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A Békési Rendőrkapitányság a 2013. 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, a lakosság pozitív hangvételű elismerésére. 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 kiválónak 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 lakossági igényeknek eleget tevő működés. 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, a jogszabály-változásokból adódó új, illetve módosult 
feladatok megfelelő szintű továbbítására.  
 
1.) A meghatározott feladatok teljesítésének ismertetése 
 
Szervezetünk a kitűzött és a feladattervben, valamint az intézkedési tervekben, a 
meghatározott feladatokat eredményesen hajtotta végre. 
 

� Példaértékű együttműködésünket továbbra is fenn tudtuk tartani az 
önkormányzatokkal;  

� kiemelt figyelmet fordítottunk a bizonyításközpontú nyomozati munka 
hatékonyságára, a statisztikai fegyelem megszilárdítására; 

� a kistelepülések közbiztonságának javítása érdekében az önkormányzatok-lakosság- 
rendőrség kapcsolatrendszerének fejlesztését mindenkor szem előtt tartottuk; 

� az állomány megtartása, a fluktuáció visszaszorítása elsődleges céljaink közé 
tartozott, 

� igyekeztünk fokozni a társszervekkel való együttműködést; 
� törekedtünk az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének erősítésére, a közterületi 

jelenlét fokozására; 
� kiemelt szerepet kapott az állomány körében a belső etikai normák elfogadtatása, 

fiatal állomány képzése, parancsnokok személyes példamutatása; 
� törekedtünk a kiemelt bűncselekmények felderítési és nyomozási eredményességének 

megtartására, lehetőség szerinti javítására. 
 
II. Szervezeti struktúra, körzeti megbízott személye 
 
Az értékelt időszakban a rendőrkapitányság vezetőinek személyi összetételében változások 
nem történtek. A vezetés és ezzel egyidejűleg az irányítás stabilként jellemezhető.  
2013. február 1-től új szervezeti struktúra került kialakításra, mely a szervezeti elemek 
felépítésében, működésében változásokat eredményezett. Az új állománytábla alapján önálló 
jogállású szervezeti elemként megszűnt a Hivatal, valamint önálló jogállása az 
Igazgatásrendészeti Alosztálynak, mely az új megnevezéssel ellátott Rendészeti Osztály 
szervezeti elemeként működik tovább. A tipizálást követően szervezeti elemekre, Bűnügyi és 
Rendészeti Alosztállyá tagolódott a Mezőberényi Rendőrőrs, a Bűnügyi Osztályon létrejött a 



 4 

Vizsgálati Alosztály és a Bűnügyi - Technikai Csoport. 
 
A környék közrendje-közbiztonsága szempontjából kiemelt fontosságú a körzeti megbízott 
személye is. A Békési Rendőrkapitányság elsődleges célja, hogy a településen a helyi 
lakosság által jól ismert kolléga lásson el alapvető közbiztonsági feladatokat.  
Apáti Gyula Mátyás r. törzszászlós Békés város körzeti megbízottja, szakmailag és emberileg 
is alkalmas erre a kiemelt, több szakmai vonalat átfogó feladatra és élvezi a város 
vezetésének, becsületes lakosságának bizalmát. 
 
III. B űnügyi tevékenység 

A bűnügyi tevékenységet elsősorban a számadatok és az összehasonlító elemzések alapján 
lehet értékelni.  
A rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma a Rendőrkapitányság illetékességi 
területén 2012. évben 705 volt, 2013-ban ez a számadat 589. Békés város tekintetében a 2012. 
évi 383 bűncselekménnyel szemben 2013. évben 319 bűncselekményt regisztráltunk. A 
változás mértéke jelentős, 16,7 %-os csökkenésként értékelhető. 

 
Rendőri eljárásban regisztrált 

kiemelten kezelt bűncselekmények 
számának alakulása 2012 - 2013. évi 

ENYÜBS adatok alapján Békés város 
elkövetési helye szerint 

2012. év 2013. év 

Emberölés (kísérlet) 1 1 
Szándékos befejezett emberölés - - 

Emberölés kísérlete 1 1 
Testi sértés 11 5 

Súlyos testi sértés 4 3 
Halált okozó testi sértés - - 
Kiskorú veszélyeztetése 1 - 

Embercsempészés - - 
Garázdaság 4 1 

Önbíráskodás - - 
Visszaélés kábítószerrel 

(a terjesztői magatartások tekintetében)  
- - 

Lopás 171 193 
Személygépkocsi lopás - - 
Zárt gépjármű-feltörés 1 2 

Lakásbetörés 5 13 
Rablás 4 1 

Kifosztás - - 
Zsarolás 5 - 
Rongálás 3 6 

Orgazdaság 3 1 
Jármű önkényes elvétele 2 1 

Kiemelten kezelt bűncselekmények 
összesen 205 209 

A 2012. évi beszámolónkban kimutatott 404 bűncselekmény és jelen értékelésben szereplő 
2012. évben regisztrált 383 bűncselekmény számadatok eltérésének oka, a statisztikai adatok 
más alapokra való helyezése. Az értékelő beszámolóban szereplő és a kiemelten kezelt 
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bűncselekmények megoszlását tartalmazó fenti táblázat, a rendőri eljárásban regisztrált 
kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulását mutatja be. 
 
1.) Regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya 
 
2013. évben Békés városában regisztrált adatok alapján számított 100 ezer lakosra jutó 
bűncselekmények száma 1601,08. Ez a mutató országos szinten is az egyik legalacsonyabb. 
Az adatok tükrében is megállapítható, hogy településünk bűnügyileg csekély mértékben 
fertőzött.  
 
