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Bevezetés 

 

2020-ban a koronavírus járvány miatt soha nem látott korlátozásokat, intézkedéseket volt kénytelen 

a lakosság elviselni egészségünk védelme érdekében. Az évet úgy fejeztük be, hogy az első 

védőoltásokat beadták az orvosok, így bizakodók voltunk. 

 

2021-ben aztán ősszel, a harmadik hullámmal újra rekord méretű lett a fertőzöttek és az elhunytak 

száma, ismét korlátozó intézkedéseket kellet bevezetni. A korlátozások – az oltottakra tekintettel – 

azonban már nem voltak olyan szigorúak, mint egy évvel korábban. Ebből kifolyólag, a rendőrségre 

sem hárult a járványkezeléssel összefüggésben annyi feladat, mint 2020-ban. 

 

Elsősorban a nyári turisztikai szezonban illetékességi területünkön, de országosan is, szinte minden 

olyan rendezvény megtartásra került, amelyek az előző évben elmaradtak. Ezek rendőri biztosítását 

eredményesen hajtottuk végre. 

 

A pandémia ellenére az élet – bár korlátozásokkal, de - a járvány előtti ritmusában folyt nyártól. 

Valamennyi kereskedelmi egység, szálláshely, strand nyitva volt, megrendezték a 

sporteseményeket, kulturális és egyéb rendezvényeket, falunapokat. Részben az előző évi zárások 

miatt, több ilyen rendezvény is rekord számú érdeklődőt vonzott. Visszaállt a korábbi szintre a 

közlekedők száma is. 

 

A nehézségek ellenére rekord évet zártunk a regisztrált bűncselekmények vonatkozásában, 

eredményességünket tekintve, pedig továbbra is az ország elitjéhez tartozunk. 

Közlekedésbiztonsági téren sajnos negatív év volt 2021, mind a halálos kimenetelű, mind a 

sérüléssel járó balesetek számát tekintve.  

 

Összességében 2021-ben is magas szintű közbiztonságot tudtunk biztosítani az itt élők és az ide 

látogatók számára.  

 

  

I. A közbiztonsági helyzet értékelése 

 

1. A bűnügyi helyzet bemutatása 

 

A rendőrkapitányság illetékességi területén az Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi 

Statisztika (a továbbiakban: ENyÜBS) elkövetési hely szerinti adatai alapján a 2020. évben 

regisztrált 245 bűncselekményhez viszonyítva 19,2 %-os, jelentős mértékű csökkenést mutat a 

2021. évben regisztrált 198 bűncselekmény. A fenti mutató 2010-ben 1323 regisztrált 

bűncselekményt jelzett. Ez a rekord érték szinte valamennyi kategóriában tettenérhető volt a 2021. 

év vonatkozásában. 

 

A 2020. évben regisztrált minimális emelkedést követően ismét csökkenést, ráadásul közel 20 %-os 

csökkenést tudtunk elérni a regisztrált bűncselekmények számában. Ilyen alacsony ügyszámmal a 

rendőrkapitányság történelme során még soha nem dolgozott, rekord eredményt sikerült elérnünk.    

 

A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények száma a rendőrkapitányság illetékességi 

területén a 2020. évi 98-ról 2021. évben 23,5 %-kal 75-re csökkent, mely szintén a valaha volt 

legalacsonyabb érték. 

 



 

A 100 000 lakosra jutó regisztrált bűncselekmények száma a rendőrkapitányság illetékességi 

területén 19,1 %-kal a 2020. évi  844,2-ről a 2021. évben 683,3-ra csökkent, ezzel a megyében a 

második legkevésbé fertőzött terület voltunk. Ez az érték 2010-ben 4404,6 volt. 

 

A regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számában is csökkenés következett be, 27,5 %-

kal kevesebb ilyen bűncselekmény történt, mint a 2020. évben (131→95).    

 

A kiemelten kezelt bűncselekmények egyrészt a legsúlyosabb cselekmények (pl. emberölés, rablás), 

másrészt a leggyakrabban előforduló ügyek (pl. lopás), harmadrészt a lakosság szubjektív 

közbiztonságérzetét, a közbiztonságot is az e körbe tartozó ügyek befolyásolják a leginkább.  

 

Hosszú évek óta elmondható, így a 2021. évben is, hogy élet elleni bűncselekmény a 

rendőrkapitányság illetékességi területén nem volt, rablást nem követtek el. 

 

A 2020 év adataihoz viszonyítva 2021. évben a rendőrkapitányság illetékességi területén 

csökkenést regisztráltunk a testi sértések (28→19), ezen belül a súlyos testi sértések (24→17) 

számában, csökkent a garázdaságok (17→14) száma, rablás bűncselekmény pedig egyik évben sem 

volt (0→0).   

 

A 2020. évben regisztrált 8,7 %-os emelkedést 2021. évben 32,0 %-os csökkenés követte a lopások 

számában (75→51). A lopáson belül a lakásbetörések száma is csökkent, ha nem is nagy mértékben 

2020. évhez képest (21→18).  

