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Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

 

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése alapján a rendőrkapitány 

vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő 

települési önkormányzat képviselő-testületének a település közbiztonságának helyzetéről, a 

közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.  

 

A fenti törvényi kötelezettségemnek eleget téve Berettyóújfalu város közbiztonsági 

helyzetének értékeléséről szóló beszámolómat az alábbiak szerint terjesztem elő.  

 

I. Bevezetés 

 

A Berettyóújfalui Rendőrkapitányság (a továbbiakban: rendőrkapitányság) Hajdú-Bihar 

megyében meghatározó szerepet tölt be, hiszen az illetékességi területen található települések 

száma, az illetékességi terület nagysága, az itt elért eredmények jelentős kihatással vannak a 

megye összrendőri képének megítélésére. A rendőrkapitányság munkáját 38 önálló 

közigazgatású településre kiterjedően látja el, 1701 négyzetkilométer kiterjedésű 

illetékességi területen, 85 907 lélekszámú lakossággal. Működési területén 5 város és 33 

kistelepülés, továbbá 4 önálló önkormányzattal nem rendelkező község található. A 

rendőrkapitányság illetékességi területe a Berettyóújfalui Járás (25 település) és a 

Derecskei Járás (13 település) területét fedi le.  

 

Nagy jelentőséggel bír, hogy a megyehatár 60 kilométert meghaladó hosszúságban egyben 

határszakasz is. Közlekedés-biztonsági szempontból meghatározóak a hazai- és nemzetközi 

forgalmat lebonyolító tranzit főútvonalak. 

 

A rendőrkapitányság a 2017. évi tevékenységét az előző évben meghatározott feladatok 

figyelembevételével, a hatályos jogszabályok és belső normák alapján a szakmai és társadalmi 

igényeknek való megfelelés szellemében végezte. A rendőrkapitányság illetékességi 

területének adottságait figyelembe véve a közrend és a közbiztonság fenntartása érdekében 

célként fogalmazódott meg az állampolgároknak az élethez, testi épséghez és a vagyonukhoz 

fűződő alapvető jogaik biztosítása. A feladatok teljesítésének érdekében hangsúlyt fektettünk 

a megelőzésre, a gyors reagálásra, a differenciáltan szankcionáló, törvényes és szakszerű 

rendőri intézkedések végrehajtására. 

 

A 2016. évi beszámolóban meghatározott célkitűzéseket az értékelt időszakban a 

rendőrkapitányság minden szolgálati ágánál, minden alegységénél figyelembe vettük és 

munkánk során ezek maximális elérésére törekedtünk. 

 

Kiemelt feladatként szerepelt továbbra is az állampolgárok közbiztonságérzetének javítása, 

így minden rendelkezésünkre álló erőt, eszközt e cél elérése fordítottunk.  
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II. A rendőrkapitányság illetékességi területe közbiztonsági helyzetének értékelése 

 

1. A bűnügyi helyzet bemutatása  

 

1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása (elkövetési hely szerint) 

 

A rendőrkapitányság illetékességi területén a regisztrált bűncselekmények száma a 2016. évi 

1232-ről a 2017. évben 13,2 %-kal csökkent 1069-re. 

 

1.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása 

(elkövetési hely szerint) 

 

A közterületeken elkövetett bűncselekményi számban is visszaesés mutatkozik, hiszen a 

2016, évi 291-ről a 2017. évben 285-re csökkent.     

 

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

(bűnügyi fertőzöttség). 

 

Az elkövetési hely szerinti regisztrált bűncselekmények számának csökkenése mellett a 

100 000 lakosra jutó bűncselekmények száma is folyamatos csökkenő tendenciát mutat, 2017-

ben ez az arány 1253,0 regisztrált bűncselekmény volt (a megyei átlag 1511,8) az előző évben 

pedig 1434,1. 

 

1.4. A rendőrkapitányság illetékességi területén regisztrált kiemelten kezelt 

bűncselekmények számának alakulása (kizárólag elkövetés helye szerint regisztrált 

bűncselekmények alapján) 

 

A kiemelten kezelt bűncselekmények vonatkozásában megállapítható, hogy az összes 

regisztrált bűncselekményszámmal párhuzamosan csökkenő tendenciát mutat, az előző évi 

761-ről 621-re csökkenve. 

 

Emberölés bűntett a 2016. évi 4-gyel szemben a 2017. évben nem került regisztrálásra. E 

deliktum, valamint a halált okozó testi sértés, az embercsempészet ügyekben a nyomozást a 

Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: MRFK) folytatja le.  

 

A testi sértések száma is csökkenő tendenciát mutat. Az előző évhez képest a 2017. évben 

8,3 %-os csökkenés következett be (144-ről 132-re). A súlyos testi sértéseknél is csökkenés 

mutatkozik. Az előző évi 92-ről 88-ra változott az elkövetési hely szerint regisztrált 

bűncselekményszám, ezzel 4,3 %-os csökkenést eredményezve. 

 

A kiskorú veszélyeztetése bűncselekmény száma 25-ről 15-re csökkent.  

 

A garázdaság bűncselekmény vonatkozásban megállapítható, hogy az előző évhez képest 

számukban nagymértékű, 24,8 %-os csökkenés következett be (125-ről 94-re).  

 

A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények (terjesztői magatartások tekintetében) 

megállapítható, hogy a 2017. évben 4 deliktum került regisztrálásra, az előző évben nem 

került regisztrálásra e bűncselekménytípus. 2 esetben a rendőrkapitányság, 2 esetben az 

MRFK járt el. 
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A lopás bűncselekmény vonatkozásában is számottevő, 19 %-os csökkenés következett be, a 

regisztrált bűncselekmények száma 416-ról 337-re változott. 