2.)A regisztrált bűncselekmények számának alakulása a Békési Rendőrkapitányság 
teljes illetékességi területén, egyes településtípusok vonatkozásában 
 
A rendőrkapitányság és a rendőrőrs székhelyén, Békés és Mezőberény városokban a 
regisztrált bűncselekmények száma az illetékességi területen elkövetett bűncselekmények 
számának 87,1 %-a. 
Települések vizsgálatakor megállapítható, hogy Bélmegyer, Csárdaszállás, Kamut, 
Köröstarcsa, Murony és Tarhos községekben a regisztrált bűncselekmények csupán 12,9 
%-át, azaz 76-ot követtek el. 
 
3.) Békés városra vonatkozó, közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények 
alakulása 
 
 2012. év 2013. év Változás (+;-) 
Összes bűncselekmény 383 319 -16,7 % 
Közterületen elkövetett 94 81 -13,8 % 

 
A lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább a közterületen bekövetkezett 
bűncselekmények befolyásolják. 2013. évben kiemelt célunk volt a biztonságérzet javítása, 
melyet a bűncselekmény típus csökkenése és a változást szemléltető negatív mutató is 
alátámaszt.  
 
4.) A kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása 
 
A rendőri eljárásban regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számadatait bemutató 
táblázat alapján is elmondható, hogy összességében nagymértékű változás nem mutatható ki, 
a bűncselekmények struktúrájában kis mértékű változás tapasztalható. Az eddig is túlsúlyban 
lévő vagyon elleni bűncselekmények aránya tovább nőtt, a 2012. évi 171-hez képest 12,9 %-
kal több, 193 került regisztrálásra. A lopások számadatainak vizsgálatánál fontos kiemelni, 
hogy a növekedés egy 2012. évben indított és külterületi kertek, nyaraló ingatlanok, illetve 
belterületen lakatlan házak sérelmére elkövetett betöréses lopás sorozat felderítésére irányuló 
nyomozásra vezethető vissza, melyet  2013. évben vádemelési javaslattal zártunk le.  
A vagyon elleni bűncselekmények térnyerése a társadalmi, szociális és lokális gazdasági 
helyzettel magyarázható jelenség, büntetőjogi és eljárásjogi eszközökkel egyáltalán nem, vagy 
csak nehezen befolyásolható. Mindezekkel együtt a vagyon elleni és az erőszakos vagyon 
elleni bűncselekmények vonatkozásában az elvárt eredményességet kapitányságunk magas 
szinten teljesítette. Kiemelt tárgyi súlyú (pl.: rablás) bűncselekmények bekövetkezésekor 
biztosítva van az azonnali reagálás, a bűnügyi vezetői készenlét. A felderítést nagymértékben 
elősegíti, hogy a bűncselekmény bekövetkezésekor a megyei bűnügyi osztályok azonnal 
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bekapcsolódnak az eljárásba. A jobb technikai feltételeknek és nagyobb létszámmal 
rendelkezésre álló humán erőforrásnak köszönhetően a felderítés eredményessége növelhető.  
 
A kiemelt bűncselekményi kategóriák között szereplő emberölés kísérletet egy kóros 
elmeállapotú személy követte el, aki nyílt utcán támadt egy kerékpározó fiatalra. A 
bűncselekmény körülményeinek vizsgálatakor megállapításra került, hogy előzetes konfliktus 
nem merült fel. Az elkövető néhány órán belül elfogásra került és a bírói eljárás során 
kényszergyógyítását rendelték el.   
 
5.) A bűnözés struktúrájában, módszereiben bekövetkezett változások összegzése, 
tapasztalatai 

 
A vizsgált időszakban megállapítható, hogy a Békési Rendőrkapitányság illetékességi 
területén regisztrált bűncselekmények elkövetési módszereiben és eszközeiben tipikusan a 
rendőrkapitányság illetékességi területére jellemző módszerek nincsenek, az újnak 
mondhatóak megegyeznek más rendőrkapitányságok területén tapasztaltakkal. 
 
A 2013-ban folyamatban lévő cselekmények döntő többsége kis tárgyi súlyú, csekély 
elkövetési értékű vagyon elleni bűncselekmény volt. A korábbi időszakban az elkövetési 
módszerek és bűncselekményi célzatok jelentős változékonyságot mutatnak. 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, és új jelenségként megjelent az üzlet épület elleni betörés. Az elkövetők 
cselekményük elkövetése során többnyire kisebb értékű használati cikkeket, szerszámokat, és 
olyan berendezéseket, felszerelési tárgyakat tulajdonítanak el, amelyek viszonylag könnyen 
értékesíthetők, illetve azokat szétbontva jelentősebb mennyiségű színesfém, fémhulladék 
nyerhető ki belőle.  
 
A 2013-ban elrendelt betöréses lopás bűncselekményeket vizsgálva az elkövetés módszerét 
figyelembe véve a Békési Horgásztavaknál június hónapban történt lakókocsik és faházak 
feltörése kapcsán állapítottunk meg sorozatjelleget, az elkövetők kilétét sikeresen derítettük 
fel.  
 
Az értékelt időszakban az egyes cselekmények, betöréses lopások kapcsán nem merült fel 
újabb elkövetési módszer, továbbra is jellemzőek a testi erővel történő ajtó, és ablakbetörések, 
feszítések, lakattal zárt helyiségek esetében a lakatlevágások, lefeszítések. 
 
2013. évben is a regisztrált elkövetői kör kapcsán általánosan megállapítható, hogy többnyire 
már korábban büntetett, jellemzően bűnözésből élő személyek követik el a betöréseket. A 
sorozatjellegű bűncselekményt elkövető személyek hatóságunk előtt ismert fiatalkorú 
személyek voltak.  
 
6.) 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. 
2013. évben 62,0 %-os nyomozás eredményességgel a megye egyik legjobb kapitánysága 
lettünk.  
 



