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I. Bevezetés 

 

A 2016. évi feladatainkat Belügyminiszter és az Országos Rendőr-főkapitányság vezető urak 

által meghatározottak, valamint Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság és a Kiszombori Ha-

tárrendészeti Kirendeltség munkatervében foglaltak szerint - időarányosan és eredményesen 

végrehajtottuk.  

 

Kirendeltségünk illetékességi területe a Triplex Confinium és a PP 5 határjelek között, 28.345 

méter magyar – román és F170 – F82 határjelek közötti 20.482 méter szerbiai, schengeni kül-

ső határszakaszra terjed ki. A határszakasz 48244 méter szárazföldi és 583 méter vízi részből 

tevődik össze, így 49.410 méteren látta, látja el feladatait. A kirendeltség illetékességi területe 

két folyó között terül el 9 települést és 1 település részt magába foglalva, amelyek 44.300 la-

kossal rendelkeznek, akik 499,6 négyzetkilométeren laknak, vagy tartózkodnak.  

 

Az értékelt időszakot a jogszabályi környezet intenzív és nagyarányú változása is meghatároz-

ta, amely sok esetben jelentős mennyiségű és minőségű többlet feladat elé állította a kiren-

deltséget.   

 

A tevékenységünk szervezésénél kiemelt figyelmet fordítottunk a központilag meghatározott 

teljesítménycélok elérésére, teljesítésére. 

 

Összegezve kijelenthető, hogy a kirendeltség a meghatározott szervezeti teljesítménycéloknak 

eleget tett.  

 

II. A vezetés, irányítás 

 

A kirendeltség vonatkozásában az első teljes év a kirendeltség-vezető személyi váltása óta, 

feladatait a hatályos ügyrendben foglaltak szerint végzi.   

 

Alparancsnoki szinten minden létszámhelyünk feltöltött. Az állomány közvetlen irányítása, 

ellenőrzése folyamatosan megoldott.   

 

III. Rendészeti tevékenység 

 

A rendészeti terület 2016. éves feladatait meghatározta az illetékességi terület változása miatt 

jelentkező illegális bevándorlás okozta nyomás, annak kezelésében való részvétel.  

 

Az illegális bevándorlás aktivitása szempontjából jelentős változást a szerbiai határszakasz je-

lentette, ahol a stagnáló román viszonylattal szemben aktív határsértő és embercsempész te-

vékenységet tapasztaltunk. Az első negyedévben jelentős számban érkeztek migránsok a terü-

letünkre. A kirendeltségen üzemeltettük a feldolgozó pontot, ahol a saját elfogásunkon kívül, 

más területeken elfogott személyek hatósági ügyintézését is végrehajtottuk. 

 

Kiemelt területek a határsértő elfogásokban a román határszakaszon és szerbiai viszonylatban 

behatárolható területsávok, irányok. 

 

Az illegális bevándorlás kezelése mellett jelentős feladatot jelentett a legális határforgalom el-

lenőrzése is. A Tiszaszigeti és Kiszombori Közúti Határátkelőhelyek üzemeltetéséhez jelentős 

humánerőforrást vettünk igénybe.  

 

A feladatok maradéktalan elvégzésének érdekében a kirendeltség állománya közterületen kö-

zel 70000 órát töltött.   
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A közterületen töltött órákban és főkkel kiemelt figyelmet fordítottunk a lehetséges illegális 

bevándorlási útvonalak ellenőrzésére. A migrációs tevékenység mellett a közrendvédelmi, 

közlekedésrendészeti feladatok ránk háruló részét is végrehajtottuk. Kiemelten kezeltük a 

nyári időszakban a makói Hagymatikum fürdő idegenrendészeti-, a kistelepülések közösségi 

rendezvényeinek közbiztonsági és bűnmegelőzési célú ellenőrzését is. 