 

A személygépkocsi-lopás bűncselekmény a rendőrkapitányság illetékességi területén nem 

jellemző, 2016-ban 1 eset került regisztrálásra, 2017-ben pedig egyetlen eset sem.  

 

A zárt gépjármű-feltörés regisztrált bűncselekmény száma megegyezik az előző évi 3-mal.  

 

A lakásbetörések számában 15,2 %-os csökkenés következett be, a regisztrált lakásbetörések 

száma 2017-ben 89 volt.  

 

A rablások száma az összes regisztrált bűncselekményszámnak elenyésző része, de a 

lakosság biztonságérzetét leginkább befolyásoló bűncselekmény. A regisztrált rablások száma 

az előző évi 6-ról 8-ra emelkedett. 8 év viszonylatában csökkenő a tendencia.  

 

A rongálás bűncselekmények száma az előző évi 23-ról 15-re mérséklődött.  

 

Az orgazdaság bűncselekmény 2016-ban nem került regisztrálásra, 2017-ben azonban 5 ilyen 

regisztrált bűncselekmény volt. Ennek ellenére 8 év viszonylatában csökkenő a tendencia. 

 

A jármű önkényes elvétele bűncselekmény illetékességi területünkön nem jellemző, 2016-

ban 6, 2017-ben 3 eset került regisztrálásra.  

 

1.5. A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények 

szöveges értékelése (kizárólag az elkövetés helye szerint regisztrált bűncselekmények 

alapján). 

 

A segítségnyújtás elmulasztása bűncselekmény az előző évi 5-ről 3-ra csökkent.   

 

A cserbenhagyás bűncselekmény vonatkozásában a 2017. évben 1 esetben került 

regisztrálásra az előző évi 3 esettel szemben.  

 

1.6. Esetlegesen a területi, illetve a helyi közbiztonság szempontjából kiemelt 

érdeklődést kiváltó bűncselekmény nyomozásával összefüggő – személyes adatot nem 

tartalmazó – nyilvános információk rövid összefoglalása. 

 

Egy német állampolgár és román állampolgárságú utasa sérelmére 2017. október 13-án 

csoportosan az élet vagy a testi épség elleni közvetlen fenyegetéssel megvalósítva elkövetett 

rablás bűntett miatt volt folyamatban nyomozás. A sértettek egy német felségjelzésű 

személygépkocsival pihenés céljából várakoztak Berettyóújfalu belterületén, amikor négy, 

magát rendőrnek kiadó személy a sértettek iratait elkérte, ezt követően őket veréssel 

fenyegette, majd a gépjárműhöz csatolt utánfutóról, a gépjármű csomagtartójából, utasteréből 

értékeket tulajdonított el annak ellenére, hogy azt a sértettek megpróbálták megakadályozni.  

Az elsődleges intézkedések eredményeképpen 24 órán belül megállapításra került az 

elkövetők kiléte, majd őrizetbe vételüket követően a bíróság előzetes letartóztatásukat 

rendelte el. Az iratok vádemelési javaslattal kerültek átadásra az ügyészség részére.  
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Erőszakkal, illetve az élet vagy a testi épség elleni közvetlen fenyegetéssel elkövetett rablás 

bűntett gyanúja miatt folytattunk nyomozást egy férfi és fiatalkorú társa ellen, akik 2017. 

október 20-án az esti órákban a berettyóújfalui vasútállomásról gyalogosan közlekedő 

sértettet megtámadták, hátulról megrúgták, majd a földön fekvő személyt tovább 

bántalmazva, tőle értéktárgyait elvették, és a helyszínről elszaladtak. 

A sértett segélykiáltására felfigyelő állampolgárok megfigyelései, valamint az elsődleges 

intézkedések alapján megállapítást nyert a bujkáló elkövetők kiléte, elfogásuk 48 órán belül 

megtörtént. Őrizetbe vételüket követően előzetes letartóztatásukat a bíróság elrendelte, a 

nyomozás vádemelési javaslattal kerül megküldésre az ügyészségnek.  

 

2. A bűnüldöző munka értékelése (az eljáró szerv szerinti adatok alapján) 

 

2.1.A nyomozás-eredményességi mutató alakulása 

 

A rendőrkapitányság nyomozás-eredményessége a 2016. évi 69,3 %-ról a 2017. évben 

73,2 %-ra emelkedett. 

 

2.2 A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozás-eredményességi 

mutatója 

 

A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozás-eredményességi 

mutatója számottevően, 89,7 %-ról 93,1 %-ra emelkedett. 

 

2.3. A Berettyóújfalui Rendőrkapitányság illetékességi területén regisztrált, egyes 

kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozás-eredményességi mutatójának alakulása 

 

A kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozás-eredményessége emelkedő tendenciát mutat, 

ami a tárgyévben 66,3 % volt az előző évi 63,9 %-kal szemben. 

 

A kiemelten kezelt közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozás-eredményessége a 

2016. évi 86,9 %-ról az értékelt időszakban 87,8 %-ra változott.  

 

Az emberölés bűntett nyomozás eredményessége a 2017. évben a megyében a 100,0 % volt. 

  

Az egyes helyi hatáskörbe utalt bűncselekmények nyomozási mutatóival kapcsolatban az 

alábbiak állapíthatóak meg. 

 

A testi sértés bűncselekmény nyomozás-eredményességi mutatója az előző évhez képest 

(84,3 %) emelkedett, 2017-ben 89,9 % volt. Ezen belül a súlyos testi sértések nyomozás-

eredményességi mutatója is nőtt 81,5 %-ról 85,4 %-ra. 

 

A kiskorú veszélyeztetése bűncselekmény nyomozás-eredményességi mutatója is jelentősen 

emelkedett az előző évhez képest, 68,2 %-ról 86,7 %-ra. 