 7 

A jelentős társadalmi figyelmet, lakossági érzékenységet okozó rablás bűncselekmény 
elkövetői ellen a lehető legtöbb erőt koncentrálva igyekszünk fellépni. Az erőszakos vagyon 
elleni bűncselekmények kategóriájában 100 %-os nyomozáseredményességet értünk el. 
 
Illetékességi területünkhöz tartozó települések vonatkozásában a közterületen elkövetett 
bűncselekmények nyomozás eredményessége az elmúlt öt év viszonylatában is jónak 
értékelhető, 2013. évben ez a mutató 74,5%. 
 
7.) A kábítószer-bűnözés helyzete 
 
Klasszikus kábítószer bűnözésről Békés város tekintetében nem beszélhetünk. Kábítószer 
fogyasztási szokásokban, az utóbbi években jelentős változást jelent a dizájner drogok szinte 
teljes körű térnyerése. Ennek köszönhetően a hagyományos kábítószer ára, hozzáférhetősége 
miatt kiszorul a piacról és helyét átveszik a gyakran legális formában feltűnő tudatmódosító 
szerek. Általánosságban megemlíthető, hogy ezek a szerek a fiatal 25 év alatti korosztály 
körében rendkívüli népszerűségre tettek szert, és elterjedésük mára a fiatalkorú lakosság 
között is jelentős. A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elrendelése és nyomozása 
Békés város tekintetében néhány esetben fogyasztóval szemben indult meg.   
 
IV. Rendészeti tevékenység 
 
1.) Közterületek, a közösségi életterek és nyilvános helyek biztonsága, a 
szolgálatteljesítés gyakorlata 
 
 a.) A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek biztonsága, reagáló képesség, intézkedési 
aktivitás 
 
A Békési Rendőrkapitányság közrendvédelmi szolgálatának fő célkitűzései között kiemelt 
feladatként szerepelt 2013. évben a reagáló képesség fenntartása, a közterületi rendőri jelenlét 
és a közösségi rendőri szemlélet erősítése. 
A fenti célkitűzések megvalósítása mellett fontos feladatnak tekintettük az illetékességi terület 
közlekedésbiztonsági helyzetének javításával, a külterületi zárt kertekkel és a tanyákkal 
kapcsolatos tevékenységrendszert, valamint a tulajdon elleni szabálysértésekkel szembeni 
hatékonyabb rendőri fellépést is. 
 
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 alkalmazzuk. 
A váltásos szolgálati munkaidőrendszer alkalmazásával könnyebben biztosítható a minden 
napszakra kiterjedő általános rendőri jelenlét, illetőleg e munkarend lehetővé teszi az állandó 
járőrpárok alkalmazását, az összeszokottabb és így magabiztosabb közterületi munkát. 
 
A járőri állomány másik 50 %-a esetében viszont a vezényléses munkarendet alkalmazzuk, 
ugyanis a szolgálatvezénylésben a frekventált időszakokra  leosztható létszámsúlypontok 
kialakítása csak így biztosítható. Az elemző-értékelő munka eredményeinek felhasználásával 
kimutatott frekventált időszakokat lehetőségeink függvényében megerősítettük további 
járőrpár vezénylésével. 
A megerősített járőrszolgálatokat elsősorban a péntek és szombat éjszakákra vezényeltük, így 
az ilyen időszakban bekövetkező nagyobb számú eseményekre is biztosított volt a reagálás. 
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A közterületre vezénylések hatékonyságát leginkább a közterületen elkövetett 
bűncselekmények számának alakulása jelzi, amelyet a bűnügyi értékelésnél már 
számszerűsítettünk. 
 
A Rendészeti Osztály szolgálattervezetét az osztályvezető készíti, melyet a kapitányságvezető 
hagy jóvá. A szolgálattervezetek minden esetben illeszkedtek az illetékességi terület – 
jogsértő cselekmények elkövetési gyakorisága szempontjából – frekventált helyeihez és 
időpontjaihoz. A reagáló képesség fenntartása érdekében a frekventált időpontokhoz 
illeszkedően létszámsúlypontokat hoztunk létre a szolgálattervezetben és megerősített 
szolgálatokkal fogtuk át rendőri intézkedéseket igénylő eseményekkel fokozottan érintett 
időszakokat. A fentiek segítségével a reagáló képesség megfelelő szinten tartása biztosított 
volt 2013. évben is. 
A közrendvédelmi szolgálat leterheltsége többnyire egyenletes volt, azonban jelentős 
igénybevételt jelentett a nagyszámú fokozott ellenőrzések végrehajtása. 
A közterületi kriminalitás mérsékelt szinten tartása és az intézkedési aktivitás folyamatos 
emelkedése alapján a közrendvédelmi tevékenység mindenképpen eredményesnek tekinthető. 
 
b.) A közrendvédelmi szolgálati ág tevékenységének hatása a bűnmegelőzésre és a 
bűnüldözésre 
 
A frekventált időszakokra és helyekre vezényelt kellő létszámú közterületi jelenlét jogsértő 
cselekményekre gyakorolt preventív hatásai egyértelműen érzékelhetők voltak 2013. évben is. 
A közterületi jelenlét bűnmegelőzésre gyakorolt hatása egzakt módon nyilvánvalóan nem 
mérhető, azonban az aktív szolgálatellátás és területünk kriminalitásának pozitív irányú 
trendjei között párhuzam figyelhető meg. Bűnmegelőzési tevékenységünk közé tartozik a 
DADA program. 
 
Az értékelt időszakban összesen 27 óra került megtartásra 2 általános iskolában (3 osztályban, 
osztályonként átlagosan 22 fő részére). A városban lévő 4 idősek klubjában, illetve a 
„BÖTYE” (Békési Öreg Tyúkok Egyesülete) klubban is tartottunk bűnmegelőzési előadást.  
A Békési Mentálhigiénés Szolgálattal együttműködtünk, melynek keretében 2 alkalommal 
került sor előadás megtartására. 
 
