest a belépő 7,5 tonna össztömeget meghaladó nehéz tehergépjárművek 
vonatkozásában az M5 autópálya közelsége, elérhetősége ellenére Nagylak közúti 
határátkelőhely elszívó hatása mérséklődött. A Nagylaki közúti határátkelőhely 
leterheltségéből adódó várakozások és a romániai terelések miatt 2008. évben az előző évhez 
képest Gyula közúti határátkelőhely belépő teherforgalma 63,79 %-kal nőtt (ugyanakkor a 
kilépő teherforgalomban a jelentős emelkedés ellenére is mindössze csak 23,88  %-os 
növekedés volt tapasztalható).  
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Lőkösháza vasúti határátkelőhelyen a személyforgalom az előző év hasonló időszakához 
képest jelentéktelen mértékben, 0,06 %-kal emelkedett, Kötegyán vasúti határátkelőhelyen 
viszont 37,58 %-kal csökkent. A jelentős mértékű személyforgalom csökkenés a vonatjegy 
árának emelkedése  miatt következett be. 
A belépő tehergépjármű forgalom 85,59 %-kal meghaladja a kilépő tehergépjármű 
forgalmat, amely 131.841 db járművet jelent.  
 
Békés megye vonatkozásában csak Gyula közúti határátkelőhelyen lehetséges a 7,5 tonna 
össztömeget meghaladó tehergépjárművek határátlépése. A fentiekre, illetve részben a román 
határőrizeti szervek által bevezetett szigorításokra (2008.áprilisában Romániában 
megrendezett NATO csúcstalálkozó) visszavezethető okok miatt a korlátozást követő 
időszakban Gyula közúti határátkelőhelyen március hónapban 4-6 órás várakozások alakultak 
ki a belépő teherforgalomban. Ugyanakkor március utolsó hétvégéjén ez a tendencia már nem 
volt jellemző, a korlátozás időszakában belépő teherforgalom nagyságrendekkel emelkedett, 
ebből kifolyólag a korábban hétfő – keddi időszakban jelentkező várakozások már nem 
alakultak ki.  
                                                                
Idegenrendészeti eljárások végrehajtásának tapasztalatai: 
 
2008. évben 197 fő előállítására került sor.               
Kiutasítás, kitoloncolás és idegenrendészeti őrizet elrendelése: 
Idegenrendészeti őrizet elrendelésére 3 fő moldáv, 2 fő albán és 1 fő pakisztáni állampolgár 
esetében került sor, kiutasítást előkészítő őrizetbe vétel 1 fő iraki állampolgár, továbbá 1 fő 
ismeretlen állampolgárságú személy esetében történt.  
Közrendvédelmi bírság kiszabására 2008 évben nem került sor. Kiutasítást és vele 
párhuzamosan beutazási és tartózkodási tilalom elrendelését 55 fő (12 fő török, 14 fő moldáv, 
5 fő palesztin, 2 fő ukrán, 2 fő albán, 5 fő egyiptomi, 1 fő orosz, 1 fő nigériai, 1 fő pakisztáni, 
1 fő grúz, 1 fő guineai, 1 fő afgán, 1 fő indiai, 5 fő szerb és 3 fő marokkói állampolgár) 
esetében hajtottak végre. Kitoloncolásra került 55 fő.  
A visszairányítás intézkedések száma a tárgyévben ( összesen 230 fő) is csökkenést mutat 
(októberben: 43 fő, novemberben: 30 fő, decemberben: 15 fő került visszairányításra). 
A visszairányításra kerülő állampolgárok állampolgársági összetétele továbbra is vegyes. A 
visszairányítási okok közül jellemző, hogy az átlépésre jelentkező állampolgárok a SIS-ben 
beutazási tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzés hatálya alatt (SVE. 96. cikk) állnak, vagy 
nem rendelkeznek érvényes okmányokkal (az esetek 62 %-a).                
 