 

A 2021. évben a regisztrált bűncselekmények összetételében az elmúlt évekhez viszonyítva nem 

következett be változás. A vagyon elleni bűncselekmények a meghatározóak, ezen belül is a 

lopások. Nem jellemzőek a nagy értékre, közületek, boltok, magánlakások sérelmére elkövetett 

lopások, az ügyek többségét továbbra is a kisebb vagy szabálysértési értékre, minősítő 

körülménnyel (bekerített hely, dolog elleni erőszak) elkövetett lopások teszik ki. Egyeken továbbra 

is zömében lakatlan házak sérelmére követnek el lopásokat. 

 

Egyek nagyközség vonatkozásában a 2020. évi 58-ról 46-ra csökkent 2021-ben a regisztrált 

bűncselekmények száma. Szemléletes, hogy 2010-ben Egyeken, csak betöréses lopást 

regisztráltunk 37 esetben, míg lopás 126 történt ! 

 

A 2020. évi 22-vel  szemben 2021. évben Egyek közterületeihez köthetően 15 bűncselekmény 

elkövetését regisztráltuk. 

 

A legjellemzőbb vagyon elleni bűncselekmény továbbra is a lopás Egyeken, az ügyek közel 

negyede, amit a 2020. évi 24 esethez képest 15 esetben követtek el. A lakásbetörések száma 15-

ről 7-re csökkent.   

 

A regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számában Egyek vonatkozásában jelentős 

csökkenés következett be, ami 46-ról 30-ra történő módosulást jelent.  

 

 

A kiemelten kezelt rendőri eljárásban regisztrált egyes bűncselekmények számában Egyeken a 

2020.évi 12 testi sértéssel szemben mindösszesen 4 került regisztrálásra, ezen belül a 2020. évi 9-

ről 3 esetre esett vissza a súlyos testi sértések száma, a garázdaságok száma 10-ről 7-re 

csökkent.  



 

 

A testi sértések vonatkozásában változás nem következett be, továbbra is az mondható el, hogy az 

esetek zömét magánlakásban, azok udvarán követik el, alapvetően ismerősök, családtagok 

sérelmére.    

 

A garázdaságok elemzése is hasonló eredményt hozott, mint a testi sértéseké. Zömmel ismerősök 

közötti, korábbi nézeteltérések jutnak el odáig, hogy közterületen, mások számára is észlelhető 

módon, erőszakosan oldják meg a konfliktusaikat.  

 

A lakásbetörések mögött továbbra is lakatlan ingatlanok vannak, melyeket az örökösök ritkán 

ellenőriznek. Nehezíti ezeknek az ügyeknek a felderítését, hogy az elkövetés és a felfedezés között 

hosszabb idő telik el, továbbá a sértettek nincsenek mindig tisztában az eltulajdonított értékekkel. 

 

 

2. A bűnüldöző munka értékelése 

 

Az ENyÜBS adatai alapján az összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények 

nyomozáseredményességi mutatója a 2020. évi 88,0 %-ról, 2,4 százalékponttal nőtt 90,4 %-ra 

2021. évben.  

 

A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója a 

rendőrkapitányság vonatkozásban 1,7 százalékpontos emelkedés mutat, 2020. évi 94,4 %-ról 

96,1 %-ra nőtt. 

 

A kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményessége a 2020. évi 84,7 %-ról 2021-ben 

89,0 %-ra nőtt, ami 4,3 százalékpontos változást jelent. 

 

A kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatói közül kiemelést érdemel  

 a testi sértés bűncselekmények nyomozáseredményessége: 100,0 %; 

 a garázdaság bűncselekmények nyomozáseredményessége: 100,0 %; 

 a lopás bűncselekmények nyomozáseredményessége: 76,6 %; 

 a lakásbetörés bűncselekmények nyomozáseredményessége: 87,5 %. 

  

 

3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok 

 

A 2020. évben a tulajdon elleni szabálysértések számában jelentős mértékű csökkenést értünk el, a 

rendőrkapitányság illetékességi területén, melyben 2021 évben némi emelkedés következett be.  A 

2020. évi 51 üggyel szemben 2021-ben 60 ügyet regisztráltunk.  

 

A tulajdon elleni szabálysértések körében a lopások száma szinte azonos volt az utóbbi két évben, 

2020-ban 31, 2021-ben 32. 

 

Az ismeretlen elkövetőkkel szemben indult ügyekben (lopással elkövetett tulajdon elleni 

szabálysértés a bolti lopások nélkül) a felderítési mutató a 2020. évi 64,7 %-ról a 2021. évben 

88,89 %-ra nőtt.  

 

Egyeken 9-ről 14-re nőtt a regisztrált tulajdon elleni szabálysértések száma, amiből a lopások 

száma 7 volt szemben a 2020. évi 9-cel. A felderítési mutató (lopással elkövetett tulajdon elleni 



 

szabálysértés a bolti lopások nélkül) a 2020. évben 75 % volt. 2021 évben valamennyi lopás 

szabálysértés elkövetőjét felderítették a kollégák Egyeken, eredményességünk 100 %. 

