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 Bevezetés 

 

A kapitányság 2013-ban célul tűzte ki, hogy csökkentse a regisztrált bűncselekmények, a 

lakosságot irritáló jogsértések számát, növelje az illetékességi területen élők szubjektív 

biztonságérzetét, a közlekedésbiztonság terén lehetőség szerint megtartsuk az elért 

eredményeinket. 

 

Az illetékességi területhez tartozó településeinken – különböző mértékben, de – működött a 

közmunka program. Ez a lakosság egy részének hosszabb-rövidebb ideig megélhetést, 

elfoglaltságot biztosított. 

Jelentősnek mondható új foglalkoztató, aki a munkanélküliek számán nagyban változtatni 

tudott volna, nem tűnt fel. Pozitív volt, hogy a települések legnagyobb foglalkoztatói nem 

szűntek meg, továbbra is működőképesek. 

 

Több településünkön – kiemelten Balmazújvároson – hajtottak végre olyan beruházásokat, 

felújításokat, melyek a lakókörnyezet szépítését, a közterületek rendjét, a sportolási, kulturális 

lehetőségeket fejlesztették, növelték. 

A közbiztonság fenntartását, javítását elsősorban az Egyeken és Balmazújvároson kiépített 

térfigyelő kamerarendszerek befolyásolták. Mindkét rendszer az év végére, illetve az év 

második felére készült el. Vannak még „gyermekbetegségei”, de néhány ügyben már 

segítették a rendőrség munkáját. 

 

2013-ra megfogalmazott főbb célkitűzéseinket, feladatainkat sikerült elérni, megvalósítani.  

Csökkent a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma, az év teljes időszakában 

valamennyi településünk normál besorolású volt. Közlekedésbiztonsági, baleseti 

helyzetünkben lényeges változás nem következett be. 

 

 A bűnügyi helyzet értékelése 

 

A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság illetékességi területén az Egységes Nyomozóhatósági és 

Ügyészségi Bűnügyi Statisztika (ENYÜBS) adatai alapján 2013. év során 774 

bűncselekmény került regisztrálásra, mely a 2012. évben regisztrált 864 bűncselekményre 

figyelemmel 10,4%-os bűncselekményi szám csökkenést mutat, így tendenciaszerű, 

folyamatos bűncselekményi számcsökkenés állapítható meg 2009–2013. közötti időszakban. 

(1. számú melléklet)   

 

Rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények számának alakulása a bűncselekmény 

elkövetésének helye /település/ szerinti bontásban 2009-2013. évi ENYÜBS adatok 

alapján 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Balmazújváros 830 578 433 398 401 

Tiszacsege 144 144 397 107 100 

Egyek 270 405 292 279 191 

Hortobágy 52 57 62 31 32 

Újszentmargita 34 139 89 49 50 
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Újszentmargita község vonatkozásában stagnálás mutatkozik, a legmarkánsabb csökkenés 

Egyeken következett be. Az egyeki bűnügyi helyzet normalizálódása, javulása a teljes 

illetékességi területre kihatott.  

Az év második felére szinte valamennyi potenciális bűnelkövető börtönben volt. November 

hónapban az egész illetékességi területünkön mindössze egy helyszíni szemlét tartottunk.  

Ebben a munkánkban rendkívül nagy támogatást jelentett a Debreceni Járási Ügyészség 

munkatársaitól. A tavalyi 15 őrizetbe vételünkből 12-nek előzetes letartóztatás lett a vége. 

A helyi elkövetőkkel tudatosítottuk: Amennyiben a területünkön bűncselekményt fognak 

elkövetni, úgy rövid időn belül elfogásra és börtönbe kerülnek. Kezdetben nem hittek nekünk, 

év végére belátták, hogy nem a levegőbe beszéltünk.  

 

A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság eljárásaiban 2013. évben elért nyomozás 

eredményességi mutató 62,8%, amely jelentős emelkedést mutat a 2012. évben elért  44%-

os nyomozás eredményességhez viszonyítottan.  

 
KIEMELTEN KEZELT BŰNCSELEKMÉNYEK LISTÁJA 

Újszentmargita 

  2009 2010 2011 2012 2013 

 emberölés 0 0 0 0 0 

1 szándékos befejezett emberölés 0 0 0 0 0 

 emberölés kísérlete 0 0 0 0 0 

2 testi sértés 1 1 4 2 9 

 súlyos testi sértés 1 1 3 2 7 

 halált okozó testi sértés 0 0 0 0 0 

3 kiskorú veszélyeztetése 0 0 0 1 0 

4 embercsempészés 0 0 0 0 0 

5 garázdaság 4 3 1 0 6 

6 önbíráskodás 0 0 0 0 0 

7 visszaélés kábítószerrel (a 

terjesztői magatartások 

tekintetében) 

[Btk. 282/A. §, 282/B. § (2)-(3) 

bek., 282/C. § (2) bek.] 

0 0 0 0 0 

8 

Lopás 19 24 26 32 19 

személygépkocsi lopás 0 0 0 0 0 

zárt gépjármű-feltörés 0 0 0 0 0 

lakásbetörés 0 0 3 1 2 

9 Rablás 0 0 0 0 0 

10 Kifosztás 0 0 0 0 0 

11 Zsarolás 0 0 0 0 0 

12 Rongálás 0 0 0 0 0 

13 Orgazdaság 2 0 0 0 3 

14 Jármű önkényes elvétele 0 2 0 0 0 

 

A testi sértések, garázdaságok tekintetében az előző évihez képest jelentős emelkedés 

tapasztalható, míg a lopás tekintetében jelentősen csökkent a rendőri eljárásban regisztrált 

bűncselekmények száma.  

 

A vagyon elleni jogsértések gyakorlatilag két turnusban váltak ismertté. Az elkövetők fel 

lettek derítve, egy hatóságunk előtt már korábbról ismert elkövetői kör volt érintett az 

ügyekben. A második esetben az egyik elkövetőt őrizetbe vettük, azonban a bíróság nem 

helyezte előzetes letartóztatásba. Az őrizet visszatartó ereje azonban érvényesült, ezt követően 

nem váltak ismertté ilyen jellegű jogsértések. 



 4 

A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság eljárásaiban a kiemelt bűncselekmények 

tekintetében a nyomozáseredményességet összességében a 2012. évi 34,8%-os 

eredményhez képest sikerült 51,5%-os szintre emelni.  (2. számú melléklet) 

 

Kiemelt, a lakosság szubjektív biztonságérzetét jelentősen befolyásoló, súlyos 

bűncselekményt nem követtek el 2013-ban.  

 

A 2013. évben a rendőrkapitányság illetékességi területén bekövetkezett két rablás elkövetői 

ismertté váltak, velük szemben a büntetőeljárások folyamatban vannak. E nyomozások nem 

kerültek 2013. évben befejezésre, ezért mutat a statisztika a rablások vonatkozásában 

pillanatnyilag a 0%-os nyomozás eredményességet. Az elkövetők mindkét ügyben előzetes 

letartóztatásban vannak. 

 

A bíróság elé állítások, a gyorsított eljárások lefolytatása kiemelt feladat a rendőrség számára. 