 

Bűnmegelőzés során, rendszeresen járőröztünk közösen a településen működő Polgárőr egye-

sülettel. A baleset megelőzés érdekében elrendeltük a belépő buszok, illetve tehergépjármű-

vek vezetőinek fogokozott ellenőrzését, különös tekintettel az ittas vezetők, a nem megfelelő 

műszaki állapotú járművek kiszűrésére. Az ellenőrzések során több ezer alkalommal alkal-

maztunk alkohol szondás vizsgálatot. 

 

Zöldhatár őrizet 

 

A kirendeltség reagáló képessége jó, a lakossági bejelentésekre a kialakított zöldhatárőrizeti 

rendszernek köszönhetően minden esetben tudunk reagálni.  

 

Járőrszolgálat során, a zöldhatáron és a mélységben 2015. évben 723 fő, 2016. évben 760 fő, 

(+5%) határsértő elfogását hajtottuk végre. A határsértők nemzetiség szerinti megoszlása vál-

tozott. Korábban koszovói – szíriai – iraki és pakisztáni migránsok mozgása volt meghatáro-

zó, jelenleg szíriai – afgán és pakisztáni állampolgárokkal intézkedtünk a legtöbb esetben.  

 

A második, észak-afrikai hullám esetében már megjelentek az embercsempészek, majd a 

technikai eszközökkel történő navigálás. Az ebben az időszakban megjelenő személyek min-

dent elkövettek, hogy elfogásuk ne kerüljön végrehajtásra.  Általános tendencia, hogy a ki-

rendeltség illetékességi területén megjelenő határsértők célja nem az elfogásuk megkönnyíté-

se volt, hanem a hatóság elől történő elrejtőzés, az ellenőrzés kikerülése.  

 

A kirendeltség járőrszolgálati feladatai közül a 43-as számú főút mélységben történő ellenőr-

zése mellett súlyozott figyelmet kellett fordítanunk az M43-as autópálya megközelítési irá-

nyaira. A forgalom továbbra is dinamikus maradt a 43-as főútvonal Kiszombor – Szeged vi-

szonylatában, és jelentősen nőtt Makó – Maroslele útvonalon. A Temesvár irányából érkező 

forgalom egyre nagyobb mértékben veszi igénybe a maroslelei utat az M43-as autópálya 

megközelítésére.  

 

Kiszombor település közigazgatási területén, 2016-ban 6 esetben 29 fő határsértő elfogását 

hajtottuk végre, az év második felétől pedig folyamatos volt az M43-as autópálya maroslelei 

lehajtójánál, a letérő forgalom migrációs megelőző célú ellenőrzése is. 

 

Határforgalom ellenőrzés 

 

Személyforgalom alakulása: 

 

A Kiszombori Közúti Határátkelőhely személyforgalma 2016-ban 1.515.243 fő volt, ami kö-

zel – 12,03%-os csökkenést mutat 2015. hasonló időszakához képest (1.722.499 fő). 2005. év-

től indulóan, kisebb hullámvölgyektől eltekintve folyamatos növekedés volt megfigyelhető. 

2015-ben ugyanakkor csökkenés indult meg, amely a Csanádpalota Autópálya átkelőhely át-

adásával, annak szívóhatásával felgyorsult.  

 

Tiszasziget Közúti Határátkelőhelyen – 1,74%-os csökkenést regisztráltunk 2015. évhez ké-

pest, ami az eltelt tíz év folyamatos emelkedő tendenciáját töri meg.  A Tiszaszigeti Közúti 

átkelőhelyen 2015-ben 430.054 fő, 2016-ban 422.116 fő került átléptetésre. 

 

Az állampolgársági összetétel a két határátkelőhely tekintetében nem változott. 
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Járműforgalom alakulása: 

 

A Kiszombori Közúti Határátkelőhelyen járműforgalom összesen -8,47%-os csökkenést mu-

tat az előző év adataihoz képest.(2015: 584.069, 2016:534.528). Ez az elmúlt tíz évben a 

2015. évi a negyedik legmagasabb érték. 

 

A személygépjármű forgalom (2013-ban: 666.459 db; 2014-ben: 679.571 db; 2015-ben 

555.723 db; 2016-ban: 506.916 db) amely az előző évhez képest -8,78%-os csökkenést mutat.  