IV.  
MEGELŐZÉSI TEVÉKENYSÉG 

 
Bűnmegelőzés 
 
Gyermek- és ifjúságvédelem területén valamennyi korosztályt érintően jelentős szerepet 
kapott a megelőzés. 
Az önkormányzatok, a gyámhivatalok és a családsegítő szolgálatok munkatársai, a hivatásos 
pártfogók, valamint a Rendőrség szakemberei között e területen folyamatos az 
együttműködés.  
 
Ezt támasztja alá a megyénkben létrejött és jól működő 5, Kábítószer Egyeztető Fórum 
működése is, melyben jelen vannak a civil szervezetek, egészségügyi intézmények 
munkatársai, az egyházak képviselői is, akik felelősek a helyi bűnmegelőzés koordinálásáért.  
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A kiskorú sértetti kör számának csökkentése, és az áldozattá válás megelőzése érdekében a 
tárgyévben is folytattuk a több mint 14 évvel ezelőtt indított DADA program, valamint az 
ELLEN-szer program oktatását.  
Az általános- és középiskolák diákjai, pedagógusai és a szülő részére a bűnmegelőzési 
témákban érintett más hatóságok képviselőivel (ÁNTSZ, Családsegítő Szolgálat, hivatásos 
pártfogók) együtt a Rendőrség munkatársai rendszeresen tartottak előadásokat, tájékoztatókat, 
mint pl.: a Békés Megyei Közigazgatási Hivatal szervezésében 2008 májusában megtartott 
„Békés megye bűnmegelőzési helyzete” című konferencia, ahol a fiatalkorúak bűnelkövetővé, 
sértetté illetve áldozattá válásának helyzetéről kaptak tájékoztatást a résztvevők. 

 
Megyénkben az értékelt időszakban 200 volt a kiskorú eltűnések miatti körözés elrendelések 
száma. A kiskorú felkutatás bűnmegelőzési tevékenységünk során prioritást élvez, a 
közigazgatási eljárások keretében megfelelő adatgyűjtés és kereső munka folyt. Az esetekre 
jellemző, hogy a bejelentést követően az eltűntek néhány órán, vagy néhány napon belül 
megkerülnek, a körözés elrendelése előtti megkerülések aránya 30 %. Az eltűnések okai 
között leggyakrabban kalandvágy, a szórakozás, a barátokkal való találkozás, a szülők között 
kialakult ellentétek illetve a gyermekekre való odafigyelés hiánya szerepelt. 
 
2008 a „Család éve” volt. Ennek szellemében a tárgyévben széleskörű bűnmegelőzési 
tevékenységet végeztünk.  
Nagyszabású kerekasztal megbeszélést tartottunk a megyei jelzőrendszer szervezetei 
bevonásával, ahol értékeltük a közös együttműködési megállapodásban foglalt feladatok 
végrehajtását, megtárgyalásra került a kiskorú elkövetőkkel kapcsolatos szignalizációkból 
adódó feladatok, az eseti gondnok kijelölésével kapcsolatos egységes gyakorlat 
alkalmazásának kérdésköre.  
Az érintett szervek részéről a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival a rendszer hatékony 
működtetése érdekében folyamatos, napi a kapcsolattartás. A megye 75 településének jegyzői, 
a kapitányságok vezetői, továbbá a gyámhatóságok vezetői együttműködve a Békés Megyei 
Közigazgatási Hivatal Gyámhivatalával egy hatékony és megfelelő jelzőrendszert 
működtetnek. A potenciálisan veszélyeztetett kört felvilágosítjuk a családon belüli erőszak 
megelőzésének lehetőségeire.  