Ezen eljárások előnye, hogy rövid ideig tart a nyomozás, nincsenek elhúzódó, több évig tartó 

tárgyalások, a sértett hamar elégtételt kaphat. 

A bíróság elé állításra alkalmas ügyek folyamatosan figyelemmel kísérése megtörténik. A 

nyomozás elrendelésekor, illetve a nyomozás menetében a parancsnoki revízió minden 

esetben kitér a bíróság elé állítás feltételeinek meglétének vizsgálatára is.   

 

A bűnüldöző munka 

 

A közterületen elkövetett bűncselekmények száma 2013. évben kiugróan magas volt, annak 

ellenére, hogy az e kategóriába tartozó bűncselekmények miatt elrendelt nyomozások közül 

annyit sikerült eredményesen befejezni, amennyi 2012. évben mindösszesen regisztrálásra 

került.  

 

Ezt tükrözi vissza a közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozás eredményességi 

mutatója is, mely a közterületen elkövetett kiemelt bűncselekményi kategóriák esetében 

72,3%, valamennyi közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmény viszonylatában 75,5%, 

mely nyomozás eredményesség –  visszatekintve 2009. évtől – jelentős javulást mutat. (3. 

számú melléklet)  

 

A testi sértések, garázdaságok emelkedése tekintetében közvetlen, direkt ráhatással nem bír a 

rendőrség. Az esetek elemzése-értékelése alapján döntően e cselekmények ad hoc jellegűek. 

Megelőzésükre minimális lehetőség adódik, de törekedni kell a megelőzésre a potenciális 

veszélyzónákban is, mint a szórakozó helyek, kocsmák környezetében a Rendészeti Osztállyal 

szorosan együttműködve, a bűncselekmények elemzéséből kigyűjthető adatok 

felhasználásával elkészített tervszerű, fokozott közterületi jelenléttel. 

Az alkohol szerepe a bűnelkövetésben a testi sértések és garázdaságok esetében direkt módon 

megmutatkozik. A kábítószer szerepe a bűncselekmények elkövetésében nem jellemző, 

ellentétben a rivotril elnevezésű kábító hatást kiváltó gyógyszertől, amely tekintetében 

visszatérően olyan bizonyítékok merülnek fel, hogy a tettes a cselekményét e gyógyszer hatása 

alatt követte el, illetve egy rablási cselekmény során kétséget kizáróan megállapítható volt, 

hogy a bűncselekményt bódító hatású gyógyszer megszerzése érdekében követték el.  

 

Az erőszakos, garázda jellegű jogsértések magas számát érzékelve, a legkritikusabb időszakra, 

péntek éjszakára Balmazújvároson megnöveltük a közterületi jelenlétünket. Négy-hat fő 
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teljesített szolgálatot a korábbi két fővel szemben. Közülük egy páros civil ruházatban, és civil 

jellegű gépkocsival látott el szolgálatot. 

Jelentős eredményt, áttörést így sem értünk el, az állampolgári agresszió, a konfliktust ököllel 

lezáró magatartás továbbra is jellemző. Mivel az elemzéseink alapján az ilyen jogsértések egy 

része kocsmából, szórakozóhelyről indul ki, ezért a jövőben szorosabb, szigorúbb ellenőrzést, 

fellépést fogunk tanúsítani a szórakozóhelyekkel kapcsolatban. 2014-re kezdeményeztük 

valamennyi önkormányzatnál a közterületi szeszesital fogyasztás megtiltására vonatkozó helyi 

rendelet megalkotását. 

 

A garázdaságok másik – nem jelentéktelen csoportját – az ismerősök, rokonok közötti 

konfliktus alkotja. Ezek általában nem a nyilvánosság előtt kezdődnek, hanem jellemzően a 

magán szférában, lakáson, udvaron belül, mely a későbbiekben jut ki a közterületre, amely 

már mások számára is érzékelhető.  

A konfliktus kezelés tanítása, az eszköztárak kiszélesítése társadalmi feladat, mely már az 

egészen kisgyermek korban (2-3 év) megkezdődik. Ma már szinte közhely, hogy a korábban 

jótékonynak hitt rajzfilmeknek komoly szerepe van a későbbi agresszió kialakulásában. 

Bűnmegelőzési, iskola rendőri tevékenységünkben nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a 

gyermekekben tudatosítsuk, ököllel elégtételt venni törvényellenes és büntetést von maga 

után.  

 

Vagyon elleni jogsértésekben érintett bűnözőink elsősorban élelmiszerlopások (baromfi, 

sertés, szarvasmarha, stb.), fémkereskedelmi engedélyköteles fémtárgyak, munkagépekben 

tárolt üzemanyagok eltulajdonítása révén szereznek jövedelmet, melynek során az elhagyott 

lakóházak, közterületen hagyott kerékpárok, őrizetlen telephelyek a bűnelkövetések fő 

célpontjai.  

 

Sajnos továbbra is megfigyelhető a sértetti közrehatás, amikor az áldozat könnyíti meg az 

elkövetők dolgát. Nem egyszer ők teremtik meg az alkalmat, a lehetőséget a jogsértésre. Az 

üzletek előtt lezáratlanul hagyott kerékpárok, a rajtuk elhelyezett árucikkek, a nyitott 

gépkocsik, őrizetlen lezáratlan mezőgazdasági telephelyek, mind-mind az elkövetőt segítik. 

Fentiekből adódóan előre vetíthető, hogy továbbra is a szabálysértési értékre minősítő 

körülménnyel (dolog elleni erőszak, bekerített helyre behatolás, üzletszerűség) elkövetett 

lopás vétségek, valamint a kisebb, illetve nagyobb értékre dolog elleni erőszakkal elkövetett 

lopás bűntettek elkövetése lesz a jellemző.   

 

A fentiek alapján a Balmazújvárosi Rendőrkapitányság 2013. év bűnügyi tevékenysége jónak 

értékelhető, azonban az eredmények megtartása, a szakmai munka fejlesztése, javítása 

érdekében további intézkedések megtétele szükséges.  

 

A tulajdon elleni szabálysértések 

 

A bűncselekmények megelőzése, felderítése mellett kiemelt feladat volt 2013-ban is a 

tulajdon elleni szabálysértések kezelése. Ezek a jogsértések „csak” a kár mértéke alapján 

térnek el a bűnügyektől, a lakosság biztonságérzetét ugyan úgy befolyásolják. 

Az ismertté vált ügyek száma – a bűnügyekhez hasonlóan – csökkenést mutat az előző évihez 

képest. Ennek oka, hogy az elkövetők nem mérlegelnek: most szabálysértést, most pedig 

bűncselekményt követek el, vagyis azon elkövetők „hiánya”, akiket a büntetőeljárások során 

vontunk ki a közösségből, éreztette hatását a tulajdon elleni szabálysértések területén is. 
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2013. évben a kapitányság illetékességi területén összesen 238 esetben indult eljárás tulajdon 

elleni szabálysértés elkövetése miatt. 

 

2013. évben a szabálysértési előkészítő eljárások tekintetében valamennyi tényállásra 

vonatkozóan 261 ügyet indítottak, melyek közül a legjellemzőbb a lopás (iktatott ügyek 

60,5%-a.).  

 

Az ismeretlenes ügyek tekintetében a kapitányságunk felderítési mutatója 2013. évben 

31,58%-os volt. 