  

Az elkövetők két alkalommal kerékpárt loptak, egy esetben pendrivet, de tulajdonítottak el 

láncfűrészt is. A lopásokkal érintett tárgyak egy kivételtől eltekintve csak kerékpárok voltak. Két 

egyeki boltban is próbáltak elkövetők úgy vásárolni, hogy az árut nem fizették ki.  

  

Továbbra is kiemelten kezeljük a tulajdon elleni szabálysértéseket, mivel az eredményes és 

hatékony fellépés azért is fontos, mert többször fedik egymást a bűnügyekben látókörünkbe került, 

valamint a tulajdon elleni szabálysértések elkövetői.   

 

Tulajdon elleni szabálysértés miatt gyorsított eljárást 1 esetben kezdeményeztünk, mely ügyben a 

tetten ért elkövetőt őrizetbe vettük. 

 
 

4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások   

 

A rendőrkapitányság illetékességi területén 2021. év I-XII. hónapjában összesen 51 

személysérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt, 8-cal több, mint az előző évben. A 

személysérüléses balesetek számában évek óta megtorpanás volt megfigyelhető, de a tavalyi évben 

enyhe emelkedés mutatkozik. 1 

 

A balesetek belső struktúráját vizsgálva – a halálos balesetek tekintetében – negatív elmozdulás 

történt az elmúlt 2 évhez képest.  A korábbi évek 1-1 halálos kimenetelű balesetével szmben, a 

tavalyi évben 3 ilyen következett be útjainkon. 

 

Két esetben kerékpárost, míg egy esetben gyalogost gázoltak el, akik a baleset következtében 

elhaláloztak. A három gépkocsivezető egyike sem volt illetékességi területünkön lakó, bár a 

nyomozások még folyamatban vannak, két ügyben is a gépjárművezető felelőssége merült fel a 

helyszínen.  

 

A súlyos sérüléssel járó közlekedési események száma 21,4 %-kal (14→11) csökkent, míg a 

könnyű sérülést eredményező balesetek száma 32,1 %-kal nőtt (28→37).  

 

A balesetekben a bázisidőszak adataihoz képest 15 fővel több személy sérült meg, azaz 26,3 %-

kal több, mint az előző évben (57→72). 

 

Egyek nagyközség közigazgatási területén a 2021. évben nem történt halálos kimenetelű baleset, 

3 súlyos, 4 könnyű sérüléssel járt, míg 2020. évben 0 halálos kimenetelű, 1 súlyos és 5 könnyű 

sérüléssel járó közlekedési baleset következett be a településen. Négy balaeset lakott területen 

belül, három pedig kívül következett be. 

 

A 2020 évi mutatóhoz képest eggyel nőtt (5→6) az ittasan okozott események száma. A 

bekövetkezett balesetek közül 4 személygépkocsit vezetőnél, és 2 kerékpárosnál lehetett 

megállapítani az ittasságot. 

 

                                                           
1 HBMRFK Közlekedésrendészeti Osztálya által szolgáltatott adatok 



 

2021 évben a Balmazújvárosi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya összesen 226 nyomozást 

rendelt el, ebből 24 esetben ittas vezetés miatt indult büntetőeljárás. A tavalyi év során a 

Rendészeti Osztály, Közlekedésrendészeti Alosztálya 6 ügyféllel szemben indított közigazgatási 

eljárást ittas vezetés miatt, mely szinte megegyezik az előző évi adatokkal. 

 

A rendelkezésre álló statisztikai adatok szerint a rendőrkapitányság közterületi szolgálatot teljesítő 

állománya 2021. január 1. és 2021. december 31. közötti időszakban 8499 esetben végzett 

alkoholszondás ellenőrzést, ennek során 30 ittas járművezetőt szűrt ki a forgalom résztvevői 

közül.  

 

A balesetek okait vizsgálva megállapítható, hogy a legtöbb esemény (19) – a balesetek 37,3 %-a – 

gyorshajtás miatt következett be.  

 

  
 

A bekövetkezett személyi sérüléses balesetek okai 2 

 

 

 Balesetek okai 

Balesetek száma 

(db) 

2020 2021 

1. Gyorshajtás  18   19  

2. Kanyarodás  12 6 

3. Elsőbbségi jog 7 12 

4. Figyelmetlenség 3 4 

5. Előzés 2 1 

6. Egyéb ok 1 4 

7. Műszaki hiba 0 1 

8. Követési távolság  0 1 

9. Gyalogos hiba 0 3 

 

 

A balesetet okozók vizsgálatakor jelentős változásról nem számolhatunk be, továbbra is a 

személygépkocsi-vezetők (26→33) okozták a legtöbb balesetet, őket a tehergépjárművet vezetők 

(4→8) és a gyalogosok (0→3) követik.  

