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Tisztelt Képviselő -testület!
A Békési Rendőrkapitányság 2010. évben az alaprendeltetéséből adódó feladatokat
lehetőségeihez mérten a munkatervben meghatározottaknak megfelelően hajtotta végre. Az
elmúlt esztendőben is törekedtünk arra, hogy a közbiztonság fenntartása érdekében a lakosság
körében a rendőri munkát elfogadhatóbbá tegyük, a Rendőrség megítélésén javítsunk.
Kiemelt feladatként kezeltük, az évek óta megtartott eredményességi és felderítési mutatók
szinten tartását, javítását.
További céljaink között szerepelt az Országos Rendőr-főkapitányság vezetőjének Cselekvési
Programjában és Feladattervében meghatározottak szakszerű és pontos végrehajtása.
A kapitányság állománya kellő fegyelemmel alkalmazkodott az adott gazdasági helyzethez.
A humánerőforrás, költségvetési és anyagi-technikai eszközgazdálkodás hatékonyságának
biztosításával a rendőrkapitányság működőképességét fenntartottuk.
A Rendőrkapitányság vezetésének összetételében az értékelt időszakban változás nem történt.
A teljes személyi állomány a képesítési követelményeknek megfelel, kellő gyakorlati
tapasztalattal rendelkezik, mely biztosítéka az eredményes munkavégzésnek.

I. Bűnügyi tevékenység
Az ismertté vált bűncselekmények száma a Rendőrkapitányság illetékességi területén 2010.
évben az előző évhez viszonyítva 2,6 %-kal csökkent, azaz amíg 2009. évben 660 volt, 2010ben ez a számadat 643. Békés város tekintetében a 2009. évi 382 bűncselekménnyel szemben
386 vált ismertté.
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Bűncselekmények főcsoportok szerinti megoszlása Békés város tekintetében

Ismertté vált bűncselekmények
Személy elleni bűncselekmények
- emberölés
- testi sértés
Közlekedési bűncselekmények
A házasság, a család és az ifjúság elleni
bűncselekmények
Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a
közélet elleni bűncselekmények
Közrend elleni bűncselekmények
- garázdaság
- visszaélés kábítószerrel
Gazdasági bűncselekmények
- pénzhamisítás
Vagyon elleni bűncselekmények
- lopás
- betöréses lopás
- csalás
- rablás
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Az ismertté vált bűncselekmények struktúrája
A személy elleni bűncselekmények az ismertté vált bűncselekmények számának 2009. évben
4,7 %-át, míg 2010 évben 5,6 %-át tették ki.

Személy elleni bűncselekmények %-os aránya az
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A kategórián belüli legjellemzőbb bűncselekmény a testi sértés volt, ismertté válása az
alábbiak szerint alakult: 2009. évben 38 % volt, 2010. évben 36,3 %-ra csökkent. Az elmúlt 5
évben illetékességi területünkön emberölés két esetben 2007. évben, valamint 2010-ben
történt, azonban a bűncselekmények elkövetői rövid időn belül elfogásra kerültek.
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A közlekedési bűncselekmények száma az ismerté vált bűncselekményeknek 2009. évben 7
%-át, 2010. évben 5,9 %-át tette ki.

Közlekedési bűncselekmények %-os aránya az ismertté
vált bűncselekményekhez viszonyítva
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A házasság, a család, az ifjúság és nemi erkölcs elleni bűncselekmények azonos számban
fordultak elő, 2009. évben 7 volt, míg ez a szám 2010-ben 4-re csökkent. Az ismertté vált
bűncselekményeknek 1 %-át tették ki.
A házasság, a család, az ifjúság és nemi erkölcs elleni
bűncselekmények %-os aránya az ismertté vált
bűncselekményekhez képest
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Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni bűncselekmények
száma nem magas, az ismertté vált bűncselekmények számának 2009. évben 1,5 %-a, 2010.
évben 1,8 %-a volt az ismertté vált bűncselekményeknek.
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Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet
elleni bűncselekmények % -os aránya az ismertté vált
bűncselkeményekhez viszonyítva
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A közrend elleni bűncselekmények aránya az ismertté vált bűncselekményeken belül, 2009.
évben 30,3 %, 2010. évben 26,9 %.
A közrend elleni bűncselekmények %-os aránya az
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A kategórián belül a legjellemzőbb bűncselekmény a garázdaság, aránya kismértékben
emelkedett, 2009. évben 6,8 % volt, 2010-ben 7,6 %.
A kategória másik jellemző bűncselekménye a visszaélés kábítószerrel, előfordulása az
alábbiak szerint alakult: 2009. évben 4,3 %, 2010. évben 14,4 %.
A gazdasági bűncselekmények az ismertté vált bűncselekményeknek 2009. évben 2,8 %-át
tették ki. 2010. évben 4,4 %-át. Az ismertté vált bűncselekményeken belül a gazdasági
bűncselekmények aránya minimális növekedést mutat az előző évhez képest.
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Gazdasági bűncselekmények %-os aránya az ismertté
vált bűncselekményekhez viszonyítva
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A kategórián belüli jellemző bűncselekmény a pénzhamisítás, az alábbiak szerint alakult:
2009. évben 18,1 %-os, 2010. évben 11,7 %-os volt.
Vagyon elleni bűncselekmények előfordulása az ismertté vált bűncselekményeken belül
2009. évben 51,3 %, 2010. évben 53,8 %. Az ismertté vált bűncselekményeken belül a
vagyon elleni bűncselekmények aránya emelkedett.
Vagyon elleni bűncselekmények %-os aránya az
ismertté vált bűncselekményekhez képest
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A kategória legjellemzőbb bűncselekménye a lopás, aránya 2009. évben 42,3 %, 2010-ben
jelentősen nőtt 52,8 %-ra változott.
Másik jellemző bűncselekmény a betöréses lopás, mely 2009. évben 18,3 %-ot, 2010. évben
6,7 %-ot tett ki.
Részarányát tekintve jelentősen csökkent a csalás, 2009. évben 22,9 %, 2010. évben 12 %.

