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Bevezetés 

 

A Makói Rendőrkapitányság (a továbbiakban: rendőrkapitányság) illetékességi területe 689 

km2, melyben két város – Makó, Csanádpalota – és további 13 település található, a lakosság 

száma a Makói járás területén 41 482 fő volt, ebből Kiszomboron 3688 fő.  

 

A mindennapi munkában meghatározó szerepet tölt be az illetékességi terület határ menti 

fekvése, az ehhez kapcsolódó schengeni elvárásoknak való megfelelés, emellett folyamatosan 

részt vett az állomány a megyére nehezedő migrációs helyzet kezelésében is. A három, nagy 

forgalmat lebonyolító határátkelőhelyen felfedett jogsértések kapcsán végzett – jellemzően 

bűnügyi – munka mellett jelentősen megnőtt az országban jogellenesen tartózkodó, 

zöldhatáron bejutott személyekkel szembeni intézkedések száma.  

 

A rendőrkapitányság 2022-ben feladatait a hatályos rendelkezések alapján, törvényesen, 

szakszerűen, a rendelkezésre álló feltételrendszer maximális kihasználásával teljesítette. Az 

adott időszakra megfogalmazott helyi sajátosságokból adódó feladatok végrehajtása, valamint 

a stratégiai szintű, központi feladatszabások teljesítése megvalósult.  

 

I. A község közbiztonsági helyzetének értékelése 

 

1.  A bűnügyi helyzet bemutatása, a közterületi jelenlét mértéke (létszám, óraszám), a 

közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt idegenforgalmi területek biztonsága. 

 

A 2022. évi kriminálstatisztikai mutatók az egységes mérőszámokra épülő statisztikai 

rendszer alapján kerülnek bemutatásra. A számszaki mutatók objektív módon adnak 

jellemzést a község bűnügyi-közbiztonsági helyzetéről, azonban az itt élők 

közbiztonságérzetét számos más szubjektív tényező is befolyásolta.  

A rendészeti területen a közterületi órák száma a 2021. évi 57 778 óráról 2022. év végére 

49 468 órára módosult, ami 14%-os változást jelent a közterületi létszámban állandósult 8%-

os hiány mellett.   

A létszámadatok alapján átlagosan 741 lakos jut egy közrendvédelmi rendőrre, ami az elmúlt 

évhez képest kismértékű csökkenést jelent.  

A közrendvédelmi szolgálat alapvető tevékenységét a közterületi normasértő cselekmények 

visszaszorítása, a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése érdekében kiadott központi 

intézkedési terveknek és közbiztonsági programnak való megfelelés érdekében kialakított, 

illetve a 24 órás lefedettséget biztosító szolgálati formák határozták meg.  

Az alapfeladatok mellett jelentős feladatként jelentkezett a turisztikai szezonban 

lebonyolításra kerülő rendezvények biztosítási feladatainak, valamint a központi akció 

sorozatok részarányos feladatainak végrehajtása.  

 

1.1 A regisztrált bűncselekmények számának alakulása. 

 

A rendőrkapitányság bűnügyi eljárásiban a regisztrált összes bűncselekmény száma az előző 

év bázisadataihoz képest 3,2%-kal (446→431) csökkent. Kiszombor község településen a 

2021. év 36 esetéről 35 esetre csökkent 2022. évben a regisztrált bűncselekmények száma. 
(A bűnügyi statisztikai adatok az Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika alapján kerülnek 

megállapításra.) 
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1.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása. 

 

A közterületen elkövetett bűncselekmények száma alapvetően befolyásolja a községben élő 

polgárok szubjektív közbiztonságérzetét, egyben jól minősíti a település közbiztonsági 

helyzetét. E bűncselekmények száma továbbra is alacsony (12→13), a település közbiztonsága 

jó. 

 

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

 

Az elmúlt évhez hasonlóan az értékelt időszakban is alacsony volt a rendőrkapitányság 

illetékességi területén rendőri eljárásban regisztrált százezer lakosra vetített bűncselekmények 

száma (1100→1152).  

 

1.4. A település területén regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának 

alakulása. 

 

A kiemelten kezelt bűncselekmények határozzák meg a bűnüldöző munka irányának fókuszát.   

 

Az e körbe vont tizennégy bűncselekmény adatai alapján az elmúlt évtizedben jelentős 

csökkenés mutatkozott a rendőrkapitányságon, az elmúlt öt évben a Kiszombor községben 

elkövetett és kiemelten kezelt regisztrált bűncselekmények számadatai alacsonyak voltak, 

2021. évhez képest azonban kismértékű növekedés történt. (15→17).  

 

Ezen bűncselekmények vonatkozásában külön kiemelendő, hogy emberölés, halált okozó testi 

sértés, rablás, zsarolás, kifosztás, önbíráskodás egy esetben sem történt 2022-ben.  

 

1.5. A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények 

szöveges értékelése. 

  

A település illetékességi területén a regisztrált bűncselekmények számának alakulását 5 éves 

viszonylatban vizsgálva összességében csökkenés figyelhető meg.  