 

 

 

 

 

                                                           
2 HBMRFK Közlekedésrendészeti Osztálya által szolgáltatott adatok 



 

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 közterületi szolgálatot ellátó állománya a 2020. évitől kevesebb fővel és 

óraszámban dolgozott a közterületeken 4433>3414 fő, az ott eltöltött óraszám 29267>27957,91 óra 

volt.   

 

A közterületek, nyilvános helyek rendje és biztonsága javult, amint az a bűncselkményi adatok 

változásából is tettenérhető volt. A testi sértések, garázdaságok száma csökkent.  

Közterületen, szórakozóhelyekhez köthetően továbbra sem jellemzőek az erőszakos, garázda 

jellegű jogsértések.   

 

A járvány kezelése kapcsán fokozatosan kerültek feloldásra a korlátozó intézkedések, az élet egyre 

több területén tért vissza az élet a normál kerékvágásba. Ezzel összhangban több lett az ember a 

közterületeken, korlátozások nélkül voltak látogathatóak azon helyszínek, kereskedelmi egységek, 

melyek korábban, az előző évben még nem. A megnövekedett állampolgári jelenlét ellenére sikerült 

javítanunk a közterületek rendjén.  

 

 

2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata 

 

A rendészeti állomány a 2021. évben 135 elfogást hajtott végre, szemben a 2020. évi 139-cel, ami 

minimális 2,9 %-os csökkenés, ezen belül a szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés  

miatti elfogások száma 57-ről 68-ra nőtt. Az előállított személyek száma 194-ről 125-re csökkent 

(35,6 %).  

 

Az elfogások, előállítások kapcsán meg kell jegyezni, hogy a folyamatban volt nyomozásaink 

között számos olyan volt, ahol az elkövető elfogása kizárt volt. Lényegesen kevesebb ittas vezetőt 

tudtunk kiszűrni annak ellenére, hogy jelentősen nőtt az alkoholszonda alkalmazások száma.3 

 

Jelentősebb csökkenés történt a kiszabott helyszíni bírságok és a szabálysértési feljelentések 

számában. Előbbi 1922-ről 1545-re csökkent, míg a feljelentések száma 635-ről 568-ra. Ez 

természetesen összefüggésben van a közterületi óraszám és az oda vezényelt létszámban mutatkozó 

csökkenéssel is. 

 

E két intézkedésre az esetek túlnyomó többségében továbbra is közlekedési jogsértések miatt került 

sor. A veszélyhelyzet kihirdetése kapcsán számos olyan új szabálysértési tényállás lépett hatályba, 

ami miatt sokszor kellett a rendőreinknek intézkedni.    

 

Büntető feljelentést 42 esetben tettünk, mely minimálisan több az előző évi 40 alkalomnál.  

 

Az állomány 8499 esetben végzett alkoholszondás ellenőrzést, ennek során 30 ittas 

járművezetőt szűrt ki a forgalom résztvevői közül, az előző évi 26 járművezetővel szemben.  

 

                                                           
3 HIIKK rendszerből kigyűjtve 



 

3. A rendezvénybiztosítások 

 

A rendőrkapitányság illetékességi területén több, idegenforgalmi szempontból frekventáltnak 

mondható település van. Ezeknek a rendezvényeknek a biztonsága, zavartalan lebonyolítása kiemelt 

szempont a rendőrség számára. Minden egyes rendezvény előtt minden esetben megfelelő 

előkészítő munka folyt, melybe a rendezőket is bevontuk. A járvány okozta bizonytalanság tavaly is 

megnehezítette mind a rendezők, mind a rendőrség munkáját. Valamennyi rendezvény előtt 

egyeztetést folytattunk a szervezőkkel, segítettük a munkájukat.    

 

A korábban több ezer-tízezer fő részvételével zajló rendezvény közül 2021-ben csak néhány és 

jóval kisebb létszámmal került megrendezésre. Kizárólag a Hortobágyi Hídivásár látogatottsága 

volt hasonló a korábbi évekhez. A vásár megrendezése is szinte az utolsó napokig bizonytalan volt, 

ennek ellenére a felkészülés megtörtént, és a bizonytalansági tényezők mellett magas 

látogatottsággal kiváló szinten biztosítottuk a vásár rendjét. 

 

2021-ben 30 alkalommal jelentettek be a gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvényt, ahol 

rendőri intézkedésre nem került sor. Tiltó, korlátozó döntést nem kellett hoznunk, valamennyi 

rendezvény megtartható volt a bejelentésekben foglaltak szerint. A bejelentett rendezvények zöme 

az őszi előválasztáshoz voltak köthetők.  

 

Az állami, önkormányzati ünnepségek, nemzeti ünnepeink alkalmából megtartott megemlékezések 

kapcsán is elegendőnek bizonyult a felügyeleti rendőri jelenlét. Rendőri intézkedésre nem került sor 

ezek kapcsán sem. 

