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Bevezetés 
 
A Békési Rendőrkapitányság 2014. évben az alaprendeltetéséből adódó feladatokat, az 
intézkedési tervekben meghatározottakat, valamint az éves feladattervben előírtakat 
végrehajtotta, a parancsnoki értekezleten meghatározott feladatterveknek eleget tett. Mind 
bűnügyi, mind rendészeti területen törekedtünk a jó színvonalú munka elvégzésére, az 
eredmények javítására. Az illetékességi területünkhöz tartozó 8 település vonatkozásában 
konzultációs fórumokat szerveztünk, a levont következtetéseket a napi munkafolyamatokba 
beépítettük. Heti rendszeres kapcsolattartás során, valamint a rendszeres egyeztetések 
alkalmával tovább tudtuk fokozni az egyébként is jónak minősíthető kapcsolatainkat a 
társadalmi szervekkel, önkormányzatokkal, mely az eredményes munkavégzés, a társadalmi 
elismerés egyik alapköveként értékelhető. 
Célunk volt a minőségi munkavégzés, a folyamatos elemző-értékelő munkával a hatékonyság 
növelése. A közterületi rend fenntartása, a közlekedésbiztonság erősítése, a bűnügyi munka 
hatékonyságának növelése kiemelt feladataink közé tartozott. Nagyobb hangsúlyt fektettünk a 
képzésekre, a változó jogi háttér megfelelő szintű átadására, oktatására.  
 
Az értékelt időszakban a rendőrkapitányság hatékonyabb, eredményesebb működése 
érdekében személyzeti változások történtek. A bűnügyi osztály vezetőjének vezénylését 
követően, az osztály irányítására a szakmai munkára megfelelő rálátással rendelkező Bódi 
Tamás r. főhadnagy megbízására, majd kinevezésére került sor. A nyomozó alosztály 
irányítását Gáspár Szabolcs r. alezredes, míg az igazgatásrendészeti alosztály koordinálását 
Csík Zoltán r. főhadnagy látja el. A belső átszervezések, az alaprendeltetésből adódó 
feladatok ellátását, a folyamatos munkavégzést biztosították, az átállások zökkenőmentesként 
értékelhetőek. 
 

I. Közbiztonsági helyzet értékelése 

1. Bűnügyi helyzet bemutatása. 

1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása. 

A bűnügyi tevékenységet elsősorban a számadatok és az összehasonlító elemzések alapján 
lehet értékelni.  
 
Az elkövetési hely szerint regisztrált bűncselekmények adatait vizsgálva megállapítható, hogy 
a Békési Rendőrkapitányság teljes illetékességi területén 2013. évi adatokhoz képest (589) 
2014. évben 584 bűncselekményt regisztráltak, mely minimális, 0,8 % csökkenést 
eredményezett. Az elmúlt öt év adataival összehasonlítva megállapítható, hogy a 
bűncselekmények számának alakulásában ez a legkedvezőbb eredmény, amit elért a Békési 
Rendőrkapitányság.   
 
Békés város tekintetében a rendőri eljárásban regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények 
számadatait az 1. sz. mellékletben található táblázat foglalja össze. 
 
1.2. A kiemelten kezelt bűncselekmények alakulása. 
 
A kiemelt bűncselekményi kategóriák között szereplő, azon belül is kiemeltnek tekinthető 
rablás, zsarolás 2014. évben nem történt illetékességi területünkön. A bűncselekményi 
kategória sem Békés városára, sem az illetékességükhöz tartozó településekre nem jellemző. 
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Az 1. sz. mellékletben szereplő táblázatban feltüntetett emberölés kísérlet mindkét év 
vonatkozásában 1-1 esetszámmal szerepel.  
A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozást folytatott egy békési férfivel szemben aki, 
egy másik békési lakost oly módon támadott meg, hogy a nála lévő késsel a mellkasa irányába 
szúrt, a szúrás nem érte el a sértettet.  
A 2014. évi emberölés kísérlete egy 2013. évben regisztrált bűncselekmény, melyben a 
gyanúsított személy családi házát gyújtotta fel, ahol rajta kívül élettársa is tartózkodott.  
 
A lakásbetörések száma a múlt évi adatokhoz képest hasonló képet mutat, lényeges változás 
ezen a területen nem következett be. A lakásbetörésekkel kapcsolatban elmondható, hogy 
jellemzően nem lakott ingatlanok voltak az elkövetők célpontjai.   
  
A rendőri eljárásban regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számadatait bemutató 
táblázat alapján is elmondható, hogy továbbra is a vagyon elleni bűncselekmények vannak 
túlsúlyban.  
 
1.3. A regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya. 
 
2014. évben a Békési Rendőrkapitányság illetékességi területén 37.260 fő volt a lakónépesség 
száma és ahogyan arra már korábban is utaltunk – az értékelt időszakban – 584 
bűncselekményt regisztráltunk. A számadatok alapján megállapítható a 100 ezer lakosra jutó 
regisztrált bűncselekmények száma, melynek eredményeit az alábbi táblázat foglalja össze. 
 
 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 

100 ezer lakosra jutó 
bűncselekmények száma 

1540,9 2060,3 1870,4 1564,5 1567,4 

 
A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy a regisztrált bűncselekmények 100.000 lakosra 
vetített aránya 2011. évtől - illetékességi területünk viszonylatában - folyamatosan csökkent. 
Az értékelt időszakban a 2013. évi adatokhoz viszonyítva lényegében nem történt érdemi 
változás. 
 
2. A bűnüldöző munka értékelése.  
 
A rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma a Rendőrkapitányság illetékességi 
területén 2014. évben 584 volt, Békés város tekintetében 2014. évben 326 bűncselekményt 
regisztráltunk, tehát elmondható, hogy a Rendőrkapitányság illetékességi területén történt 
bűncselekmények 55,8 %-át Békés városban követték el. 2013. évben 319 bűncselekmény 
történt Békésen, így kijelenthető, hogy a bűncselekmények számában lényegi változás nem 
történt.  
 
A 2014. évben folyamatban lévő cselekmények döntő többsége kis tárgyi súlyú, csekély 
elkövetési értékű vagyon elleni bűncselekmény volt. Az elkövetők célpontjai jellemzően a 
lakatlan, illetve időszakosan őrizetlen belterületi házak, tanyák, lakatlan házak különböző 
melléképületei. Azonban több külterületi pihenő övezeti ingatlan is célponttá vált.  
Jellemző területünkre a kerékpáros közlekedés jelentős aránya, ennek megfelelően a 
kerékpárlopások visszatérő problémát jelentenek. Felderítésükhöz jelentős segítséget nyújthat 
a több településen is kiépített térfigyelő kamerarendszer. A kamerarendszer a településeinken 
feltűnő utazó bűnözők kiszűrésére, illetve utólagos azonosítására is eredményesen 
használható.  
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Az elkövetők cselekményük elkövetése során többnyire kisebb értékű használati cikkeket, 
szerszámokat, és olyan berendezéseket, felszerelési tárgyakat tulajdonítanak el, amelyek 
viszonylag könnyen értékesíthetőek, illetve azokat szétbontva jelentősebb mennyiségű 
színesfém, fémhulladék nyerhető ki belőle.  
 