Újszentmargita területén 7 elzárással is sújtható szabálysértés indult, melyből 2 vált ismertté. 

Az indított ügyek közül eljárás indult 4 lopás, 2 szándékos rongálás, 1 jogtalan elsajátítás 

miatt.  

 

A lopás mellett az illetékességi területünkön az internetes csalások száma magas. Több 

felhívásunk ellenére még mindig sokan bedőlnek az internetes csalók trükkjeinek. Előre 

elutalják a vételárat, majd az áru vagy meg sem érkezik, ha mégis, akkor nem azt kapta, mint 

amit vásárolni szeretett volna. Gyakran a futár távozása után bontják ki a csomagot, melyben 

értéktelen tárgyat találnak. Természetesen az eladó már nem érhető el a korábbi telefonján, az 

e-mailekre nem válaszol. Ezeknek az eljárásoknak általában büntetőeljárásra áttétel a vége, 

mivel megállapítjuk, hogy az „eladó” ellen már több eljárás is folyik, így üzletszerűség miatt 

bűncselekmény történt. 

 

A tulajdon elleni szabályértések elkövetőivel szemben a törvény lehetővé teszi az őrizetbe 

vételt és a gyorsított eljárást. Ez gyakorlatilag a büntetőeljárásoknál már említett bíróság elé 

állítással azonos jogintézmény. Az elkövető 72 órán belül ítéletet kap az általa elkövetett 

cselekmény miatt. A lakosság felé is üzenet, hogy az igazságszolgáltatás gyorsan és 

hatékonyan lép fel a jogsértőkkel szemben. 

Az elkövetői körök tekintetében megítélésem szerint jelentős visszatartó hatásai voltak az 

őrizeteknek. Ahogy egyikük fogalmazott: „Nem érdemes kimenni fát lopni, mert három napot 

kap érte az ember!” 

Természetesen az őrizetbe vételeknél differenciálunk, nem a 70 éves, büntetlen előéletű, 

boltból egy csokit lopó nénivel szemben alkalmazzuk, azok viszont, akiknek priuszuk van, 

egyébként is bűnöző életmódot folytatnak, minden esetben számíthatnak az őrizetbe vételre. 

 

A lopások jellege igazodik a bűncselekményekhez, de talán jellemzőbbek a falopások, 

termény, kerékpár és bolti lopások.  

  

Rendészeti tevékenység 

 

A látható, a lakosság számára érzékelhető rendőri jelenlétet minden esetben az adott terület 

bűnügyi- közbiztonsági helyzetéhet igazítjuk, melyet alapos elemző-értékelő munka előz meg.  

 

Amennyiben egy-egy településen gond, probléma jelentkezik a közbiztonság terén, úgy a 

rendelkezésre álló erőinket is oda csoportosítjuk. Erre volt jó példa 2012-ben és 2013. év 

elején az Egyekre vezényelt négy fő járőr. Amint sikerült a település bűnügyi helyzetét 

stabilizálni, rendbe tenni, a kivezényléseket megszüntettük, átcsoportosítottuk oda, ahol 

nagyobb szükség volt rájuk.  

 

Az egyenruhás állomány az alábbiak szerint volt jelen a közterületeken: 
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Közterületi szolgálatra 

vezényelt állomány(fő) 

2012. év 2013. év % 

4486 fő 4161 fő -7.25  % 

 

Kapitányságunkon a kiemelt idegenforgalmi területek közé tartozik Hortobágy község és a 

Hortobágy területe, Balmazújváros és Tiszacsege város idegenforgalmilag frekventált 

területei. Az elmúlt években az idegenforgalom viszonylatában csökkenés mutatható ki, 

azonban vannak olyan fejlesztések pl. balmazújvárosi új fedett gyógyfürdő, mely a korábbi 

éveknél nagyobb számú látogatót vonzott. A sérelmükre elkövetett jogsértések száma 

elenyésző.  

 

Újszentmargita településen az elmúlt évben, nagy tömegeket vonzó rendezvény során kirívó 

jogsértés nem történt.  

 

Kapitányságunk felépítésére jellemző, hogy a székhelyi várostól 30-40 kilométerre találhatóak 

a rendőrőrsök és az önálló kmb. irodák is. Az állomány 2/3 része azonban Balmazújvároson 

dolgozik.  

Ezeknek a területi és szervezeti adottságoknak a figyelembevételével törekszünk a reagáló 

képességet minél magasabb fokon biztosítani.   

 

A szolgálat szervezésénél azt az elvet követjük, hogy Balmazújvároson 24 órás rendőri 

lefedettséget biztosítunk, míg az őrsök területén a létszámhelyzet, valamint az aktuális 

feladataink tükrében minden esetben törekszünk a 24 órás vagy ahhoz közelítő rendőri 

lefedettség biztosítására. 

 

A körzeti megbízotti szolgálat mellett – elsősorban Balmazújvároson – az év döntő részében 

volt közterületi járőri szolgálat is, így a körzeti megbízottak végezhették a klasszikus kmb. 

feladatokat. 

 

Az állomány intézkedési aktivitása az év egészét nézve jó színvonalú volt, bár voltak benne 

hullámzások, de az elmúlt évek adataihoz viszonyítva javulást értünk el.  

 

A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály Közrendvédelmi Alosztályának 

intézkedési aktivitása az elmúlt évek viszonylatában, a számadatok tükrében az alábbiak 

szerint alakult.  

 

E l f o g o t t  s z e m é l y e k 

Bcs. Miatt Körözés miatt Egyéb Összesen  

% 2012. év  2013. év 2012. év 2013. év  2012. év 2013. év  2012. év  2013. év 

25 64 14 26 7 5 46 95 51,58 % 

 

Az elfogott személyek számában jelentős növekedés van, mely részben abból is adódik, hogy 

bűnügyi és közrendvédelmi egyeztetések, bűnügyi elemzések alapján az állomány azokon a 

területeken teljesít szolgálatot, ahol az bűnügyileg indokolt.  

 

A közbiztonságilag frekventált helyek visszatérő, nagyobb rendőri létszámmal történő 

ellenőrzése is nagymértékben befolyásolta e mutató növekedését.      

 

A körzeti megbízottak folyamatosan vezetik a körözöttek nyilvántartását, melyben a 

szükséges frissítéseket rendszeresen végrehajtják.   



 8 

 

Az elfogott személyek számának alakulása 2009-2013. között: 

 

E l f o g o t t  s z e m é l y e k  

Év Bcs. miatt Körözés Egyéb Összesen 

2009 6 15 2 23 

2010 10 12 - 22 

2011 36 16 1 53 

2012 25 14 7 46 

2013 64 26 5 95 

 

Előállítások száma: 2012. év 2013. év % 

228 273 19,73  % 

 

Az előállítások számának alakulása 2009-2013. között: 

 

2009.év 2010.év 2011.év 2012.év 2013.év 

65 99 225 237 290 

 

Az előállítások számának növekedése több okra vezethető vissza. Egyik, hogy jelentősen nőtt 

az ittas járművezetőkkel szemben kezdeményezett eljárások száma, a másik, hogy a bűnügyi 

szolgálat az eredményes intézkedéseit szinte minden esetben a rendészettel közösen hajtotta 

végre. Az egyenruhás állomány ezeknél az intézkedéseknél nem csak az előállításokat 

foganatosította, hanem aktívan részt vett pl. a házkutatások végrehajtásában is. 