 
A bűncselekmények megelőzése érdekében végzett munka egyik kiemelkedően fontos 
részének tekintettük a lakosság tájékoztatását, bízva abban, hogy felvilágosító 
tevékenységünk által az állampolgárok nagyobb odafigyeléssel és körültekintőbb 
magatartásával megelőzik a vagyon elleni bűncselekményeket (betöréses lopás, zseblopás, 
stb.). 
Kiemelt figyelmet kapott a településektől távol, „a külvilágtól elzárt” tanyavilágban élő idős, 
magányos emberek élet- és vagyonbiztonságának javítása, mely feladatokat az un. „Tanya-
program” keretén belül hajtottuk végre. 
2008-ban 20.000 db, megelőzést és biztonságot szolgáló információkat tartalmazó kiadványt 
juttatunk el a megyében élő időskorúak részére, e feladat végrehajtásában nagy szerepet 
vállalt a Magyar Posta Zrt. Ű 
 
A drogfogyasztás és a kábítószer-bűnözés megelőzése területén elsősorban a kereslet 
csökkentésére fordítunk kiemelt figyelmet. Ennek keretében a közoktatási rendszerben 
tanulmányokat folytató általános, közép és főiskolás korosztályra koncentráltunk. A 
korosztályoknak megfelelően a DADA, ELLEN-szer program oktatásával, komplex 
bűnmegelőzési programmal álltunk a tanulók és szüleik rendelkezésére.  
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A társszervek által biztosított egyéb lehetőséget is kihasználtuk, hogy minél több fiatallal 
találkozzunk, így pl. a Dohányzás Elleni Világnapon a Csaba Centerben az ÁNTSZ 
szervezésében, ahol a drogok káros hatásai is kiemelt témaként szerepelt. Hasonló rendezvény 
lebonyolítására került sor az AIDS Világnapján szervezett programon is (kb.3000 fő 
részvételével). 
Számos szülői és tantestületi értekezleten vettünk részt, nyári táborokban, strandokon 
jelentünk meg, ahol a kábítószer-fogyasztás megelőzése kapcsán tartottunk előadásokat illetve 
osztottunk szét az érdeklődők részére propaganda anyagot, mely érintette a bűn- és baleset-
megelőzési témaköröket is. 
 
Balesetmegelőzés 
 
A városi kapitányságok közreműködésével valamennyi, az ORFK-OBB által meghirdetett 
felmenő rendszerű közlekedésbiztonsági vetélkedő (Közlekedésismereti Tanulmányi Verseny, 
Középiskolás Közlekedésbiztonsági Kupa, Kerékpáros Iskola Kupa, Rendőr-motorkerékpáros 
és Járőr-gépkocsivezetők Versenye, Polgárőr Vetélkedő, Rendőri Karos Forgalomirányító 
verseny) megyei döntője megrendezésre került. 

 2008.-ban a megye 153 oktatási intézménye (77 óvoda, 76 iskola) vett részt a 
„Közlekedésbiztonság Gyermekszemmel” rajzpályázaton.  

 Az ORFK - OBB-hez év elején benyújtott 11 pályázat közül 7 pozitív elbírálásban 
részesült. 

 A gyermekbalesetek megelőzése érdekében a 2007/2008-as tanévben is meghirdetésre 
került a megye 10 általános iskolájában a „Zebra Akadémia” oktató program, melynek 
során 450 fő 3. osztályos tanuló tett sikeres KRESZ-vizsgát és vette át az MBB által 
kiállított oklevelet. 

 Május és szeptember hónapban ismét munkába álltak a „Zebra Zsaruk” és rendőri 
jelenlét mellett vigyázták az iskolájuk előtti kijelölt gyalogos átkelőhely közlekedési 
rendjét, segítették társaik biztonságos átkelését az úttesten. A diák „zsaruk” felkészítése 
a feladatra  a „Zebra szakkörben” folyamatos volt. 
- A gyermekek biztonságának elősegítése és növelése érdekében 2008. szeptember 1. 

napjától „Az iskola rendőre” címmel bűn- és baleset-megelőzési program 
meghirdetése történt meg, amely az általános iskolai oktatásra épül, és elősegíti a 
rendőrség által a gyermekek felé irányuló bűn, és baleset-megelőzési tevékenységet. A 
programhoz megyénkben csatlakozott 97 általános iskola vezetése és diákjai közvetlen 
kapcsolatban vannak az   „ISKOLA RENDŐR”-rel. A programban 96 fő hivatásos 
állományú rendőr vesz részt.  