2.1. Nyomozás-eredményességi mutató alakulása. 
 
A közepes szervezeti leterheltségünk mellett, a nyomozás eredményessége szempontjából a 
Békési Rendőrkapitányság 5 év átlagában is a legjobban teljesítő szervek között található. 
2014. évben 59,9 %-os nyomozás eredményességgel a megye egyik legjobban teljesítő 
kapitánysága lettünk.   
 
Illetékességi 

terület 
2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 

Nyomozás-
eredményesség 

61,0% 53,4 % 47,2 % 62,0 % 59,9 % 

 
2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozás-eredményességi 
mutatója. 
 
Az összes bűncselekményt figyelembe véve a közterületen elkövetett bűncselekmények 
száma 2014. évben 138, míg a közterületen elkövetett kiemelten kezelt bűncselekmények 
száma 104. A rendőri eljárásban regisztrált adatok alapján megállapítható, hogy Békésen 
közterületen 2014. évben 76 ilyen jellegű bűncselekményt követtek el, míg 2013. évben 81-et. 
 
A közterületen elkövetett cselekményekkel kapcsolatban a Békési Rendőrkapitányság 79,7%-
os nyomozás-eredményességi mutatóval rendelkezik.  
 
3. Tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok. 
 
A Békési Rendőrkapitányság illetékességi területén 2014. évben 362 esetben, míg 2013.évben 
396 esetben indult eljárás tulajdon elleni szabálysértés miatt. A bolti lopások nélküli 
ismeretlen tetteses felderítési mutató 2014-ben 46,9 %, míg 2013-ban 30,6% volt. Az adatok 
is alátámasztják, hogy a Békési Rendőrkapitányság – az értékelt időszakban - kiemelt 
figyelmet fordított a tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos előkészítő eljárások során 
a szakmai előírásoknak megfelelő eredményes felderítési tevékenységre. 
 
4. Közlekedésbiztonsági helyzet. 
 
Békés város területén 2014. évben 35 személyi sérülést eredményező közúti közlekedési 
baleset következett be, melyek közül 11 súlyos, 23 könnyű sérüléssel járt, valamint 1 halálos 
kimenetelű baleset történt a vizsgált időszakban. 
 
2013. évben 47 személyi sérüléssel (19 súlyos, 28 könnyű) járó közlekedési baleset 
következett be. A súlyos sérüléses balesetek száma 42,1 %-kal (8 esettel), míg a könnyű 
sérüléssel járó balesetek 17,9 %-kal (5 esettel) csökkentek. Összességében a balesetek 25,5 
%-kal mérséklődtek a 2013-as évhez képest. Míg 2013. évben 3 olyan baleset történt, ahol 
ittas személy volt az okozó, addig 2014. évben már 5 ilyen esetet regisztráltunk. Az ittas 
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részarány 14,3 %-os a vizsgált évben (2013. évben ez a mutató 6,4 %-os volt). 2014. évben 1 
halálos kimenetelű baleset történt (a korábbi évben ilyen baleset nem következett be). 
 

Tapasztalataink szerint a célirányos közterületre vezényléssel kifejtett preventív hatás 
bizonyos mértékig képes befolyásolni a baleseti helyzetet, azonban a forgalomsűrűség 
folyamatos növekedését az utak forgalomáteresztő képessége nem követte, illetve a meglévő 
úthálózat minősége egyre rosszabb, így hatékonyabb közterületi és balesetmegelőző 
munkával is csak áttételes, kisebb mértékű ráhatásunk van a közlekedésbiztonsági 
viszonyokra. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt sem, hogy a gyakori frontok, hirtelen 
időjárási változások is hatással vannak a közlekedésben résztvevő emberekre. 
 

Békés város baleseti helyzetértékelését szemléltető számadatokat a 2. sz. melléklet 
tartalmazza.  
 
Baleseti okok alakulása a vizsgált időszakban 
 
Az előző év hasonló időszakához képest az előzésnél tapasztalható növekedés, ahol 0-ról 2-re 
nőtt az esetek száma. Csökkenés figyelhető meg a gyorshajtásnál, ahol 10-ről 7-re (-30%), a 
kanyarodásnál 8-ról 7-re (+12,5%), az elsőbbségi szabályok be nem tartásánál, ahol 14-ről 12-
re (- 14,3%), a követési távolságnál, ahol 5-ről 1-re (-80%), a figyelmetlenségnél, ahol 3-ról 
0-ra és az egyéb okoknál, ahol 5-ről 3 esetre (-40%) mérséklődtek a mutatók. 
A fenti okokkal párhuzamosan az idei évben 5 esetben szereztünk tudomást olyan közlekedési 
balesetről, melyben ittas személy volt az okozó.  
 

A balesetek okozók szerinti megoszlása 
 
Jelentős mérséklődés mutatkozik a személygépkocsi vezetők körében, ahol 17 esetről 11-re 
változott az okozók száma (-35,3%), a tehergépkocsi vezetőknél, ahol 3-ról 1-re csökkent az 
esetek száma (-66,7%), az egyéb járművet vezetőknél, illetve a motorkerékpár vezetők 
esetében, amely kategóriákban 2014. évben nem történt baleset (2013-ban még 4, illetve 3 
ilyen balesetet regisztráltunk). A segédmotor-kerékpárosok körében 4-ről 3-ra mérséklődött a 
balesetek száma (-25%). A kerékpáros okozóknál (ez az egyetlen olyan kategória, ahol az 
előző évhez képest emelkedés figyelhető meg) viszont 4 esettel nőtt az okozók száma, mely 
utóbbi esetben ez a változás +28,6 %-os. A kerékpáros okozók részaránya rendkívül 
magas (51,4 %), ezért a közterületi munkában e jelenség visszaszorítására kiemelt figyelmet 
fordítottunk, valamint ez a feladat a 2015. évi feladatokban is meghatározó szerepet kap. 
 
A balesetek úthálózatra vetített részarányai az alábbiak szerint alakultak 
 
2014-ben a balesetek 29 esetben történtek lakott területen belül, illetve 6 esetben lakott 
területen kívüli útszakaszon. Egyéb helyen (kerékpárúton) 8 baleset következett be (1 eset, 
Kossuth u. – Jantyik u. kereszteződésében a kerékpárúton, 2 eset Kossuth L. u. – Csíkos u. u. 
kereszteződésében a kerékpárúton, 1 eset Békés, Rákóczi u. – Széchenyi tér 
kereszteződésében kerékpárúton, 1 eset Békés, Széchenyi tér 7/9 szám előtti kerékpárúton, 1 
eset Csabai u 68/1 sz előtti kerékpárúton, 1 eset a 470-es sz. főút 14km +781m –nél a főút 
melletti kerékpárúton, és 1 eset Békés, Kossuth u 16. sz. előtti kerékpárúton). 
A balesetek előfordulási gyakorisága tekintetében megállapíthatjuk, hogy lakott területen 
belül több baleset következett be, mint a lakott területen kívüli útszakaszokon. Lakott 
területen a balesetek 82,9 %-a, lakott területen kívül pedig a balesetek 17,1 %-a következett 
be. Az úthálózatot érintő részarányok tekintetében a 470-es számú főút emelkedik ki 8 esettel, 
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ezt követi a 4238-as út 4 esettel. Békés belterületén a mellékútvonalak tekintetében 15 
balesetet regisztráltunk a vizsgált időszakban.  
 