 

Ez a tendencia kisebb részben a bűnmegelőzési tevékenység, nagyobb részben pedig a 

közterületi jelenlét, valamint a bűnüldözési munka hatékonyságának eredménye. 

 

A vagyon elleni cselekmények igen alacsony számban jelentek meg az értékelt évben.  

 

A cselekményeknél az alacsony kárérték és az alkalomszerűen elkövetett lopás volt a 

jellemző. 

 

A vagyon elleni bűncselekmények mellett az elmúlt évekhez hasonlóan 2022-ben is vélhetően 

a közokirat-hamisítás, az embercsempészés (a határátkelőhely miatt), a könnyű és súlyos testi 

sértés, zaklatás és a garázdaság, testi sértés bűncselekmények lesznek a leggyakoribbak.  

 

A vagyon elleni bűncselekmények tekintetében az online elkövetett csalások számának 

növekedésére lehet számítani, mivel egyszerűen, kis befektetéssel és „biztonságosan” – a 

sértettel történő találkozás nem lehetséges – lehet nagy haszonra szert tenni. 
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Rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények 

száma a 2017-2022. évi ENyÜBS* adatok alapján 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

1. emberölés 1      

2. testi sértés 4 2 1 2 2 1 

súlyos testi sértés  1   1  

3. kiskorú veszélyeztetése 1    1  

4. embercsempészés    6 3 1 

5. garázdaság 4 6  4 1 2 

6. Önbíráskodás    1   

7. Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények       

8. lopás 8 1 6 2 2 11 

lakásbetörés   1 1  1 

9. rablás       

10. kifosztás    1   

11. zsarolás       

12. rongálás 2 1     

13. csalás 3 4 3 2 6 2 

14. Jármű önkényes elvétele       

A 14 kiemelten kezelt bűncselekmény 23 14 10 18 15 17 

Közterületen elkövetett bűncselekmények (A 

kiemelten kezelt bűncselekmények körében) 

4 0 2 12 5 6 

Segítségnyújtás elmulasztása       

cserbenhagyás       

közterületen elkövetett bűncselekmények 12 16 13 15 12 13 

összes rendőri eljárásban regisztrált 

bűncselekmény 

58 38 40 42 36 35 

*Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika 

 

A bűnügyek nyomozását és a vizsgálatát a bűnügyi szolgálati ág végezte, melyet a körzeti 

megbízottak egyes nyomozati cselekmények, adatgyűjtések végrehajtásával segítették. A 

szolgálati ágak összehangolt tevékenysége a nyomozások időszerűségéhez hatékonyan járult 

hozzá. A bűnügyi helyzet folyamatosan javult, a fokozott közterületi jelenlét biztosítása és a 

bűnüldözői tevékenység együttesen megfelelő állapotot eredményezett. A bűncselekmények 

megelőzésében és felderítésében a közterület-figyelő kamerák is pótolhatatlan segítséget 

nyújtottak. 

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

kiváltó bűncselekmény nyomozásával összefüggő – személyes adatot nem tartalmazó – 

nyilvános információk rövid összefoglalása. 

 

A közterületen elkövetett erőszakos, agresszív magatartások, „verekedések”, (törvényi 

megnevezéssel élve garázdaságok) esetén a településen nőtt a bűnügyi mutató (1→2), 

lakásbetörés az értékelt időszakban egy volt (0→1).  

 

Közérdeklődésre adhat okot, hogy 2022. évben nyomozást rendeltünk el ismeretlen személy 

ellen, aki a Kiszombori Polgármesteri Hivatal udvarába bement és onnan különböző tárgyakat 

tulajdonított el.  
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A bejelentést követően a rendőrőrs járőrei adatgyűjtést végeztek az elkövetés helyszínén, 

amely során felkutatták lehetséges elkövetőt, aki előállítását követően a bűncselekmény 

elkövetését elismerte. A lefolytatott nyomozás során megállapítást nyert, hogy nevezett több 

vagyon elleni bűncselekményt követett el a település területén. Az eljárás során a 

bizonyítékok beszerzése megtörtént, az ügy vádemelési javaslattal került át az ügyészségre.   

A településen ezen személy által üzletszerűen elkövetett lopás sorozat eredményezte a fenti 

statisztikában szereplő lopások számának jelentős emelkedését. Az ügyek jelentős része 

azonban felderítésre került, az eljárás ügyészi szakban, folyamatban van.   

 

2. A bűnüldöző munka értékelése. 

 

2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása. 
 

A befejezett nyomozások tekintetében megállapítható, hogy a rendőri eljárásban regisztrált 

összes bűncselekmény nyomozás-eredményessége az előző évi kiemelkedő teljesítményéhez 

képest csökkent (87,7%→81%). 

Az összes elkövetett bűncselekmény felderítési eredményessége 2021-ben 75,4%-os értéket 

mutatott, 2022-es évet tekintve ez az érték 65,9%-ra csökkent.   

 

2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi 

mutatója. 