 

 

4. Katasztrófa-, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott rendőri feladatok 

  

 A koronavírus világjárvány következményeinek elhárításában, a veszélyhelyzeti és a járványügyi 

készültség időszakában bevezetett rendszabályok betartásának ellenőrzése, betartatása elsősorban 

az egyenruhás, közterületi állomány feladatkörébe tartozott. Olyan feladattal, feladatrendszerekkel 

szembesültünk, amelyekkel ezidáig még soha.  

 

A megnövekedett munka terheken túl, további nehézséget és komoly odafigyelést igényelt, hogy 

heti, de akár napi szinten változtak azok a szabályozók, melyekkel a kollégáknak dolgozniuk 

kellett. 

 

Ez a parancsnoki állományra is plusz terheket rótt. Folyamatosan figyelemmel kellett kísérni a 

megjelent jogszabályokat, azokat összevetni a korábban hatályban lévőkkel, majd a végrehajtó 

állományt megfelelő szinten fel kellett készíteni. A munkát támogató informatikai rendszerek is 

napról-napra változtak, fejlődtek, melyek nyomon követése, jó szintű alkalmazása szintén kihívás 

elé állította az állományt. 

 

A megfelelő szintű felkészülést követően, az állampolgárokkal való kapcsolattartás is új és 

empatikus hozzáállást igényelt. Az újabb és újabb hullámok megjelenésével már érezhetően 

nehezebben viselik az emberek a rájuk vonatkozó korlátozásokat.   

 

 A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság állománya a járványhelyzet által támasztott 

követelményeknek magas szinten megfelelt. Napi szinten elemeztük, értékeltünk a területünkön 

jelentkező feladatokat és ehhez igazítottuk a humán erőt. Szükség esetén bevontuk a szabálysértési 



 

előadókat, a nyomozókat, alosztályvezetőket az ellenőrzésekbe, ha a közterületi állomány létszáma 

nem volt elegendő a feladatok elvégzéséhez.  

 

Kijelenthető, hogy az illetékességi területünkön élők alapvetően betartották, elfogadták a korlátozó 

intézkedéseket. A fertőzöttek és kontaktként karanténba kerültek létszáma, az év jelentős részében a 

megye többi területéhez viszonyítva alacsonyabb volt nálunk.  

 

2021-ben illetékességi területünkön 775 fő részére rendeltek el a hatóságok házi karantént, akiknek 

az ellenőrzését az állomány 8079 alkalommal végezte el. A hatósági házi karanténra vonatkozó 

szabályok megsértése miatt 4 esetben került elrendelésre közigazgatási eljárás, 15 esetben 

szabálysértési feljelentés készült. 

 

Egyéb korlátozó intézkedések megszegőivel szemben 153 esetben 4.795.000-Ft helyszíni bírságot 

szabtak ki a kollégák, míg 186 főt feljelentettek és 45 főt figyelmeztetésben részesítettek. 

 

A fenti számok is mutatják, milyen komoly és megterhelő munkát végeztek a kollégák a 

járványhelyzettel összefüggésben, a napi egyéb feladataik ellátása mellett. 

 

 

5. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése 

 

A rendőrkapitányság állománytáblázatában 12 fő rendszeresített körzeti megbízotti státusz van.  

Egyeken a három státusz közül kettő van feltöltve.  

 

A körzeti megbízottak bűnügyekben önállóan nem nyomoznak, nem folytatnak eljárást elzárással is 

sújtható szabálysértés miatt, ugyanakkor aktívan közreműködnek az ügyek felderítésében, segítik az 

előadók munkáját, gyakran közösen végeznek adatgyűjtést. 

 

A 2021. évben is folyamatosan hajtottak végre közös szolgálatot különböző társszervekkel, 

polgárőrökkel, egyes rendészeti feladatot ellátó személyekkel, a járvány kapcsán a Rendőrségre 

háruló feladatokból is hatékonyan vették ki a részüket a körzeti megbízottak.  

 

Szinte valamennyi körzeti megbízott egyben iskolarendőr is, így a gyermek- és ifjúságvédelem 

területén is aktív munkát végeznek, továbbá végzik az időskorúakkal, a tanyákon, a külterületeken 

élőkkel kapcsolatos rendőri feladatokat is a körzeti megbízottak végzik. Folyamatosan kapcsolatot 

tartanak a települési önkormányzatokkal, polgármesterekkel, jegyzőkkel. A rendőrkapitányság 

illetékességi területén az egy körzeti megbízottra eső lakosok száma 3290 fő. 

 

 

6. Az igazgatásrendészeti tevékenység 

 

 A szabálysértési feljelentések számában 2021 évben az előző évhez viszonyítva növekedés (+3,8 

%) tapasztalható, ugyanis 2021-ben hatóságunkhoz 719 db feljelentés érkezett a 2020. évi 693 db 

feljelentéshez képest. Az egyéb közlekedési szabálysértések számának aránya az előző évihez 

képest csökkent, 293-ról 251-re (-14,3 %), melyhez kapcsolódóan a kiemelt közlekedési 

szabálysértések   aránya   is   csökkenő   tendenciát  mutatott, számuk 152-ről 114-re  csökkent  

(-25 %). A közrend elleni szabálysértések miatt indult eljárások száma is csökkent 108-ról 71-re.  