A vagyon elleni bűncselekményen belül – a lakosság biztonságérzetét érzékenyen befolyásoló
bűncselekmény – a rablás, az alábbiak szerint alakult: 2009.évben 2 %-át tette ki az ismertté
vált bűncselekményeknek, míg 2010. évben rablás bűncselekmény Békés városában nem
történt.

Egyes bűncselekmények %-os megoszlása a vagyon elleni
bűncselekmények kategórián belül
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Az ismertté vált bűncselekmények dinamikája

A személy elleni bűncselekmények száma 2009-ben 18 volt, 2010. évben 22, mely enyhe
emelkedést jelent. A testi sértés 2009-ben 7, 2010. évben, 8 esetben fordult elő. A
legsúlyosabb bűncselekményi kategória (emberölés) 2010. évben 1 esetben történt.
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Személy elleni bűncselekmények és a testi sértés, emberölés
dinamikája
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A közlekedési bűncselekmények száma az előző évhez képest 27-ről 23-ra csökkent, mely
15 %-os csökkenést jelent.

Közlekedési bűncselekmények dinamikája
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A házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs elleni bűncselekmények közül 2009-ben 7,
2010-ben 4 vált ismertté.
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A házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs elleni
bűncselekmények dinamikája
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Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet elleni bűncselekmények száma
2009-ban 6 esetről, 2010. évben 7-re emelkedett.

Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet
elleni bűncselekmények dinamikája
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A közrend elleni bűncselekmények száma 2009-ben 116, míg 2010. évben csekély
mértékben 4 %-kal, 104-re csökkent.
Közrend elleni bűncselekmények dinamikája
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A bűncselekmény kategórián belül a garázdaságok száma az alábbiak szerint alakult: 2009.
évben 8 és 2010. évben ugyancsak 8 vált ismertté.
A felderített és ismertté vált visszaélés kábítószerrel bűncselekmények száma 2009-ben 5,
2010-ben 15 volt. A lakosság elvárásának megfelelően nagy hangsúlyt fektettünk 2010. évben
is az elkövetők felderítésére. Ahhoz, hogy a közrend elleni bűncselekmények közé tartozó
kábítószerrel való visszaéléseket csökkenteni tudjuk, a Rendőrség feladatain, felderítő
munkáján túl szükség van a lakosság és a szülők segítségére, éljenek jelzéssel ilyen esetekben
a kapitányság felé.
A gazdasági bűncselekmények száma 2009-ben 11, 2010. évben 17.
Gazdasági bűncselekmények dinamikája
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Ezen belül a pénzhamisítás bűncselekményeinek száma 2009. és 2010. évben is 2 volt.

A vagyon elleni bűncselekmények száma enyhe növekedést mutat a 2009. évi 196-hoz
képest 2010. évben 208-ra emelkedett.
A kategórián belül meghatározó a lopások száma, 2009-ben 83, míg 2010. évben 110 vált
ismertté.
A betöréses lopások száma a 36-ról, 2010. évben 14-re, jelentősen csökkent.
Míg 2009. évben 45 csalás vált ismertté, addig 2010. évben 25. Ez, az előző évhez képest 45
%-os csökkenést jelent.
A rablás 2009-ben 4 esetben, míg 2010. évben egy alkalommal sem fordult elő.
A fenti számadatok alapján megállapítható, hogy a vagyon elleni bűncselekmények száma
növekedést mutat, azonban a betöréses lopások eredményességi mutatója a Békési
Rendőrkapitányság viszonylatában megyei átlag felett van, a lopás eredményességi mutatója
pedig a második legeredményesebb a megyében.