Balesetek útkereszteződések, útszelvények szerinti kimutatása 
 
A 2014-es év értékelt időszakában Békés városban kettő olyan kereszteződés volt, ahol több 
(2 eset a Kossuth u. – Csíkos u. kereszteződésében és szintén 2 eset a Petőfi u. – Malom u. 
kereszteződésében) baleset következett be, azonban önmagában ez forgalmi rend 
változtatására, vagy konkrét útkereszteződések kiemelt rendőri ellenőrzés alatt tartására nem 
adott okot.  

 
II. Közbiztonság érdekében tett intézkedések és azzal kapcsolatos feladatok 
 
1. Közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek biztonsága. 
 
A Békési Rendőrkapitányság Rendészeti Osztálya 2014. évben a célkitűzéseknek megfelelően 
teljesítette a közterületi rend fenntartásával, a közlekedésbiztonság erősítésével kapcsolatos 
feladatait. 
 
A lakosság szubjektív biztonságérzetének javítását célzó ellenőrzések meghatározó részét 
2014. július 01-től felváltotta a 19/24-es feladatrendszer, amely Békés városban 
folyamatos közterületi rendőri jelenlétet biztosított. A felsoroltak mellett jelentős 
hangsúlyt fektettünk az időskorúakat érintő jogsértések csökkentésére, valamint a tanyák, 
külterületi zártkertek biztonságának növelésére is. A tanyák és kertek ellenőrzéséhez nagy 
segítséget kaptunk a helyi polgárőrségtől és mezőőröktől. 
 
A közterületi jelenlét emelésén túl kiemelt figyelmet fordítottunk az illetékességi területünkön 
egyéb rendészeti feladatot ellátó személyekkel teljesített közös szolgálat-ellátások 
biztosítására is. 
 
A fentiekkel összefüggésben kiemelt feladatunknak tekintettük a tulajdon elleni 
szabálysértések felderítési hatékonyságának további növelését, illetve elkövetési 
gyakoriságának visszaszorítását. 
 
Békés város tekintetében a szolgálatra vezényelt állomány közterületen töltött szolgálati 
óráinak száma 2014. évben 22.727, a nem közterületi órák száma pedig 9260 volt. A 
közterületi órák aránya 71,1%. A közterületi órák száma a korábbi 18.590 órához képest 
22,3%-os növekedést mutat, amely elsősorban a 19/24-es feladatok végrehajtására biztosított 
túlórakeretnek köszönhető.  
 
 2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata. 
 
Békés városban állandó járőrszolgálatok vezénylésével biztosítottuk a mindenkori reagáló 
képességet. A szolgálatvezénylésben rejlő tartalékok optimális kihasználása és a reagáló-
képesség fenntartása érdekében a közrendvédelmi osztály járőri állományának 50 %-ánál az I. 
sz. váltásos szolgálati munkaidőrendszert alkalmaztuk. A váltásos szolgálati 
munkaidőrendszer alkalmazásával könnyebben biztosítható a minden napszakra kiterjedő 
általános rendőri jelenlét, illetőleg e munkarend lehetővé teszi az állandó járőrpárok 
alkalmazását, ezzel az összeszokottabb és így magabiztosabb közterületi munkát. 
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A járőri állomány másik 50 %-a esetében viszont a vezényléses munkarendet alkalmaztuk, 
ugyanis a szolgálatvezénylésben a frekventált időszakokra leosztható létszámsúlypontok 
kialakítása csak így biztosítható. A lakossági igényeket érzékelve intézkedéseket tettünk a 
szórakozóhelyek, zenés vendéglátó- ipari egységek környezetében a - működésükkel 
összefüggő - kísérőjelenségek érzékelhető csökkentésére, az állampolgárokat irritáló 
jogsértések felszámolására. E jelenség elsősorban a péntek-szombati éjszakákhoz köthető, 
ezért e frekventált időszakokat erősítettük meg további gyalogos és gépkocsizó 
járőrszolgálatokkal, természetesen a meglévő állomány létszáma által nyújtott kereteken 
belül. A megerősített járőrszolgálatok egy részét gyalogosan teljesítettük, de a központi 
elvárásoknak megfelelően a reagálást biztosító gépkocsizó járőrszolgálatnál is törekedtünk az 
50 %-os részarány megvalósítására. A gyalogos szolgálatteljesítési helyeket és időpontokat az 
eligazító lapokon minden esetben rögzítettük. A helyi igényekre tekintettel törekedtünk piaci 
napokon gyalogos járőr vezénylésére is, amely gyakorlatot az idei évben is fenn kívánunk 
tartani. Az útiránytervek és járőrkörzetek felülvizsgálata 2014. évben is maradéktalanul 
végrehajtásra került. 
 
A rendőri tevékenység lakossági igényekhez optimalizálása érdekében a területünkön élő 
állampolgárokkal folyamatos párbeszédet, permanens kapcsolatot tartottunk fenn, amely 
tapasztalatokat a közterületi szolgálatok tervezése, szervezése során is felhasználtuk. 
 
Békés és Mezőberény városok között a szolgálatot teljesítő járőröknél gyakran éltünk az 
átcsoportosítás lehetőségével, amely a rendőri jelenlét közterületi rendre gyakorolt pozitív 
hatását és a reagáló-képességet is tovább növelte. 
 
A szolgálatellátások minden esetben illeszkedtek az illetékességi terület – jogsértő 
cselekmények elkövetési gyakorisága szempontjából – frekventált helyeihez és időpontjaihoz. 
A reagálóképesség fenntartása érdekében a frekventált időpontokhoz illeszkedően 
létszámsúlypontokat hoztunk létre a szolgálatellátásban és megerősített szolgálatokkal fogtuk 
át a rendőri intézkedéseket igénylő eseményekkel fokozottan érintett időszakokat. 
A fentiek segítségével a reagálóképesség megfelelő szinten tartása biztosított volt 2014. évben 
is. 
 
Az egyes intézkedési mutatók alakulása 
 
A Rendészeti Osztály közterületi szolgálatot ellátó állománya Békés város tekintetében 2014. 
évben 70 esetben alkalmazott elfogást, amely a 2013. évben foganatosított 56 esethez képest 
25%-os növekedést mutat. 
 
Az előállítások vonatkozásában is növekedés figyelhető meg, ugyanis a korábbi évben 
alkalmazott 216 eset 2014. évben 234-re emelkedett (+8,3%). 
 
Az állampolgárok élete és testi épsége megóvása céljából a korábbi 112 esethez képest, 2014. 
évben már 135 esetben (+20,5%) foganatosítottunk biztonsági intézkedést.  
Növekedett az elrendelt (387-ről 474 esetre) és a végrehajtott (305-ről 320 esetre) 
elővezetések száma egyaránt. Az elrendelt elővezetések esetében +22,5%, míg a végrehajtott 
elővezetéseknél +4,9%-os az emelkedés. 
 
A személyi szabadságot korlátozó rendőri intézkedések minden esetben megfeleltek a jog- és 
szakszerűség alapvető kritériumainak. 
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A közúti közlekedési ellenőrzések végrehajtása során összesen 8226 esetben alkalmaztunk a 
járművezetőkkel szemben alkoholszondát, mely vizsgálatok közül 97 eset pozitív 
eredménnyel járt. 
 