- Újszerű kezdeményezés volt a nyár folyamán kiírt „Figyelje a táblákat és jelezze a 
hibákat” elnevezésű kampány, amely a közlekedő lakosságot igyekszik bevonni a 
baleset-megelőzési munkába.  

 Az év I-IX. hónapjában a VBB titkárok 56 alkalommal 1975 óvodás, 444 alkalommal 
22735 általános iskolás, 26 alkalommal 1022 fő középiskolás, 3 alkalommal 279 fő 
vállalati dolgozó részére, 72 alkalommal szülői értekezleten 5543 fő részére, 32 
alkalommal pedig egyéb helyen 1093 fő részére (összesen 502 alkalom 28.144 fő) 
részére tartottak propaganda és ismeretterjesztő előadásokat. Az osztályfőnöki órákon és 
a szülői értekezleteken szeptember 1-től részt vettek az „iskola rendőrök” is.    

 Október 03.-án megrendezésre került a „Megvilágosodás Napja” elnevezésű kerékpáros 
propaganda akció, melyben a megye 29 településén 43 kerékpár szerviz vett részt.  

A helyi médiában 120 alkalommal jelent meg figyelemfelhívó, illetve a programokról 
hírt adó újságcikk. A megyében működő kábelcsatornák folyamatosan vetítették az 
OBB által kiadott propaganda kisfilmeket. 
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V. 

EGYÜTTMŰKÖDÉSEK 
 
Támogató együttműködőink körébe tartozott a Vám- és Pénzügyőrség, a Nemzetbiztonsági 
Hivatal Békés Megyei Kirendeltsége, az RSZVSZ,  a MÁV ZRt., a Katasztrófavédelem, a 
Magyar Közútkezelő Kht., a Szerencsejáték Felügyelet, a Munkabiztonsági Felügyelőség, a 
DALERD Rt., a KÖVIZIG, a Kőrös-Maros Nemzeti Park, az APEH, valamint a települési 
önkormányzatok (szociális irodák, közterület felügyeletek, mezőőrségek munkatársai) és a 
megyei polgárőr és vagyonvédelmi szervezetek tagsága is.  
 
A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság és a Megyei Főügyészség közötti kapcsolat továbbra 
is kiemelkedően jó. Különösen a speciális ügyekben (életellenes, fiatalkorú elkövető elleni 
eljárásokban, kiemelt bűnügyek nyomozása során) továbbra is szükséges a fokozott ügyészi 
iránymutatás és ellenőrzés. 
A Békés Megyei Nyomozó Ügyészséggel az együttműködés kiváló. Olyan ügyekben, ahol az 
Ügyészség intézkedésére van szükség, minden esetben készségesen állnak rendelkezésre. A 
rendőröket érintő jogsértésre utaló bejelentésekről, feljelentésekről rendszeresen 
konzultálunk.  
A Szegedi Katonai Ügyészséggel a kapcsolatunk korrekt. Az ügyek vizsgálatánál felmerült 
problémákat a területtartó katonai ügyésszel minden esetben megbeszéljük és az 
útmutatásának megfelelően járunk el.  
A közterületi állomány rendszeresen lát el közös feladatokat a Békés Megyei 
Fogyasztóvédelmi Felügyelőség, a Munkabiztonsági és Munkaügyi Felügyelőség és az APEH 
munkatársaival. 
 
Elhelyezkedésünkből adódóan a szomszédos Románia határ menti megyéivel törekszünk a 
nemzetközi rendőri kapcsolat kiépítésére, fenntartására. 
2008-ban az integrációval összefüggésben felvettük a kapcsolatot a Bihar Megyei Rendőr-
főkapitánysággal  és a Nagyváradi Határrendőr Igazgatósággal is. 
Az Arad Megyei Rendőr-főkapitánysággal továbbra is szoros kapcsolat kiépítésére 
törekszünk, melynek keretén belül  partner szervezetként csatlakoztunk a román fél által az 
EU Bizottság  Szabadság, Biztonság, Jogegyenlőség Főigazgatósága által kezelt 
"Bűnmegelőzés és bűnözés elleni küzdelem" című egyedi támogatási program kiírásra 
benyújtott tervezetéhez, amely sajnos nem nyert EU támogatást. 
 