 

A fenti összesített adaton belül kiemelt figyelmet érdemel a Makói Rendőrkapitányság 

illetékességi területén, annak közterületein elkövetett bűncselekmények nyomozás-

eredményességi mutatója, mely a 2021-es évhez képest szintén csökkent kismértékben 95,7%-

ról 89,4%-ra. 

 

2.3. A rendőrkapitányság eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt 

bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának alakulása. 

 

A fenti mutatóknak megfelelően a kiemelten kezelt elkövetett bűncselekmények nyomozás-

eredményessége tekintetében is hasonló csökkenő tendencia figyelhető meg (79,3%→69,1%) 

az előző évhez képest. Az egyes, a lakosság szubjektív közbiztonságérzetét kifejezetten érintő 

kiemelten kezelt bűncselekmények közül a lopás bűncselekmények (a betöréses lopásokkal 

együtt) felderítési eredményessége 53,5% volt, a lakásbetörés bűncselekmények felderítési 

eredményessége tovább javult (55,2,%→61,9%).  

 

Az eredményesség egyik fontos mutatója, hogy a vizsgált büntetőügyek közül hány esetben 

sikerül vádjavaslattal továbbítani az ügyet az ügyészség részére. A rendőrkapitányság a 2022. 

évben 300 ügyben vádemelési javaslattal fejezte be a nyomozást, mely a 2021. évhez képest 

(353) ugyan kevesebb, azonban tekintettel a regisztrált bűncselekmények számában 

bekövetkező csökkenő tendenciára, az eredmény jónak értékelhető.  

 

3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok. 

 

Az értékelt évben a rendőrkapitányság illetékességi területén elkövetett tulajdon elleni 

szabálysértési ügyek számának növekedése figyelhető meg (71→93), melynek felderítési 

mutatója 50%-os volt.  
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Ezen ügycsoporton belül a lopással elkövetett (bolti lopások nélkül) tulajdon elleni 

szabálysértések esetében az előkészítő eljárások felderítési mutatója 64%, mely az utóbbi évek 

lejobb eredményét jelenti. Szabálysértési őrizet elrendelésére tulajdon elleni szabálysértés 

miatt 1 esetben került sor, mellyel egyidejűleg a Közrendvédelmi Osztály kezdeményezte a 

gyorsított eljárás lefolytatását is.  

 

A tulajdon elleni szabálysértések alakulása a településen: 

 

Tulajdon elleni szabálysértés megnevezése 2021. évben 2022. évben 

Lopás 2 3 

Csalás 1 0 

Rongálás 0 0 

 

A 2022. évben a településen elkövetett cselekmény kapcsán 3 esetben indult szabálysértési 

előkészítő eljárás tulajdon elleni szabálysértés miatt. 

  

Két ügyben lezáratlan kerékpárt, egy ügyben virágot tulajdonított el ismeretlen személy.  

  

Az előkészítő eljárás során beszerzett és rendelkezésre álló adatok alapján az ismeretlen 

elkövető kiléte egy kerékpárlopás kapcsán nem volt megállapítható. Az eltulajdonított 

kerékpár megtalálásra tett intézkedések eredményre nem vezettek, így ezen eljárás 

megszüntetésre került, míg a másik két ügy elkövetőjét sikerült beazonosítani, az ügyet 

felderítéssel befejezni.  

 

4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások. 

 

A Makói Rendőrkapitányság Kiszomboron is nagy hangsúlyt fektetett a közlekedési szabályok 

betartásának ellenőrzésére. A településen a közlekedési szabályok betartására irányuló rendőri 

intézkedések során döntően kisebb fokú szabálysértések elkövetése miatt kellett eljárni, 

melyek jellemzően figyelemfelhívással, illetve helyszíni bírság kiszabásával végződtek. 

Kiszombor községben a kiszabott helyszíni bírságok (40→32) -, és a figyelemfelhívások 

száma (37→31) is csökkent kismértékben. 

 

A rendőrkapitányság az elmúlt évben is törekedett az állandó rendőri jelenlét fenntartására, 

közlekedési ellenőrzésekre a község kül- és belterületén egyaránt. A sérüléses balesetek 

visszaszorítása érdekében a közlekedési ellenőrzések a passzív biztonsági eszközök, így a 

biztonsági öv és a gyermekülések használatára is kiterjedtek, valamint a gépjárművek vezetői 

minden esetben alkoholszondás ellenőrzés (2022. évben 95 esetben, melyből pozitív 2) alá 

lettek vonva.    

  

A 2022. év fő feladatai között szerepelt a közlekedésbiztonsági helyzet javítása, különös 

figyelemmel a halálos balesetekre. 

 

Kiszombor község illetékességi területén az értékelt évben összesen 1 személyi sérüléssel járó 

közúti közlekedési baleset történt, melynek vizsgálata során megállapítást nyert, hogy a 

balesetben elhunyt személy önmagának, szándékosan okozta a balesetet, így az ügy 

vizsgálatára a rendkívüli halálesetek miatt folytatott közigazgatási hatósági eljárás szabályai 

szerint került sor. 
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A vizsgált időszakban ezen kívül 4 esetben történt anyagi kárral járó sérülés nélküli közúti 

közlekedési baleset, melyből mindösszesen 1 volt a település belterületén.  