Vagyon elleni bűncselekmények dinamikája
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A dinamikában bekövetkezett változások okainak elemzése
Az ismertté vált összes bűncselekményt vizsgálva megállapítható, hogy szinte közel azonos
az előző évhez képest.
2010. évben a Békési Rendőrkapitányság eredményességi mutatója alapján a második
legeredményesebb Békés megye rendőrkapitányságai közül.
Családon belüli erőszak helyzete, áldozatvédelem
2010. évben a Békési Rendőrkapitányság illetékességi területén 180 alkalommal vált
szükségessé családon belüli erőszak miatt rendőri intézkedés foganatosítása, melyből 123 eset
Békés városában történt.
A családon belüli erőszakos cselekmények többségét magánlakásban követték el, melyek
meghatározó részében italozó életmód játszott kiváltó okként szerepet.
Az intézkedő rendőrök a családon belüli erőszak során, minden esetben felvilágosítják a
feleket, hogy az esetleges problémájukat milyen módon és milyen hivatalos szervnél tudják
megoldani, illetőleg az ideiglenes távoltartással kapcsolatos jogi lehetőségek igénybevételéről
is minden alkalommal nyilatkoztatták az érintetteket. Az értékelt időszakban megállapítható,
hogy az esetek többségében elegendő a feleknek a rendőri felvilágosítás, további hivatalos
szervhez nem fordultak, az esetleges problémát önerőből megoldották. Ideiglenes távoltartás
elrendelésére 2010. évben 5 esetben került sor.
Az értékelt időszakban néhány család vonatkozásában családon belüli erőszak során
visszatérően, több alkalommal kellett az intézkedő rendőrnek a helyszínre vonulnia. Ezen
családok esetében a válás körüli viták álltak a konfliktusok hátterében.
Az esetek túlnyomó részében a családi problémák a rendőr kiérkezéséig megoldódnak, és a
kapcsolódó jogsértésekre inkább az alkalmi elkövetés a jellemző.
A családon belüli erőszak során, - ahol az esetnél gyermek is jelen volt -, minden alkalommal
értesítve lett az illetékességi területen dolgozó gyámügyi előadó, illetve a Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat, valamint a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési
Osztálya.
A kábítószer-bűnözés területén történő bűnmegelőzés helyzete
Alapvető feladat a drogok iránti kereslet csökkentése, megelőzése, valamint az illegális szerek
előállításának, forgalmának, szállításának és terjesztésének szűkítése.
A Békési Rendőrkapitányság illetékességi területén szervezett és végrehajtott fokozott
közbiztonsági ellenőrzések során kiemelt feladatként szerepelt a kábítószerrel visszaélés
bűncselekményének megelőzése, felszámolása.
A kereslet csökkentése érdekében tájékoztató előadásokat tartottunk általános és
középiskolákban.
A Kábítószer Egyeztető Fórum ülésein, esetmegbeszélésein rendszeresen részt vettünk,
együttműködtünk a fórumban képviselt intézményekkel.
Részt vettünk - a Békés Város Önkormányzata által meghirdetett „Drogmentes hely”
akcióban - a szórakozóhelyek ellenőrzésében.
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II. Rendészeti tevékenység
Közterületek, a közösségi életterek és nyilvános helyek biztonsága

A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek és a kiemelt idegenforgalmi területek biztonsága

A Békési Rendőrkapitányság közrendvédelmi szolgálatának fő célkitűzései között
kiemelt feladatként szerepelt 2010. 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.

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 közterületre vezénylések hatékonyságát leginkább a közterületen
bűncselekmények számának alakulása jelzi, amely a következők szerint alakult.

elkövetett
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Közterületen elkövetett bűcselekmények alakulása
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A táblázatban látható, hogy 2002. évtől folyamatosan és jelentősen csökkent a közterületen
elkövetett bűncselekmények száma egészen 2005. évig.
2006. és 2007. évben kismértékű növekedés ugyan bekövetkezett, azonban a 2008-as évben
újra jelentősen mérséklődött a tárgyalt mutatószám.
2009. évben további 3 %-kal mérséklődött a közterületen elkövetett bűncselekmények száma,
amelyhez képest 2010. évben enyhe, 4,9 %-os növekedés volt megfigyelhető. A 9 év
átlagában a 2010-es év a második legkedvezőbb adatokat mutatja a kriminalitás tárgyalt
szegmensében.
A bemutatott időszak matematikai átlaga 205,7 eset, melyhez képest a 2010-es év 27,1 %-os
csökkenést mutat.
A közterületek rendjének biztosítása, az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének
erősítése a 2011-es évben is a legfontosabb stratégiai célkitűzéseink között szerepel.
A közrendvédelmi szolgálatteljesítés színvonala (szervezettség, reagáló képesség, intézkedési
aktivitás, leterheltség és eredményesség vizsgálata).
A rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának szolgálattervezetét az osztályvezető
készíti, melyet a kapitányság vezetője 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 2010.
évben is.
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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.
A gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvények elbírálásának
tapasztalatai.
A Békési Rendőrkapitányságra 2010. évben 1 esetben jelentettek be 1989. évi III. törvény
hatálya alá tartozó rendezvényt, melyet tudomásul vettünk.
A rendezvény rendőri biztosítását a hatályos jogszabályok szigorú figyelembe vételével
hajtottuk végre.
A közbiztonsági 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 2010. 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, melyet előadóink 1 iskolában, 2 osztályban 60 gyermeket érintően végeztek.
A Békési Mentálhigiénés Szolgálattal együttműködtünk, melynek keretében általános
iskolások részére közös előadásokat tartottunk (2010. évben 2 alkalommal).
A közrendvédelmi szolgálat folytatta a „Drogmentes szórakozóhely” programmal kapcsolatos
feladatokat is.
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 zártkerteket, a külterületen elkövetett
bűncselekmények, szabálysértések visszaszorítása érdekében, melynek eredménye a lakosság
biztonságérzetének a növekedésében mutatható ki.
A rendezvénybiztosítások, a csapaterős tevékenység tapasztalatai, az együttműködés
minősége a rendező szervekkel.
A Békési Rendőrkapitányság által végrehajtott rendezvénybiztosítások száma a következők
szerint alakult 2010. évben.