 

A garázdaság bűncselekmény nyomozás-eredményességi mutatója 2017-ben az előző évi 

88,5 %-ról 87,4 %-ra változott.  

 

A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények (terjesztői magatartások tekintetében) 

nyomozás-eredményessége 0,0 %, ami 2 eredménytelen nyomozás következménye.  
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A lopás bűncselekmény nyomozás-eredményességi mutatója emelkedő tendenciát mutat, ami 

a tárgyévben 47,8 % az előző évi 46,3 %-kal szemben. 

 

A személygépkocsi-lopás bűncselekmény miatt nem folytattunk nyomozást, ilyen 

bűncselekmény nem került regisztrálásra. 

 

A zárt gépjárműfeltörés bűncselekmény vonatkozásában 1 nyomozást fejeztünk be 

eredménytelenül, ennek következtében a deliktum nyomozás-eredményessége 0,0 % lett.  

 

Ezzel ellentétben a lakásbetörés bűncselekmény – a lakosság közbiztonságérzetét 

nagymértékben befolyásoló deliktum – vonatkozásában a nyomozás-eredményességünk a 

2017. évben 48,3 % volt az előző évi 39,6 %-ot jelentősen meghaladva. 

 

A rablás bűncselekmény miatt 8 esetben fejeztünk be eredményesen nyomozást, így 

eredményességünk 100,0 % lett az előző évi 85,7 %-kal ellentétben. 

 

A rongálás bűncselekmény kapcsán nyomozás-eredményességünket sikerült az előző évi 

64,0 %-ról 77,8 %-ra javítani. 

 

Az orgazdaság bűncselekmény nyomozás-eredményessége a 2017. évben 100,0 % volt, 

ugyanúgy, mint az előző évben. 

 

A jármű önkényes elvétele bűncselekmény vonatkozásában 100,0 %-ra javult a nyomozás- 

eredményességünk az előző évi 80,0 %-kal szemben. 

 

3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok 

 

A Szabálysértési Előkészítő Csoport a 2017. évben elzárással sújtható szabálysértés 

elkövetése miatt 424 ügyben indított előkészítő eljárást (2016: 423).  

A felfedett tulajdon elleni szabálysértések száma évről évre csökkenő tendenciát mutat. A 

2013. évben, mint az elmúlt időszakban legmagasabb értékkel bíró 632 szabálysértéssel 

szemben a 2017. évben 336 ügyben indult eljárás. 

 

Az elzárással sújtható szabálysértés elkövetésén tetten ért elkövetőknél minden esetben 

vizsgáljuk az őrizetbe vétel lehetőségét. Az elmúlt évben összesen 59 ügyben folytattunk le 

őrizetbe vétel mellett gyorsított bíróság elé állítást 80 fővel szemben. Tapasztalataink 

szerint a bíróság az elkövetőkkel szemben főként a legenyhébb intézkedést (figyelmeztetést) 

alkalmazza. A visszatérő elkövetők esetében a bíróság több esetben a cselekményt 

üzletszerűnek minősítette, ezért a továbbiakban büntetőeljárás keretében került sor a 

felelősségre vonásra. 

 

4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások 

 

Az utóbbi 8 évben bekövetkezett személyi sérüléses balesetek számadatait elemezve látható, 

hogy a tavalyi évben az előző évek adataihoz képest kevesebb baleset történt. (2010. év: 115, 

2011. év: 87; 2012. év: 90; 2013. év: 108; 2014. év: 106; 2015. év: 124; 2016. év: 163; 2017. 

év: 156). A 2016. évhez viszonyítva a 2017. évben a személyi sérüléssel járó balesetek száma 

4,0 %-kal csökkent. Az utóbbi három év magasabb számadatainak oka, hogy 2015. július 1-

jétől a rendőrkapitányság illetékességi területe hét további településsel növekedett.  
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Az illetékességi területünkön bekövetkezett halálos közúti balesetek száma tekintetében az 

elmúlt évek egyik legkedvezőtlenebb éve volt a 2017-es, mivel ebben az időszakban 7 halálos 

baleset következett be. Ez az adat a korábbi években a következőképpen alakult: a 2010. 

évben 7, a 2011. évben 5, a 2012. évben 8, a 2013. évben 5, a 2014. évben 4, a 2015. évben 5, 

a 2016. évben 2 volt.  

 

A súlyos sérüléssel járó balesetek száma tekintetében csökkenésről számolhatunk be, mivel a 

2016. évhez képest 13,0 %-kal csökkent az ilyen kimenetelű balesetek száma. Ezek az adatok 

az elmúlt években a következőképpen alakultak: a 2010. évben 33, a 2011. évben 35, a 2012. 

évben 26, a 2013. évben 28, a 2014. évben 35, a 2015. évben 30, a 2016. évben 55, a 2017. 

évben 42 eset volt.  

 

A könnyű sérüléses balesetek száma tekintetében az elmúlt két év adata az előző évekhez 

viszonyítva egy magas értéket mutat, a 2010. évben 75, a 2011. évben 47, a 2012. évben 56, a 

2013. évben 75, a 2014. évben 67, a 2015. évben 89, a 2016. évben 106, a 2017. évben 107 

ilyen jellegű eset történt. 

 

Az elmúlt hét évben a balesetekben megsérült személyek száma a következőképpen alakult: 

2010-ben 184, 2011-ben 130, 2012-ben 125, 2013-ban 168, 2014-ben 141, 2015-ben 177, 

2016-ban 232, 2017-ben 218 volt.  

 

A személyi sérüléssel járó balesetekben az ittasság a következőképpen alakult: 2010. év: 10, 

2011. év: 9, 2012. év: 14, 2013. év: 7, 2014. év: 13, 2015. év: 17, 2016. év: 23, 2017. év: 18. 