Az elmúlt évektől eltérően jelentős számú ittas vezetőt szűrtek ki a járőrök a közutakon. A 

helyi és regionális sajtóban többször megjelentettük, propagáltuk, hogy milyen komoly és 

súlyos büntetéseket szabnak ki a bíróságok az ittasan gépjárművet vezetőkre, ennek a 

visszatartó hatása azonban nem érvényesült, melynek okát tovább keressük. 

 

A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése 

 

Jelenleg a kapitányságunk állomány táblája alapján 12 fő rendszeresített körzeti megbízotti 

státusz van. Ezen státuszok közül 10 volt év végén betöltve. Az üres 2 egyeki státusz 

betöltésére a szükséges intézkedést megtettük, mely alapján a saját állományunkból 2 fő 2014. 

január 1-jei hatállyal megbízásra került körzeti megbízottnak. Ezt figyelembe véve 2014. 

január 1-jétől üres körzeti megbízotti státusszal nem rendelkezik a kapitányságunk.  

 

A körzeti megbízottak tevékenységét tekintve megállapítható, hogy mindegyik körzeti 

megbízott folytatott és hajtott végre nyomozati tevékenységet, valamint részükre bűnügyi irat, 

bűnügyi megkeresés, általános ügyek, elővezetések végrehajtása, eseti jelleggel szabálysértési 

előkészítő eljárási ügyek is kerültek szignálásra.  

Több esetben is sikerült ismeretlen elkövető által elkövetett bűncselekményben felderítést 

produkálniuk. Rendkívül pozitív, hogy több információvásárlást is foganatosítottak a 

körzeti megbízottak. 

 

Az elvárásoknak megfelelően hajtottak végre közös szolgálatot különböző társszervekkel, az 

intézkedési mutatójuk megfelelő.     
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Körzeti megbízottjaink zöme egyben iskola rendőre is. A mellékbüntetések nyilvántartását, 

naprakészen tartását, az abban foglaltak ellenőrzését, saját körzetük vonatkozásában 

folyamatosan végzik. Az időskorúakkal kapcsolatos kapcsolattartási, ellenőrzési 

kötelezettségeiket végrehajtják. 

A körzeti megbízottak tevékenységének értékelésekor kritikusan meg kell állapítani, hogy a 

végrehajtás színvonalában még van hová fejlődni. Jelentősebb, főként hatékonyabb részvételt 

várok el a bűnügyi felderítési tevékenységben, az információ beszerzésében. Az iskola 

rendőri, az időskorúakkal kapcsolatos feladatok terén is növelni kell a munka színvonalát, az 

aktivitást, csakúgy, mint az együttműködőkkel történő közös szolgálatok számát. 

 

Amennyiben ezek a célok megvalósulnak, úgy a kapitányság egészének munkájában, 

eredményeiben is kimutatható lesz a javulás, hiszen 12 fő munkájának lényeges javulása már 

szervezeti szinten is tetten érhető. 

 

Közlekedésbiztonsági helyzet, abban bekövetkezett változások 

 

A Hajdú-Bihar megye közútjain bekövetkezett közlekedési balesetek tekintetében kiemelkedő 

eredményként könyvelhető el — az elmúlt évhez hasonlóan —, hogy a Balmazújvárosi 

Rendőrkapitányság illetékességi területén következett be 2013. évben is a legkevesebb 

személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset. 

 

2013-ban a Balmazújváros Rendőrkapitányság illetékességi területén összesen 66 közlekedési 

baleset történt, szemben a bázisévben (2012.) bekövetkezett 72 közúti balesettel, amely 8,3%-

os csökkenést jelent, mely az évek óta tartó folyamatosan csökkenő baleseti adatokhoz 

igazodik.  

A közlekedési balesetek között emelkedés mutatkozik a személyi sérüléssel járó balesetek 

vonatkozásában, hiszen 2013-ban 36 sérüléssel járó (26 könnyű, 7 súlyos, 3 halálos) baleset 

következett be, 2012. évben pedig  csak 25 személyi sérüléssel járó balesetet regisztráltunk. 

(4. számú melléklet, 1-2. adattábla). 

 

Ezen a területen évek óta jelentős stagnálás mutatkozik. 2012. év extrém alacsony 25 személyi 

sérüléssel járó baleseti számadataihoz képest (6 hónapon keresztül nem volt a személyi 

sérüléssel járó baleset az őrsök területén), 2013. évben 36 személyi sérüléssel járó baleset 

történt (az év 303 napján nem történt közlekedési baleset a kapitányság illetékességi 

területén). 

A számozott mellékutak közül a 3316-os számú úton 1 halálos kimenetelű, 1 súlyos és 3 

könnyű sérüléssel járó baleset következett be. A 3323-as számú úton 5 könnyű, 2 súlyos 

sérüléses és 1 halálos kimenetelű közlekedési esemény következett be. A 3321-es számú úton 

1 könnyű, továbbá egyéb úton 13 könnyű és 5 súlyos sérüléssel járó baleset következett be. (A 

baleseti okok tekintetében a vezető okok a sebesség nem megfelelő alkalmazása, a 

figyelmetlen, gondatlan vezetés, az elsőbbség meg nem adása, illetve egyéb okok is.  

Újszentmargita község közigazgatási területén 2013. évben egy anyagi káros közlekedési 

baleset történt, amely során a jármű vezetője ittas volt. 

Természetesen, mivel kis számokról van szó, az egyes kategóriák csak tájékoztató jellegűek, 

tendenciákat ezekből felállítani nem lehet. 

 

Kapitányságunk illetékességi területén a 2012. évben 1 halálos kimenetelű közlekedési baleset 

történt, mely 1 kivilágítatlan kerékpáros férfi életét követelte. Ezen közlekedési baleset olyan 

jellegű volt, melynek a jövőbeli „megelőzésére” a szükséges intézkedéseket megtettük, a 
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2013. évre vonatkozó megelőzési programunkban a kerékpárral közlekedők kiemelt figyelmet 

kaptak. 

Sajnálatos módon 2013. évben 3 halálos kimenetelű közlekedési baleset következett be, mely 

3 ember életét követelte. A balesetek 2 esetben ittasságból fakadóan következtek be, de a 

harmadik esetben sem zárható ki az alkohol szerepe, ezt még szakértő vizsgálja. A három 

elhalt közül egy fő lakott illetékességi területünkön, ő a Nagyháti Szociális Otthon értelmi 

fogyatékos gondozottja volt.  

A 33. sz. főúton elgázolt férfit napokkal korábban már biztonsági intézkedés keretében 

„megmentették” a járőrök, ezúttal nem tudtunk rajta segíteni.  

A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság területén 2013. évben az előző évi 5 balesethez képest 4 

balesetnek volt ittas az okozója. 

 

Összességében úgy ítélem meg, hogy a működési területen futó közutak közlekedési, baleseti 

helyzete jó, mely megfelel a több éves tendenciáknak. Az ittas vezetők számának csökkentése 

érdekében a 2013-ban történő reagálást tovább vinni 2014-ben is. A sebességmérő berendezés 

üzemeltetése is hozzájárult a kedvező baleseti helyzethez.  