Rendezvénybiztosítások
esetszáma

1989. évi III. tv. hatálya
alá tartozó

Sport, kulturális

Egyéb

1 eset

9 eset

62 eset

10 fő

36 fő

212 fő

0

0

0

Bevont rendőri létszám
Tett intézkedések száma
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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 rendbiztosok (az 1989. évi III.
tv. hatálya alá tartozó rendezvények esetében) végezték.
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.
A Békési Rendőrkapitányság csapaterős tevékenységet 2010. évben nem hajtott végre.
A közlekedés biztonságát fokozó intézkedések.
A Békési Rendőrkapitányság a közlekedés-biztonsági helyzet javítása érdekében összesen 101
alkalommal végzett fokozott ellenőrzést, melyekre minden esetben részletes végrehajtási
tervet készítettünk. A fokozott közúti ellenőrzések végrehajtásába 398 rendőrt vontunk be,
amely állomány 552 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. 2011. évben is kiemelt
feladatnak tekintjük a kedvező közlekedésbiztonsági helyzet lehetőség szerinti megőrzését,
stabilizálását, illetve a megelőzési tevékenység korspecifikus jellegét is fenn kívánjuk tartani.
Veszélyes áruk (ADR) fuvarozásával kapcsolatos ellenőrzési tevékenység és az AETR
ellenőrzések tapasztalatainak értékelése.
A Békési Rendőrkapitányság közrendvédelmi szolgálatánál az értékelt időszakban 1 fő rendőr
végezhetett ADR és AETR ellenőrzéseket. 2010. évben ADR, AETR ellenőrzéseket 70 fő
rendőr bevonásával, 52 gépkocsi igénybevételével összesen 45 alkalommal végeztünk, 532
szolgálati óra felhasználásával.
A speciális közúti ellenőrzések végrehajtásában a közlekedési felügyelet részéről 94 fő ellenőr
közreműködött.
Baleset-megelőzési munka
A baleset-megelőzési tevékenység tapasztalatai, programjai
A Közrendvédelmi Osztály az előírt, illetőleg betervezett valamennyi baleset-megelőzési
feladatot végrehajtotta, melyek lényegesebb mozzanatai a következőkben foglalhatók össze.
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Irányítottuk, szerveztük a baleset-megelőzési bizottság tevékenységét, a közútkezelők
munkatársaival közösen helyszínbejárásokat hajtottunk végre, mely alkalmak felhasználásával
vizsgáltuk az útburkolati jelek, jelzőtáblák állapotát, a fennálló forgalmi rend indokoltságát,
újabb közúti jelzések kihelyezésének, telepítésének lehetőségeit, valamint az egyéb,
közlekedésbiztonságot alapvetően befolyásoló körülményeket.
A baleset-megelőzési munka ellátásával megbízott beosztottunk rendszeresen közreműködött
az általános iskolák által kifejtett helyes közlekedési magatartásra nevelő tevékenységben, így
többek között végrehajtásra került a „közlekedés gyermekszemmel” közlekedés-biztonsági
gyermekrajz pályázat, amelyre összesen 321 gyermekrajz érkezett be. Az ezt követő városi
kiállításon 150 db rajz került kiállításra.
Több rendezvényt tartottunk, melyek között közlekedés-biztonsági kupát szerveztünk
általános iskolások részére, megrendeztük a megyei kerékpáros középiskolás közlekedésbiztonsági kupát a középiskolások számára, valamint városi polgárőr versenyt tartottunk.
Megrendeztük a megyei polgárőr versenyt. Békésen, Mezőberényben és Köröstarcsán részt
vettünk a helyi gyermeknapokon, melyek során közlekedés-biztonsági vetélkedőket
tartottunk. Havi rendszerességgel rendeztünk az általános iskolákban baleset-megelőzéssel
kapcsolatos előadásokat (összesen 40 alkalommal 895 fő gyermek részére). Balesetmegelőzési tárgyú akciónapokat szerveztünk Békés városban a Kistérségi Általános Iskola,
Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Dr. Hepp Ferenc
Tagintézményében és a Farkas Gyula Közoktatási Intézményben, melyeken összesen 325 fő
vett részt.
Az őszi iskolakezdés során több általános iskola előtt biztosítottunk rendőri jelenlétet, míg
három iskolával a „Zebra-zsaru” programban is részt vettünk, melyben 37 fő általános iskolás
tanuló közreműködött 41 alkalommal.
2010. évben Zebra Akadémia oktatást tartottunk egy általános iskolában, 52 gyermek részére.
Megelőzési előadónk, illetve az iskola rendőrök összesen 10 alkalommal vettek részt szülői
értekezleten, ahol propaganda-tevékenységet 161 fő szülő jelenlétében végeztek, míg
osztályfőnöki órákon összesen 14 alkalommal 700 kisdiák részére tartottak előadást.
Két alkalommal kaptunk segítséget a Békési Mentálhigiénés Szolgálattól, akik mint
segédelőadók vettek részt előadásaink során.
Az év során valamennyi rendezvényünkről, akciónkról, kampányunkról sajtóközleményt, ill.
tájékoztatást adtunk ki az illetékességi területünkön működő média számára.
-

-

Folyamatosan kapcsolatot tartottunk a helyi médiával, akik nagyban segítettek
programjaink propagálásában, ill. kérésünkre közlendőinket, ajánlásainkat minden
esetben azonnal eljuttatták az állampolgárokhoz.
Az egész év folyamán a Békési Torony Rádióban közlekedésbiztonsági spotok
kerültek bejátszásra.
Folyamatosan terjesztjük az OBB által szerkesztett képregényeket, továbbítjuk a sajtó
és a média képviselőinek az OBB által kiadott reklámanyagokat a szélesebb körű
propagálás érdekében.

A 2010. év során a békési Toronyrádióval 11, a Békési Újsággal 7, a Mezőberényi Kábel TVvel 7, a Mezőberényi Hírmondóval 7, a Köröstarcsa Híradóval 2, a Békés TV-vel 12, a Békés
Mátrix-al 6, illetve a Köröstarcsa TV-vel 2 alkalommal működtünk együtt.