Bűnüldözési területen említeni szükséges a közrendvédelmi szolgálat bűnügyi szolgálattal 
való szoros együttműködését, a két szolgálat közötti közvetlen információs csatornák 
fenntartását. 
A polgárőrökkel és mezőőrökkel együtt jártuk a külterületi kertek környezetét az elkövetett 
bűncselekmények, szabálysértések visszaszorítása érdekében, melynek eredménye a lakosság 
biztonságérzetének növekedésében mutatható ki.  
 
 c.) A rendezvénybiztosítások, együttműködés a  rendező szervekkel 
 
A Békési Rendőrkapitányság által végrehajtott rendezvénybiztosítások száma a következők 
szerint alakult 2013. évben. 
 
 1989. évi III. tv. hatálya 

alá tartozó 
Sport, kulturális Egyéb 

Rendezvénybiztosítások 
esetszáma 0 eset 29 eset 23 eset 

 
Bevont rendőri létszám 0 fő 86 fő 78 fő 
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A rendezvénybiztosítások végrehajtására minden esetben részletes biztosítási terveket 
készítettünk a csapatszolgálati szabályzat előírásainak figyelembe vételével. Minden 
rendezvénybiztosítás esetében biztosítási parancsnok irányította a rendőri műveleteket, míg a 
rendezőkkel való kapcsolattartást kijelölt rendbiztos végezte. A kapcsolattartás minden 
esetben problémamentes volt. 
 
Az NB-I/B-s férfi kézilabda-mérkőzések esetében külső biztosítás került végrehajtásra, míg a 
belső biztosításról vagyonvédelmi cégek gondoskodtak. A kézilabda idény megkezdése előtt 
biztonságtechnikai bejárásokat végeztünk, melynek során ellenőriztük a sportcsarnok 
biztonsági előírásoknak való megfelelését. Rendőri beavatkozásra egyetlen esetben sem került 
sor, a rendezvényeken jogsértést nem tapasztaltunk. 
 
2.) Békés város közlekedésbiztonsági helyzete, a közlekedés biztonságát fokozó 
intézkedések 
 
Békés város közigazgatási területén 2013. évben 47 személyi sérüléses közúti közlekedési 
baleset következett be. Az esetek közül 28 könnyű, 19 súlyos sérüléssel járt. A 2012. évben 
bekövetkezett 30 balesethez képest a statisztikai adatok növekedést mutatnak.  
 
A Békési Rendőrkapitányság a közlekedés-biztonsági helyzet javítása érdekében összesen 
192 alkalommal végzett fokozott ellenőrzést, melyekre minden esetben részletes végrehajtási 
tervet készítettünk. A fokozott közúti ellenőrzések végrehajtásába 502 rendőrt vontunk be, 
amely állomány 456 intézkedést foganatosított. 
A fentieken túl a napi közterületi szolgálatellátásnak is állandó feladatát képezte a – balesetek 
bekövetkezési gyakorisága szempontjából – veszélyeztetett útkereszteződések, útszakaszok 
ellenőrzése. A „posztos” őrhelyeken túl közös helyszínbejárásokat végeztünk a közutak 
kezelőivel, illetve tovább aktivizáltuk a baleset-megelőzési munkát. 2014. évben is kiemelt 
feladatnak tekintjük a kedvező közlekedésbiztonsági helyzet lehetőség szerinti megőrzését, 
stabilizálását, illetve a megelőzési tevékenység korspecifikus jellegét is fenn kívánjuk tartani. 
 
A közúti közlekedési balesetek alakulását szemléltető részletes adatokat a beszámoló 
melléklete tartalmazza 
 
Városunkban - a 2013. évet illetően - az elsőbbség szabályainak megsértéséből, illetőleg a 
kanyarodás szabályainak megsértése miatt bekövetkezett balesetek száma emelhető ki főbb 
baleseti okként. 
 
Békés város baleseti helyzetét tekintve az okozók közül kiemelkednek a kerékpárosok és a 
személygépkocsi vezetők. Az okozói kör e két szegmense a balesetek meghatározó részéért 
felelős. A 2012. év statisztikai mutatóihoz viszonyítva több okozói kategóriában történt 
emelkedés, nevezetten a személygépkocsi vezetők, a tehergépkocsi vezetők, a motorkerékpár 
vezetők, a kerékpárosok, a segédmotor kerékpárosok és a gyalogosok vonatkozásában. 
 
Napok vonatkozásában a hétfői, a keddi, a csütörtöki és a pénteki napok tekinthetők 
frekventáltnak. Napszakok vonatkozásában a 05-12 óra közötti délelőtti, valamint a 14-20 óra 
közötti délutáni időszak emelkedik ki. 
Az okozók életkorát illetően negatív változásként értékelhető, hogy a gyermekkorúak 
korcsoportjában jelentős növekedés volt tapasztalható.  
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2013. évben a Cseresznye utca – Szent Pál sor kereszteződésében 2 baleset következett be, 
ezen túl egyetlen helyszín sem volt, ahol két baleset következett volna be, így a forgalmi rend 
megváltoztatása egyetlen útkereszteződés esetében sem vált szükségessé. 
 
3.) Bűn- és baleset megelőzés 
 
a.) Családon belüli erőszak helyzete, áldozatvédelem 
 
A Békési Rendőrkapitányság illetékességi területén összesen 121 alkalommal vált 
szükségessé családon belüli erőszak miatt rendőri intézkedés foganatosítása. A 121 családon 
belüli erőszakból Békésen 72 eset történt. A családon belüli erőszakos cselekmények 
többségét magánlakásban követték el, melyek meghatározó részében italozó életmód, 
pénzhiány, válás, egyéb családi problémák játszottak kiváltó okként szerepet. 
 