Az előzőekben bemutatott intézkedéseken túl 52 esetben büntető, illetve további 277 esetben 
szabálysértési feljelentést kezdeményeztünk.  
 
3. A 19 megyére terjedő 24 órás közterületi jelenlétet biztosító, úgynevezett „19/24 
program” végrehajtásának tapasztalatai. 
 
Országos szinten, így illetékességi területünkön is bevezetésre került 2014. július 1. hatállyal 
a „19/24-es” (19 megyében 24 órás közterületi jelenlét) program, amelyet Békés városban 
naponta 24 órában hajtunk végre. 
 
A program 2014. július 01. - 2014. december 31. közötti időszakában Békés városban e 
specifikus feladatok végrehajtására 250 alkalommal került sor, melyben 468 fő rendőr vett 
részt, összesen 5446 órában. 
 
Az értékelt időszakban kiemelt figyelmet fordítottunk a közterületek és nyilvános helyek 
közbiztonsági helyzetére, illetőleg a vagyon elleni bűncselekmények, tulajdon elleni 
szabálysértések megelőzése, felszámolására és az elkövetők elfogására. 
  
Az intézkedések - az elkövetett cselekmény tárgyi súlyára, valamint az elkövető személyére is 
figyelemmel - differenciáltan kerültek végrehajtásra, így a kisebb súlyú közlekedési 
szabálysértések esetében gyakran éltünk a figyelmeztetés jogintézményének alkalmazásával.   
 
A végrehajtott ellenőrzések tapasztalatai szerint a lakosság - a korábbi időszakhoz hasonlóan - 
továbbra is megelégedve fogadta a rendőri jelenlét ilyen formában való fokozását, 
fenntartását. 
 
4. Rendezvénybiztosítások. 
 
A Békés várost érintő rendezvények és a biztosításukba bevont létszám alakulása a 3. sz. 
mellékletben látható. 
 
Az 1989. évi III. törvény hatálya alá tartozó rendezvény 2014. évben nem volt. 
Az NB-I/B-s férfi kézilabda, valamint kosárlabda mérkőzések esetében külső biztosítás került 
végrehajtásra, míg a belső biztosításról vagyonvédelmi cégek gondoskodtak. A sportidény 
megkezdése előtt biztonságtechnikai bejárásokat végeztünk, melyek során ellenőriztük a 
sportcsarnokok biztonsági előírásoknak való megfelelését. 
 
Rendőri beavatkozásra egyetlen esetben sem került sor, a rendezvényeken jogsértést nem 
tapasztaltunk. A rendezvénybiztosítások végrehajtására minden esetben részletes biztosítási 
terveket készítettünk a csapatszolgálati szabályzat előírásainak figyelembe vételével. A 
rendőri biztosítást nem igénylő rendezvények esetében pedig felügyeleti szolgálatot 
biztosítottunk. 
Minden rendezvénybiztosítás esetében biztosítási parancsnok irányította a rendőri 
műveleteket, míg a rendezőkkel való kapcsolattartást kijelölt rendbiztos végezte. A 
kapcsolattartás minden esetben problémamentes volt. 
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5. Körzeti megbízotti státusz feltöltöttsége, tevékenységük értékelése. 
 
A Békési Rendőrkapitányság Békés városban 1 körzeti megbízotti beosztással rendelkezik, 
amely betöltött. 
A körzeti megbízott a Békési Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály Közrendvédelmi 
Alosztályán teljesítenek szolgálatot. Kapitányságunk tekintetében a körzeti megbízotti 
státuszok feltöltöttsége a 100 %-os. 
 
A körzeti megbízott 2014. évben összesen 1291 óra időtartamban látott el szolgálatot, 
amelyből 1032 órát közterületen teljesítettek. A közterületen teljesített órák aránya a teljes 
szolgálati időtartamra vetítve 79,9%, amely meghaladja a központi elvárások által előírt 
minimum 75%-ot.  
A körzeti megbízott közterületi tevékenysége, intézkedési aktivitása, a helyi lakossággal való 
kapcsolattartása összességében jó színvonalúnak minősíthető. A körzeti megbízott esetenként 
- rásegítve a járőri tevékenységre- azonnalos küldésekkel járó elsődleges intézkedéseket is 
végrehajtott, illetve részt vett fokozott ellenőrzésekben, rendezvények biztosításokban. Az e 
pontnál bemutatott szolgálati forma látta el a közrendvédelmi szolgálati ág nyomozási 
feladatait is. A körzeti megbízott két esetben is foganatosított olyan intézkedéseket, amelyek 
bűncselekmények eredményes felderítését biztosította. A körzeti megbízotti állomány és ezen 
belül a békési kmb. a saját területén elkövetett egyszerű megítélésű vagyon elleni vétségekben 
teljesített nyomozási, ezen belül felderítési feladatokat, vizsgálati munkát viszont nem 
végzett.  
 
6.  A szolgálatirányító parancsnoki szolgálat működésének tapasztalatai. 
 
A Békési Rendőrkapitányságon 2013. év november 19-ig az ügyeleti szolgálat, majd - az 
MRFK TIK működésének megkezdését követően - a szolgálatirányító parancsnoki szolgálat a 
Rendészeti Osztály alárendeltségében működött. Jelenleg 6 fő lát el állandó szolgálatirányítói 
feladatokat, akik helyettesítését eseti jelleggel a rendészeti osztályon kijelölt rendőrök látják 
el. A szolgálatparancsnokok mindegyike rendelkezik az előírt szaktanfolyammal, akik közül 4 
fő munkaidejét az I-es számú váltásos munkarendben teljesíti. 
 
A szolgálatirányító parancsnokok eligazították-beszámoltatták a szolgálatba lépő, illetőleg a 
szolgálatot leadó beosztottakat. 2014. év júliusától a szolgálatparancsnokok a központi 
elvárásoknak megfelelően naponta (nappali és éjszakai 12 órás szolgálatok) átlagosan 9 óra 
időtartamot töltöttek közterületen, melynek során a közterületi szolgálatokat érintően hajtottak 
végre parancsnoki ellenőrzéseket, közös szolgálatellátásokat. Végrehajtották kisegítő jelleggel 
a priorálási feladatokat, illetve az TIK-kel közreműködve irányították a közterületi állomány 
munkáját. Ellátták a fegyverszoba kezelését - őrzését, illetve az épületbe történő be- és 
kiléptetési, valamint jelentési kötelezettségekből adódó feladatokat. 
 
7. Az igazgatásrendészeti tevékenység  
 
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
szóló 2012. évi. II. törvény (Szabs.tv.) 2012.04.15-én történt bevezetése óta eltelt időben a 
szabálysértési feljelentések számának csökkenése a tavalyi év folyamán tovább mérséklődött. 
A közigazgatási bírságolás bevezetése óta több korábban kiemelt szabálysértésnek minősülő 
tényállás (sebességtúllépés, ittas vezetés) került át a közigazgatási bírságolás hatálya alá. 
Ennek köszönhetően a szabálysértési, és ezen belül a kiemelt szabálysértés miatti 
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feljelentések száma jelentősen csökkent. A Szabs. tv. helyszíni bírságot előtérbe helyező 
koncepciója miatt ez a csökkenés tovább folytatódott.  
A KRESZ valamint a 156/2009. (VII.29.) Korm. rendelet 2014. július 19-i változásával a 
kerékpárosokra vonatkozó ittas vezetés kikerült a közigazgatási bírságolható jogsértések 
köréből, mellyel egyidőben szabálysértési eljárások megindítására vált lehetőség, azonban 
ezen ügyek visszakerülése a szabálysértési eljárásokban nem növelte meg jelentősen a 
szabálysértési feljelentések számát.  
 