Adományok és támogatások alakulása 
 
Főkapitányságunk 2008-ban az önkormányzatoktól, alapítványoktól eszközöket és a 
működési kiadások finanszírozásához több esetben pénzbeli támogatást is kapott.   
 

• A Békés Megyei Önkormányzat egyszeri pénzbeli támogatást nyújtott a 
főkapitányságnak a családon belüli erőszak megelőzési program szervezési 
költségeinek fedezéséhez.  

 
• Battonya Város Önkormányzata egyszeri pénzbeli támogatást nyújtott a 

főkapitányságnak a Battonyai Határrendészeti Kirendeltségen használatban lévő 
gépjárművek üzemanyagköltségének fedezéséhez. 
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• Elek Város Fejlődéséért Közalapítvány egyszeri pénzbeni támogatást nyújtott a Gyulai 

Rendőrkapitányságnak Elek város területén a közbiztonság érdekében végzett 
tevékenység feltételeinek javítására. 

 
• Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata egyszeri pénzbeli támogatást nyújtott a 

Gyulai Rendőrkapitányságnak a Kétegyháza nagyközség területén végzett fokozott 
közterületi szolgálat közbiztonsági feladatainak ellátásához . 

 
• Gyula Város Önkormányzata két alkalommal nyújtott pénzbeli támogatást a Gyulai 

Rendőrkapitányságnak a kapitányság működését segítő technikai eszközök 
fejlesztésére, illetve az idegenforgalmi szezonban végzett tevékenységekre , amely 
magában foglalja a többletszolgálatok által keletkező túlmunka ellentételezését, 
üzemanyag illetve telefonköltségeket. 

 
• Vésztő Város Önkormányzata egyszeri pénzbeli támogatást nyújtott a Szeghalmi 

Rendőrkapitányságnak a Vésztő város közbiztonsága érdekében végzett járőrszolgálati 
tevékenység feltételeinek javítása érdekében 2 db segéd-motorkerékpár beszerzéséhez. 

 
• Szarvas Város Önkormányzata a Szarvasi Rendőrkapitányság technikai eszközeinek 

megújítása és a közterületi intézkedések hatékonyságának növelése érdekében tárgyi 
eszközöket adományozott  ( digitális kamera és fényképezőgépek, laptopok ).  

 
• Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata a rendőrség tevékenységi körében 

felmerülő feladatok helyi ellátása céljából a tulajdonában álló Békésszentandrás, Fő u. 
22. szám alatti ingatlanban egy 22 négyzetméter alapterületű  irodahelyiség és a 
szociális helyiségek tekintetében határozatlan időre szóló közös használati jogot 
biztosított a Szarvasi Rendőrkapitányság részére . 

 
A támogatások is hozzájárulnak ahhoz, hogy a lakosság jobban érzékelje a folyamatos 
közterületi rendőrségi jelenlétet, és eredményesebben megvalósulhasson a „látható rendőrség” 
program. 

 
VI. 

KOMMUNIKÁCIÓ, 
KAPCSOLATTARTÁS 

 
Kommunikáció 
 
Az integráció a szóvivői létszám bővülését is eredményezte. 2008. január 1-től két 
sajtóreferens teljesít szolgálatot főkapitányságunkon.  
A sajtóreferensek mellett további három olyan munkatárs volt, akik a sajtó tájékoztatásával, 
és a referensi feladatok ellátásával is foglalkoztak. A sajtó tájékoztatása természetesen 24 órás 
rendszerben történik, a hétvégi és munkaidőn túli készenlét ellátással.  
Csak kiemelt ügyek és jelentős változások esetén tartottunk sajtótájékoztatót, az ilyen 
alkalmak iránt nagy az érdeklődés, így a továbbiakban is fontos feladat megszervezésük.  
Minden esetben előre elkészített, elektronikusan is továbbított sajtóanyagot kapnak az 
újságírók, mely tartalmazza a leglényegesebb adatokat, információkat. Az összeállított, 
továbbított anyagaink minősége, szakmaisága miatt kifogás nem érkezett. 
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A közvetlen külső kommunikáció folyamatosságát meghatározza, hogy a Békés Megyei 
Rendőr-főkapitányság saját internetes oldallal nem rendelkezik, így csak az Országos Rendőr-
főkapitányság által üzemeltetett, www.police.hu címen elérhető központi oldalon van 
lehetőség híreink közlésére. A „Friss hírek” rovatban helyezzük el minden nap a reggeli rövid 
híreket, és a sajtónak elküldött egyéb tájékoztatókat.  
 