A családon belüli erőszak során -ahol az esetnél gyermek is jelen volt- minden alkalommal 
értesítve lett az illetékességi területen dolgozó gyámügyi előadó, a Gyermekjóléti és 
Családsegítő Szolgálat, valamint a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési 
Osztálya. Békésen a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat jelzőrendszeri megbeszélésen az 
áldozatvédelmi referens rendszeresen részt vesz.  
A nyomozások során a családon belüli erőszak áldozatának a szükséges áldozatvédelmi 
segítséget, valamint jogairól, kötelezettségeiről, a biztonsága érdekében alkalmazható 
lehetőségekről, ügyének állásáról (ügyszám, eljáró szerv, ügyintéző, stb.), a bűncselekmények 
áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény szerint 
igénybe vehető áldozatsegítő szolgáltatásokról, azok igénybevételének módjáról, valamint a 
segítő szervezetek elérhetőségeiről való tájékoztatást minden esetben megadtuk. 
 
b.) Baleset-megelőzési programok, eredmények 
 
A Békés Városi Baleset-megelőzési Bizottság a munkatervében 2013. évre meghatározott 
feladatokat tervszerűen megvalósította. Ezzel összefüggésben 2013. évben az alábbiakra sor: 
 
- Fokozott közúti ellenőrzések alkalmával az ellenőrzés alá vont járművezetők (ide értve a  
kerékpárosokat, segédmotor-kerékpárosokat, motorkerékpárosokat, személygépjármű 
vezetőket, és tehergépkocsi vezetőket) részére a balesetek megelőzését szolgáló szóróanyagok 
(az összes kiadványra vonatkoztatva 601 db példányban) kerültek teljesítésre.  
 
- A Városi Baleset-megelőzési Bizottság 2013.03.08-án megrendezte a „Közlekedésbiztonság 
gyermekszemmel” című rajzpályázat városi döntőjét a gyermekkönyvtárban. A pályázatra a 
Békési Rendőrkapitányság illetékességi területéről összesen 428 db rajz érkezett, melyből a 
megtartott városi kiállításon 100 db rajz került bemutatásra. A Békési Rendőrkapitányság 
illetékességi területéről 2013. évben 16 óvoda és 8 általános iskola küldött be rajzokat. A 
megyei döntőben óvodás kategóriában az I. és II. helyezést, általános iskola alsós 
kategóriában a II. helyezést míg felsősök közül az V. helyezést békési érte el. Az országos 
döntőben a kimagasló II. helyet sikerült megszereznie a Fürkész Központi Óvodának, 
valamint egy különdíjjal is gazdagabbak lettek.  
 
- 2013. 04. 09-én megrendezésre került a Középiskolás Közlekedésbiztonsági Kupa városi 
fordulója a Békési Rendőrkapitányságon, ahol 3 fő versenyzett. A megyei forduló 2014. 
04.23-án került megrendezésre, melyen a csapatnak a 6. helyezést sikerült megszerezni, 
viszont a személygépjármű kategóriában az egyéni III. helyet. 
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- A 4. osztályosok közlekedésbiztonsági versenye 2013. 03. 20-án került megrendezésre 
Gyulán, ahol városunkat egy csapat, két fővel képviselte. 
 
- 2013. 07. 13-én megrendezésre került a „IX. Polgár őr közlekedésbiztonsági verseny” 
megyei döntője Békésen, melyen 32 fő polgárőr vett részt. 
 
- „Megvilágosodás Napja” rendezvényen, az akcióban Békés városban kettő kerékpár 
szaküzlet vett részt. A kerékpárboltokban akciósan lehetett hozzájutni kerékpár világító 
berendezésekhez, 90 fő élt az akció ajánlotta lehetőséggel.  
A rendezvény széles körben propagálva lett a helyi médiában, és iskolákban. A nap végén 
megtartásra került az esti kerékpározás 60 fővel, melynek befejeztével sorsolást tartottunk, 
ahol többek között láthatóságot fokozó felszerelések kerültek átadásra 
 
- 2013. március 27-én Békésen a Piactéren került megrendezésre a Húsvét előtti propaganda 
akció, az ittasan okozott balesetek visszaszorítása érdekében. A résztvevőket a „részeg 
szemüveg” és a helyszínen felállított kerékpáros ügyességi pálya várta. A helyszínen kerékpár 
gravírozásra is lehetőség volt, melyet a Mezőberényi Polgárőr Egyesület biztosított.  
 
- Békés város illetékességi területén összesen 4 gyermeknapi rendezvényen vett részt a 
Városi Baleset-megelőzési Bizottság. A rendezvényeken lehetőség nyílt kerékpáros KRESZ 
tesztlapok töltésére és a rendőrautó megismerésére. A gyermekek kerékpáros ügyességi 
pályán próbálhatták ki tudásukat. A rendőrségi eszközök játékos bemutatására is sor került, 
így például a résztvevők megismerhették az EDR rádiót, ballisztikai védő mellényt, 
alkoholszondát és a kényszerítő eszközöket, a rendezvényeken összesen 263 fő vett részt, ahol 
a „Szabad vizekben való fürdőzés szabályai” elnevezésű szórólap is kiosztásra került. 
 
- Békés városban 4 óvodában tartottunk előadásokat a gyalogosok és kerékpárosok 
közlekedésének szabályairól, további 2 óvodában részt vettünk a közlekedési és nyílt 
napokon, az előadásokon 128 fő, míg a rendezvényeken összesen 242 fő vett részt.   
 
- Nyílt nap keretein belül további 2 általános iskolába látogattunk ki, ahol a rendőri munka és 
a rendőrautó került bemutatásra valamint KRESZ tesztlapok kitöltésére is lehetőség volt. 
 