 2013. év 2014. év 

Iktatott szabálysértési ügyek 
száma 

570 528 

Feljelentésekben szereplő 
szabálysértések száma 

772 714 

 
A szabálysértési eljárásokkal kapcsolatban elmondható, hogy a Békési Rendőrkapitányság 
Szabálysértési Hatósága igyekszik a pénzbírság szankció következetes alkalmazására a 
szabálysértést elkövetőkkel szemben.  
A pénzbírságok alakulása is azt mutatja, hogy jellemzően az első alkalommal szabálysértést 
elkövetőkkel szemben tett feljelentések során a kiszabható pénzbírság alsó fokához közeli 
bírságokat alkalmaztak, de a visszaeső elkövetőkkel szemben már a bírság kiszabásánál 
figyelembe vették, hogy az elkövetők hány alkalommal és milyen szabálysértések miatt 
vontak felelősségre.  
 
8. Bűn-és baleset –megelőzés. 
 
8.1. A családon belüli erőszak helyzete. 
 
Békés városban összesen 76 alkalommal vált szükségessé családon belüli erőszak miatt 
rendőri intézkedés foganatosítása. A rendőri intézkedésekkel kapcsolatosan nem érkezett 
panasz, illetve hivatalos személy elleni erőszak sem történt.  
 
Az értékelt időszakban 13 család vonatkozásában családon belüli erőszak miatt visszatérően, 
több alkalommal kellett az intézkedő rendőrnek a helyszínre vonulnia. Ezen családok 
esetében az italozó életmód és a válás körüli viták álltak a sorozatos konfliktusok hátterében. 
Az esetek túlnyomó részében a családi problémák a rendőr kiérkezéséig megoldódtak, és a 
kapcsolódó jogsértésekre inkább az alkalmi elkövetés volt a jellemző.  
 
A családon belüli erőszak során -ahol az esetnél gyermek is jelen volt- minden alkalommal 
értesítettük az illetékességi területen dolgozó gyámügyi előadót, a Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálatot – akikkel kiépített kapcsolatot tartunk-, valamint a Békés Megyei 
Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályát. A körzeti megbízottak napi kapcsolatban 
voltak az illetékes személyekkel, valamint havi rendszerességgel megbeszélték az aktuális 
ügyekkel kapcsolatos problémákat. Békésen a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 
jelzőrendszeri megbeszélésén az áldozatvédelmi referens vett részt rendszeresen. A 
társszervek az általunk megküldött értesítésekre minden esetben reagáltak, közreműködésük 
során segítőkészek voltak. 
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8.2. A kábítószer prevenció helyzete (a szülők és a családok a Rendőrség kiemelt 
partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében című programterv tapasztalatai). 
 
A Békési Rendőrkapitányság fontosnak tartja a kábítószer prevenciós feladatok következetes 
végrehajtását. A programtervben foglaltaknak megfelelően a megelőzési előadó rendszeresen 
(kéthetente szerdánként) tart telefonos és személyes ügyeletet, melynek során az érdeklődők 
tájékoztatásokat, információkat kérhetnek, illetve az érintett jelenséggel összefüggésben 
bejelentést is tehetnek. Az értékelt időszakban a témakört illetően ilyen hívás nem érkezett. 
Az e feladatok ellátásával érintett előadó szülői értekezleteken és egyéb fórumokon egyaránt a 
szülők és pedagógusok rendelkezésére áll.  A program 2014. szeptemberben indult, bízunk 
benne, hogy a megszólítani kívánt társadalmi körrel a program célját elérjük, a megelőzésben 
együtt tudunk működni.  
 
8.3. A baleset-megelőzési tevékenység. 
 
A Békés Városi Baleset-megelőzési Bizottság a munkatervében 2014. évre meghatározott 
feladatokat tervszerűen megvalósította, mellyel összefüggésben számos program került 
végrehajtására, melyből néhányról az alábbiakban számolunk be.   
 
- Fokozott közúti ellenőrzések alkalmával az ellenőrzés alá vont járművezetők részére 
balesetek megelőzését szolgáló szóróanyagok (Életmentő kapcsolás”, „Megdöbbentő”,  
„Előzzük meg a vízi baleseteket”, Kerékpározz biztonságosan”, „A szabad vizekben való 
fürdőzés veszélyei”, „Téli Óvszer”, „Iszik vagy vezet” „Az első autós ülés”, „2015-ös 
falinaptár”) kerültek kiadásra.  
 
- A Városi Baleset-megelőzési Bizottság 2014. 03. 07-én megrendezte a „Közlekedés-
biztonság gyermekszemmel” című rajzpályázat városi döntőjét a Püski Sándor Könyvtár 
gyermekkönyvtár részlegében. A pályázatra a Békési Rendőrkapitányság illetékességi 
területéről összesen 591 rajz érkezett, melyből a megtartott városi kiállításon 170 rajz került 
bemutatásra. Békés város területéről 2014. évben 16 óvoda és 8 általános iskola küldött be 
rajzokat. A megyei döntőben Békés város, „óvodás” kategóriában az I, II, III és V. helyezést, 
„általános iskola alsós” kategóriában a IV. helyezést értük el, valamint különdíjat is sikerült 
szereznünk.  
 
- 2014. április 15-én Békésen, a LIDL áruház parkolójában került megrendezésre a „ittasság 
okozta balesetek visszaszorítása érdekében propaganda akció”, elnevezésű program. A 
résztvevőket a „részeg szemüveg”, és a helyszínen felállított kerékpáros ügyességi pálya 
várta. A rendezvényen 15 fő vett részt. 
 
- Békés várost illetően összesen 2 gyermeknapi rendezvényen vett részt a Városi Baleset-
megelőzési Bizottság. A rendezvényeken lehetőség nyílt kerékpáros KRESZ tesztlapok 
töltésére és egy rendőrautó megtekintésére. A gyermekek kerékpáros ügyességi pályán 
próbálhatták ki tudásukat. A rendőrségi eszközök játékos bemutatására is sor került, így 
például a résztvevők megismerhették az EDR rádiót, a ballisztikai védő mellényt, és a 
kényszerítő eszközöket. A rendezvényeken összesen 179 fő vett részt. A rendezvénnyel 
párhuzamosan a „Szabad vizekben való fürdőzés szabályai” elnevezésű szórólap is kiosztásra 
került. 
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- Békésen a Dánfoki Üdülő Központban 2014. 07. 29-én előadást tartottunk a szabad 
vizekben való fürdőzés szabályairól - a Gyermekvédelmi Szolgálat Napközis Táborában - 
23 fő részére. 2014. 07. 02-án és 08. 01-én szintén előadásokat tartottunk a fenti témakörben 
(60 fő részére).  
 