18

A baleset-megelőzési feladatok mellett egyéb bűnmegelőzési és ifjúságvédelmi tevékenységet
is végeztünk mind az óvodások, mind az általános- és középiskolás tanulók körében, melynek
során 17 alkalommal kaptunk segítséget a Békési Mentálhigiénés Szolgálattól.
Békés város közlekedésbiztonsági helyzete
Békés város közigazgatási területén 2010. évben 43 személyi sérüléses közúti közlekedési
baleset következett be, melyek közül 33 könnyű, 9 súlyos sérüléssel járt, halálos kimenetelű
pedig 1 történt. A 2009. évben bekövetkezett 29 balesethez képest a statisztikai adatok
jelentősebbnek mondható növekedést mutatnak.
A baleseti okok az alábbiak szerint alakultak 2010. évben:
Baleseti okok

2010. év
1
1
2
14
3
0
0
13
9

- gyorshajtás
- előzés
- kanyarodás
- elsőbbségi szabályok
- követési távolság
- műszaki hiba
- gyalogos hibája
- figyelmetlenség
- egyéb okok

Baleseti okok alakulása
14
14
12
13
10
8
9

6
4
2
1

3

2

1

egyéb ok

figyelmetlenség

0
gyalogos hibája

műszaki hiba

0
köv. távolság

elsőbbség

kanyarodás

előzés

gyorshajtás

0
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Városunkban - a korábbi évek tendenciájához illeszkedve - az elsőbbség szabályainak
megsértéséből bekövetkezett balesetek száma a legmagasabb, míg a gyorshajtás miatti
balesetek – vélhetően a sebességellenőrző eszközök hatékony alkalmazásának köszönhetően –
csekély számban következtek be. Jelentősen növekedett a figyelmetlenségből bekövetkezett
balesetek száma is.
A balesetek okozók szerinti megoszlása
Okozók:
- személygépkocsi vezetők
- tehergépkocsi vezetők
- motorkerékpár vezetők
- segédmotor kerékpárosok
- kerékpárosok
- autóbusz vezetők
- egyéb járművek vezetői
- gyalogosok

2010. év:
24
3
2
2
10
0
2
0

Részarány:
55,9 %
7,0 %
4,6 %
4,6 %
23,3 %
0 %
4,6 %
0%

Balesetek okozók szerinti megoszlása

tgk vezetők; 3

motorkp vezetők; 2

smkp vezetők; 2

kerékpárosok; 10

autóbusz vezetők; 0
egyéb jm vezetők; 2
gyalogosok; 0
szgk vezetők; 24

Békés város baleseti helyzetét tekintve az okozók közül kiemelkednek a személygépkocsi
vezetők és a kerékpárosok. Az okozói kör e két szegmense a balesetek meghatározó részéért
(79,2 %) felelős. A 2009. év statisztikai mutatóihoz viszonyítva emelkedés szintén e két
csoport vonatkozásában figyelhető meg (személygépkocsi vezetőknél +60 %, a
kerékpárosoknál +25 %).
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A balesetek időbeni megoszlása
Napok vonatkozásában
- Hétfő
- Kedd
- Szerda
- Csütörtök
- Péntek
- Szombat
- Vasárnap

2009. év
4
3
6
7
4
4
1

2010. év
10
8
5
6
6
3
5

Balesetek napok szerinti megoszlása
10

10
9

8

8
7

7

6

6

6
5
4

6

5
4
5

3
3

4
4

2

3
1
0
hétfő
kedd
szerda

1
csütörtök

2010. év
péntek

2009. év

szombat
vasárnap

Békés városban a korábbi években megfigyelhető trend megváltozott, ugyanis a szerda és
csütörtöki napokon helyett a hétfő és a kedd tekinthető frekventáltnak (az összes balesetekhez
viszonyítva 41,9 %).

Órák vonatkozásában
- 00 : 01
- 01 : 02
- 02 : 03
- 03 : 04
- 04 : 05
- 05 : 06
- 06 : 07
- 07 : 08
- 08 : 09
- 09 : 10

2009. év
0
0
1
0
0
1
0
1
1
3

2010. év
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0
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1
0
3
2
2
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0
1
0
0

- 10 : 11
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- 15 : 16
- 16 : 17
- 17 : 18
- 18 : 19
- 19 : 20
- 20: 21
- 21 : 22
- 22 : 23
- 23 : 24
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1
4
1
3
5
6
7
1
3
0
0
1
0

Balesetek megoszlása órák vonatkozásában
7
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6
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5
5
4
4
3
3

3 3

3
2

1

1

0
0
0 0 0 0 0
0 0
00- 0102- 030401 02
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óra óra
óra óra
óra

1 1

1

0

0

1

3 3

3

2

3

3

2
2
1

1

1

1
1

1
1
1
05- 0607- 0806 07
09- 1008 09
11- 12óra óra
10 11
13- 140
óra óra
12 13
0
15- 160
óra óra
14 15
17- 180
óra óra
16 17
19óra óra
20- 2118 19
óra óra
2220
21
óra óra
óra óra 22 23
óra óra
0

2009. év
2010. év

3

1

0

0

2324
óra

Napszakok vonatkozásában a 07-11 óra közötti délelőtti, valamint a 12-20 óra közötti délutáni
időszak emelkedik ki, ezekben az időszakaszokban következett be a balesetek 93 %-a.
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A balesetet okozók életkor szerinti megoszlása
2009. év