 

A személyi sérüléses balesetekben az okozók a 2017. évben kimagaslóan a személygépjármű- 

vezetők (82) voltak, ezt a kerékpárosok (36), majd a tehergépjárművet vezetők (19) és 

gyalogosok (10) követik. Ebben az évben motorkerékpáros 4, segédmotor és egyéb jármű 2-2, 

autóbusz pedig 1 alkalommal okozott személyi sérüléssel járó közlekedési balesetet.  

 

Figyelmet igényel a gyalogosok által okozott balesetek száma, mivel a korábbi évek 

legmagasabb számadatával kell, hogy szembesüljünk. Ezek az adatok az alábbiak szerint 

alakultak: a 2010. évben 7, a 2011. évben 5, a 2012. évben 4, a 2013. évben 6, a 2014. évben 

5, a 2015. évben 6, a 2016. évben 3, a 2017. évben 10 ilyen baleset történt.  

 

Legfertőzöttebb napszaknak a 12.00-18.00 óra közötti időszak (63) tekinthető, mivel a tavalyi 

évben a legtöbb, de az előző években is jelentős számú baleset következett be ilyenkor. Ezt a 

fokozott ellenőrzések tervezésénél figyelembe vesszük. 

 

A fő baleseti okok 2017-ben a sebességtúllépés (47), az elsőbbségi jog meg nem adása (33), a 

kanyarodás (31), majd ezt követi a követési távolság, gyalogos hiba és egyéb ok (10-10), a 

figyelmetlenség (9), és az előzés (6). 

 

A rendőrkapitányság illetékességi területén olyan gócpont nincs, amiben nagyobb számú 

baleset következett be, viszont vannak olyan szakaszok, ahol a balesetek bekövetkezésére 

nagyobb eséllyel kell számolni. Balesetveszélyes szakaszoknak tekintjük az illetékességi 

területünkön áthaladó főútvonalakat. 
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III. Létavértes város közbiztonsági helyzetének értékelése 
 
A rendőrkapitányság illetékességi területének bűncselekményi struktúrája visszatükröződik 
Létavértes város bűncselekményi struktúrájában is. 
 
1. A bűnügyi helyzet bemutatása 

 

1.1  A regisztrált bűncselekmények számának alakulása 

 

Létavértes város területén a regisztrált bűncselekmények száma a 2017. évben az előző évhez 

képest 69-ről 66-ra csökkent. 

 

1.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása 

 

A közterületeken elkövetett bűncselekmények számában változás nem történt, a bázis évben 

és 2017-ben is 18 esetben következett be bűncselekmény közterületen. 

 

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

fertőzöttség) 

 

Létavértes város illetékességi területén az elkövetési hely szerinti regisztrált bűncselekmények 

jelentős csökkenése mellett a 100 ezer lakosra jutó bűncselekmények száma is csökkent 971-

ről 930-ra.  

 

1.4. Létavértes város területén regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának 

alakulása (kizárólag elkövetés helye szerint regisztrált bűncselekmények alapján) 

 

A kiemelten kezelt bűncselekmények száma 44-ről 32-re csökkent. 

 

Létavértes város területén emberölés bűncselekmény a 2016. évben 1 volt, 2017. évben nem 

történt.  

 

A testi sértések száma 12-ről 6-ra változott. 

 

A kiskorú veszélyeztetése bűncselekmény száma az előző évben 1 volt, míg 2017-ben nem 

került regisztrálásra. 

 

A garázdaság bűncselekmény számában jelentős csökkenés történt 8-ról 2-re. 

 

Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény (terjesztői magatartások tekintetében) 2016.és 

2017. évben nem történt. 

 

A lopás bűncselekmény vonatkozásában jelentős változás nem következett be, az előző évhez 

képest 18-ró 16-ra csökkent az e tárgyban elkövetett bűncselekmények száma. 

 

Személygépkocsi-lopás bűncselekmény sem a 2016-os, sem a 2017-es évben nem került 

regisztrálásra. 

 

A zárt gépjármű-feltörés az előző évben és 2017. évben sem történt.   
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Lakásbetörés vonatkozásában az előző évi 5-ről 6-ra emelkedett 2017. évben a regisztrált 

bűncselekmények száma. 

 

A rablások száma az összes regisztrált bűncselekményszámnak elenyésző része, de a 

lakosság közbiztonságérzetét leginkább befolyásoló bűncselekmény. Sem 2016-ban, sem 

pedig 2017. évben nem történt rablás Létavértesen. 

 

A rongálás bűncselekmények vonatkozásában a deliktumok száma az előző évi 2-ről 6-ra 

növekedett. 

 

Orgazdaság bűncselekmény az elmúlt két évben a város területén nem történt. 

 

Jármű önkényes elvétele bűncselekmény a város területén az elmúlt két évben 2016-ban 2, 

még 2017-ben 1 esetben történt ilyen esemény. 

 
 

IV. A rendőrkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal 

kapcsolatos feladatok 
 

1. A közterületi jelenlét mértéke 

 

A rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztálya négy alosztályból áll. Az alosztály jogállású 

rendőrőrsökön kívül (Komádi, Zsáka és Pocsaj székhellyel) alapvetően a központi állomány 

feladata Berettyóújfalu város közrendjének és közbiztonságának, a közterület rendjének 

fenntartása. A körzeti megbízottak Berettyóújfalu, valamint az alosztály illetékességi területén 

lévő további 5 település területén látják el feladataikat.  

A 2017. évben a rendőrkapitányság személyi állománya 103 702 óra időtartamot töltött 

közterületen, ami minimális csökkenést jelent a 2016. évi 105 205 órához képest. 