 

2013. június 3-tól a Hajdúnánási Rendőrkapitánysággal közösen üzemeltethettük az előbb már 

említett sebességellenőrző berendezést. Az SCS-103 típusú eszköz felállítási helyeinek 

meghatározását mélyreható elemző-értékelő munka előzte meg, hogy a kollégák a 

balesetekkel leginkább érintett útszakaszokon, a már bekövetkezett balesetek időpontjában 

/napszakban/ leghatékonyabban tudják üzemeltetni a műszert.  

A berendezés „állampolgár barát” üzemeltetése érdekében írásban megkerestük a terület 

polgármestereit, hogy rajtuk keresztül tudjuk meg a lakosság véleményét, hol látnák szívesen 

a sebességmérő üzemeltetését. A beérkező néhány véleményt is figyelembe vettük a 

tervezésnél.  

Az igazgatásrendészeti tevékenység értékelése 
 

2012. év végén az igazgatásrendészeti alosztály megbízott vezetője kérte szolgálati 

viszonyának megszüntetését. Az év egészében közvetlen vezető nélkül végezte jó színvonalon 

a munkáját a három fős állomány, melyért köszönet illeti őket. 

 

A fegyver- és vagyonőr ügyintézésben a 2012-es évhez képest kiugró számadat 2013-ban 

jelentkezett.  

 

A személy- és vagyonőri tevékenységet érintően, a személy- és vagyonőri igazolvány iránti 

kérelmet benyújtók száma csökkent. 

 

A helyszíni bírság végrehajtásával kapcsolatosan 2013. évben 2257 ügy került iktatásra, 

továbbá 344 közigazgatási bírság.  

2012. április 15-ei jogszabály módosítás miatt a helyszíni bírság végrehajtásával 

kapcsolatosan lényeges emelkedés tapasztalható. 2012. évben 888 db helyszíni bírság 

végrehajtás került iktatásra, míg 2013. év ugyanezen időszakában 1502 db.   

 

A szabálysértési feljelentések számában is érzékelhető növekedés 518/622, mely betudható a 

közterületi állomány intézkedési aktivitásának növekedése miatt is. 
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A járművezetéstől eltiltás tekintetében némi emelkedés látható, amely főként a gépi 

meghajtású járművet engedély nélkül vezetőkre, valamint a több kiemelt szabálysértést 

elkövetőkre vezethető vissza. 

Az igazgatásrendészeti tevékenység mérőszámait 5. számú melléklet tartalmazza. 

Bűn- és baleset-megelőzés 

 

A bűnmegelőzési tevékenységünket igyekeztünk a bűnügyi helyzet alakulásához igazítani.   

Több alkalommal szerveztünk fórumokat, amelyeken próbáltuk megszólítani az érintett 

célcsoportot. Hol mi mentünk helyszínre, rendezvényre, olykor civil programhoz 

kapcsolódóan, vagy az épület adottságát kihasználva a kapitányságra invitáltuk a részvételre 

felkért személyeket.  

Bűnmegelőzési fórumot tartottunk több alkalommal, „kocsmák”, vállalkozók, tanyagazdák 

részére. A kapitányságon megtartásra kerülő Közbiztonsági Egyeztető Fórumon értékeltük 

egyebek mellett a bűnügyi helyzetünket, amellyel kapcsolatosan a résztvevők instrukciókat 

kaptak a megelőzés érdekében, azzal a céllal, hogy továbbvigyék a környezetükben élőknek. 

 

A körzeti megbízottak készítettek egy – főként időseknek szóló – felhívást, melyben az 

áldozattá válás lehetőségeit mutatják be. A felhíváson szerepel az adott körzeti megbízott 

fényképe, és elérhetősége, megkönnyítve így a kapcsolatfelvételt. 

Egy-egy ügy lezárása esetén a helyi sajtóban közzé tesszük a bíróság által hozott ítéletet, mely 

a megelőzést, elrettentést szolgálja. Jogszabályi változás esetén felhívjuk a lakosság figyelmét, 

hogy a korábbi „megszokott” eljárás helyett szigorúbb büntetésre számíthatnak. Ilyen volt pl. 

a Btk. változása a falopások tekintetében.  

Az idényjellegű jogsértések megelőzése végett, már az adott időszakot megelőzően már cikket 

jelentetünk meg, hogy mire számítson az, aki vét a törvény ellen (pl. terménylopás). 

 

Gyermek- és ifjúságvédelem 

 

A gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységünk leginkább az iskola rendőre program által 

valósul meg. Az iskola rendőrök folyamatos kapcsolatot tartanak fenn helyi általános, és 

középiskolákkal. Osztályfőnöki órákon visszatérően tartottunk előadásokat, drogfogyasztás, 

valamint a fiatalok körében jellemző jogsértések és azok következményeinek ismertetése 

tárgyában, mivel a tapasztalat azt mutatja, hogy a 14-18 éves fiatalok nincsenek tisztában 

tetteik súlyával. 

 

Minden olyan ügyben, ahol gyermek- vagy fiatalkorú az érintett, a jelzőrendszer működik a 

családsegítő, gyermekvédelmi szolgálatok felé. Az iskolai erőszak, a pedagógusok, diákok 

sérelmére elkövethető, iskolához kötődő bűncselekmények, a kábítószer-fogyasztással 

kapcsolatos eljárási rend ismertetése érdekében március és április hónapban bűnügyi vonalon 

négy alkalommal tartottunk a Rendőrkapitányság épületében bűnmegelőzési célzattal 9. és 10. 

évfolyamos tanulók részére előadásokat.  

 

A családon belüli erőszak kis esetszámban válik ismertté, de alappal feltehetően jelentős a 

látenciában maradó esetek száma. Jellemzően hosszas előzmény után fordulnak csak a 

rendőrhatósághoz a sértettek, amikor már nem látnak más lehetőséget helyzetük javítására. 

A családon belüli erőszak jellemzően házastársak, élettársak között valósul meg. Gyermek 

sérelmére elkövetett fizikai bántalmazás nem vált ismertté. Nehezíti az eredményes eljárás 

lefolytatását, hogy sok esetben a sértettek az elsődleges bejelentést követően házastársukkal 

szemben magánindítványukat nem terjesztik elő, illetve élnek vallomástételre vonatkozó 
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mentességi jogukkal. Az ilyen jellegű bejelentések alapján foganatosított rendőri intézkedések 

során a kollégák minden esetben vizsgálják azt, hogy ideiglenes megelőző távoltartás 

elrendelése szükséges-e, fennállnak-e a feltételei. Ilyen elrendelésre 9 esetben került sor. 

 

Megelőző vagyonvédelem 

 

A vagyonvédelmi lehetőségek vonatkozásában külső vállalkozó cégeket kerestünk meg, hogy 

illetékességi területünkhöz tartozó több településen megtartott bűnmegelőzési fórumokhoz 

kapcsolódóan ismertessék a lehetőségeket.  

    

Egy alkalommal a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési főelőadója 

pályázati úton beszerzett tárlattal is segítette a munkánkat.  

