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KISKUNHALAS VÁROS TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATA ELŐTT 2019. ÉVBEN 
A KÖZBIZTONSÁG HELYZETÉRŐL,  

A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL  
ÉS AZ AZOKKAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

BEVEZETŐ 
 
 

Tisztelt Önkormányzati Képviselő-testület! 
 
 
 
 
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése alapján Kiskunhalas város 
közrend, közbiztonságának helyzetéről készített beszámolót az alábbiakban terjesztem elő. 
 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdése értelmében a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében 
ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé tartozik különösen a közreműködés a település 
közbiztonságának biztosításában.   
 
Ez a közreműködés a Rendőrséggel, mint rendvédelmi szervvel történő együttműködést jelenti, 
abban az esetben is, ha a települési önkormányzat a helyi közbiztonságról, vagyonának, más 
értékének védelméről kényszerítő eszköz alkalmazására törvény alapján jogosult szervezet 
létrehozásával gondoskodik.  
 
Emellett a rendőrségről szóló törvény számos lehetőséget ad, és kötelezettséget állapít meg a 
rendőrség és az önkormányzatok együttműködésére.    
 
 
A törvények által biztosított együttműködés mentén Kiskunhalas település 2019. évi 
közbiztonságának helyzete, a közbiztonság érdekében tett intézkedések, és az azzal kapcsolatos 
feladatok a tárgyév, és a tárgyévet megelőző év összehasonlításával kerül bemutatásra, a 
mellékletekben mindemellett tíz évre visszamenőleg kerülnek feltüntetésre az adatok.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

I. Kiskunhalas közbiztonsági helyzetének értékelése 
 
 
1.A bűnügyi helyzet bemutatása  

 
1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása 

 
Az Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztikai (továbbiakban: ENYÜBS) 
adatok alapján, míg 2018. évben Kiskunhalason 649 deliktum történt, 2019. évben 611-re 
csökkent a regisztrált bűncselekmények száma.   
 
Az elmúlt öt évet figyelembe véve, a bűncselekmények számának évről évre történő csökkenése 
figyelhető meg, ezen irány 2018. évről 2019. évre 5,9 %-os csökkenést eredményezett.  
 

 

1.2.A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények számának alakulása 
 
A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények száma is csökkent. 2018. évben 235 
bűncselekményt követtek el Kiskunhalas város közterületein, 2019. évben 205 a közterületen 
elkövetett bűncselekmények száma.    
 
 
1.3.A regisztrált bűncselekmények 100.000 lakosra vetített aránya (bűnügyi fertőzöttség) 
 
A regisztrált bűncselekmények számának csökkenése pozitívan hatott a bűnügyi fertőzöttségre. 
A rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények számának 100.000 lakosra jutó aránya 2018. 
évben 2391,7 volt, ez az arányszám 2019. évre 2261, 5-re csökkent. 
 
 
1.4.     A regisztrált kiemelt bűncselekmények számának alakulása  

 
A 14 kiemelten kezelt bűncselekmény száma 2018. évben 397 volt, mely 2019. évre 1,5 %-kal 
csökkent a 391 elkövetett törvénysértő cselekménnyel.  
 
A 14 kiemelten kezelt regisztrált bűncselekmény közül Kiskunhalason 2018. évben „Az élet, a 
testi épség, és az egészség elleni bűncselekmény” kategóriába tartozó szándékos befejezett 
emberölés, emberölés 2 esetben történt. 2019. évben nem indított eljárást Kiskunhalason 
elkövetett emberölés bűntette miatt, a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi 
Igazgatósága. 
 
A testi sértések száma 13-ról 15-re változott, 15,4 %-os növekedést eredményezve. A testi 
sértéseken belül a súlyos testi sértések száma csekély mértékben (5-ről 7-re) emelkedett.   
 
A rendőri eljárásban regisztrált kiskorú veszélyeztetés bűncselekmények száma a 2018. évi 
adatokhoz képest (3) a duplájára növekedett (6).  
 
Embercsempészés bűncselekmény Kiskunhalas város területén – a korábbi évhez hasonlóan – 
nem történt.  
 
Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt 2018. évben 4 alkalommal indítottunk 



 

 

büntetőeljárást, 2019. évben e bűncselekmény realizálására és büntetőeljárás indítására nem 
került sor.  
 
A garázdaságok számadatairól készített statisztikai kimutatások 2014. évtől kezdődően 
folyamatos csökkenést mutatnak. 2018. évről 2019. évre a garázdaságok száma 22-ről 17-re 
(22,7%-kal) csökkent.  
 
A 14 kiemelt bűncselekmény közül évek óta a vagyon elleni cselekmények aránya a 
legmagasabb, vezető szerep hagyományosan a lopás deliktumáé. A 2018. évben ennek száma 
316 volt, 2019. évben 313 cselekményre csökkent a lopások száma,  amely 80,0 %-os arányt 
képvisel a 14 kiemelt bűncselekményhez, az összes regisztrált bűncselekményhez képest  pedig 
51,2 %-os  (2018. évben 48,7 %) ez az arány.  
 