 

Illetékességi területünkön nem jellemző az idegenforgalom kiemelt szintű megjelenése, 

azonban a nemzetközi főközlekedési utakon jelentős az áthaladó külföldi személyek száma. 

 

A korábbi évekhez hasonlóan a 2017. évben is havi rendszerességgel vettünk részt 

összehangolt nemzetközi és hazai közbiztonsági-, közlekedésrendészeti-, bűnügyi- (körözési), 

bűn- és baleset-megelőzési, valamint migrációs ellenőrzésekben. Ezek az ellenőrzések 

megyén, illetve országhatáron átnyúló összehangolt ellenőrzések voltak, amiben a 

szomszédos rendőrkapitányságok, valamint a romániai Bihor megye rendőrei vettek részt. 

Ezek az összehangolt ellenőrzések szintén minden hónapban végrehajtásra kerülnek, 

célirányosan a nagyobb ünnepeket megelőzően, valamint az azt követő időszakokban. 

 

A fokozott ellenőrzés célja a külföldre távozók, valamint a főleg bevásárlási szándékkal ide 

érkező külföldi állampolgárok köz- és közlekedésbiztonságának fenntartása volt. Ennek 

megfelelően az ellenőrzések elsősorban Berettyóújfalu város területét és főbb útvonalait 

érintették. 
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2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata  

 

A korábbi évek negatív hatásait a célirányos, elemző-értékelő tevékenységen alapuló 

szolgálatszervezéssel, az ellenőrzendő területek és időpontok megválasztásával küszöböltük 

ki. A frekventált időpontokban fokozottan voltunk jelen a szórakozóhelyek környezetében, a 

vagyon elleni bűncselekményekkel érintett településrészeken, továbbá a fiatalok csoportképző 

helyein.  

 

A rendőrőrs közterületi állománya Létavértes városban folyamatos, 24 órás közterületi 

jelenlétet biztosít. Közterületi munkánk során kiemelt figyelmet fordítottunk a 

bűncselekmények elkövetőinek elfogására, előállítására. A 2017. évben a rendőrkapitányság 

illetékességi területén – a csökkenő regisztrált bűnügyi adatok mellett – bűncselekmény 

elkövetésének gyanúja miatt kevesebb előállítást (351→268), hajtottunk végre. A 

bűncselekmény elkövetésének gyanújával előállított személyek számának csökkenése mellett 

a tettenérések száma növekedett (134→155).  

 

3. A rendezvénybiztosítások 

 

A rendőrkapitányság illetékességi területén lévő települések által szervezett helyi 

rendezvények időszakában az állomány összpontosításával a körzeti megbízottak bevonásával 

biztosítunk felügyeleti jellegű rendőri jelenlétet. Az elmúlt évben valamennyi helyi 

rendezvény zökkenőmentesen zajlott le. A rendezvények területén a szerződött 

vagyonbiztonsági vállalkozások vagy a Polgárőrség, míg annak tágabb környezetében, illetve 

a település teljes területén a Rendőrség látta el feladatát. 

 

4. Az esetlegesen bekövetkezett katasztrófa-, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban 

végrehajtott rendőri feladatok (különösen a települések védelme érdekében tett rendőri 

intézkedések) 

 

A 2017. évben illetékességi területünkön nem volt olyan katasztrófahelyzet, ami közvetlen 

beavatkozást tett volna szükségessé. A veszély- és katasztrófahelyzetek kezelése érdekében 

folyamatosan együttműködünk a helyi önkormányzatokkal, a járási hivatalokkal és a 

katasztrófavédelmi szervekkel. 

 

5. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése 

  

A rendőrkapitányság illetékességi területén lévő valamennyi településen körzeti megbízott 

van jelen a lakossági és önkormányzati kapcsolattartás érdekében. 

Körzeti megbízotti állományunk évek óta 100 %-ban feltöltött. A tiszthelyettesi rendőri pálya 

egyik kiemelt, megbecsült szereplője a körzeti megbízott. 

 

6. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ működése 

 

A Rendőrség tevékenység-irányítási rendszerének átszervezésével megváltozott a lakossági 

bejelentések fogadása. A helyi rendőri szerveknél ez azzal járt, hogy a nagyrészt telefonos 

állampolgári jelzéseket nem a helyi szerv fogadja. A közterületi szolgálat ezekben az 

esetekben a megyei Tevékenység-irányítási Központ küldése alapján teszi meg az 

intézkedését. 
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7. Az igazgatásrendészeti tevékenység 

 
A Berettyóújfalui Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztályának tevékenysége több területre 

tagozódik.  

 

I. Engedélyügyi tevékenység 

- fegyver ügyintézési tevékenység  

- személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység 

- pirotechnikai tevékenység 

- figyelmeztető jelzéssel kapcsolatos eljárás 

II. Szabálysértési ügyintézés 

III. Helyszíni bírság végrehajtás 
 

A statisztikai adatokat értékelve megállapítható, hogy a szabálysértési feljelentések száma 

nem emelkedett az előző évhez képest.  

A 2017. évben 2631 szabálysértési feljelentés érkezett hatóságunkhoz. 2675 eljárás alá vont 

személlyel szemben folytattunk szabálysértési eljárást, 2507 esetben közlekedési 

szabálysértés (618 kiemelt közlekedési szabálysértés), 165 esetben közrend elleni 

szabálysértés elkövetése miatt.  

 

A kiszabott pénzbírság 50 630 000 Ft, az 1 főre jutó átlagbírság 34 917 Ft volt. Az előző 

évben kiszabott bírság (43 675 000 Ft) összegéhez viszonyítva jelentős emelkedés 

mutatkozik. 