 



 

A szabálysértési feljelentések számának emelkedésének egyértelmű oka a különféle 

veszélyhelyzethez kapcsoló szabálysértések magas száma, ugyanis ezen  

Járványügyi/Veszélyhelyzeti szabálysértések elkövetése miatt 2021 évben 237 db szabálysértési 

eljárás elrendelésére került sor, 2020 év 106 db szabálysértési eljárással szemben.  

 

A járművezetéstől eltiltás elrendelése arányiban szintén csökkenő tendenciát mutatott 2021 évben. 

A közlekedési szabályszegések miatt tett feljelentések számának csökkenésével együtt, 2021 évben 

48 esetben került sor ezen intézkedés alkalmazására.  

Hatóságunk a közlekedésbiztonsági helyzet javítása érdekében a korábbiak szerinti következetesen 

szigorú elbírálási gyakorlatot tartott fent 2021 évben is, mely szankciót főként a gépi meghajtású 

járművet engedély nélkül vezetőknél, valamint a több kiemelt szabálysértést elkövetők és a 

balesetet okozók esetében alkalmaztuk, a balesetek visszaszorítása és megelőzése érdekében. 

 

Személy- és vagyonőri igazolvány iránti kérelmet benyújtók száma a 2020 évi 31-ről 2021 évben 

53-ra változott, magánnyomozói igazolvány kiadásár 1 esetben került sor. A 2021-es évben egy 

alkalommal került sor felügyeleti bírság kiszabására 85.000 Ft. összegben. 

 

A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság illetékességi területén jelenleg 8 db vadászatra jogosult 

társaság működik Egyek (1 db), Tiszacsege (1 db), Újszentmargita (2 db), Balmazújváros (2 db) és 

Hortobágy (2 db) településeken. 

 

 

7. A bűn- és baleset-megelőzés 

 

Bűnmegelőzési tevékenység a Covid-19 vírusjárványra figyelemmel továbbra is elsősorban 

személyes megjelenés nélkül, írott és elektronikus sajtóban való megjelenés formájában valósult 

meg.  Ennek kapcsán 16 alkalommal jelent meg bűnmegelőzési, valamint az elért bűnügyi 

eredményt ismertető sajtócikk, illetve 6 alkalommal került sor személyes megjelenés mellett 

bűnmegelőzési tárgyú előadás megtartásra.  

 

Az iskolai ifjúságvédelmi felelősökkel, valamint az iskolai szociális munkásokkal rendszeres a 

kapcsolattartás és továbbra is eredményesen folyik az iskola rendőr program.  

 

Egy DADA oktatóval rendelkezünk, aki a tevékenységét a tiszacsegei Fekete István Általános 

Iskolában végzi.  

 

Az illetékességi területünkön működő oktatási intézmények 2021 évben sem igényelték iskolaőr 

jelenlétét, iskolaőri szolgálat nem működik területünkön. 

 

A család és gyermekvédelem területét érintő esetmegbeszéléseken a korábbi gyakorlatnak 

megfelelően aktív szerepvállalást valósítottunk meg.  

 

A fiatalkorú elkövetők számában 2021 évben kisebb csökkenés mutatkozik, mindösszesen 9 

fiatalkorúval szemben folyt büntetőeljárás a 2020 évben ismertté vált 14 fővel szemben. 

Gyermekkorú elkövető 2021 évben nem vált ismertté.  

Gyermek és fiatalkorú sértettek számában is csökkenés mutatkozik az előző év adatai 

viszonylatában, így gyermekkorú sérelmére elkövetett bűncselekmények száma 7-ről 1-re, 

fiatalkorú sérelmére elkövetett bűncselekmények száma 8-ról 5-re csökkent.  

 



 

Családon belüli erőszak miatt 1 esetben, fiatalkorú eljárás alá vonása miatt 10 esetben éltünk 

jelzéssel a gyámhatóság illetve a család- és gyermekjóléti szolgálat irányába.  

 

Illetékességi területünkön, elsősorban a szegregációhoz és az elszegényedett rétegekhez köthetően 

van jelen az új pszichotrop anyag. Ilyen anyagokkal kereskedőkkel szemben évről-évre 

eredményese lépünk fel. Sajnálatos tapasztalatunk, hogy az eljárás alá vontak, szabadságvesztésüket 

töltők helyére mindig újak lépnek be, mivel a kereslet megmarad ezekre a szerekre. Kábítószernek 

minősülő anyagok elvétve bukkannak fel eljárásainak során. 

 

Júniusban kaptunk egy menetrögzítő kamerát, melyet a közlekedési akcióink (pofátlanítás) és a napi 

szolgálatok ellátása alkalmával használunk. 

 

A legnagyobb kockázatú szabályszegésekkel kapcsolatos célirányos közúti ellenőrzéseinket 

további preventív kampányokkal, sajtómegjelenésekkel egészítjük ki, növelve ezzel az 

ellenőrzések hatásfokát, tudatosítva a közlekedőkben a jogsértések veszélyeit.   