Közvéleménykutatás  
 
2005. évet követően másodszor rendeltünk el közvélemény-kutatást és ügyfél elégedettség 
mérést a megye teljes illetékességi területén. Az integráció első évéről lévén szó a felmérés 
kiterjedt a határrendészeti kérdésekre is.  
A kutatási módszertant az ORFK RIAB 33-99/7-8/2006. ált. számú határozatában újításként 
ismerte el.  Legfontosabb alapeleme, hogy a számítógép által véletlenszerűen generált minta-
kiválasztási metódus nem diszkriminál semmilyen válaszadói rétegcsoportot, megfelel az 
adatvédelmi szabályoknak és az adott település különböző fejlettségű területrészei 
kimutatható módon reprezentáltak a kutatás során. Fontos kiemelni azt is, hogy a módszertan 
segítségével megszólítható a lakosság „csendes többsége” is. Tehát nem csupán a szélsőségek 
vélekedése (pl. lakossági panaszok, rendőr elleni panaszok, Független Rendészeti 
Panasztestület által elbírált panaszok illetve dícsérő levelek) alapján állapítunk meg 
tendenciákat, következtetéseket. 
A közvélemény-kutatás mintája összesen 3867 fő véletlenszerűen kiválasztott felnőtt 
korú volt, melyből 2.532 fő férfi és nő „A” típusú – lakossági vizsgálatra tipizált - 
kérdőívet, 1200 fő „B” típusú – közúti határátkelőhelyekre tipizált -  kérdőívet és 135 fő 
„C” típusú – vasúti határátkelőhelyekre tipizált - kérdőívet töltött ki.  
A kutatás terepmunkáját 186 fő hivatásos állományú kérdezőbiztos, 3228 munkaórában 
hajtotta végre 2008. június 06.- június 27. között a tárgykörben kiadott belső norma alapján. A 
munkálatokat 29 fő kapitánysági és határrendészeti kirendeltség kötelékében dolgozó 
minőségügyi koordinátor irányította közvetlenül. 
 
A lokális bűnügyi-közbiztonsági tűrési index a közvélemény-kutatás adataiból számolt 
jelzőszám, amely kifejezi, hogy a helyi lakosság milyen mértékben tűrőképes a régióban zajló 
bűnözési történésekkel kapcsolatban.  
 
A +100%-tól -100%-ig terjedő skálán a negatív előjelű eredmények a lakosság 
tűrőképtelenségének mértékét fejezik ki, míg a pozitív előjelű eredmények a helyi bűnözési 
történések lakosság általi tűrésének mértékét jelenítik meg.  
2008. évben ez az eredmény Békés megye illetékességi területén átlagosan +75,52% volt.  
 
A lokális bűnügyi-közbiztonsági elégedettségi index az adott rendőri szerv humán és 
logisztikai állapotának, szakmai tevékenységének, munkamoráljának közvéleményi 
megítélését jelzi. A negatív előjel elégedetlenséget jelent, a pozitív előjelű eredmények az 
elégedettség mértékét fejezik ki. 2008. évben a megyei átlag +61,10% volt. 
 