 

Az értékelt évben tovább működtettük a betörést megelőző kártyarendszerünket, amelyet 

kibővítettünk az elhagyott, lakatlan ingatlanok környékének fokozott, visszatérő 

ellenőrzésével. 2013-ban összesen 53 esetben kérte a lakosság, hogy távolléte idején 

fokozottabb legyen a rendőri jelenlét a lakásánál.  

 

Kábítószer prevenció 

 

A Balmazújvárosi Rendőrkapitányságon a kábítószerekkel kapcsolatban indított 

büntetőeljárások száma alacsony, azonban a rendelkezésre álló adatok alapján a látencia e 

bűncselekményi kategóriában is magas. Ennek okán hatóságunk a nyílt nyomozások mellett, 

egyéb adatszerző tevékenységet is folytat a kábítószerrel visszaélés bűncselekmények 

visszaszorítása érdekében. Ezen bűncselekmény elkövetése elsősorban a fiatalok körében vált 

gyakorivá, így a prevenciós, felvilágosító tevékenység is e célcsoportot érinti. A 

középoskolások részére megtartott bűnmegelőzési előadások központi témája is a 

kábítószerrel visszaélés bűncselekménye volt.  

 

A baleset-megelőzési tevékenység, a területi baleset-megelőzési bizottság tevékenysége és 

programjai 

 

A tavalyi évben is megrendezésre került 2013. április 22-én a Kerékpáros Iskola Kupa területi 

döntője, ahol a Tiszacsegei (I), Balmazújvárosi (II.) és Hortobágyi (III.) közlekedési szakkörre 

járó gyermekek versengtek.  

 

Fentieken túlmenően a középiskolások részére a tanév utolsó tanítási napján, 2013. június 14-

én a korábbi évekhez hasonlóan ismételten megrendezésre került egy sportnap, melyen 

hatóságunk is képviseltette magát.  

 

A sikeres tanév lezárásaként 2013. június 19-22. között a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-

főkapitányság Megyei Baleset-megelőzési Bizottságának 100 000 forintos támogatásával 

Közlekedési Tábort tartottunk Bogácson, a Tiszacsegei Általános Iskola tehetséges KRESZ 

szakkörös tanulóinak. 

 

Július 06-án Balmazújvároson nagyszabású motoros felvonulással egybekötött fesztivált 

rendezett a Koroknai Autósiskola. A kapitányság biztosította a több tucat felvonuló motoros 

útvonalát, több helyszínen karos forgalomirányítással, valamint rendőrautó felvezetéssel. A 
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TBB a polgárőrséggel közös sátorban mérte fel a motorosok tudását, továbbá lehetőséget 

biztosított a részeg szemüveg kipróbálására is. 

 

Július 20-án részt vettünk a Balmazújvároson szervezett leukémiás gyermekek részére 

megtartott gyermeknapon, ahol játékos tesztekkel és a részeg szemüveg kipróbálásával 

színesítettük a programot. 

 

A 2013. november 28-án Balmazújváros Általános Iskola Kalmár Zoltán tagintézményében 

megrendezésre került a GYERMEK ISKOLA KUPA elnevezésű közlekedésbiztonsági, 

baleset-megelőzési vetélkedő.  

 

December 04-én a Balmazújvárosi Rendőrkapitányság tanácstermében láttuk vendégül a 

hajdú-bihari nyugdíjas szervezetek vezetőit, melyen közel 30 nyugdíjas részére tartottunk 

baleset-megelőzési előadást. Az előadást követően minden kedves nyugdíjas részére 

reflexcsíkok kerültek kiosztásra. 

 

A 2014. évben jelmondatunk a „Veled és nem ellened vagyunk!” szellemében folytatjuk 

tevékenységünket a tragikus közlekedési események súlyos, visszafordíthatatlan 

következményeinek minimálisra csökkentése érdekében. 

 

Az Iskola Rendőre Program 

 

A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság illetékességi területén valamennyi iskola részt vett az 

iskola rendőre programban. Összesen 10 tagintézményben (9 általános iskolában, 1 

szakközépiskolában) összesen 9 fő közrendvédelmi beosztott lát el iskola rendőri feladatokat.  

 

A 2012/2013. tanévben az iskolarendőrök összesen 71 alkalommal tartottak különböző 

megelőzési témájú tanórát, összesen 54 osztályban, 462 diák részére.  

22 alkalommal voltak jelen szülői értekezleten, 7 esetben voltak jelen iskola által szervezett 

rendezvényen. Iskolarendőr által szervezett fogadóóra, vetélkedő, bemutató, nyílt nap, 

konzultáció, családlátogatás összesen e tanévben 35 alkalommal volt. 

 

Felhívták a gyermeküket gépkocsival szállító szülők figyelmét a KRESZ szabályainak 

betartására, a balesetek megelőzésére, a passzív biztonsági eszközök (biztonsági öv, 

gyermekbiztonsági rendszer) használatára, illetve a szabályos helyen való várakozásra. 

Kiemelt figyelmet fordítottak arra, hogy az iskolába kerékpárral közlekedő diákok és tanárok 

a kötelező tartozékokkal rendelkezzenek.  

 

Az iskolakerülő gyermekekkel kapcsolatos jogszabályi szigorítások után az iskolarendőrök az 

intézmények gyermek- és ifjúságvédelmi felelőseivel folyamatosan látnak el közös feladatokat 

az iskolakerülő diákok igazolatlan hiányzásainak tisztásával kapcsolatban. 

A Veres Péter Gimnázium tanulói részére a Bűnügyi Osztály munkatársai az iskolarendőrrel 

együtt a kapitányság előadótermében, prevenciós bűnmegelőzési és baleset-megelőzési 

előadássorozatot tartottak /2013. február 06., 2013. március 12., 2013. április 29./.  

Az előadásokon összesen 189 diák és kísérő tanáraik jelentek meg. Az előadásokat követően 

mind a diákok, mind a pedagógusok részéről pozitív visszajelzések érkeztek. 

 

Együttműködés 
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Az illetékességi terület valamennyi önkormányzatával, polgármestereivel, jegyzőivel, 

valamint a Járási Hivatal vezetőjével napi szintű jó kapcsolatot tartunk fenn. A 

Balmazújvárosi Járás illetékessége megegyezik a kapitányságéval, mely e működés 

szempontjából ideális. 

 

A polgármesterekkel lehetőség szerint hetente egyeztet a kapitányságvezető, melynek során 

kölcsönös tájékoztatás történik az egymást érintő kérdésekről, problémákról. A települések 

felől érkező igényeknek, kéréseknek igyekszünk eleget tenni, a felvetett problémákra reagálni.  

Az éves rendőrségi beszámolót valamennyi képviselő testület elfogadta. 

 

Hortobágy kivételével a többi településünk pályázott és nyert anyagi támogatást térfigyelő 

rendszer kiépítésére, melyek közül kettő már működik. Egyek a fentieken túl, egy közel 10 

milliós beruházás keretében felújította a rendőrőrs épületét, Újszentmargita a művelődési 

házban biztosított irodát a körzeti megbízottnak. 

 

Az önkormányzatok igyekeznek szolgálati lakással is segíteni a rendőrök helyzetét, 

letelepedését. A jelentősebb városi, községi rendezvényekről tájékoztatják a rendőrséget, 

előzetesen egyeztetjük a végrehajtandó feladatokat. 