 

A teherforgalom 2005 – 2015 között hullámzó tendenciát mutat. 2013-tól viszont folyamatos 

a csökkenés. 2013-ban: 33.969 db; 2014-ben: 31.949 db; 2015-ben: 24.456 db; 2016-ban: 

24075 db. Az előző évhez képest -1,39%-os a csökkenés mértéke. 

 

A busz forgalomban (2013-ban: 3127 db; 2014-ben: 4734 db; 2015-ben 3668 db; 2016-ban: 

2969 db) amely az előző évhez képest -19,06%-os csökkenést mutat.  

 

Tiszasziget Közúti Átkelőhelyen járműforgalomban összesen -6,82%-os csökkenés történt 

(2014: 160.447 db, 2015: 172.898 db; 2016: 161.291 db). Az átkelőhely jellegéből és a nem-

zetközi szerződésekből következően csak személygépjármű forgalom van.  

 

Jelentősebb terhelést jelentenek a hétvégék, a hosszú-hétvégék, nemzeti-egyházi ünnepek és a 

nyári idegenforgalmi szezon, az év végi ünnepi időszakok. Ezen időszakokat kiemelten kezel-

tük a román és szerbiai féllel történő együttműködés keretében, így sem a nyári, sem a téli, 

sem a vallási ünnepekhez kapcsolódó időszakokban nem alakult ki kezelhetetlen torlódás. 

 

Az átlépő forgalom többségét továbbra is a Nyugat-Európa és Románia, Bulgária közötti 

tranzitforgalom alkotja, de szintén erős a Magyarországra (Romániából) kiinduló bevásárló- 

és fürdő turizmus.  

 

Ideiglenes (hármas) határnyitással kapcsolatos feladatokat 1 esetben hajtottunk végre 2016. 

május 28-29-én a Triplex Confiniumnál, melynek során (2015-ben 844 fő) 388 fő személyt (-

54,03%-os csökkenés) és (2014-ben 282 db) 116 db járművet (-58,87%-os csökkenés) léptet-

tünk át szerbiai és román viszonylatban. 

 

Kiszombor község vonatkozásában jelentéktelen a külföldi átmenő forgalom, jellemzően a 

Kiszombori Határátkelőhely megközelítése céljából, melynek rendészeti szempontok szerinti 

ellenőrzése visszatérően valósult meg. 

 

A 2016-os évben bekövetkezett, nagy forgalmú időszakokban Kiszombor település érintettsé-

gével nem került sor forgalomterelésre.  

 

IV. Együttműködés 

 

Kirendeltségünk minden lehetséges külső és belső együttműködési lehetőséget kihasznál. Fő 

civil stratégiai partnerünk továbbra is a Polgárőrség, ami igaz a Kiszombori Polgárőr Egyesü-

letre is. Rendszeres velük az egyeztetés, információcsere Hatóságunk és az egyesület műkö-

dési körébe tartozó, megosztható információkat illetően, illetve a lehetőségek függvényében, a 

migrációs helyzet okozta rendőri erő elvonása miatti biztonsági deficit áthidalására, nagyobb 

szerep hárult a civil együttműködő szervezetekre is. 

 

Ezen kívül folyamatosan törekszünk kapcsolatot tartani a természetvédelmi, mezőőri szolgá-

latokkal, gazdakörökkel, vadásztársaságokkal, önkormányzatokkal, egyéb civil szerveződé-

sekkel. 
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A külkapcsolatok terén a Nagyszentmiklósi Határrendészeti Kirendeltség, a Djala Határfor-

galmi és a Tisza Határőrizeti Kirendeltség vezetőivel minden hónapban sor kerül találkozóra, 

ahol a havi események és tapasztalatok megbeszélésén túl, megtárgyalásra kerülnek a jövőbe-

ni teendők is.  

Az együttműködés a szomszédos rendőrkapitányságokkal, határrendészeti kirendeltségekkel 

napi rutin szerint működik. Napi egyeztetést tartunk a járőrszolgálatok összehangolására a 

Makói Rendőrkapitánysággal és a Nagylaki, Szegedi Határrendészeti Kirendeltséggel.  