 

A 2017. évben 186 fővel szemben alkalmaztunk járművezetéstől eltiltás intézkedést, ami az 

előző évi 164 eltiltáshoz viszonyítva emelkedést jelent. 

 

Az értékelés időszakában emelkedés következett be a kiemelt közlekedési szabálysértés 

elkövetése miatt szankcionált személyekkel szemben kiszabott pénzbírság összegében. A 

2017. évben 24 685 000 Ft pénzbírság került kiszabásra, az 1 főre jutó átlagbírság 59 055 Ft 

volt, míg a 2016. évben 17 710 000 Ft pénzbírság került kiszabásra, az 1 főre jutó átlagbírság 

60 444 Ft volt. 

 

Kiemelt közlekedési szabálysértés miatt 2017-ben 45 gyorsított eljárást folytattunk le. 

 

8. A bűn- és baleset-megelőzés 

 

8.1. A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai 

 

A rendőrkapitányság bűnmegelőzési tanácsadója 2013 szeptemberétől kezdte meg 

tevékenységét heti 35 óra időtartamban Berettyóújfalu város két szakközépiskolájában és egy 

kollégiumában. Továbbá előadásokat tart a DADA programon belül több a rendőrkapitányság 

működési területén lévő általános iskolákban. 

 

A 2017. évben összesen 46 előadást tartott az iskolákban a meggondolatlan „diákcsínyek” 

jogkövetkezményei, a drog-prevenció, a közlekedésbiztonság, valamint az internet veszélyei 

témakörökben. 

A tanácsadó feladatait lelkiismeretesen és jó szakmai színvonalon végzi. Kiváló kapcsolatot 

tart az iskola vezetésével és a pedagógusokkal, időben él jelzéssel, amennyiben bármilyen 

problémát észlel, szükség esetén kezdeményezi a rendőri intézkedést. 
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8.2. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése 

 

Az értékelt időszakban bűnmegelőzési, felvilágosító előadások kerültek megtartásra a 

hajdúbagosi, a hosszúpályi, a mikepércsi, a berettyóújfalui iskola tanulói részére. Az 

előadásokon az egyes osztályok teljes létszámmal vettek részt, érdeklődőek voltak, és 

visszaigazolást nyert, hogy sok korosztályukat érintő kérdéssel nincsenek tisztában, 

minimálisak azon jogi ismereteik, ami a kiskorúak minden napjaiban fontos lenne. 

 

8.3. A családon belüli erőszak helyzete, áldozatvédelem 

A családon belüli erőszak tekintetében a korábbi évekhez képest lényeges változás nem 

történt. Jellemzően az alacsonyabban szocializálódott személyek között történtek erőszakos 

cselekmények, elsősorban élettársi viszonyban lévők között. Az ilyen bűncselekmények 

megelőzésére minimális lehetőség van. 

 

Hatóságunk részéről a leghatékonyabb fellépés az, hogy azonnalos rendőri intézkedéseket 

hajtunk végre, ideiglenes megelőző távoltartást alkalmazunk, valamint a törvényi feltételek 

fennállása esetén őrizetbe vételt, továbbá javaslatot teszünk előzetes letartóztatásra. 

Az esetenként előforduló kiskorúak sérelmére elkövetett testi sértések vagy szexuális jellegű 

bűncselekmények esetében kiemelt intézkedéseket hajtottunk végre. 

 

8.4. A kábítószer prevenció helyzete 

 

A 2014. év őszén indult „a szülők és a családok a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer 

bűnözés megelőzésében” programterv végrehajtásával a bűnmegelőzési referens lett 

megbízva. A létrehozott drog-provenciós programban közzétett e-mail cím figyelése az 

utasításnak megfelelő gyakorisággal ellenőrizve lett. A közzétett e-mail címre eddig levél 

nem érkezett. Az összekötő minden hónap első keddjén 09.00 és 11.00 óra között fogadóórát, 

illetve telefonos ügyeletet tart. 

 

Illetékességi területünkön nem jellemző a kábítószer megjelenése, inkább az új pszichoaktív 

anyagok jelentenek problémát, több esetben merült fel, hogy fiatalkorúak ilyen jellegű szert 

fogyasztottak. Az új pszichoaktív anyagok emberi szervezetből történő kimutatása szakértői 

vizsgálat által rendkívül nehéz és az általunk folytatott ügyekben sem volt lehetséges.  

A hatékony fellépés érdekében továbbra is fontos feladatunk a bűnmegelőzési előadások 

megtartása, különösen a nevelőotthonokban.  

 

8.5. A baleset-megelőzési tevékenység 

 

A Területi Baleset-megelőzési Bizottság (a továbbiakban: TBB) a 2017. évben célul tűzte ki – 

az Európai Unió Fehér Könyv 2011-2020. közötti programjának mentén – a személysérüléses, 

illetve azon belül a halálos kimenetelű balesetek, megsérült személyek számának 

csökkentését. A TBB kiemelt figyelmet fordít a felnövekvő generációk biztonságos 

közlekedésére, nevelésére, a képzés és oktatás középpontba állításával.  

Igyekszik – a rendelkezésre álló kommunikációs csatornák mindegyikén – mindent megtenni 

a közlekedés valamennyi résztvevője esetében a szükséges biztonsági felszerelések 

használatának népszerűsítéséért. 

 

Az óvodákban, általános iskolákban rendszeressé vált a helyes gyalogos- és kerékpáros 

közlekedésre való nevelés, illetve a közlekedés e szereplőire vonatkozó közlekedési szabályok 

megismertetése. Az iskolákkal való kapcsolat elmélyítésére, a programok színesebbé tételére 

különböző rendőrségi bemutatókat is tartottunk. 
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8.6. „Az iskola rendőre” program értékelése 

 

Éves programterv keretében rendszeres közlekedésre nevelési, felvilágosító előadásokat, 

vetélkedőket szerveztünk és szervezünk elsősorban iskolai oktatásban részesülők, valamint az 

óvodások részére. E program egyik jelentős pillére a 2008. szeptember 1-jétől meghirdetett 

„Az iskola rendőre” program, melynek kapcsán jelenleg folyamatosan tartjuk a kapcsolatot az 

iskolákkal, és végezzük a baleset-megelőzési tevékenységet.  