 

A bűnügyi és a rendészeti terület kapcsán már utalás történt a Debreceni Járási Ügyészséggel 

fennálló rendkívül jó és eredményes kapcsolatra. Az együttműködés nem merül ki a 

büntetőeljárásokra, az kiterjed a szabálysértési és egyéb szakterületekre is. 

 

Az egyes ügyészekkel napi szintű a kapcsolattartás, különösen igaz ez a bíróság elé állításos 

és a fogvatartottas ügyekre. Rendszeresen igényt tartunk iránymutatásaikra, véleményükre. 

 

Valamennyi településünkön működik polgárőr egyesület, akikkel érvényes együttműködési 

megállapodása van a rendőrségnek. Az egyesületek nagyságuktól, a település közbiztonsági 

helyzetétől, veszélyeztetettségétől függően fejtik ki tevékenységüket. 

 

Az egyesületekkel folyamatos a kapcsolattartás, melynek egyik módja, hogy kéthetente készül 

egy anonim, az adott településre vonatkozó bűnügyi, közbiztonsági helyzetértékelés, melyet 

elektronikusan megküldünk az egyesületek vezetőinek. Erre támaszkodva tudják saját 

szolgálataikat a legoptimálisabban, a leginkább frekventált területekre, időszakokra szervezni.  

 

Fentieken túl személyesen vagy telefon útján is megtörténik a kapcsolatfelvétel, különösen a 

sürgős, gyors reagálást jelentő esetekben. Erre volt jó példa a március 14-15-ei rendkívüli 

időjárás is. A polgárőrök valamennyi helyi rendezvényen képviseltetik magukat, 

közreműködnek a rend fenntartásában. 

 

Elsősorban a körzeti megbízottak és a kisebb településeken szolgálatot teljesítő rendőrök 

láttak el közös szolgálatot polgárőrökkel, melyek során nem egyszer a polgárőrség 

gépjárműveit vettük igénybe.  

 

Tekintettel a terület jó közbiztonsági helyzetére, az elmúlt időszakban a települések nem 

igényelték a fokozottabb jelenlétet a polgárőrök részéről sem. 
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Célkitűzések 

A kapitányság 2013-ban célul tűzte ki, hogy csökkentse az ismertté vált bűncselekmények 

számát a lakosságot irritáló jogsértések számát, növelje az illetékességi területen élők 

szubjektív biztonságérzetét. A közlekedésbiztonság terén lehetőség szerint tartsuk meg az 

elért eredményeinket, valamennyi településünk normál besorolású legyen. 

Ezeket a célkitűzéseket szinte maradéktalanul sikerült megvalósítanunk.  

 

Bűnügyi téren nagyon komoly eredmény volt 2013-ban, hogy a Tisza-menti településeken 

sikerült jelentősen javítani a közbiztonságon, a lakosságot irritáló, elsősorban vagyon elleni 

jogsértések száma drasztikusan visszaesett, az ismertté vált bűncselekmények elkövetőinek 

jelentős része felderítésre került. 

A notórius elkövetők zöme előzetes letartóztatásba került, vagy korábbi büntetését tölti. 

Sikerült megvalósítanunk a támadó jellegű bűnügyi munkát, feltérképeztük, ismerjük a 

bűnözői csoportokat, akikben sikerült tudatosítanunk: amennyiben területünkön követnek el 

rendszeresen bűncselekményt, annak rövid időn belül szabadság elvonás a következménye. 

 

Meggyőződésem, hogy e településeken folyó közmunkaprogram is nagyban hozzájárult az 

elért eredményeinkhez. 

 

A baleseti helyzetünkben lényegi, jelentős változás nem következett be. A három halálos 

kimenetelű baleset több mint az előző évben, viszont a súlyos sérüléssel járók számának 

drasztikus csökkenése jelentős előrelépés. 

Munkánkat úgy kell végezni, hogy közelebb kerüljünk a lakossághoz, számukra érzékelhetően 

növelni kell a látható rendőrséget. Erre alapozva a lakosságban rejlő információkat be kell 

gyűjteni, elemezni-értékelni, majd jó döntéseket hozni. A nagyobb közterületi jelenléttel el 

kell tudni érnünk, hogy kevesebb legyen az ismertté vált bűncselekmények, jogsértések 

száma.  

Az elzárással is sújtható szabályértések terén, még intenzívebben kell élni az őrizetbe 

vételekkel a visszatartó erő növelése érdekében.  

 

Hatékony munkával meg kell állítani az ittas vezetőkkel kapcsolatos 2013. évi negatív 

tendenciát. Ennek egyik eszköze az aktív szűrő munka, mellyel párhuzamosan a helyi 

médiákban meg kell jeleníteni azokat az – egyébként szigorú – bírói ítéleteket, melyekkel az 

ittas vezetőket sújtják.  

Az italkimérő, szórakozóhelyek és környékük ellenőrzését az elmúlt évhez képest fokozni és 

legfőképpen hatékonyabbá kell tenni. A testi sértések és a garázdaságok terén adósságunk van 

a lakosság felé.  

 

Javasoltuk helyi rendeletek megalkotását, melyek hozzájárulhatnak a közterületek nagyobb 

rendjéhez. Az üzemeltetőkkel szembeni eddigi liberális szemléletünkön változtatni kell. A 

járási és a polgármesteri hivatalok hatósági eszközeit is igénybe kell venni az erőszakos, 

garázda jellegű jogsértések visszaszorításában. 

 

Összességében úgy ítélem meg, hogy a kapitányság teljes személyi állománya 2013-ban jó 

színvonalú, kiegyensúlyozott munkát végzett. 

  

Balmazújváros, 2014. április 25. 

Dr. Berecz József r. alezredes 

      Kapitányságvezető 



1. számú melléklet 
 

 

 

Regisztrált bűncselekmények alakulása Balmazújvárosi Rendőrkapitányság illetékességi 

területén 

 

2009 2010 2011 2012 2013 

 

1330 

 

1323 1273 864 774 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. számú melléklet 
 

KIEMELTEN KEZELT BŰNCSELEKMÉNYEK LISTÁJA 

                                                                          Balmazújvárosi Rendőrkapitányság eljárásaiban 

Nyomozási eredményesség (%-ban) 

  2009 2010 2011 2012 2013 

 emberölés - - - - - 

1 szándékos befejezett emberölés - - - - - 

 emberölés kísérlete - - - - - 

2 testi sértés 82,8 86,0 85,9 86,2 86,3 

 súlyos testi sértés 78,7 85,7 83,6 86,0 87,8 

 halált okozó testi sértés - - - - - 

3 kiskorú veszélyeztetése 75,0 100,0 77,8 75,0 60,0 

4 embercsempészés - - - - - 

5 garázdaság 72,3 90,9 85,1 68,8 81,3 

6 önbíráskodás 50,0 42,9 50,0 50,0 50,0 

7 visszaélés kábítószerrel (a terjesztői magatartások tekintetében) 