 

A baleseti okok elemzése során megállapítható, hogy továbbra is a mozgó járművekkel 

elkövetett kiemelt szabálysértések álltak az első helyen.  

Gyakoriságuk szerint a baleseti okok voltak: elsőbbségi jog elmulasztása, úton történő 

haladási szabályok megszegése, pályaelhagyás.  

 

A településen a közlekedés ellenőrzése a fő és mellékutakon rendszeres volt. A Makói 

Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti állománya visszatérően ellenőrizte a község 

közlekedési morálját, valamint a Kiszombori Rendőrőrs dolgozói, illetve a rendőrkapitányság 

járőrei is végeztek közlekedési ellenőrzéseket szolgálataik során. 

 

5. Az illegális migráció helyzete. 

 

Az illegális határátlépést követő mozgás útvonalai Szeged, illetőleg az M43 autópálya 

felhajtók irányába tehetőek. Továbbra is érezhető Kiszombor térségében a szerb határkerítés 

terelő hatása, míg a terület keleti részén a Maros folyó vízállásának van nagy jelentősége a 

folyamatokra.  

 

Az állandósult migrációs tevékenységek hatékony kezelése érdekében napi szintű 

együttműködés valósult meg a szomszédos határrendészeti kirendeltségekkel, a polgárőr 

egyesületekkel, a vadásztársaságokkal, és a gazdakörökkel.  

 

Az illetékességi területen embercsempészés tevékenység is tapasztalható, mely felszámolására 

jelentős számban lett ellenőrző-áteresztő pont felállítva. 

 

II. A rendőrkapitányság által a közbiztonság érdekében tett  

intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok 

 

1. A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt 

idegenforgalmi területek biztonsága. 

 

A rendőrkapitányság rendészeti tevékenységét a mindenkori operatív helyzethez igazított, 

rendszerszemléletű, prioritásokon alapuló feladatvégrehajtás jellemezte. 

Az értékelt időszakban a rendőrkapitányság 24 órás bűnügyi panaszfelvételi és helyszínes, 

illetve baleseti helyszínelői szolgálatot működtetett, valamint a járőri és körzeti megbízotti 

szolgálat kombinálásával folyamatos közterületi jelenlétet biztosított. 

 

2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata. 

 

A rendőrkapitányságon a szolgálatparancsnok szakmai felügyelete mellett teljesítette 

szolgálatát a közrendvédelmi és közlekedésrendészeti állomány.  

A munkájukat koordináló Tevékenység-irányítási Központ működésével és az Egységes 

Segélyhívó Rendszer (ESR-112) integrálásával a település bűnügyi-közrendvédelmi 

helyzetébe még operatívabb beavatkozásra nyílt lehetőség. 
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A közrendvédelmi tevékenység értékelésének legfontosabb szegmense a látható rendőri 

jelenlét volt, amely a lakosság szubjektív közbiztonságérzetének erősítésén túl, a tényleges 

jogsértések megvalósulása tekintetében is preventív hatást gyakorolt. 

 

A rendészeti területen a közterületi órák száma a 2021. évi 57 778 óráról 2022. év végére 

49 468 órára módosult, ami 14%-os változást jelent a közterületi létszámban állandósult 8%-

os hiány mellett. 

 

A közterületi intézkedések körében az elfogások (185→96), az előállítások (274→237) 

büntető feljelentések (147→101), illetve a szabálysértési feljelentések (396→224) száma is 

csökkent a 2021. évi értékhez képest.  

Az elrendelt elővezetések száma is csökkent (319→256), melyek közül 129 eredményesen lett 

végrehajtva (a sikeresség aránya ezek alapján 50,4%).  

 

Jelentősen emelkedett a figyelemfelhívások (820→2346), a helyszíni bírságolások 

(1696→1911) a biztonsági intézkedések (142→177) száma. 

 

2022. évben is kiemelt figyelmet kapott az ittas vezetők kiszűrésével kapcsolatos feladatok 

koncentrált végrehajtása, melynek eredményeként a település közlekedési morálja javult, 

csökkent az ittas vezetéssel elkövetett jogsértések (10→2) száma.  

 

A szabályokat a település lakói betartják, a közbiztonság jó színvonalú. 

 

A szolgálat szervezését és irányítását befolyásolták a bűnügyi és rendészeti adatok, 

folyamatok. A jelentkező események kezelése minden esetben megtörtént, melynek 

hatékonyságát a kifejezetten jónak mondható 13 perc alatti reagálási idő (riasztástól a 

helyszínre érkezésig) jelezte. 

 

3. A rendezvénybiztosítások. 

 

A rendezvénybiztosításokban az önkormányzatok által bejelentett és szervezett, nemzeti 

ünnepekkel kapcsolatos rendezvények domináltak.  

A települési megemlékezések hagyományosan azonos helyszíneken lettek megtartva. A rendet 

a szervezők felügyelték, rendkívüli események bekövetkezése nélkül. 