- 2013-ben 2 alkalommal történt lakásotthonos, általános iskolás-korú gyermek, továbbá 
felnőttek részére közlekedési előadás megtartása a kerékpáros közlekedés szabályairól és az 
alapvető KRESZ szabályokról, valamint a szabad vizekben történő fürdőzés veszélyeiről. 
Az előadások a Mentálhigiénés Egyesület épületében, Békésen a Borozsgyán u. 1/1. szám 
alatt kerültek lebonyolításra, melyen 30 gyermek és 16 felnőtt korú személy vett részt az 
előadásokon. 
 
- Idősek klubjaiban összesen 7 alkalommal került sor baleset-megelőzéssel és 
bűnmegelőzéssel kapcsolatos előadás megtartására. 
 
- Békésen a Dánfoki Üdülő Központban 2013. 07. hó 18-án előadást tartottunk a szabad 
vizekben való fürdőzés szabályairól - a „Százlábú” élménytáborban - 16 fő részére, továbbá 
2013. 08. hó 12-én „Roma tábor”  keretein belül szintén előadást tartottunk a fenti 
témakörben 44 fő gyermek számára. Az autómentes nap alkalmából 2013. 09 hó 20–án 
Dánfokon megrendezésre került egy kerékpáros KRESZ verseny melyen 42 fő vett részt. 
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- 2013. augusztus 10-én a Békésen megrendezésre került a „Családi Pálinka Nap”  melyen 
szintén részt vett a Békési és a Békés Megyei Baleset-megelőzési Bizottság is. A 
rendezvényen kerékpáros ügyességi pálya, és KERSZ teszt várta az érdeklődőket, valamint a 
részeg szemüveg kipróbálására is lehetőségük  nyílt az oda kilátogatóknak. 
 
- 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.  
 
- Összesen 11 iskolai intézmény, illetve tagintézmény vett részt az „Iskola Rendőre” 
programban, melynek keretében 12 iskola rendőr tartott figyelemfelhívó, oktató előadásokat a 
balesetek visszaszorítása érdekében. A 2013-es évben 20 előadás lett megtartva 713 fő alsó és 
felső tagozatos diáknak. 
 
A 2013-as évben, 4 iskolában összesen 521 diák kerékpárját ellenőriztük le, kötelező 
felszerelés tekintetében. 
 
Folyamatosan kapcsolatot tartottunk a helyi médiával, nagyban segítették programjaink 
propagálását, illetve kérésünkre közlendőinket, ajánlásainkat minden esetben azonnal 
eljuttatták a lakossághoz. Az értékelt évben a Békési Torony Rádióban és a Békési TV-ben 
folyamatosan közlekedés-biztonsági spotok kerültek bejátszásra, valamint a Békés-Mátrix 
internetes weboldalon is közzétették a baleset-megelőzéssel kapcsolatos aktualitásokat. A 
fentiek mellett terjesztettük az OBB által szerkesztett szóróanyagokat és továbbítottuk a sajtó, 
illetve a média képviselőinek az OBB által kiadott reklámanyagokat a szélesebb körű 
propagálás érdekében. Figyelemfelhívó, illetve programjainkról hírt adó újságcikk 15 
alkalommal jelent meg a Békési Újságban.  
 
4.) Igazgatásrendészeti tevékenység. 
 
a.) Szabálysértési ügyintézés. 
 
Az elmúlt évek tendenciáit vizsgálva megállapítható, hogy a szabálysértési feljelentések 
számában 2009. óta folyamatos csökkenés figyelhető meg. A csökkenés egyértelműen a 2008. 
május 1-jén bevezetett, azóta többször módosított és hatókörét, illetően kiterjesztett 
közigazgatási bírság hatásának is betudható. A feljelentések közel 98%-a közlekedési 
szabálysértés. 

A feljelentések összetételét tekintve a korábban kiemelt szabálysértésnek számító 
sebességkorlátozás jelentős túllépése (valamint a sebességkorlátozás kisebb mértékű túllépése 
esetén közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése), ittas vezetés (közúton gépi és 
nem gépi meghajtású járművel), tilos jelzésen való áthaladás kiesése miatt, a feljelentések 
túlnyomó része közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése, azon belül is 
kerékpáros és gyalogos szabálysértések miatt érkezik.  
Kiemelt ügyként jellemzően a balesetek, elvétve engedély nélküli vezetés, illetve érvénytelen 
hatósági engedéllyel vagy jelzéssel való közlekedés fordul elő.  
 
A figyelmeztetések aránya jelentősen nőtt kapitányságunkon, ugyanakkor a figyelmeztetett 
személyek 70-75 %-a fiatalkorú volt a cselekmény elkövetésekor, jelentős részük pedig 
tizenhatodik életévét sem töltötte be. Az összes figyelmeztetésben részesült személy 
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megközelítőleg 80 %-át kerékpárral vagy gyalogosan elkövetett, jellemzően kisebb fokú 
közlekedési szabálysértés miatt vonták eljárás alá. 
 
A megszüntetések aránya a tavalyi évhez viszonyítva enyhén (kb. 5 %) nőtt. A megszüntetések 
túlnyomó része ismeretlen elkövetőkkel szemben tett feljelentések kapcsán történt, mivel nem 
volt megállapítható az elkövető személye. 
 
A járművezetéstől való eltiltások számának csökkenése kiemelten a sebességkorlátozás 
jelentős túllépésével és az ittas vezetéssel kapcsolatos szabályszegések közigazgatási bírság 
hatálya alá kerülésével indokolható, a feljelentésekhez viszonyított aránya ugyanakkor a 
tavalyi évben nőtt.  

