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I. Bevezetés
A 2017. évi feladatainkat Belügyminiszter úr által meghatározottak, az Országos
Rendőr-főkapitányság, Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság és a Kiszombori Határrendészeti Kirendeltség munkatervében foglaltak szerint időarányosan 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 külső határszakaszra terjed ki. A határszakasz 48.244 méter szárazföldi és 583 méter vízi
részből tevődik össze, így 48.827 méteren látta, látja el feladatait. A kirendeltség illetékességi
területe két folyó és az államhatár által határolt területen helyezkedik el, 9 települést és 1 település részt magába foglalva, amelyek 44.300 lakossal rendelkeznek, akik 499,6 négyzetkilométeren laknak, vagy tartózkodnak.
Az értékelt időszakot a jogszabályi környezet intenzív és nagyarányú változása is
meghatározta, amely sok esetben jelentős mennyiségű és minőségű többlet feladat elé állította
a kirendeltséget. A jogszabályi környezet változásával folyamatosan változtak a ránk háruló
feladatok A tevékenységünk szervezésénél kiemelt figyelmet fordítottunk a központilag meghatározott teljesítménycélok realizálására, melyeknek a kirendeltség eleget tett. 2017. évben a
a vezetők személyében, számában változás nem történt.
II. A bűnügyi helyzet értékelése
Kiszombor Határrendészeti Kirendeltség határrendészeti profilú helyi szervként, leginkább a határőrizeti rendszer működtetése, a határforgalom ellenőrzése során intézkedik bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személyekkel szemben. Ezek az események, elkövetői
magatartások jelentős arányban kapcsolódnak a schengeni határátlépés fondorlatos, vagy a
gépjárművek engedély nélküli, államhatáron való átjuttatásának szándékához.
III. A bűnüldöző munka
2017. évben is folyamatos volt a kirendeltségi elemző-értékelő tevékenység segítségével összegyűjtött adatok feldolgozása, a kockázatelemzés és kockázatértékelés során definiált
jellemzőkkel rendelkező, a területen megjelenő, embercsempészéssel gyanúsítható személyek
és járművek ellenőrzéseinek, az igazoltatások tapasztalatainak értékelése, valamint az illetékes hatóságok részére történő továbbítása.
IV. Rendészeti tevékenység
A feladatok maradéktalan elvégzésének érdekében a kirendeltség állománya közterületen 50609 órát töltött 4495 fővel (2016. évben: 68458 óra 5750 fővel). Nem közterületen
124398 órát 10992 fővel (2016-ban 141084 órát 12083 fővel), amelyből határforgalom ellenőrzésben 4501 fő 54002 órát teljesített.
Az előállítások, elfogások száma 2017-ben 244 fő, míg 2016. évben 834 fő volt. Ebből
az irreguláris migrációhoz kapcsolódó elfogás, előállítás intézkedések száma 2017. évben 30
esetben 217 fő (ebből 41 fő gyermekkorú) volt, 2016 évben 98 esetben 774 fő (ebből 142
gyermekkorú).
A határőrizeti, de leginkább a határforgalom ellenőrzési tevékenység során kiemelt figyelmet fordítottunk a közlekedésrendészeti szabályok betartatására. Az átkelőhelyeken belépésre jelentkező gépjárművek vonatkozásában a szemrevételezéssel is megállapítható, műszaki deficitek vizsgálata zajlik, valamint a tehergépjárművek és autóbuszok vezetőinek kivétel
nélküli alkoholszondás ellenőrzése. Ezeknek a vizsgálatoknak köszönhetően, több esetben él-
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tünk a műszakilag nem megfelelő állapotú gépjárművek visszafordításának lehetőségével.
2017. évben alkoholszondás ellenőrzést 8577 esetben (2016-ban 7837) hajtottunk végre, ittas
vezetés miatt közigazgatási eljárást 5 esetben kezdeményeztünk, 2 esetben pedig büntető feljelentéssel éltünk.
A szabálysértési és helyszíni bírságolási tevékenység során, 2017. évben 590 esetben
(53 fő magyar, 537 külföldi szabálysértő) szabtak ki intézkedőink bírságot, amely 36%-s
csökkenést jelent a 2016. évi adatokhoz képest. 2016. évben 925 bírság 72 fő magyar, és 853
külföldi személy érintettségével.
A szabálysértési feljelentések 2016. évi 30 eseményéről 2017. évi 13 eseményre való
csökkenése is jelentős (-56%), a figyelmeztetések száma továbbra is alacsony. A bírságok és
feljelentések számának csökkenésében szerepet játszik a közterületi létszám, ezzel együtt óraszám, valamint a határforgalom évek óta megfigyelhető csökkenése.