Eseti jelleggel részt veszünk a Szegedi Rendőrkapitányság kiemelt rendezvényeinek biztosítá-

sában.  

A lakosság szubjektív biztonságérzetének javítására tett intézkedések keretében a Makói 

Rendőrkapitányság, Közrendvédelmi Osztály, Kiszombori Rendőrőrsével rendszeresen közös 

járőrszolgálatot teljesítünk.  

Az illegális bevándorlás hatékonyabb kiszűrésének érdekében a CSMRFK M43-as Autópálya 

Alosztályával havi szinten több alkalommal tartunk közös fokozott ellenőrzéseket az autópá-

lya felhajtó sávjain.  

Havonta több alkalommal látunk el közös szolgálatot a Katasztrófavédelemmel, mely során a 

veszélyes áruszállítmányokra vonatkozó rendszabályok betartását ellenőrizzük. Havi rendsze-

rességgel hajtunk végre közös szolgálatokat a NAV, továbbá a NKH munkatársaival. 

Visszatérően a Polgárőrséggel és a Makói Rendőrkapitánysággal közösen a „MÁTRIX” rend-

szert alkalmazva hajtunk végre fokozott közúti ellenőrzéseket. 

 

Összegzés 

 

Megállapítható, hogy a Kirendeltség a 2016. évre kitűzött szakmai célkitűzéseket nemcsak 

megvalósította, de gyakorlatilag valamennyi szakterület vonatkozásában - a komplexen je-

lentkező nehézségek ellenére - túl is teljesítette.  

A schengeni elvárások, az intenzív legális-, és a kiemelkedő illegális migráció, a közbiztonsá-

gi jellegű feladatokban való aktív részvétel, a nagyszámú nemzetközi akció, a kimagasló gya-

koriságú szakmai ellenőrzések és a váratlan feladatok olyan tényezők, amelyek már önma-

gukban is komoly kihívást jelentettek.  

Szakmai tevékenységünk megismertetése, eredményeink bemutatása, az állampolgárok, és 

utasforgalom tájékoztatása érdekében tovább kell folytatnunk azt az intenzív médiamarketin-

get, melyben jelentős segítséget nyújt a CSMRFK Sajtószolgálatának állománya. 

 

2017-ben eleget kell tennünk a kormányzati és központi szinten megfogalmazott felada-

tok helyi szintű teljesítési kötelezettségének, melyek alapvetően: 

 Az illegális migráció jogszabályoknak megfelelő kezelése, a határforgalom megfelelő 

kezelése; 

 A lakosság biztonságérzetének megszilárdítására, a veszélyeztetett térségek, települé-

sek biztonsági helyzetének javítása, a lakossági kapcsolatok ápolása; 

 A látható közterületi jelenlét, az állampolgári- és utas-bizalom növelése; 

 A jogsértések elkövetőivel szemben a fokozatosság elvének betartása melletti szank-

ciókiszabás, törvényi keretek között elsősorban a figyelmeztetés alkalmazása;  

 A tettenérések számának növelése az elemző-értékelő munka, valamint a bűnügyi fel-

derítések tapasztalatai alapján; 

 A hatályos normakörnyezet érvényesítése; 
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 A szélsőséges, társadalomellenes cselekmények elkövetőivel szembeni határozott fel-

lépés; 

 A polgárőr egyesületekkel, természetőrökkel, mezőőrökkel való hatékony együttmű-

ködés; 

 Az elért eredmények stabilizálása, emelése; 

 A reagálási készség, a mélységi ellenőrzések, a vezetői kommunikáció hatékonyságá-

nak növelése; 

 Felkészülten kezelni a nemzetközi személy- és teherforgalom ellenőrzését. 

 

 

 

 

Kiszombor, 2017. március 09. 

 

 

Éberhardt Gábor r. ezredes 

rendőrségi főtanácsos 

határrendészeti kirendeltségvezető 
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