A kiemelt közlekedési szabálysértések esetében (jellemzően balesetek okozása) a 
járművezetéstől való eltiltás gyakorlatát vizsgálva megállapítható, hogy az intézkedések 
alkalmazása kellően következetes és szigorú volt.  

Az értékelt időszakban megállapítható, hogy a kiszabott pénzbírságok egy főre jutó átlaga 
2009. év óta folyamatosan csökkenő tendenciát mutatott, mely a tavalyi évben növekedésnek 
indult. Ugyanakkor figyelemmel a feljelentések összetételének változására, a bírságátlag 
csökkenése érthető. 

A joghátrányok meghatározásakor fokozottabb mértékű differenciálást alkalmaztunk, a 
kiemelt, a közrendet súlyosan veszélyeztető szabálysértések elkövetői, illetve a visszaeső 
elkövetők esetében magasabb bírságokat szabtunk ki. 
 
A kiemelt közlekedési szabálysértések esetében a járművezetéstől való eltiltás gyakorlatát 
vizsgálva megállapítható, hogy az intézkedések alkalmazása kellően következetes és szigorú 
volt. A közúti közlekedés rendjének megzavarása (baleset) esetében az ügyek 74 %-ában, 
egyéb esetekben differenciáltan került sor az intézkedés alkalmazására. A kiemelt közlekedési 
szabálysértések esetében az összesített eltiltási arány 48 % volt.  

A szabálysértést elkövető személyek közül 2013. évben 5,38 % volt a  kifogást benyújtók 
aránya, míg  2012. évben 6,5 %.  
A jogorvoslati kérelmek jellemzően a bírság csökkentésére, illetve a járművezetéstől való 
eltiltás mellőzésére irányultak. A jogsértés tényét vitató kifogások száma elenyésző. A 
kifogások túlnyomó részét a bíróságra továbbítjuk, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően. 
A meghallgatás tartása nélkül hozott határozatainkat sok esetben módosítottuk a meghallgatás 
kérését követően, új bizonyítékok, körülmények felmerülése esetén. A meghallgatást követően 
meghozott határozok esetében azonban ez nem volt jellemző. A kifogások száma a tavalyi év 
hasonló időszakához képest jelentősen csökkent.  
Ennek oka feltehetően az, hogy az ügyek nagy része kisebb fokú szabálysértés, az alkalmazott 
bírságok nem magas összegűek, illetve az ügyek 41%-ában meghallgatást tartottunk a 
határozat meghozatala előtt.   
A benyújtott kifogások kisebb részét fogadtuk el saját hatáskörünkben, módosítva 
határozatunkat, míg a kifogások fennmaradó része a Békési Járási Bíróságra került 
felterjesztésre.  

 
b.) Tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tevékenység 
 
A 2012. évi II. törvény (szabálysértési törvény) hatálybalépésével jött létre a Rendészeti 
Osztály alárendeltségében a Szabálysértési Előkészítő Csoport. Az előkészítő eljárások 
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ügyszáma 2013. évben 618 volt, amelyből 236 esetben ismeretlen elkövetővel szemben indult 
az eljárás.   
Az 513 eljárás alá vont személyből 52 fő volt fiatalkorú a cselekmény elkövetésekor. A 
tavalyi év folyamán az előkészítő csoport 1000 meghallgatást tartott a cselekmények 
körülményeinek tisztázása, a bizonyítás megfelelő alátámasztása céljából. Feljelentés 
elutasítására 77 esetben került sor, jellemzően azért, mert a feljelentett cselekmény nem 
minősült szabálysértésnek, illetve büntethetőséget kizáró ok állt fenn. 
 
Az előkészítő eljárások felderítési mutatója 35,53 %-os, ezen belül a tulajdon elleni 
szabálysértésekre szűkítve a felderítési mutató 31,23 %-os volt, mely megyei szinten is jó 
eredményként értékelhető.  
 
A tavalyi évben az előkészítő csoport 12 esetben összesen 14 személlyel szemben folytatott le 
gyorsított eljárást, kifejezetten a nagyobb súlyú, vagy a lakosság biztonságérzetét 
fokozottabban befolyásoló cselekmények esetében.   
 
c.) Fegyvertartási engedélyekkel kapcsolatos ügyintézés. 
 
Az értékelt időszakról készített évenkénti kimutatásokból megállapítható, hogy a 
fegyvertartási engedéllyel rendelkező személyek számában a 2009. évtől kezdve folyamatos 
lassú csökkenés történt. Ez a csökkenés valószínűleg a fegyvertartás és a vadászat anyagi 
terheinek növekedéséhez vezethető vissza. A fegyverek számában minden kategóriában enyhe 
növekedés tapasztalható 2012. évhez képest, melynek oka alapvetően a fegyver megszerzés 
szabályainak egyszerűsödése 2012.05.01.-et követően. 
 
A fegyvertartási engedélyekkel kapcsolatos eljárásokat elemezve megállapítható, hogy a 
megszerzési engedély/ új fegyver bejegyzése iránti kérelmek száma 2012. évben - feltehetően 
a 2012. május 1-jén hatályba lépett jogszabályváltozások nyomán egyszerűsödő hatósági 
eljárás következtében - 48 %-kal nőtt a 2011. évi adathoz viszonyítva. A tavalyi évben a 
kérelmek száma újra visszaesett a korábbi évek szintjére. 
 