A közigazgatási bírságolási tevékenységében a korábbi évekhez képest csökkenés következett be. 2016. évben 953 esetben intézkedtünk közigazgatási bírság kapcsán, míg 2017.
évben 304 esetben, amely 68,02%-os csökkenést jelent. A kiszabott bírságok és letétösszegek
tekintetében is csökkenés következett be 2017-ben (11.860.000Ft), amely 76,22%-os csökkenés a 2016. évi adathoz képest (50.295.000Ft) képest. A befizetési arány 98%-os. A közigazgatási bírságok száma is jelentős mértékben csökkent, amely a teherforgalom E-útdíj ellenőrzési tevékenységének szigorításával, illetve jogszabályi környezet változásával magyarázható.
A 2017. éves feladatokat az irreguláris migrációs feladatrendszer hangsúlyozottsága –a
határforgalom ellenőrzése mellett-, befolyásolta leginkább. Harmadik éve immár annak, hogy
Kiszombor Határrendészeti Kirendeltség illetékességi területe jelentős szerb határszakasszal,
és második határátkelővel bővült. Egyértelmű, következetes parancsnoki és alparancsnoki
irányítással sikerült elérni azt, hogy az illetékességi területünk szerb és román határszakaszain
a migrációs és hozzá kapcsolódó bűnügyi mutatók nem emelkedtek, jelentős számban sikerült
még az átlépési szándék kezdeti fázisában megakadályozni a migrációt. Ennek során, 2017.
évben 42 esetben 354 fő bejutását akadályoztuk meg, míg 35 esetben 210 fő feltartóztatását és
visszakísérését hajtottuk végre. 2016. évben ezek az adatok az akkori terminológust alapul
véve feltartóztatás és visszakísérés 39 esetben 209 fő. A határsértők nemzetiség szerinti megoszlása változott. Korábban koszovói – szíriai – iraki és pakisztáni migránsok mozgása volt
meghatározó, jelenleg afgán, iraki és pakisztáni állampolgárokkal intézkedtünk a legtöbb
esetben. A szerb és román féllel folyamatos, akár napi szintű a kapcsolattartás a rendelkezésre
álló információk beszerzését illetően, az együttműködés mindkét féllel jó.
2017. évben az előzetes prognózist visszaigazolva, a technikai határőrizeti rendszerrel
nem rendelkező román határszakasz migrációs mozgása megerősödött, az elfogott határsértők
azonban az érvényben lévő visszafogadási egyezmény értelmében visszaadásra kerültek Romániába. A manőverút nélküli román határnyiladék megközelítése és a rajta való közlekedés
kritikus pontja a hatékony és gyors reagálási képességünknek, de megfelelő metodika alkalmazásával érdemben kezelte a feladatot a kirendeltség. Az irreguláris bevándorlással szembeni fellépés eredményességét segítette az értékelt időszakban a tiszaszigeti és a kübekházi stabil hőkamera. A terepviszonyokból és a műszaki adottságokból adódó holtterek ellenőrzésére
mobil- és kézi hőkamerákat, éjjellátókat alkalmazunk.
2017. évben, visszatérően meg kellett erősíteni Röszke és Nagylak Határátkelőhelyek
határforgalom ellenőrző és vizsgálói személyzetét, illetve a mórahalmi Command Center állományába történtek állandó átrendelések. Folyamatosan vettünk részt külföldi – Makedón,
Szerb és Frontex – kiküldetésekben, valamint az alparancsnoki állomány a Határrendészeti
Operatív Törzs irányítói feladataiban. A korábbi évekhez hasonlóan, 2017. évben is sor került
ideiglenes határnyitásra Kübekháza község külterületén, melynek során nappali időszakban
zajlott a határátléptetés a Triplex-Confínium mellett.
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Az irreguláris bevándorlás kezelése mellett jelentős feladatot jelentett a határforgalom
ellenőrzése is. Kiszombor Határátkelőhelyen folytatódott a határforgalom csökkenése, amely
2017. évben 1.243.936 fő átléptetett személyt, valamint 461.996 járművet (2016 évben:
1.515.243 fő, 534.574 jármű), Tiszasziget Határátkelőhelyen viszont ellentétes előjellel 2017.
évben 492.986 fő átléptetett személyt, valamint 204.150 darab átléptetett járművet (2016 évben: 422.566 fő, 161.104 jármű) jelentett. Schengeni jelzés felfedésére 2017. évben 1497
esetben, míg 2016, évben 1546 esetben került sor (-3,27%). A határforgalom ellenőrzés során
történt visszairányítások száma kis mértékben növekedett (17,72%) az értékelt időszakban.