[Btk. 282/A. §, 282/B. § (2)-(3) bek., 282/C. § (2) bek.] 
100,0 100,0 0,0 0,0 - 

 lopás 16,3 21,6 24,4 22,9 34,4 

 személygépkocsi lopás 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

8 zárt gépjármű-feltörés 0,0 0,0 0,0 33,3 0,0 

 lakásbetörés 19,1 8,9 12,7 10,0 39,4 

9 rablás 57,1 50,0 100,0 0,0 0,0 

10 kifosztás - - - - 0,0 

11 zsarolás 100,0 100,0 33,3 66,7 100,0 

12 rongálás 10,0 35,3 44,4 69,2 50,0 

13 orgazdaság 100,0 100,0 83,3 77,8 92,3 

14 jármű önkényes elvétele 100,0 33,3 - 100,0 75,0 

15 A 14 kiemelten kezelt bűncselekmények összesen 33,1 38,4 37,8 34,8 51,5 

16 Közterületen elköv. bcs-k (kiemelten kezelt bcs-k) 56,3 52,3 58,9 58,7 72,3 

17 Közterületen elkövetett bcs-k. 65,4 57,7 60,1 59,2 75,5 

18 Összes rendőri eljárásban regisztrált 66,5 56,5 55,7 44,0 62,8 

 

 

 



 

 

3. számú melléklet 

 

 

Közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények nyomozásainak száma  

 Balmazújvárosi Rendőrkapitányság eljárásaiban 

 

 

 
2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 

Eredményes Eredménytelen Eredményes Eredménytelen Eredményes Eredménytelen Eredményes Eredménytelen Eredményes Eredménytelen 

 

117 

 

62 

 

109 

 

80 

 

101 

 

67 

 

84 

 

58 

 

145 

 

47 

179 189 168 142 192 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. számú melléklet 

 

 

 

 

 

(1.adattábla) 

 

 

 

 

 

 

Balesetek 

kimenetele szerint 
Balesetek száma* 

 2009 2010 2011 2012 2013 

 Könnyű sérüléses 36 32 24 14 26 

Súlyos sérüléses 16 9 11 10 7 

Halálos kimenetelű 3 0 2 1 3 

Összesen 55 41 37 25 36 
 

(2.adattábla) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balesetek kimenetele 

szerint 
2012. év 2013. év 

 
Balesetek 

száma 

Megsérült 

személyek 

száma 

Balesetek száma 

Megsérült 

személyek 

száma 

Könnyű sérüléses 14 24 26 36 

Súlyos sérüléses 10 11 7 7 

Halálos kimenetelű 1 1 3 3 

Összesen 25 36 36 46 



  

 

5. számú melléklet 

 

Az igazgatásrendészeti tevékenység értékelése (szabálysértési eljárás, engedélyezés, 

kábítószer-rendészet) főbb mérőszámai, a változás okai: 

 

 

A Balmazújváros Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Alosztály szabálysértési 

tevékenyégének főbb mutatói 

 

 

 2009. év 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 

- Tárgyidőszakban 

beérkezett      

   feljelentések 

826 949 675 518 622 

- Közrend elleni 

szabálysértések 
74 62 51 43 59 

- Kiemelt közlekedési 

szabálysértés 
136 98 67 62 80 

- Egyéb közlekedési 

szabálysértés 
1270 859 560 430 497 

- Feljelentett személyek 

száma 
878 1001 674 531 636 

- Megbüntetett személyek  564 551 336 264 309 

- Járművezetéstől eltiltások 83 49 27 14 23 

- „Pontos” határozatok 50 55 46 34 33 

- Benyújtott kifogások  164 122 60 3 6 

- Meghallgatás tartása iránti 

kérelmek 
- - - 24 35 

- Ügyészi intézkedések 
2 3 2 0 3 

- Bíróság előtti képviseletek 

száma 
1 9 3 0 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KIMUTATÁS 

 

a fegyver-engedélyezéssel  kapcsolatos ellenőrzésekről 

és annak nyomán tett intézkedésekről a 

Balmazújváros Rendőrkapitányságon 
 

 2009. év 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 

Ellenőrzések száma összesen: 109 89 168 57 157 

- ebből      

  fegyverengedélyezés során:       

     - természetes személynél 10 19 13 20 21 

     - jogi személynél - - - - - 

  engedély érvényességi idején belül:      

     - természetes személynél 99 68 155 37 136 

     - jogi személynél - - - - - 

Sportegyesületnél tartott ellenőrzések - - - - - 

Ellenőrzések során tett intézkedések:      

- büntető feljelentés - - - - - 

- szabálysértési feljelentés - - - - - 

- engedély visszavonás - - - - - 

- állampolgári panasz - - - - - 

 

Fegyverügyintézői tevékenység 
 

Fegyver ügyintézési tevékenység 

főbb mutatóinak alakulása 
2009. év 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 

Beadott kérelmek száma 185 167 236 346 321 

Kiadott megszerzési eng. száma 
73 60 61 53 

64 

(határozat) 
Kiadott tartási eng.(igazolványok) 

száma 
42 19 13 20 21 

Tartási engedély meghosszabbítása 26 32 94 6 - 

Eü. alkalmasság érvényesítése 55 56 68 77 71 

Jogi alkalmazott feljogosítása - - - - - 

Jogi alkalmazott feljog.-nak 

visszavon. 
- - - - - 

Jogi alkalmazott feljog.-nak 

hosszabbítása 
- - - - - 

Fegyvertartási eng. visszavonása 4 - - 1 - 

Fegyver hatástalanítására irányuló 

kérelem 
2 - - - - 

 



 

A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság területén az 2005. évi CXXXIII. törvény alapján engedélyezett személy- és vagyonvédelmi, illetve 

magánnyomozói tevékenységről 
 

 

Kapitányság 

megnevezése 

Kiadott tevékenységi engedélyek / és 

hatósági bizonyítványok száma 

Kiadott igazolványok száma Visszavonás

ok 

száma 

Szabs. 

elj. 

kezd. 
(2012. 

04.15-ig) 

(eset) 

Felü-

gyeleti 

bírság 

(eset/Ft 

összeg) 

Ellenőr

zések  

száma 
Személy.- és 

vagyonvédel-

mi tevékenység 

engedély 

Magánnyomozói 

hatósági 

bizonyítvány 

Vagyonvédelmi 

rendszert tervező 

–szerelői 

hatósági 

bizonyítvány 

szem. és 

vagyonőr 

magán-

nyomo-

zó 

bizt. tech. 

tervező 

szerelő 

bizt. 

tech. 

szerelő 

mech. 

vagyon

- véd. 

rendsz. 

tervező 

szerelő 

mech. 

vagyon

véd. 

rendsz. 

szerelő 

Tev. 

Enge

dély 

/ható-

sági 

biz. 

Igazol

-vány 

 

Társas 

 

Egyéni 

 

Társas 

 

Egyéni 

 

Társas 

 

Egyéni 

2009. év 2 8 - - - - 49 - - 3 - - 2 15 1 - 14 

2010. év - 2 - - - - 33 - - - - - 3 2 1 1 3 

2011. év - 6 - - - - 96 - - - - - 7 15 - - 13 

2012. év 2 6 - - - 1 83 - - - - 1 6 3 - 
1 eset 

100 000  

Ft 

42 

2013. év - 3 - - - - 50 - - - - 1 2 1 - - 49 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