 

A lakosság minél több rétű tájékoztatása érdekében sikerült elérnünk, hogy a Balmazújvárosi 

Rendelő Intézetben működő behívó-rendszereken napi szinten több száz ember láthassa baleset és 

bűnmegelőzési felhívásainkat, prevenciós videóinkat. Ez a projekt 2021 évben sikerült, a lakosság 

nagy megelégedésére. 

 

Kelemen Éva r. százados Asszony 2020 év végén indította útjára az ún. aszfaltprojektet 

Balmazújvároson. Hét frekventált, nagy forgalommal érintett kijelölt gyalogos-átkelőhelynél, azok 

két oldalán a járda részre kívántunk 1x1 méteres figyelemfelhívó baleset-megelőzési felfestést 

készíttetni fehér és piros színnel, mely 2021. októberében sikeresen kivitelezésre került. A „Nézz 

szét az utat figyeld” szövegezéssel a zebrára történő lelépést megelőzően a mobiltelefon elrakására 

hívjuk föl a figyelmet, a gyalogos elütések megelőzése végett. A megelőzési sablont Kordás Sándor 

nyomdász készítette, a kivitelezést pedig a Fazekas Közlekedéstechnikai Kft. végezte. A projekt 

költségeit az MBB biztosította.  

 

Áprilisban részt vettünk az „Én is kék vagyok” Együtt az Autistákért Alapítvány 

kezdeményezésében, az autizmus világnapján, rendőreink adták arcukat a kampányhoz. 

 

A júliusi balmazújvárosi hagyományőrző motoros fesztiválra leszervezésre került Pintér József r. 

ftzls. Úr, a Veszprémi Rk. balesethelyszínelője, motoros témájú balesetmegelőzési előadással, de a 

járványhelyzet miatt módosult fesztivál időpont miatt a kolléga már nem tudott megjelenni. 

 

A bizottság életében a 2021-as év a vírushelyzetre való tekintettel, rendhagyó, hiszen a covid-19 

világjárvány miatt elrendelt veszélyhelyzet okán, a központi és egyéb sajátszervezésű 

balesetmegelőzési programjaink döntően elmaradtak.  

 

Novemberben 06-ra hirdettük meg a Balmazújvárosi Családi maraton elnevezésű 

közlekedésbiztonsági versenyt, melyen 15 család csillogtathatta volna meg KRESZ elméleti és 

gyakorlati tudását, hogy elnyerjék a verseny 100.000 Ft-os fődíját és egyéb értékes ajándékokat, de 

sajnálatos módon, a rendezvényt érdeklődés hiányában nem tudtuk megrendezni. 

Decemberben egy rendhagyó rajzpályázatot indítottunk az illetékességi területén található 5 

település (Balmazújváros, Tiszacsege, Újszentmargita, Egyek, Hortobágy) általános 



 

iskoláinak IV. osztályos tanulói részére, melyben „Az előzzük meg a baleseteket” témát 

választottuk, hiszen a gyermekek és a rendőrök között különleges, láthatatlan kapocs van.  

A pályamunkák elkészítését 3 témában várjuk: -a biztonsági öv életet ment, -lassan járj, tovább 

érsz,- ma nem iszom, vezetek, hazaviszlek titeket. Minden nevező egy digitális formában letölthető 

és nyomtatható formátumú Terveink szerint az I-X. helyezett pályamű kiállításra kerül a 

Balmazújvárosi Rendőrkapitányság aulájában. 1-3. helyezett ajándékutalványt kap, a 4.-10 

helyezettek tárgyjutalomban részesülnek.  

A nyertes pályaművek a Zsaru Magazinnal egyeztetett időpontban megjelentetésre kerülnek a 

lapban. 

A fentiek alapján balesetmegelőzési tárgyú tevékenységre 2021. évben kevesebb esetszámban, 

visszafogottabb ütemezéssel került sor, de a lehetőségekhez mérten mindent megtettünk. 

 

  

 8. Együttműködés 

 

A koronavírus járvány miatt az együttműködések is az előző évhez hasonlóan alakultak az év első 

felében.  

 

A rendőrségi beszámolók elfogadása valamennyi településünk tekintetében polgármester Urak saját 

hatáskörében került sor.   

 

A kapitányságvezető és a polgármesterek között telefonon rendszeres az egyeztetés, a 

kapcsolattartás.   

 

A Debreceni Járási Ügyészséggel a kapcsolatunkra továbbra is az évek óta meglévő jó és 

eredményes viszony a jellemző. Dr. Szabó Péter ügyész Úrral és munkatársaival, továbbá három 

kapitányság részvételével negyedévente került sor megbeszélésre. 

 

A Debreceni Járásbírósággal az elzárással is sújtható szabálysértések és a távoltartások terén tartunk 

fenn szorosabb munkakapcsolatot, melyben 2021-ben sem mutatkozott fennakadás. 