2017. évben 93, 2016 évben 79 eset.
V. Együttműködés
Kirendeltségünk szolgálati feladatai során jelentős arányban működik együtt más állami és civil szervezettel, melynek során a Polgárőrség, NAV, Katasztrófavédelem, Természetvédelmi Őrszolgálat, Nemzeti Védelmi Szolgálat és a szomszédos országok határőrizeti
szerveinek munkatársaival közösen hajtjuk végre bűnmegelőző, bűnfelderítő feladatainkat.
Ezen kívül kapcsolatban állunk a mezőőri szolgálatokkal, gazdakörökkel, vadásztársaságokkal, önkormányzatokkal, a Katonai Ügyészséggel, Terrorelhárítási Központtal, valamit az Alkotmányvédelmi Hivatallal. A külkapcsolatok terén a Nagyszentmiklósi Határrendészeti Kirendeltség és a Djala Határforgalmi-, valamint a Tisza Határőrizeti Kirendeltség vezetőivel
minden hónapban sor kerül találkozóra, ahol a havi események és tapasztalatok megbeszélésén túl, megtárgyalásra kerülnek a jövőbeni teendők is.
Ennek során 2017. évben a román határőrizeti szervekkel 640, míg a szerb határőrizeti
szervekkel 254 órában dolgoztunk együtt. A NAV munkatársaival 6.5, a Katasztrófavédelemmel 25, a természetvédelmi őrrel 11, a Nemzeti Közlekedési Hatósággal 4 órában teljesítettünk közös feladatokat. Stratégiai partnerként a Polgárőrséggel 373 órában, járőröztünk közösen. A települési önkormányzatokkal személyesen tartjuk a kapcsolatot. Igény szerint, személyesen tájékoztatásra kerültek az önkormányzatok az őket érintő határrendészeti vonatkozású kérdésekben. Az együttműködés a szomszédos határrendészeti kirendeltségekkel napi rutin szerint működik. A Makói Rendőrkapitánysággal heti rendszerességgel zajlik vezetői szintű személyes egyeztetés.
Összegzés
Megállapítható, hogy a Kirendeltség a 2017. évre kitűzött szakmai célkitűzéseket megvalósította, valamennyi szakterület vonatkozásában teljesítette.
A schengeni elvárások, az intenzív legális-, és a kiemelkedő illegális migráció, a közbiztonsági jellegű feladatokban való aktív részvétel, a nagyszámú nemzetközi akció, a kimagasló gyakoriságú szakmai ellenőrzések és a váratlan feladatok olyan tényezők, amelyek már önmagukban is komoly kihívást jelentettek.
Szakmai tevékenységünk megismertetése, eredményeink bemutatása, az állampolgárok, és
utasforgalom tájékoztatása érdekében tovább kell folytatnunk és fokoznunk kell az intenzív
médiamarketinget, melyben jelentős segítséget nyújt a CSMRFK Sajtószolgálatának állománya.
2018-ben eleget kell tennünk a kormányzati és központi szinten megfogalmazott feladatok helyi szintű teljesítési kötelezettségének, melyek alapvetően:



Az illegális migráció jogszabályoknak megfelelő kezelése, a határforgalom megfelelő
kezelése;
A lakosság biztonságérzetének megszilárdítására, a veszélyeztetett térségek, települések biztonsági helyzetének javítása, a lakossági kapcsolatok ápolása;
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A látható közterületi jelenlét, az állampolgári- és utas-bizalom növelése;
A jogsértések elkövetőivel szemben a fokozatosság elvének betartása melletti szankciókiszabás, törvényi keretek között elsősorban a figyelmeztetés alkalmazása;
A tettenérések számának növelése az elemző-értékelő munka, valamint a bűnügyi felderítések tapasztalatai alapján;
A hatályos normakörnyezet érvényesítése;
A szélsőséges, társadalomellenes cselekmények elkövetőivel szembeni határozott fellépés;
A polgárőr egyesületekkel, természetőrökkel, mezőőrökkel való hatékony együttműködés;
Az elért eredmények stabilizálása, emelése;
A reagálási készség, a mélységi ellenőrzések, a vezetői kommunikáció hatékonyságának növelése;
Felkészülten kezelni a nemzetközi személy- és teherforgalom ellenőrzését.

Kiszombor, 2018. március 15.
Éberhardt Gábor r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
határrendészeti kirendeltségvezető
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