2010. év

- 14 éven aluli

0

3

- 14 – 18 év közötti

1

2

- 18 – 60 év közötti

20

29

- 60-ik életévet betöltött

6

7

- ismeretlen okozó

2

2

Életkor szerint

Balesetek okozóinak életkor szerinti megoszlása

30

25

20
29

15

2009. év
2010. év

10
3
5

2

20

0
0

7
1

14 év alatti
2

6

14-18 év közötti
18-60 év közötti

2
60 év feletti
ismeretlen

2009. év

2010. év
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Az okozók életkorát illetően változásként kell értékelni, hogy minden korcsoportban
emelkedés következett be.
2010. évben a Kossuth u. 2. szám előtti útszakaszon (2 baleset) túl egyetlen helyszín sem volt,
ahol két baleset következett volna be, így a forgalmi rend megváltoztatása egyetlen
útkereszteződés esetében sem vált szükségessé.

III. Igazgatásrendészeti tevékenység
Szabálysértési terület
A 2006-2010. évi időszak tendenciáit vizsgálva megállapítható, hogy a szabálysértési
feljelentések számában 2006. évben a 2005. évi adathoz képest közel 10 %-kal csökkent az
ügyek száma, míg 2006. évhez viszonyítva 2007. évben 3 %-os csökkenés mutatható ki.
2007. évhez viszonyítva 2008. évben 8,2 %-os emelkedés állapítható meg. 2008. évhez
viszonyítva 2009. évben további 3,1 %-os csökkenés tapasztalható. A tavalyi évben 2009.
évhez viszonyítva minimális, 1,9 %-os csökkenés volt.
A tavalyi évben a szabálysértési feljelentések közül a kiemelt közlekedési szabálysértések
aránya a 2008. évihez képest jelentős mértékben csökkent. A csökkenés egyértelműen a 2008.
május 1-jén bevezetett közigazgatási bírság hatása.
A feljelentések közel 98%-át a közlekedési szabálysértések alkotják. A kiemelt közlekedési
szabálysértések átlagos aránya ebből a 2007. évi 39 %-ról tavaly 15,84 %-ra csökkent.
A feljelentések elbírálásának időszerűségét értékelve megállapítható, hogy a beérkezett
feljelentések döntő többségét 30 napon belül, illetve határidő hosszabbítás esetén a
törvényben biztosított 60 napon belül bírálták el a szabálysértési előadók. A 60 napon túl
elbírált ügyek száma csekély volt, jellemzően közúti közlekedési baleseti ügyekben fordult
elő, igazságügyi műszaki szakértő bevonása esetén, vagy amennyiben több hatósághoz kellett
megkereséssel fordulni a balesetben részes személyek meghallgatása végett.
A szabálysértési előadók 2010. évben a feljelentett személyek 78 %-át büntették meg, 6,3 %uk ellen az eljárást megszüntették. A feljelentett személyek 10,3 %-ával szemben
figyelmeztetés intézkedést, 5,4 %-ával szemben egyéb intézkedést alkalmaztak.
Az adatokat értékelve megállapítható, hogy a megszüntetések száma az előző évhez képest
csökkent, a figyelmeztetések száma kis mértékben meghaladja a több éves átlagot,
ugyanakkor a 2008. évi adathoz képest lényegesen kevesebb.
A megszüntetések és figyelmeztetések számának alakulása is jelzi, hogy hatóságunk az adott
ügy körülményeit alaposan megvizsgálva, széles körű bizonyítást igyekszik folytatni. A
figyelmeztetések számának növekedéséhez a csekély súlyú szabálysértések miatt érkezett
feljelentések arányának növekedése is hozzájárult.
A járművezetéstől való eltiltások számának csökkenése a kiemelt közlekedési szabálysértések
miatti feljelentések (főleg a sebességkorlátozás jelentős túllépése tekintetében) számának
jelentős csökkenésével magyarázható. A tavalyi évben a meghallgatást követően meghozott
határozatok aránya 10,29 %-ra nőtt, a 2009. évi 6 % körüli értékhez képest.
Az értékelt időszakban megállapítható, hogy a kiszabott pénzbírságok egy főre jutó átlaga a
2006. évihez képest 2008-ig csökkent, majd 2009. évben 6,28 %-kal nőtt. A tavalyi évben a
bírságátlag az előző évihez képest 6 %-kal csökkent.
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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 csekélyebb súlyú szabálysértést első
esetben elkövetők esetében figyelmeztetést vagy csekély összegű pénzbírságot alkalmaztunk.
A kiemelt közlekedési szabálysértések esetében a járművezetéstől való eltiltás gyakorlatát
vizsgálva megállapítható, hogy az intézkedések alkalmazása kellően következetes és szigorú
volt. Ittas vezetés szabálysértés elkövetése esetén minden ügyben járművezetéstől való eltiltás
elrendelésére került sor (három fő esetében nem alkalmaztunk járművezetéstől való eltiltást,
akik elektromos kerékpárral vettek részt ittasan a forgalomban). Az elektromos kerékpár
ezekben az esetekben gépi meghajtású járműnek minősült, mivel a szabálysértés
elkövetésekor csak a beépített erőforrást használták a jármű meghajtására. Az elektromos
kerékpár vezetése ugyanakkor nem engedélyhez kötött.
Sebességkorlátozás jelentős túllépése esetében az ügyek 85,7 %-ában, a közúti közlekedés
rendjének megzavarása (baleset) esetében az ügyek
89 %-ában, egyéb esetekben
differenciáltan került sor az intézkedés alkalmazására.
A járművezetéstől való eltiltások száma 2009. évhez viszonyítva a tavalyi évben 6,45 %-os
csökkenést mutat. Ennek oka az, hogy a kiemelt közlekedési szabálysértés miatt feljelentett
személyek egy része esetében az eltiltás nem volt alkalmazható (kerékpáros elkövetők).
A megbüntetett személyek közül 2010. évben 12,55 % volt a kifogást benyújtók aránya, míg
2009. évben 13,48 %.
A benyújtott kifogások 29,6 %-át fogadtuk el saját hatáskörünkben, módosítva vagy
visszavonva határozatunkat, míg a kifogások fennmaradó része a Békési Városi Bíróságra
került felterjesztésre.
A tavalyi évben a jogerősen kiszabott pénzbírságok 36,4 %-át fizették meg az elkövetők, a be
nem fizetett bírságok végrehajtása ezért jelentős munkaterhet jelent. Az önkéntesen teljesítők
aránya a korábbi évekhez képest romlott. A végrehajtási eljárás során a tavalyi évben is több
ezer intézkedésre került sor a meg nem fizetett bírságok és eljárási költségek behajtása
céljából. A szabálysértési ügyek elbírálása mellett a folyamatosan újratermelődő végrehajtási
munka jelentős munkaterhet jelent.
Tulajdon elleni szabálysértések előkészítő eljárásai
Új feladatként jelentkezett 2010.08.19-ét követően a tulajdon elleni szabálysértések és a
feloszlatott társadalmi szervezet tevékenységében való részvétel szabálysértés tekintetében az
előkészítő eljárások lefolytatása, a gyorsított eljárások lefolytatása, illetve a fenti ügyekben a
megszüntető határozatok meghozatala.
Feloszlatott társadalmi szervezet tevékenységében való részvétel szabálysértése miatt
2010.08.19-ét követően nem folyt eljárás hatóságunknál.
Tulajdon elleni szabálysértés miatt 2010. évben 154 ügyben jártunk el. Az ügyek jelentős
részében terménylopás, kerékpárlopás, falopás vagy szándékos rongálás miatt folyt eljárás.
Gyorsított eljárás keretében öt tetten ért személyt vettünk szabálysértési őrizetbe.
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Engedélyügyi terület