- Városunkban összesen 3 óvodában tartottunk előadásokat a gyalogosok és kerékpárosok 
közlekedésének szabályairól, illetve további 2 óvodában részt vettünk a közlekedési és nyílt 
napokon. E rendezvényeken összesen 182 fő vett részt.   
 
- Megrendezésre került a „Megvilágosodás Napja” 2014. 10. 03-án. Békés város 
vonatkozásában egy kerékpár szaküzlet vett részt benne. A kerékpár boltban akciósan lehetett 
hozzájutni kerékpár világító berendezésekhez. A rendezvény széles körben propagálva lett a 
helyi médiában, és iskolákban. A nap végén megtartásra került az esti kerékpározás 104 fővel, 
melynek befejeztével sorsolást tartottunk, ahol többek között a láthatóságot fokozó 
felszereléseket adtunk át. 
 
- A napi oktatás kezdetének és befejezésének időszakában, májusban és szeptemberben 
kiemelt rendőri és polgárőri jelenléttel biztosításra kerültek a kijelölt iskolák gyalogosátkelő 
helyei és azok környékei, a Zebra-Zsaru” program  keretében. Kiemelt figyelmet 
fordítottunk a gyalogosan iskolába járó gyermekek szabályos közlekedésének elősegítésére.  
 
8.4. Az iskola Rendőre Program értékelése. 
 
Az „Iskola Rendőre” program keretében a Békési Rendőrkapitányság az alábbi feladatokat 
hajtotta végre: 
 
Összesen 3 iskolai intézmény vett részt az „Iskola Rendőre” programban, melynek keretében 
4 „iskola rendőr” végzett figyelemfelhívó, oktató előadásokat a balesetek visszaszorítása 
érdekében. A 2014-es évben 21 előadás lett megtartva 589 fő alsó és felső tagozatos diáknak, 
kiemelten a következő témakörökben: 
 

- gyalogosokra és kerékpárosokra vonatkozó legfontosabb KRESZ szabályok, 
- elsőbbséget szabályozó és más egyéb KRESZ táblák, 
- téli közlekedés veszélyei, 
- változó időjárási tényezők hatása a közlekedés résztvevőire, 
- irányjelzés szabályai, 
- elsőbbségadás az útkereszteződésben, 
- a kerékpár kötelező tartozékai és más hasznos felszerelései, ruházat, láthatósági 

mellény fontossága, 
- rendőrautó bemutatása nyílt napon, 
- szabad vizekben való fürdőzés szabályai és veszélyei, 
- vízi közlekedés szabályai, 
- nyár veszélyei, 
- jobbkéz-szabály, kanyarodási szabály, 

 
Az iskolákkal még a 2014/2015-es tanév megkezdése előtt felvettük a kapcsolatot és közösen 
értékeltük az elmúlt év tapasztalatait, az iskola rendőrök tevékenységét. Az iskolák 
visszajelzései a programmal kapcsolatosan jók, a pedagógusok az iskolarendőrök 
tevékenységével meg voltak elégedve. A tanév megkezdése előtt az oktatási intézmények 



 13 

közvetlen környezetében végrehajtásra kerültek a forgalomtechnikai bejárások, amelyeket a 
Békési Önkormányzattal és a Magyar Közút Zrt-vel közösen végeztünk el.  
A tanévkezdéshez kapcsolódóan az iskola rendőrök felvették a kapcsolatot a Békési 
Rendőrkapitányság illetékességi területén található oktatási intézmények vezetőivel és 
ismertették a program lényegét, valamint annak folytatásában támogató együttműködésüket 
kérték a program hatékony megvalósulásához.  
 
A feladattervben meghatározottak szerint az első osztályos diákok körében kiosztásra került 
az ORFK-OBB által biztosított „Üzenő Füzetek”, „Pedagógus Naplók”, valamit az 
iskolarendőrök szeptember hónapban tájékoztatást nyújtottak a korosztályt érintő közlekedési 
veszélyekről és a helyes közlekedési magatartásról. Az iskolák alsó és felső tagozatos 
diákjainak megtartott órákon kiemelt figyelemmel oktattuk a gyalogosokra és kerékpárosokra 
vonatkozó KRESZ szabályokat, valamint a helyes közlekedési magatartásokat.  
 
A Városi Baleset-megelőzési Bizottság titkára folyamatosan koordinálta az iskola rendőrök 
baleset-megelőzési feladatait, figyelemmel kísérte ez irányú tevékenységüket, valamint 
megadott számukra minden segítséget a hatékony munkavégzés érdekében.  
 
A Megyei és Városi Baleset-megelőzési Bizottságok által szervezett, az iskolákat érintő 
pályázatokat (Közlekedés gyermekszemmel rajzpályázat), felmenő rendszerű versenyeket, 
propaganda akciókat, kampányokat (tanév kezdeti feladatok, őszi-téli és nyári kampányterv), 
egyéb programokat (pl. „Zebra-Akadémia”) az iskola rendőrök folyamatosan 
népszerűsítették, segítették, valamint a programok szervezésében is részt vettek. A nem önálló 
rendezvényeken való aktív részvételükkel (pl.: óvodákban, általános iskolákban, városi 
rendezvényeken), különböző bemutatókkal, versenyekkel és szórólapok terjesztésével járultak 
hozzá a helyes és biztonságos közlekedésre neveléshez, tudatosításához. 
 
Az érintett iskolák vezetői, pedagógusai, illetve gyermekei örömmel fogadták a programban 
résztvevő rendőröket. Az ORFK-OBB által kiadott módszertani DVD („Iskolarendőr a 
katedrán 2”) hasznosítva lett a közlekedés-biztonsági tanórák megtartásában. 
 
9. Együttműködés.  
 
A Békési Polgárőrséggel érvényes együttműködési megállapodásunk van, így a konstruktív 
közös munkának a jogi alapjai is biztosítottak. 
A kapcsolattartás telefonon vagy személyesen történik a Rendőrkapitányság szolgálat-
parancsnokával, valamint esetenként a szolgálatot ellátó körzeti megbízottal. A 
polgárőrségekkel való vezetői szintű kapcsolattartásra a heti rendszeresség jellemző, azonban 
a feladatok szempontjából frekventáltabb időszakokban a heti két-háromszori konzultáció 
sem ritka a parancsnoki állomány és a Békési Polgárőr Egyesület vezetősége között.  
 
A polgárőrökkel közös szolgálatellátást jellemzően a közbiztonsági és bűnügyi szempontból 
frekventált időszakokban (péntek, szombati estéken) láttunk el, azonban egyre gyakoribbá 
vált a hétköznapok nappali időszakában történő közös szolgálat ellátása. A helyi 
polgárőrséggel közösen 375 alkalommal, összesen 573 fő bevonásával 2714 szolgálati órát 
teljesítettünk. 
 
A polgárőrséggel való közös szolgálatellátásaink, az egyes szolgálat-ellátási módozatok 
alapján a következőképpen alakultak: 
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� Sportrendezvények biztosításában, felügyeleti szolgálatában közreműködés: 66 
alkalommal, 601 fő polgárőr 2418 órát teljesített.  

� Kulturális rendezvények biztosításában, felügyeleti szolgálatában közreműködés: 44 
alkalommal, 248 fő polgárőr 2324 órát teljesített. 