 

2021-ben is kiemelten fontos volt a Balmazújvárosi Járási Hivatallal, azon belül is Csiha Gábor 

Csaba Hivatalvezető Úrral az együttműködés a koronavírus járvánnyal összefüggő feladatainak 

eredményes ellátása érdekében. Az együttműködésnek köszönhetően zökkenőmentesen és 

konstruktívan oldottuk meg a két szervezet előtt jelentkező közös feladatainkat. 

  

Balmazújváros kivételével valamennyi településünkön működött polgárőr egyesület, akikkel 

érvényes együttműködési megállapodása van a rendőrségnek.   

 

Tevékenységük hangsúlya évek óta áttevődött a települési rendezvényeken történő szervezési, 

biztosítási feladatokra. A rendezvények részbeni visszatérésével a polgárőrök is aktívabb 

tevékenységet folytattak. Külön kiemelendő az Egyeki Polgárőr Egyesület, melynek tagjai szinte 

valamennyi településünkön közreműködtek a rendezvények biztosításában, segítve ezzel a 

rendőrség munkáját is.  

A balmazújvárosi mezőőri szolgálat tagjai az önkormányzat alkalmazásában állnak, így velük 

érvényes együttműködési megállapodásunk van.   

 



 

A mezőőrökkel hagyományosan minden kedden folytatunk személyesen megbeszélést, ahol a 

szolgálatok, tapasztalatok egyeztetése is megtörténik.   

  

 

III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra 

 

A hosszú évek óta tartó javuló tendencia 2020-ban némileg megtorpant, akkor úgy éreztük, hogy a 

2019-es eredmények jelentették a kapitányság számára a csúcsot.  

 

2021-ben azonban olyan eredményeket értünk el, melyekben talán mi sem reménykedtünk. A 

beszámolóban részeltesen kifejtésre kerültek a legfőbb mutatók, melyek mind rekord eredményeket 

mutatnak bűnügyi területen. 

 

A tulajdon elleni szabálysértések számában történt némi emelkedés, de az eredményességünk 

szintén rekordot döntött. Egyeken nem maradt ügy felderítetlenül. 

   

Közútjaink baleseti helyzete romlott, sajnos több ember halt meg közlekedési balesetben, mint az 

előző években.  

  

A bemutatott eredmények nem csak a rendőrség, a Balmazújvárosi Rendőrkapitányság 

állományának az érdeme. Nagyon sok összetevővől függ, hogy milyen a közrend, közbiztonság egy 

adott területen. Számtalan tényező van hatással rá, melyekre a rendőrség nincs befolyással. Akár 

javulnak az eredmények, akár romlanak, az nem önmagában a rendőrség felelőssége.  

 

Korábban a közfoglalkoztatási program, most az építőipar szárnyalása az, ami jótékony befolyással 

van a közrendre. Természetesen mindig vannak, akik nem hajlandóak elmenni dolgozni, akik a 

boldogulás útját bűnös tevékenységben látják. Eredményességünk lehet a garancia arra, hogy ezen 

személyek száma alacsony szinten maradjon. 

 

Az eredményességünk továbbra is az ország élvonalában van. A regisztrált bűncselekmények 

számát tekintve rendőrkapitányság illetékességi területén regisztráltuk tavaly is a megyében a 

legkevesebb bűncselekményt.  

 

A járvány hullámai nem kímélték az állományt sem, többen kapták el a vírust és voltak akik 

hozzátartozók miatt kerültek karanténba. Az év első negyedéve még a korábbi szigorban telt, 

melynek ideje alatt jelentős számú ellenőrzést kellett elvégezniük a kollégáknak.  Az enyhítések 

bevezetésével az ilyen irányú leterheltségünk csökkent, viszont nőtt az egyéb jellegű. 

 

2021 évben folytatódott a járványhelyzet miatti különleges jogrendben történő munkavégzésünk, a 

helyzet javulásával fokozatosan tért vissza az élet a korábbi, normálisnak mondható kerékvágásba. 

Az elmúlt években elért eredményeinek jelentősen sikerült javítanunk, rekord évet zártunk bűnügyi 

téren.  

 

2022-ben országgyűlési képviselő választások lesznek, az azt megelőző kampánnyal, keleti 

szomszédunkban háború dúl, délen a migrációs nyomás továbbra sem szűnt meg. A vírusjárványból 

lassan talán kilábalunk, ami a korábbi rendezvényeink újbóli megtartását fogja jelenteni, melyek 

biztosítására fel kell készülnünk.  

 



 

Továbbra is elsődleges célunk, hogy az elért eredményeinket szinten tartsuk, esetleg javítsuk, az itt 

élők számára magas szintű közrendet, közbiztonságot biztosítsunk. 

 

Összességében rendőrkapitányság állománya a 2021 évben is jó színvonalú, eredményes munkát 

végzett. 

  

 

Balmazújváros, időbélyegző szerint 

Dr. Berecz József r. ezredes 

      rendőrségi főtanácsos 

         kapitányságvezető 
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