 

Gyülekezési törvény (továbbiakban: Gytv.) hatálya alá tartozó rendezvényt mindösszesen 

kilencet jelentettek, melyből kettőt a szervezők le is mondtak. A megtartott rendezvényekből 

öt a 2022. április 03. napjára kitűzött az országgyűlési képviselők általános választásával, és 

az országos népszavazással volt kapcsolatos, kettő a Hódmezővásárhelyi Tankerületi 

Központhoz tartozó Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Bartók 

Székhelyintézményének elköltöztetése elleni véleménynyilvánítással egybekötött gyűlés volt. 

 

A Gytv. hatálya alá tartozó rendezvény a 2022. évben nem volt a településen. 

 

4. Az esetlegesen bekövetkezett katasztrófa-, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban 

végrehajtott rendőri feladatok. 
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A rendőrkapitányság rendelkezik a különleges jogrend időszakára tervekkel, okmányokkal, 

ezek pontosak, naprakészek, aktualizáltak és egymásra épülnek. A védelmi feladatokat ellátó 

munkakört betöltő személy nemzetbiztonsági ellenőrzése megtörtént.  

 

Bevonulás mellőzésével végrehajtott értesítési gyakorlat 2022. év novemberében lett 

elrendelve, melynek végrehajtása során hiányosság nem volt.  

A kapitányságvezető rendszeresen részt vesz a helyi védelmi bizottság ülésein, valamint az 

egyes rendkívüli helyzetek kezelésére létrehozott szakmai stáb egyeztető megbeszélésein. 

 

5. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése. 

 

A község területére rendszeresített 3 körzeti megbízotti (továbbiakban: kmb.) státusz 

feltöltöttsége az elmúlt években mindig 100%-os volt.  

A kmb. körzetek területe, lakosság száma, annak folyamatos változása és összetétele, kiemelt 

objektumai nagyban különböznek egymástól. Az egy fő kmb.-ra jutó lakosság száma csak 

egész kapitánysági szinten értelmezhető, így 2074 főre jut egy kmb., aki átlagban 34,45 km2-

en tevékenykedik  

 

A rendészeti tevékenységüket nagymértékben meghatározta, hogy csökkent a szolgálati és 

közterületi szolgálati órák száma a 2022. évben. A kmb-k rendészeti tevékenysége mindezek 

ellenére jó színvonalú volt, a lakosság megelégedettségét eredményezte.  

 

A körzeti megbízotti állománycsoporttal szemben elvárás volt a körzet és személyismeret 

folyamatos bővítse, jó kapcsolat ápolása a társszervek tagjaival, de legfőképpen a lakossággal. 

Emellett ezen állomány jelentős részt vállalt a bűnüldözési és bűnmegelőzési munkában, 

valamint végrehajtotta „az iskola rendőre” programból rá háruló feladatot is. 

 

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

 

A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányságon 2013. december 01. óta a rendőri 

tevékenység irányítást a Tevékenység-irányítási Központ (továbbiakban: TIK.) végzi, mellyel 

egy időben megszűnt a rendőrkapitányságokon az állandó ügyeleti szolgálat. Az új 

tevékenység-irányítási rendszer előnye, hogy egységes, hatékony, optimális és gyors reagálást 

tud tenni a rendőrség a bejelentésekre.  

A közterületi állomány, azok képességének folyamatos térképen történő megjelenítése 

lehetőséget biztosít arra, hogy a beavatkozás igényének megfelelően a legközelebbi 

egységeket, a feladat végrehajtására alkalmas eszközökkel ellátott rendőrök irányíthatóak a 

helyszínre egy időben a társszervek (mentők, katasztrófavédők stb.) erőivel. 

A TIK. feladatát hatékonyan látta el, a közvetlen irányítás során nem jelentkezett 

rendszerszintű probléma.  

A szolgálatirányító parancsnokok tevékenysége minden esetben idomult a központ 

elvárásaihoz, mely tevékenységgel kapcsolatban megalapozott panaszt nem jelentettek be.  

 

7. Az igazgatásrendészeti tevékenység. 

 
A 2022. évben a szabálysértési hatósághoz 388 szabálysértési feljelentés érkezet, melyből 

négy került eljárás megindítása nélkül elutasításra. 

A 2021. évhez képest 28,76%-os csökkenés volt tapasztalható a megindított szabálysértési 

ügyek számában, 539-ről 384-re esett vissza.  
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A helyszíni bírság végrehajtási ügyek száma, a bázisévhez viszonyítva 30,58%-kal csökkent, 

569 ügyről 395 ügyre. Azonban a bíróság által kiszabott büntetések végrehajtásában 63,64%-

os növekedés jelentkezett, 47 ügyről 72 ügyre nőt az iktatott ügyek száma. Az év elején 

karanténszabályok megsértése miatt 1 esetben kellett közigazgatási bírság kiszabására 

intézkedni. 

  

Az ügyek összetételét tekintve továbbra is jellemzően a közlekedési szabálysértések 

domináltak, melyekkel összefüggésben 388 feljelentésből 312 eljárás indult, amely az összes 

eljárás 81,25 %-a. Egyéb, a közlekedéssel nem összefüggő cselekmény elkövetéséért 73 

feljelentés érkezett a hatósághoz.  