� Bűnügyi feladatokban közreműködés: összesen 195 alkalommal 383 fő polgárőr 1547 
órát teljesített. 

� Bűn- és baleset-megelőzési feladatokban közreműködés: 148 alkalommal, 301 
polgárőr 629 órát teljesítettek.  

� eltűnt személy kutatásában közreműködés: 15 alkalommal vettek részt, 105 fő 
bevonásával, összesen 525 órában.   

 
2014. évben a helyi polgárőrség tagjai a bűn- és baleset-megelőzési munkában is aktívan részt 
vettek. Békés város esetében két fő e területre „szakosodott” polgárőr folyamatosan tartja a 
kapcsolatot kapitányságunk megelőzési előadójával, a közös feladatok koordinációja közöttük 
történik.  

Polgárőrök kezdeményezésére, jelzéseire az alábbi intézkedések történtek: 

Polgárőri kezdeményezés, jelzés alapján 16 esetben büntető feljelentésre, 117 esetben 
szabálysértési feljelentésre, 12 esetben elfogásra és előállításra, biztonsági intézkedésre pedig 
21 esetben került sor. 
 
Az együttműködési feladatok között említhető, hogy a lakossági önvédelmi szervezetek 
munkáját önkormányzati beszámolóinkon szerepeltetjük, propagáljuk. Együttműködési 
feladatainkhoz tartozóan kell említeni részvételünket a polgárőrgyűléseken, eligazításokon, 
fórumokon. A közös szolgálatellátásoknál külön statisztikai mutatókkal ugyan nem 
kimutathatók, ám mégis valamennyi említést érdemel, hogy a polgárőrök szolgálatkezdésnél, 
a szolgálatparancsnoknál is jelentkeznek, ahol kapcsolattartási időpontokat, helyeket határoz 
meg az irányítást végző parancsnok a közterületi szolgálatnak és az eligazított polgárőröknek. 
A fentiekkel koordináljuk a közterületi szolgálatot ellátók polgárőrökkel való folyamatos 
kapcsolattartását, amely nyilvánvalóan hatékonyabb szolgálatellátást alapoz meg. 
 
A polgárőrségek elsődleges feladata a prevenció, viszont szolgálatellátásuk gyakran 
kézzelfogható eredményekkel is járt. 
 
A közös szolgálatellátások közterület rendjére gyakorolt hatása alapvetően az alábbiakban 
foglalható össze: 
 
Érzékelhetően növekszik a közös szolgálatok által kifejtett preventív, jogsértő 
cselekményekre kiterjedő megelőző hatás, amelyet elsősorban az ilyen szolgálatok 
alkalmazása által elérhető nagyobb, átfogóbb közterületi jelenlétnek köszönhetünk (így egy 
időben több szolgálati csoport biztosítható). 
 
- Párhuzamos szolgálatellátásnál (egy-két járőrszolgálat mellett párhuzamosan két-három 
polgárőrcsoport jelenléte) a folyamatos kapcsolattartás miatt gyorsabb, közvetlenebb 
jelzésadásra van lehetőség, amely egyértelműen növeli a járőrszolgálatok reagáló képességét, 
illetőleg gyorsabb beavatkozásuknak köszönhetően a jogsértő cselekmények felszámolása, az 
intézkedések eredményessége is javul. 
 
A BM által biztosított többlet feladatokat vállaló „250x100 Biztonság” (korábban 100x100) 
bűnmegelőzési programban a Békési Polgárőrség is részt vett. 2014. évben önállóan 325 
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alkalommal, 650 fővel és 5500 órában, Rendőrséggel közösen pedig 98 alkalommal, 134 
fővel 753 órában láttak el szolgálatot. A szolgálatellátás során akadályozó tényező és 
körülmény nem merült fel, intézkedés nem vált szükségessé.  
 

III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra 
 

Értékelve a 2014. év eseményeit és feladatait megállapítható, hogy a Békési 
Rendőrkapitányság a kiemelt célkitűzéseit, előírt kötelezettségeit teljesítette. A felügyeleti 
szerveknek, a belügyminiszter által meghatározott feladatszabásnak eleget tett. 
 
Célunk a jövőben is a minőségi munkavégzés, a folyamatos elemző-értékelő munkával a 
hatékonyság növelése, a lakossági igényeknek eleget tevő működés, hatékony fellépés a 
bűncselekményt elkövetőkkel szemben, a bűnmegelőzés fokozása.   
A közterületi rend fenntartása, a közlekedésbiztonság erősítése, a bűnügyi munka 
hatékonyságának növelése továbbra is kiemelt feladat.  
 
2015. évre a Békési Rendőrkapitányság legfontosabb szervezeti teljesítménycéljai az 
alábbiak: 
 

� Az állampolgárok szubjektív közbiztonságérzetét befolyásoló jogsértések elleni 
hatékony fellépés biztosítása, a településeken a közterületi térfigyelő rendszerek 
fejlesztéséből adódó lehetőségek kihasználása. 

� A büntetőeljárások és a szabálysértési eljárások lefolytatásának további gyorsítása, az 
eredményes befejezések arányának növelése. 

� Az erők, eszközök összehangolt alkalmazásával, a polgárőr egyesületekkel, valamint 
az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervezetekkel és személyekkel történő hatékony 
együttműködéssel a települések és külterületek közbiztonságának további erősítése. 

� A közlekedésbiztonság területén elért eredmények megtartása, a közlekedésbiztonság 
erősítése. 

� A közszolgálati életpálya Rendőrségnél történő bevezetésének végrehajtása. 
 
 
Békés, 2015. április 16. 
 
 
       Ladányi Zoltán r. alezredes 
           rendőrségi főtanácsos 
                        kapitányságvezető 
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MELLÉKLETEK



1. sz. melléklet 
 

Rendőri eljárásban regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása  
 

 
Rendőri eljárásban regisztrált 

kiemelten kezelt bűncselekmények 
számának alakulása 2013 - 2014. évi 

ENYÜBS adatok alapján Békés 
elkövetési hely szerint 

2013.  2014.  

Emberölés 1 1 
       - Szándékos befejezett emberölés - - 
       - Emberölés kísérlete 1 1 
Testi sértés 5 7 
Súlyos testi sértés 3 4 
Halált okozó testi sértés - - 
Kiskorú veszélyeztetése - 2 
Embercsempészés - - 
Garázdaság 1 6 
Önbíráskodás 0 1 
Visszaélés kábítószerrel  
(a terjesztői magatartások tekintetében) 
Btk. 282/A.§, 282/B.§ (2)-(3) 
bek.,282/C.§ (2) bek. 