Az értékelt időszakról készített évenkénti kimutatásokból az a következtetés vonható le, hogy
a fegyvertartási engedéllyel rendelkező személyek számában jelentősebb változás nem
következett be. Ugyanakkor egy lassú, folyamatos, kismértékű csökkenés tapasztalható,
valószínűleg a fegyvertartás és a vadászat anyagi terheinek növekedésével párhuzamosan. A
sörétes fegyverek számában az elmúlt években tapasztalható folyamatos emelkedés a tavalyi
évben megállt és 1,54 %-kal csökkent az ilyen típusú fegyverek száma. A golyós fegyverek
esetében évről évre tapasztalható emelkedés mértéke tavaly csak 0,57 % volt.

Az ún. kisgolyós ( 0,22 cal.) fegyverek esetében a dinamikus emelkedés megállt és az ilyen
fegyverek száma is csökkent a tavalyi évben, holott az ilyen típusú fegyverek ismét
használhatóak vadászfegyverként és üzemeltetésük olcsóbb a nagyobb kaliberű
lőfegyverekénél. A gáz- és riasztó fegyverek iránti érdeklődés megnőtt az utóbbi évekhez
képest. A flóbert fegyverek iránti kereslet jelentősen csökkent.
Békés városában jelenleg három jogi személyt tartunk nyilván. A jogi személyek száma 2009.
évben nőtt, a városi önkormányzat kapott engedélyt szolgálati célú lőfegyver (7,5 joule-nál
nagyobb csőtorkolati energiájú légfegyver) tartására, altató/kábító lövedék kilövésére, kóbor
állatok befogása során.
A sportcélú lőfegyverek száma jelentős csökkenést mutat, ez elsősorban a sportlövészet iránti
érdeklődés csökkenésével, illetve a szigorodott jogszabályi előírásokkal magyarázható.
A fegyvertartási engedélyekkel kapcsolatos eljárásokat elemezve megállapítható, hogy a
megszerzési engedélyek iránti kérelmek száma a tavalyi évben 18 %-kal csökkent 2009.
évhez viszonyítva.
Az ellenőrzések száma, a fegyvertartás iránti kérelmek elutasításának számával együtt 2006.
évben a beadott kérelmek nagy száma miatt növekedést mutatott. A tavalyi évben a
bevonások száma növekedett, büntetőeljárás megindulása miatt kellett a fegyvertartási
engedély bevonásáról intézkedni 10 esetben.
Békés városában 2 db tereplőtér működik, a lőterek ellenőrzése évenként egy esetben
megtörtént, a lőterek folyamatosan rendelkeznek az előírt felelősségbiztosítási szerződéssel.
Békés városában két területtel rendelkező vadásztársaság működik. A vadásztársaságok
vezetőivel az év folyamán folyamatos, kétoldalú kapcsolatot tartottunk fenn. Az év közben
felmerült és egymás munkáját érintő kérdésekről kölcsönösen tájékoztattuk egymást, több
alkalommal személyes megbeszéléseket tartottunk.
A vadász, illetve a szolgálati célú vadász lőfegyverek megszerzésének és tartásának egyik
fontos feltétele az érvényes vadászjegy megléte. A vadászjegy megléte az év során minden
érintett személy esetében ellenőrzésre került, az új vadászok esetében fénymásolat csatolására
került sor, míg egyéb esetben a kérőlapra lett rávezetve a vadászjegyek száma és
érvényessége.
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Az engedélyezési munka során olyan eset nem fordult elő, hogy a kérelmezőnek ne lett volna
érvényes vadászjegye.
A vadászati ellenőrzések száma a tavalyi évben a korábbi évekkel összehasonlítva nőtt, mivel
egy vadásztársaság újra vadászati jogot kapott, ezáltal a vadászatok számában is emelkedés
következett be. A 2009. évihez képest ugyanakkor csökkent, mivel a kedvezőtlen időjárás
miatt kevesebb vadászatot tartottak meg, és azokon kevesebb vadász vett részt.
A személy- és vagyonvédelmi, magánnyomozói tevékenységi (működési) engedélyek és
igazolványok számának alakulását vizsgálva az elmúlt öt év tekintetében megállapítható,
hogy a 2006. évi negatív csúcshoz képest (a 2006. évben bekövetkezett jogszabályi
változások miatt, csökkent az igazolványok és működési engedéllyel rendelkezők száma)
folyamatos lassú ütemű növekedés figyelhető meg. Az elmúlt évre az igazolvánnyal
rendelkezők száma jelentősen, 49 %-kal nőtt a 2006. évi állapothoz képest.
Az I. kategóriába tartozó pirotechnikai termékek árusítását illetékességi területünkön három
személy (vállalkozás) jelentette be, nyilvántartásba vételük megtörtént. A tavalyi évben a
forgalmazók száma nem változott. A negyedévente megtartani rendelt ellenőrzéseket 2010.
évben is végrehajtottuk, az ellenőrzésekről jelentések készültek, hiányosságot nem
tapasztaltunk.