Veszélyhelyzettel kapcsolatos szabálysértések elkövetőivel szemben 3 eljárás indult, „közrend 

elleni” szabálysértés elkövetőivel szemben 37, az óvodai nevelésben való részvételi 

kötelezettség és a tankötelezettség megszegése miatt 33 feljelentés érkezett.   

 

Jelentős hatással volt tevékenységre 2022. évben is az illetékességi területen áthaladó M43-as 

autópálya, valamint a két határrendészeti kirendeltség. Az autópályán bekövetkező anyagi 

káros balesetek miatt tett ismeretlen elkövető elleni feljelentések a megszüntetések számát 

növelte, mely 44 volt. A határrendészeti kirendeltségeken felfedett szabálysértések miatti tett 

feljelentésekben, 16 esetben is a rendőrkapitányság járt el.  

 
Helyszíni bírság, illetve szabálysértési bírság végrehajtás során összesen 106 fő körözése lett 

elrendelve a pénzbírság helyébe lépő szabálysértési elzárás végrehajtása érdekében. Körözés 

visszavonásra 85 fő esetében történt intézkedés.  

 

A szabálysértési hatóság 2022. évben 241 személyt bírságolt meg 8.545.000 Ft értékben, 

pénzbírság átlaga 35.456 Ft/fő. A bírságolási gyakorlatot befolyásolja egyrészt fix bírságos 

szabálysértést elkövetők aránya és a két éven belül újabb szabálysértést elkövetők száma. A 

kiemelt közlekedési szabálysértést elkövetőkkel szemben 12 alkalommal került alkalmazásra 

a járművezetéstől eltiltás intézkedés. Kisebb súlyú szabálysértések esetén a hatóság 89 

alkalommal alkalmazott figyelmeztetést. Három esetben étek az elkobzás jogintézményével. 

A megszüntetéssel lezárt határozatok száma 66, elévülés miatt egy megszüntetés történt. 

 

A fegyver, személy és vagyonőri ügyintézés területét érintően stabilitás volt a jellemző. Az új 

ügyfélszolgálati portált 2022. július 01. bevezetése óta osztályunk engedélyügyi előadója 

használja.  

 

A 2022. év végén 535 fő birtokában összesen 1233 db lőfegyver volt. Személy és vagyonőr 

igazolvánnyal 377 fő, magánnyomozói igazolvánnyal 2 fő, vagyonvédelmi rendszert tervező-

szerelő igazolvány 1, vagyonvédelmi rendszert szerelő igazolvánnyal 11 fő rendelkezett. 

 

8. Bűn- és baleset-megelőzés 

 

8.1. A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai, szakirányítás. 

 

A bűn- és baleset-megelőzési tevékenységet 2022. évben Jani Béla r. tzls., Kővágó Attila  r. 

tzls. valamint Kriván János r. ftzls., Gyengéné Varga Magdolna r. ftőrm. és  Decsiné Oláh 

Zsuzsanna r. ftőrm. látták el a közlekedésrendészeti osztályvezető, valamint a megbízott 

bűnügyi osztályvezető szakmai irányításával.  
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Az elmúlt évben az elektronikus kapcsolattartás, valamint a felkérések, rendezvényeken való 

részvétel segítségével jött létre a bűn- és baleset-megelőzési tájékoztatók, valamint az ilyen 

tárgyú pályázati felhívások közzététele. 

A bűn-és baleset-megelőzési tevékenység az előadások megszervezésében és lebonyolításban 

aktívan résztvevő rendőröknek köszönhetően folyamatos.  

Családon belüli problémák felmerülése esetén a rendőrség együttműködik az önkormányzat 

munkatársaival, a Családsegítő Szolgálattal kiépített jelzőrendszer jól működik. 

A hozzátartozók közötti erőszakkal kapcsolatos bejelentésekre – annak megelőzése, 

eredményes felderítése és bizonyíthatósága érdekében – kiemelt figyelemmel reagált és reagál 

az állomány. A vizsgált időszakban az ismertté vált bűncselekmények elsősorban a szociálisan 

hátrányos helyzetben lévő családoknál, és a kevésbé iskolázott rétegnél jelentkeztek. 

Továbbra is jellemző, hogy az erőszakos magatartások hátterében a legnagyobb számban az 

alkoholos befolyásoltság áll. 

 

A bejelentő személyek részletes tájékoztatása minden esetben megtörtént a sérelmükre 

elkövetett jogsértések esetén lehetséges eljárás rendjéről, a magánindítvány előterjesztésének 

lehetőségéről, valamint a törvényi feltételek megléte esetén az ideiglenes megelőző távoltartás 

intézményéről. 