A kutatás összesített mérési eredményei alapján Békés megye felnőtt lakosságának szubjektív 
biztonságérzete és a megye határátkelőhelyeinek ügyfél-elégedettsége összességében kedvező 
képet mutat. 
A kutatás részletes eredményeit több száz oldal terjedelmű tanulmány foglalja össze, melynek 
alapján a megye 8 rendőrkapitánysága és 5 határrendészeti kirendeltsége intézkedési tervet 
készített.  
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VII. 

ÖSSZEGZÉS 
 
Az elmúlt évben történt eseményeket és a feladatok ellátását értékelve kijelenthetjük, hogy 
kiemelt célkitűzéseinket teljesítettük, illetve korábban elért eredményeinket stabilizáltuk.  
 
Jó úton haladunk az integrált állomány egységes arculatának, fellépésének, reagáló-
képességének megteremtésében. 
 
„ A biztonság, a bizalom és a becsület rendőrségi program”, valamint a „Védőbástya 
program” által körvonalazott szakmai feladatok –beintegrálódtak a Békés Megyei Rendőr-
főkapitányság előző évi munkatervébe is.   
A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság stratégiai célkitűzése az elfogadható, élhető, jövőt 
szavatoló biztonság megteremtése és fenntartása. A prioritások figyelembe vételével kiemelt 
feladatként jelentkezik: 
 
1.)  Nagyobb biztonság szolgáltatása    

 Felkészülés a ’’Közterületi biztonság évéhez’’ kapcsolódó feladatok végrehajtására 
 A kiemelt bűncselekmények felderítési és nyomozási eredményességének megtartása, 

lehetőség szerinti javítása. Az állampolgárok magántulajdonát veszélyeztető 
bűncselekmények további kiterjedésének megakadályozása. Fokozott figyelmet kell 
fordítani a betöréses lopások, ezen belül is lakásbetörések, a gépjárművek sérelmére 
elkövetett bűncselekmények visszaszorítására, a felderítő munka javítására.  

 A közterületi rend fenntartása, a különféle demonstrációk szakszerű és törvényes 
biztosítása.  

 A személyi-sérüléssel járó közlekedési balesetek számának csökkentése érdekében 
kifejtett rendőri tevékenység fokozása, a passzív biztonsági eszközök használatának 
kiemelt ellenőrzése, hatékony fellépés a gyorshajtás és az ittas vezetés ellen. 

 
2.)  EU csatlakozásból, integrációból adódó rendőri feladatok végrehajtása    

 Részvétel a nemzetközi bűnügyi együttműködés mindenoldalú feltételeinek 
megerősítésében. A magyar-román határmenti együttműködés fokozása. 

 
3.)      Az MRFK  likviditásának és működőképességének fenntartása érdekében szigorú 

gazdálkodással kell biztosítani a feladatok maradéktalan végrehajtását, a 
tartozásmentes költségvetést. 

 
4.)  Korrupciótól mentes, etikai értékeinket érvényre juttató működés  biztosítása 
 
5.)  Stabil dolgozói elégedettség elérése, fluktuáció csökkentése, toborzó munka  
             erősítése 
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        Tisztelt Képviselő Testület! 
 
Munkavégzésünk során támaszkodhattunk a megyei és a helyi önkormányzatok véleményére, 
észrevételeire, javaslataira. Együttműködéseinken alapuló munka-kapcsolatrendszert 
eredményesen működtettük, a társadalmi szervezetekkel, más rendvédelmi és egyéb állami 
szervezetekkel hatékonyan dolgoztunk közös céljaink megvalósítása érdekében. 
Együttesen biztosítottuk a megye - a lakosság igényeihez is igazodó - közrendjét, 
közbiztonságát, a  köznyugalom megóvását.  
 
A jövőben is aktív, felelős és kezdeményező partnerként kívánunk együtt dolgozni a civil 
társadalom szervezeteivel, szerveződéseivel, kiemelten az önkormányzatokkal, melyhez 
kérem az Önök segítő közreműködését is.  
 
Kérem beszámolóm elfogadását! 
 
 
Békéscsaba 2009.március 10. 
 
 
                 Dr. Gyurosovics  József 

                r. dandártábornok  
         rendőrségi főtanácsos 
            megyei főkapitány 