Fegyvertartási engedély visszavonására 3 személy esetében került sor. Egy esetben a vadász 
szabálysértési felelősségét az Ftv. 3/A. § (2) bekezdés d.) pontjában meghatározott 
szabálysértés miatt a szabálysértési hatóság jogerősen megállapította, a határozat jogerőre 
emelkedésétől számított hat hónap nem telt le. Két esetben a vadásszal szemben 
büntetőeljárás indult az Ftv. 3/A. § (2) bekezdés b.) pontjában meghatározott bűncselekmény 
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt, erről egy esetben az eljáró bűnügyi szerv 
értesítette hatóságunkat, egy esetben a központi priorálás során tártuk fel a kizáró okot. 
 
d.) Személy- és vagyonvédelmi, magánnyomozói szakterület 
  
A személy- és vagyonvédelmi, magánnyomozói tevékenységi (működési) engedélyek és 
igazolványok számának alakulását vizsgálva az elmúlt öt év tekintetében megállapítható, 
hogy a 2009. évi szinthez képest (a 2006. évben bekövetkezett jogszabályi változások miatt, 
csökkent az igazolványok és működési engedéllyel rendelkezők száma) folyamatos lassú 
ütemű növekedés volt megfigyelhető. A tavalyi évben azonban a lejárt igazolványok jelentős 
részét nem hosszabbították meg, illetve cserélték újra, így az igazolványok száma jelentősen 
csökkent. A tavalyi évben igazolvány, illetve tevékenységi engedély bevonására, 
visszavonására nem került sor. 
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e.) Közigazgatási eljárások 
 
2013. évben összesen 382 ügyben folyt eljárás közúti közlekedési bírság ügyben, a közúti 
közlekedési bírság ügyekben a bírságok túlnyomó részét, már a helyszínen szabták ki az 
intézkedő rendőrök. Jelentős feladat maradt azonban az önként be nem fizetett bírságok 
behajtása és nyilvántartása.  
 
V. Összegzés 
 
Értékelve a 2013. 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. A képzésekre, továbbképzésekre a 
jövőben nagyobb hangsúlyt kell fektetni, a folyamatosan és jelentős mértékben változó, a napi 
feladatok ellátáshoz szükséges jogszabályokból minden rendőrnek felkészültnek kell lennie.  
 
Munkánkhoz nélkülözhetetlen segítséget kaptunk Békés Város Képviselő-testületétől, 
Polgármesteri Hivatalától, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársaitól, a polgárőrségtől, 
becsületes állampolgároktól, melyet ezúton is köszönünk.  
 
A Belügyminisztérium vezetője, valamint az ORFK által meghatározott célkitűzések, 
feladat ellátások tekintetében: 
 

� A 2014. évi országgyűlési képviselő választással, az Európai Parlament tagjainak 
választásával, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, illetve a 
nemzetiségi önkormányzati képviselők választásával kapcsolatos feladatok 
végrehajtása, a választások zavartalan lebonyolítása; 

� a települések közbiztonságának fenntartása és javítása, fokozott figyelemmel a 
kistelepülések és a külterületek rendjére és az állampolgárok szubjektív 
biztonságérzetét leginkább befolyásoló jogsértések elleni eredményes fellépésre; 

� a személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek számának csökkenését 
elősegítő baleset-megelőzési és rendőri tevékenység biztosítása; 

� az ESR-112 projekt megvalósulását követően a Békési Rendőrkapitányságra háruló 
feladatok ellátása, eredményes, hatékony működésének elősegítése; 

� a közúti közlekedés biztonságának erősítése, a baleseti helyzet javítása. 
 
Békés, 2014. április 18. 
             
      Ladányi Zoltán r. alezredes s.k. 
          rendőrségi főtanácsos 
            kapitányságvezető 
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MELLÉKLET 
 

Közúti közlekedési balesetek 
 

A baleseti okok alakulása az elmúlt két év viszonylatában 
 

Baleseti okok 2012. év 2013. év 
- gyorshajtás 2 11 
- előzés 1 0 
- kanyarodás 2 8 
- elsőbbségi szabályok 13 14 
- követési távolság 4 5 
- műszaki hiba 0 0 
- gyalogos hibája 1 2 
- figyelmetlenség 3 3 
- egyéb okok 4 4 

 

 
A balesetek okozók szerinti megoszlása 

 
 

Okozók: 2012. év 2013. év 
- személygépkocsi vezetők 16 17 
- tehergépkocsi vezetők 2 3 
- motorkerékpár vezetők 2 3 
- segédmotor kerékpárosok 3 4 
- kerékpárosok 6 14 
- autóbusz vezetők 0 0 
- gyalogosok 1 2 
- egyéb  0 4 

 
A balesetek időbeni megoszlása 

napok vonatkozásában 
 

Napok  2012. év 2013. év 
- Hétfő 7 8 
- Kedd 4 10 
- Szerda 6 6 
- Csütörtök 4 7 
- Péntek 3 9 
- Szombat 3 5 
- Vasárnap 3 2 
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A balesetek időbeni megoszlása 
órák vonatkozásában 

 
Órák  2012. év 2013. év 

- 00 : 01 1 1 
- 01 : 02 0 0 
- 02 : 03 0 0 
- 03 : 04 0 1 
- 04 : 05 0 0 
- 05 : 06 0 3 
- 06 : 07 3 2 
- 07 : 08 1 4 
- 08 : 09 4 1 
- 09 : 10 1 4 
- 10 : 11 0 5 
- 11 : 12 3 4 
- 12 : 13 2 0 
- 13 : 14 4 1 
- 14 : 15 1 3 
- 15 : 16 3 2 
- 16 : 17 2 6 
- 17 : 18 1 3 
- 18 : 19 1 3 
- 19 : 20 2 3 
- 20:  21 1 1 
- 21 : 22 0 0 
- 22 : 23 0 0 
- 23 : 24 0 0 
 

A balesetet okozók életkor szerinti megoszlása 
 

Életkor szerint 2012. év 
 

2013. év 

14 éven aluli 
 
1 

 
3 

14 – 18 év közötti 
 
1 

 
1 

18 – 60 év közötti 
 

19 
 

33 

60-ik életévet betöltött 
 
8 

 
7 

ismeretlen okozó 
 
1 

 
3 

 
 