 

Az áldozatsegítés területén jelentős előrelépés 2022-ben az Áldozatsegítő Központtal (a 

továbbiakban: ÁSK) történő hatékony együttműködés gyakorlati kialakítása. A 

bűncselekmények sértettjei részére már a rendőrséggel való első érintkezéskor, valamint a 

feljelentések megtételekor megtörténik az áldozatsegítés intézményéről és az eljárás 

folyamatáról való tájékoztatás. A bűncselekmény áldozatainak – hozzájárulások esetén – a 

sérelmükre elkövetett cselekmény, valamint személyes adataik vonatkozásában az ÁSK felé 

történő adatszolgáltatása folyamatos. A 2022. évben a rendőrkapitányság illetékességi 

területén nem jelentkeztek új bűnelkövetői módszerek, azonban az online csalások 

tekintetében szignifikáns emelkedés volt tapasztalható. Az áldozati magatartásokat jellemzően 

a hiszékenység, illetve a felületes, nem elégséges körültekintés okozta. A lakosság körében a 

biztonságos internetezésre való figyelemfelhívás, valamint a virtuális térben áldozattá válás 

megelőzése kiemelt fontossággal bírt az elmúlt évben, mely cél a 2023-as esztendőben is 

prioritást élvez.  

 

Az online elkövethető bűncselekmények körétől eltekintve a rendőrkapitányság illetékességi 

területén 2022-ben is jellemzően a kisebb értékre elkövetett vagyon elleni, illetve garázda 

jellegű és erőszakos bűncselekmények fordultak elő. A vagyon elleni bűncselekmények 

alkalmi lopásokból, kisebb kárt okozó csalásokból, illetve „besurranásos”, valamint 

jellemzően lakatlan ingatlanokba, vagy az ingatlanok melléképületeibe való betöréses 

lopásokból tevődtek össze. A sértettek közrehatása a sérelmükre elkövetett cselekmények 

esetében jelentőséggel bír, mivel a vagyonvédelmi intézkedések meghozatalát, illetve a kellő 

körültekintést elmulasztják, ezzel lényegesen megkönnyítve a bűnelkövetők helyzetét. 

Bűnmegelőzési szempontból 2022-ben is kiemelt elsőbbséget kapott a vagyon elleni 

bűncselekmények megelőzése és a lakosság tudatosítása a lehetséges vagyonvédelmi 

intézkedések megtétele érdekében.  

 

Hajléktalanok, fogyatékkal élők, veszélyeztetett munkakörben dolgozók, valamint turisták 

sérelmére a 2022. évben nem követtek el bűncselekményeket a település területén. 
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Az illetékességi területen működő áldozatsegítő szolgálatokkal, illetve más állami, 

önkormányzati és civil szervezettel való együttműködés keretében család- és gyermekvédelmi 

protokoll lett kialakítva, melynek keretében a rendőrkapitányság részéről kontaktszemély lett 

kijelölve.  

A helyi önkormányzatokkal, a család és gyermekvédelmi szervezetekkel, valamint a védőnői 

szolgálattal az egyeztetések folyamatosak. A 2022. évben a Csongrád-Csanád Megyei 

Kormányhivatal Igazságügyi Osztályának munkatársával a vizsgálati osztályvezető és a 

megbízott bűnügyi osztályvezető telefonon több alkalommal, személyesen három alkalommal 

egyeztetett. A vizsgálati osztály állományából áldozatvédelmi referens és helyettes 

áldozatvédelmi referens lett kijelölve, akik a feladataik ellátására vonatkozó képzéseken részt 

vettek. 

 

8.2. A baleset-megelőzési tevékenység. 

 

A baleset-megelőzés esetében a biztonságos közlekedés, a közlekedési szabályok betartása 

kapott kiemelt szerepet, mind az oktatási intézményekben, mind egyéb rendezvények során 

(„Tekerj Alföld!”, „Biztonság Hete”, „Kerékpártúra”, ,,Tűzoltóverseny-Földeák”, ,,Városi 

Gyermeknap-Makó”).  

 

Az iskolakezdést követően több baleset-megelőzési és közlekedésbiztonsági előadásra kapott 

felkérést a rendőrkapitányság általános iskoláktól és óvodáktól, de részt vett az állomány a 

Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola pályaorientációs napján is. 

 

Az iskola Rendőre Program keretében az illetékességi területen lévő iskolákban az iskola 

rendőre feladatait a városi baleset-megelőzési előadó és a körzeti megbízottak végezték.  

 

9. Együttműködés 

 

9.1. A helyi önkormányzatokkal folytatott együttműködés. 

 

A testületi ülések, kistérségi egyeztetések tették lehetővé a legszélesebb körű együttműködést 

az önkormányzatokkal és azok képviselőivel. Megtartásra került a jogszabályban előírt 

kistérségi egyeztető fórum, mely az érdemi párbeszéd mellett egyedi problémákra is 

megoldást jelentett.  

 

Kiszombor Község Önkormányzatával kiemelkedően jóra értékelhető az együttműködés, mely 

a gyors és korrekt információáramlásban nyilvánult meg leginkább. A felmerülő problémákra 

gyors és közös tevékenységgel sikerült reagálni minden esetben.  