 

A rendőrkapitányság illetékességi területén működő valamennyi általános- és szakközépiskola 

részt vesz a programban, ezáltal a 2016/2017. tanévben 41 iskolában (36 általános iskola, 5 

középiskola) 35 önkéntes iskolarendőr végezte a részére meghatározott feladatokat. A 

gyermekek baleseti és bűnözés általi veszélyeztetettsége mind okozói, mind elkövetői, mind, 

pedig sértetti minőségben jelentősnek mondható, ezért közlekedésbiztonsági és 

bűnmegelőzési szempontból is a Rendőrség által végzett e tevékenység rendkívül pozitívnak 

értékelhető.  

 

Az iskola rendőrök a megtartott tanórákon kívül részt vettek az évnyitókon, a farsangon, az 

október 23-ai, a március 15-ei ünnepségeken, a családi napon, a gyermeknapon, az iskolai 

vetélkedőkön, a majálison, a mikulás és a karácsonyi ünnepségen. Szerveztek közlekedési 

vetélkedőket, közlekedési napot, átvizsgálták a diákok kerékpárját, továbbá ellátták a 

gyerekeket láthatósági eszközökkel.  

 

Az általános iskolák és azok közvetlen környékének biztonságosabbá tétele érdekében a 

Polgárőrséggel közösen szeptember hónapban az iskola kezdésének és befejezésének 

időszakában fokozott rendőri jelenlét került megszervezésre az iskolák környezetében, 

továbbá az iskolakezdéshez kapcsolódó közlekedésbiztonsági teendőkről, a gyermekbalesetek 

megelőzéséről sajtóközlemény került kiadásra.  

 

A rendőrkapitányság jó kapcsolatot ápol a médiával, rendszeresen tájékoztattuk és 

tájékoztatjuk az állampolgárokat az aktuális közlekedésbiztonsági helyzetről, felhívjuk 

figyelmüket a közlekedési morál javítását célzó intézkedéseinkre. 

 

9. Együttműködés 

 

9.1. A helyi önkormányzatokkal folytatott együttműködés értékelése 

 

A rendőrkapitányság illetékességi területén két járás működik Berettyóújfalu és Derecske 

központokkal, ami az illetékességi területet közigazgatási szempontból két részre osztja.  

 

Az illetékességi terület valamennyi önkormányzatával, polgármesterével, jegyzőjével, 

valamint a járási hivatalok vezetőivel rendszeres, jó kapcsolatot tartunk fenn.  

 

A polgármesterekkel – az illetékességi terület nagyságából adódóan – a fontosabb ügyekben 

folyamatosan egyeztet a kapitányságvezető, ennek során kölcsönös tájékoztatás történik az 

egymást érintő kérdésekről, problémákról. A települések részéről érkező igényeknek, 

kéréseknek igyekszünk eleget tenni, a felvetett problémákra reagálni. A településekkel 

állandó elektronikus kapcsolatot tartunk fenn, e-mail-en keresztül híreinkről is tájékoztatjuk 

őket. 

 

Az illetékességi területen több település is rendelkezik térfigyelő rendszerrel, ugyanakkor azt 

szeretnénk elérni, hogy valamennyi település teljesen lefedetté váljon. Illetékességi 
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területünkön öt olyan térfigyelő kamerarendszer van (Berettyóújfalu, Derecske, 

Biharkeresztes, Létavértes és Monostorpályi), melynek központi egysége rendőrségi 

objektumban van elhelyezve, viszont a rendszert a települések önkormányzatai 

üzemeltetik. Az elmúlt időszakban több település is nyert térfigyelő rendszerek kiépítésére 

benyújtott pályázatot, ezek megvalósulásával hatékonyabb lesz a közbiztonsági helyzet 

javítása érdekében végzett rendőri munka. 

Több település önkormányzata segíti munkánkat számítástechnikai, közlekedési eszközökkel. 

 

A rendőrkapitányság – kiemelten a rendészeti sáv – tevékenységének színvonalához jelentős 

segítséget nyújtottak a társadalmi együttműködő szervezetek. A különböző társadalmi 

konzultációkat (járási közbiztonsági egyeztető fórumok, multikulturális környezethez 

kapcsolódó feladatok, stb.) végrehajtottuk, azok tapasztalatait hatékonyan építettük be a napi 

munkavégzésbe. A települési önkormányzatokkal jó kapcsolatot építettünk ki, az 

önkormányzati beszámolóinkat valamennyi esetben elfogadták.  

 

9.2. A területileg illetékes bírósággal és ügyészséggel folytatott együttműködés helyzete 

 

Az ügyészséggel és a bírósággal mind a bűnügyi, mind a rendészeti területet tekintve 

rendkívül jó és eredményes a kapcsolatunk. Az együttműködés nem merül ki a 

büntetőeljárásokban, az egyes ügyészekkel napi szintű a kapcsolattartás, különösen igaz ez a 

bíróság elé állításos és a fogvatartásos ügyekre, rendszeresen igényt tartunk 

iránymutatásaikra, véleményükre. 

 

9.3. Az oktatási intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel folytatott együttműködés 

helyzete 

 

A rendőrkapitányságnak civil szervezetekkel történő hatályos együttműködése nincs. Az 

oktatási intézményekkel kapcsolattartásunk, együttműködésünk jónak mondható. 