Közigazgatási eljárások, nyilvántartások
Új feladatként jelentkezett 2008. évben az 57/2007. (III. 31.) Kormányrendelet (a közúti
árufuvarozáshoz és személyszállításhoz kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén
kiszabható bírságok összegéről) alapján elrendelt közigazgatási eljárások lefolytatása.
2009. évben új jogszabály lépett hatályba a fenti területet érintően. 2009. augusztus 1.-jei
hatállyal a 156/2009 (VII.29.) Kormányrendelet kapitánysági hatáskörbe utalta az alábbi
szabályszegések miatti közigazgatási eljárások lefolytatását is:
- menet közben kézben tartott mobil rádiótelefon használata
- biztonsági öv használata nélküli közlekedés
- gyermekbiztonsági rendszer használatának elmulasztása
- motorkerékpár-bukósisak használatának elmulasztása.
A tavalyi évben összesen 320 ügyben szabta ki hatóságunk a fenti kormányrendeletben
meghatározott összegű bírságot.
További feladatként jelentkezik az önként be nem fizetett bírságok behajtása és
nyilvántartása.

A fentiekben összefoglaltakon túl az igazgatásrendészeti alosztály továbbra is végezte a
mellékbüntetések nyilvántartásával és a nyilvántartásból történő adatszolgáltatással
kapcsolatos, jogszabályban meghatározott feladatait, illetve a gépjárművekre szerelhető
figyelmeztető jelzések engedélyezési eljárásaival kapcsolatos feladatait.
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A Békési Rendőrkapitányság kiemelt feladatai 2011. évre vonatkozóan
 részvétel a 2011. I. félévi magyar EU soros elnökségből adódó feladatok
végrehajtásában
 a bizonyításközpontú nyomozati munka hatékonyságának megteremtése érdekében a
szolgálati feladatokkal arányos létszám, és az ezt kiszolgáló technikai eszközök
biztosítása, a statisztikai fegyelem megszilárdítása
 a rendőrség tekintélyének visszaállítása, az állomány megtartása, a fluktuáció
visszaszorítása
 a társszervekkel való együttműködés fokozása
 az állampolgárok biztonságérzetének, erősítése, a közterületi jelenlét fokozása
 az állomány körében a belső etikai normák elfogadtatása, fiatal állomány képzése,
parancsnokok személyes példamutatása

Tisztelt Képviselő-testület!
Értékelve a 2010. év eseményeit és feladatait megállapítható, hogy a Békési
Rendőrkapitányság a váratlanul kialakult helyzetek, anyagi-technikai nehézségek ellenére is
jól teljesített.
Szakmai munkánk színvonalát tovább javítottuk, a bűnmegelőzés elősegítése érdekében
szorosabb kapcsolat kialakítására törekedtünk a lakossággal, a különböző együttműködő
szervezetekkel.
Célunk a jövőben is a minőségi munkavégzés, a folyamatos elemző-értékelő munkával a
hatékonyság növelése, a lakossági igényeknek eleget tevő működés.
Továbbra is főbb célkitűzéseink közé tartozik a nyomozás eredményességi mutatók szinten
tartása, a közlekedés-biztonsági helyzet lehetőség szerinti javítása, intézkedések fokozása.
Köszönjük a Képviselő-testület tagjainak az elmúlt évben nyújtott támogatását, mely részét
képezte a 2010. évi eredményeinknek.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a lakosság biztonságérzetének további javítása, a
közrend, közbiztonság fenntartása érdekében – lehetőségeikhez mérten – a kapitányság
munkáját a jövőben is támogassa.

Békés, 2011. április 15.
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Ladányi Zoltán r. alezredes
rendőrségi főtanácsos
kapitányságvezető