 

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

 
Folyamatos volt a kapcsolattartás az iskolákkal, egyházakkal és civil szervezetekkel, a 

visszajelzések alapján a közös munka eredményes volt. Az együttműködésben nagy hangsúlyt 

kapott a bűn- és balesetmegelőzési tevékenység. 

 

9.3. A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés értékelése, a megkötött együttműködési 

megállapodások száma, ellátott közös szolgálatra vonatkozó adatok. 
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A rendőrkapitányság együttműködik a helyi polgárőrséggel, akik az illegális migráció 

megfékezésében nyújtott szerepvállalásukon túl, többek között a helyi rendezvények 

alkalmával is részt vállaltak a közbiztonság és a közlekedési rend fenntartásában.  

Az ünnepi időszakokban, a különféle rendezvények idején, továbbá Mindenszentek napján a 

temető környékén szolgálatot teljesítő rendőri és polgárőri állomány elegendő volt a megfelelő 

közlekedés- és közbiztonsági helyzet garantálásához. 

 

III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra 

 

Az értékelt időszak célkitűzése volt az aktuális járványügyi helyzetből adódó rendőrségi 

feladatok végrehajtása a jogszerűség, szakszerűség és eredményesség követelményének szem 

előtt tartásával. Az egészségügyi szervekkel és a Magyar Honvédséggel együttműködve 

kiemelt feladat volt a pandémia elleni védekezésben való részvétel. A koronavírus 

világjárvány és az annak visszaszorítására bevezetett intézkedések csökkenésével, majd 

megszűnésével egyidejűleg ezen tevékenység is megszűnt, az addig végrehajtott intézkedések 

megfeleltek a szakmai elvárásoknak.   

 

Kiemelt feladatként lett meghatározva az ügyidők javításával, hatékony munkavégzéssel a 

folyamatban lévő büntető- és szabálysértési eljárások számának csökkentése. A szabálysértési 

eljárásokban és előkészítő eljárásokban sikerült a folyamatban lévő ügyek számát csökkenteni, 

azonban a bűnügyi területen nem. A folyamatban lévő eljárások száma továbbra is magas volt, 

az átlagos befejezési idő sem érte el a kívánt alacsony szintet, így ezen feladat prioritással bír 

az elkövetkező időszakban is.  

 

A rendőrkapitányság célja volt a leggyakoribb baleseti okokat képező kiemelt szabálysértések 

elleni fellépés, a személyi sérüléssel járó közúti balesetek számának alacsony szinten tartása. 

A balesetek száma továbbra is alacsony maradt, azonban az évek óta tartó csökkenő trend 

megtört. Az emelkedő baleset szám mellett jelentősen emelkedett a jellemző baleseti okok 

miatti intézkedések száma, mely tevékenység fenntartása elengedhetetlen a balesetek újólagos 

visszaszorítása érdekében.   

 

Célként lett meghatározva az illegális migrációval kapcsolatban a rendőrkapitányságra háruló 

feladatok maradéktalan végrehajtása, különös tekintettel a mélységi ellenőrzési 

kötelezettségre. Ezen tevékenység során szoros együttműködés alakult ki a határrendészeti 

kirendeltségekkel, több közös szolgálatellátásra is sor került, valamint minden esetben végre 

lett hajtva a mélységi ellenőrzés. Bűnügyi portyaszolgálat heti rendszerességű végrehajtása is 

ezen tevékenységet erősítette.   

 

Az országgyűlési választásokkal kapcsolatos rendészeti feladatok hatékonyan lettek 

végrehajtva, a rendezvények és gyűlések biztosítása alkalmával a bevont erő létszáma minden 

esetben elegendő volt, rendkívüli eseményre nem került sor.  

 

A következő időszakra vonatkozó főbb célkitűzések ismertetése:     

 

- A folyamatban lévő képzésnek, valamint áthelyezéseknek köszönhetően a közterületi 

szolgálatot ellátó állomány létszáma stabilizálódott, azonban a bűnügyi szolgálat esetében 

több betöltetlen státusz is van, melyek betöltésére kell törekedni. Az előzőek mellett 

növelni szükséges a bűnügyi tevékenység hatékonyságát a rendelkezésre álló 

humánerőforrással, a kapitányság felderítési mutatóit növelni szükséges. 
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- A legfőbb baleseti okok fokozott ellenőrzésével csökkenteni kell a balesetek számát, 

kiemelt figyelmet kell fordítani az ittasan okozott balesetek megelőzésére és a passzív 

biztonsági berendezések használatára. 

- A schengeni határ, valamint az ismertetett folyamatok okán a rendőrkapitányság kiemelt 

feladata a migráció elleni határozott fellépés, az aktív közterületi szolgálatellátás mélységi 

ellenőrzés biztosításával. 

- Az illetékességi terület speciális elhelyezkedése miatt fel kell készülni a menedékkérők 

megjelenésére, illetőleg a Területi Védelmi Bizottság rendelkezései alapján a kistérségben 

elhelyezett menekültekkel kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtására.   

  

Makó, időbélyegző szerint   

 

 

                                        Nagy Sándor r. alezredes 

                                       kapitányságvezető 
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