Rendszeresen tartunk közlekedéssel, bűnmegelőzéssel kapcsolatos oktatásokat, ezekről 

pozitívak a visszajelzések, az oktatási intézmények részéről egyre nagyobb az igény a 

szorosabb együttműködés kialakítására.  

  

9.4. A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés értékelése 

 

Mindenképpen kiemelendő stratégiai partnerünkkel, a Polgárőrséggel történő 

együttműködésünk, a 2017. évben egyes településeken tovább javult a kapcsolattartásunk A 

polgárőr egyesületek baleset-megelőzési feladatokat is magukra vállalnak, ami kifejezetten a 

gyalogos átkelőhelyek iskola idő előtti és utáni ellenőrzéséből áll. Itt láthatósági mellényben 

hívják fel a gépjárművezetők figyelmét a balesetveszélyes átkelőhelyekre, és segítik a 

gyermekkorú tanulók balesetmentes átkelését.  

Az értékelt időszakban a rendőrkapitányság területén működő 28 polgárőrszervezet tagjai a 

közterületi szolgálatot ellátó állománnyal közös szolgálatellátás keretében 861 esetben 6095 

óra szolgálatot teljesítettek. A kezdeti nehézségeket követően a szolgálat ellátására a 

megváltozott jogi háttér és előírások teljes körű betartásával került sor.  

 

9.5. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel történő együttműködés 

 

Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel az együttműködésünk 

rendkívül jónak mondható, rendszeresen szervezünk közös szolgálatokat. Különösen nagy 

segítséget jelentett a szoros együttműködés a téli hónapokban, amikor rendszeres, visszatérő 

ellenőrzéseket tudtunk biztosítani a kisebb falvak, külterületén is. 
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V. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra 

 

A rendőrkapitányság 2017. évi célkitűzései többségét a parancsnoki és végrehajtó állomány 

megfelelő szinten valósította meg.  

 

Célkitűzéseink között szerepel a bűnügyi munka eredményességének és hatékonyságának 

megtartása, növelése, a bíróság elé állítások számának növelése. 

A baleseti adatok rendszeres elemzése, értékelése után a baleset-megelőzési tevékenységet 

alapvetően a legveszélyesebb, a közúti tragédiák létrejöttében meghatározó szerepet játszó 

jogsértő magatartásokra kívánjuk irányítani, ezeket kampányokkal, sajtómegjelenítésekkel 

fogjuk kiegészíteni. 

 

A bűnügyi és rendészeti statisztikai mutatók alapvetően kiegyensúlyozott tevékenységet 

mutatnak, a pozitív és negatív eltérések objektív és szubjektív okai döntő többségében 

feltárásra kerültek. Ezen okok ismerete lehetőséget biztosít arra, hogy a 2018. évi 

munkavégzésünk során a hiányosságokat kiküszöböljük, hibáinkat kijavítsuk.  

 

A rendőrkapitányság vezetése kiemelt figyelmet fordított a társadalmi kommunikációra, 

folyamatosan kihasználta az együttműködések által biztosított lehetőségeket. A szolgálat 

tervezése és szervezése során előtérbe kerültek a lakossági elvárásoknak megfelelő szolgálati 

formák. Ezen intézkedések összességében a rendőri tevékenység javuló megítélését, a pozitív 

társadalmi értékítélet kialakítását és a szubjektív közbiztonságérzet javulását eredményezték.  

 

A 2017. évben megindult pozitív folyamatok folytatása, a társadalmi és gazdasági 

változásokra történő azonnali reagálás, a közterületi rendőri tevékenység színvonalának 

javítása, valamint a különböző szolgálati ágak és társszervek összhangjának megteremtése a 

2018. évi eredményes tevékenység alapjai lehetnek.  
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Tisztelt Polgármester Úr! 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A fentiekben – alapvetően az objektív mérőszámokból, a statisztikai adatokból kiindulva – 

szakmai szemmel értékeltem a város közbiztonsági helyzetét. Ebből az aspektusból kiindulva 

a rendőrkapitányság és a város tekintetében alapvetően sikerült elérni a kitűzött célokat, 

azokat utólag is reálisnak tekinthetjük.  

Természetesen tudatában vagyunk annak, hogy a terület lakossága saját helyzetéből kiindulva 

ítéli meg a közbiztonságot, ezért nagy jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy ezeket 

megismerjük és mindennapi tevékenységünk során hasznosítsuk.  

Reális képet csak az objektív mutatók és a szubjektív jelzések valós értékeléséből kiindulva 

kaphatunk. Úgy ítélem meg, hogy a fentiek alapján összességében az illetékességi terület, 

ezen belül Létavértes város közbiztonsága megfelelő, az itt élők életét, testi épségét, 

vagyonbiztonságát a Rendőrség – az együttműködők hathatós támogatásával – megfelelő 

szinten képes megvédeni.  

 

Engedjék meg, hogy ezúton köszönjem meg Önöknek, illetve Önökön keresztül a település 

társadalmi, gazdasági, kulturális szereplőinek, valamint a lakosságnak azt a segítséget, amivel 

tevékenységünket az elmúlt évben is támogatták.  

 

Kérem, hogy a város bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről készített beszámolómat – 

véleményük, javaslataik megtétele mellett – elfogadni szíveskedjenek.  

 

 

Berettyóújfalu, K.m.f.      

        

 

Tisztelettel: 

         

Dr. Tóth Ferenc r. alezredes 

                 kapitányságvezető 
 


		0332-5253
	2018-04-23T11:45:46+0200
	4100 Berettyóújfalu, Kossuth u.17-19.sz.107.
	Kiadmányozta Dr.Tóth Ferenc nevében Dr.Mezei Imre r. alez