- - 

Lopás 193 205 
       - Személygépkocsi lopás 0 3 
       - Zárt gépjármű-feltörés 2 0 
       - Lakásbetörés 13 14 

Rablás 1 0 
Kifosztás - - 
Zsarolás - - 
Rongálás 6 1 
Orgazdaság 1 1 
Jármű önkényes elvétele 1 3 
14 kiemelt összesen 209 227 

 

 



2. sz. melléklet 
 

Közlekedési balesetek értékelése 
Békés város 

 
Baleseti okok alakulása a vizsgált időszakban 
 
 

               O k o k : 2013. év 2014. év 
- gyorshajtás 10 eset 7 eset 
- előzés 0 eset 2 eset 
- kanyarodás 8 eset 7 eset 
- elsőbbségi szabályok 14 eset 12 eset 
- követési távolság 5 eset 1 eset 
- műszaki hiba 0 eset 1 eset 
- gyalogos hibája 2 eset 2 eset 
- figyelmetlenség 3 eset 0 eset 
- egyéb okok 5 eset 3 eset 
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A balesetek okozók szerinti megoszlása 
 
 

                Okozók: 2013. év 2014. év 
- személygépkocsi vezetők 17 eset 11 eset 
- tehergépkocsi vezetők 3 eset 1 eset 
- motorkerékpár vezetők 3 eset 0 eset 
- kerékpárosok 14 eset 18 eset 
- segédmotor-kerékpárosok 4 eset 3 eset 
- autóbuszvezetők 0 eset 0 eset 
- egyéb járművezetők 4 eset 0 eset 
- gyalogosok 2 eset 2 eset 
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Balesetek napok szerinti megoszlása 
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Balesetek megoszlása órák szerint  

Órák vonatkozásában 2014. év 
- 00 : 01 0 eset 
- 01 : 02 0 eset 
- 02 : 03 0 eset 
- 03 : 04 0 eset 
- 04 : 05 0 eset 
- 05 : 06 2 eset 
- 06 : 07 2 eset 
- 07 : 08 2 eset 
- 08 : 09 2 eset 

Napok vonatkozásában 2014. év 
 Hétfő 2 eset 
 Kedd 5 eset 
 Szerda 1 eset 

 Csütörtök 4 eset 
 Péntek 11 eset 

 Szombat 8 eset 
 Vasárnap 4 eset 
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- 09 : 10 1 eset 
- 10 : 11 1 eset 
- 11 : 12 3 eset 
- 12 : 13 6 eset 
- 13 : 14 1 eset 
- 14 : 15 2 eset 
- 15 : 16 8 eset 
- 16 : 17 3 eset 
- 17 : 18 1 eset 
- 18 : 19 0 eset 
- 19 : 20 1 eset 
- 20:  21 0 eset 
- 21 : 22 0 eset 
- 22 : 23 0 eset 
- 23 : 24 0 eset 

 
 

 
 
Balesetek okozóinak életkor szerinti megoszlása 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

         Életkor szerint 2013. év 2014. év 
- 14 éven aluli 2 eset 1 eset 
- 14 – 18 év közötti 1 eset 2 eset 
- 18 – 60 év közötti 34 eset 20 eset 
- 60-ik életévet betöltött 8 eset 7 eset 
- ismeretlen okozó 2 eset 5 eset  

Balesetek megoszlása órák szerint 
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A balesetek úthálózatra vetített részarányai 
 

 
              Úthálózatok 
 

2014. év 
esetszám, 

db 

     
   részarány 
         % 

- 470-es főút kül- és belterületi szakaszai 8 (2-6) 22,9 
- 4644-es út kül- és belterületi  szakaszai 0  
- 4238-as út kül- és belterületi szakaszai  4 (4-0) 11,4 
- Békés belterülete (mellékút) 15 42,8 
- egyéb helyen 8 22,9 

 
 

A balesetek bekövetkezésének helyszínei                                
 
S-1. - Békés belterülete Széchenyi tér Karacs T. utca kereszteződése 1 eset/k 
S-2. - Békés külterülete 4238-as út 12km +800m Békés és Gerla között 1 eset/k 
S-3. - Békés külterülete 4238-as út 6km +200m Békés és Tarhos között 1 eset/k 
S-7. - Békés belterülete Kossuth L u.– Jantyik M u kereszteződése (kerékpárúton) 1 eset/k 
S-8. 
S-22 

- Békés belterülete Kossuth L u – Csíkos u. kereszteződése (kerékpárúton) 
Csíkos u. – Kossuth L. u. kereszteződése 

2 eset 
(1/k,1/s) 

S-9. - Békés belterülete Szarvasi u. 2 szám előtt. 1 eset/k 
S-12 - Békés külterülete 470-es számú főút 14 km 1 eset/s 
S-13 - Békés belterülete Rákóczi u. 54. sz. kp sáv- 4238 út 9km +318m 1 eset/s 
S-14 - Békés belterülete Rákóczi u. – Széchenyi tér kereszteződése (kerékpárúton) 1 eset/k 
S-15 - Békés külterülete 470-es főút 16km+050m Békés –Békéscsaba között 1 eset/h 
S-16 - Békés belterülete Cseresznye u. Fáy A u kereszteződése (470 es főút) 1 eset/k 
S-19 - Békés belterülete Malom u. – Gát u. kereszteződése 1 eset/k 
S-20 - Békés belterülete Jégverem utca 1 eset/s 
S-21 - Békés belterülete Széchenyi tér 4/6 1 eset/k 
S-23 - Békés belterülete Teleky u. 3. sz. 1 eset/k 
S-26 - Békés belterülete Piactér 2. sz. előtt 1 eset/k 
S-30 - Békés belterülete Farkas Gyula utca 2 sz előtt 1 eset/s 
S-34 - Békés külterülete 4238 –as út 15km +200m 1 eset/k 
S-35 - Békés belterülete Körösi Csoma Sándor u. – Szélső u. kereszteződése 1 eset/k 
S-37 - Békés belterülete Rákóczi u. 48 sz. előtt 1 eset/k 
S-39 - Békés belterülete Széchenyi tér 7/9 sz. előtti (kerékpárúton) 1 eset/s 
S-40 - Békés belterülete Táncsics M u. 3/2 sz. előtt 1 eset/s 
S-41 - Békés belterülete Széchenyi tér 8. sz. előtt 1 eset/k 
S-42 - Békés belterülete Csabai u. Szabadkai u 29. (kerékpárút) 1 eset/k 
S-43 - Békés belterülete József Attila u. – Fúró u. kereszteződése 1 eset/s 
S-44 - Békés belterülete Fürdősétány – Vashalom u. kereszteződése 1 eset/k 
S-45 - Békés külterülete 470-es főút 14km +781m melletti (kerékpárúton) 1 eset/s 
S-47 
S-62 

- Békés belterülete Malom u. – Petőfi u. kereszteződése 2 eset/k 

S-48 - Békés külterülete Szabó Dezső u. – Bánát u. kereszteződése 1 eset/s 
S-50 - Békés belterülete Kossuth u. 14 szám előtt  (470-es főút) 1 eset/s 
S-51 - Békés belterülete Fábián u u. – Jantyik M u. kereszteződése 1 eset/k 
S-56 - Békés külterülete 4238 –as út 14km +600m 1 eset/k 
S-60 - Békés belterülete Kossuth u 16. sz. előtti kerékpárúton 1 eset/k 



 23 

 
3.sz. melléklet 

 
 

Békés város rendezvénybiztosításainak alakulása 
 
 1989. évi III. tv. 

hatálya 
alá tartozó 

Sport, kulturális Egyéb 

Rendezvénybiztosítások 
esetszáma 

 
0 eset 

 
10 eset 

 
11 eset 

 
Bevont rendőri létszám 

 
0 fő 

 
27 fő 

 
54 fő 

 
Tett intézkedések száma 

 
0 

 
0 

 
0 

 
 

 
 
 