A lopás bűncselekményeken belül külön hangsúlyt kap a lakásbetörések kérdése, amelyet mind 
a lakosság mind a rendőrség kiemelten kezel. A nagy értékű betöréseket utazó bűnözők követik 
el, esetenként nem zárható ki a helyi tippadók szerepe sem. Az elmúlt években megfigyelhető, 
hogy az elkövetők célpontjai a lakatlan ingatlanok, ahonnan kisebb értékű vagyontárgyak 
eltulajdonítása a cél.  
 
A lakatlan ingatlan esetében kevésbé veszélyes az elkövetés és gyakori, hogy több nap esetleg 
hetek telnek el az elkövetés és a bejelentés között. Ez nehezíti a rendőrség felderítő munkáját. 
A számadatok tanúsága szerint 2015. évig növekedett ezen cselekmények száma, ekkor volt a 
legtöbb (77 esettel), de a felderítés eredményessége, az elkövető személyének megállapítása, 
majd a jogerős büntetések kiszabása 2018. évben megtörte a negatív tendenciát (29). 2019. 
évben nem sikerült tartani a korábbi évben elért eredményeket, mivel a lakásbetörések száma 
több mint a kétszeresére emelkedett (61).    
 
A rongálások száma 2018. évről 2019. évre csekély mértékben növekedett (17-21). 
 
Orgazdaság miatt mind 2018. évben, mind 2019. évben 2-2 alkalommal folytattunk 
büntetőeljárást.  
 
Jármű önkényes elvétele bűncselekmény éves szinten kis számban történik, a cselekmények 
döntő részben a sértettek figyelmetlenségét, gondatlanságát használják ki az elkövetők. 
Jogtalan használat céljából 2018. évben 4 járművet vontak ki az azzal rendelkezők birtokából, 
2019. évben erre a jogszerűtlen cselekményre 5 alkalommal került sor.  
 
 
1.5.A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívül eső, fontosabb bűncselekmények 

számának alakulása 
 
A település közbiztonsága szempontjából lényeges az egyéb, nem kiemelten kezelt 
bűncselekmények számának alakulása, mely 2018. évről (252) 2019. évre (220) 12,7%-kal 
csökkent.  
 
 
 
 
 
2. A bűnüldöző munka értékelése  



 

 

 
2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása 
  
A nyomozáseredményességi mutató 2018. évben 70,0 %-os eredményről tanúskodik. Még ezt 
a jó eredményt is sikerült túlszárnyalni a 2019. évben elért 77,5 %-os nyomozáseredményeségi 
mutatóval.   
 
 
2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi 
mutatója  
 
A közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozás eredményességi mutatója (87,4%) 3,5 
%-kal meghaladta a 2018. évi 83,9%-os eredményt.   
 
 
2.3. A helyi szerv eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt bűncselekmények 
nyomozás eredményességi mutatójának alakulása 
 
A 14 kiemelten kezelt bűncselekmény nyomozás eredményességi mutatója 62,1%-ról 68,2 %-
ra emelkedett a 2019. évben. 
 
Az egyes bűncselekmények nyomozás eredményességét vizsgálva megállapítható, hogy a testi 
sértések nyomozás eredményessége javult (96,0 %-ról 97,2 %-ra). Ezen belül a súlyos testi 
sértések (92,3%-os) eredményességi mutatója tekintetében is további emelkedés figyelhető 
meg (94,4%). 
 
A kiskorú veszélyeztetés bűncselekmények nyomozási eredményessége a 2018. év 100,0 %-os 
eredményéhez képest nőtt, 2019. évben 88,9%-os eredményt értünk el.  
 
A garázdaságok nyomozás eredményessége 93,3%-ról 100,0%-ra emelkedett. 
 
A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény nyomozásának nyomozási eredményessége 2019. 
évben is elérte a 2018. évben realizált 100,0 %-os eredményességet.   
 
A vagyon elleni bűncselekmények közé tartozó lopás nyomozás eredményességi mutatója 54,4-
ről mérsékelten javult 63,0%-ra.  
 
A lakásbetörések nyomozás eredményességi mutatója a 2018. évi 50,0%-ról 63,0%-ra 
növekedett.  
 
A kiemelt bűncselekmények közül egyik legnagyobb közérdeklődésre számot tartó 
bűncselekményi kategória a rablás, melynek nyomozás eredményességi mutatója már harmadik 
éve 100,0%. 
 
Az orgazdaságok 2018. évi 100,0%-os eredményes befejezését 2019. évben (100%-os 
eredményt elérve) sikerült megőrizni.  
 
A jármű önkényes elvétele bűncselekmények nyomozáseredményessége (85,7%-ról) 90,9%-ra 
emelkedett.   
 



 

 

 
3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok 

 
Tulajdon elleni szabálysértési előkészítő eljárás lefolytatására 2018. évben 219 ügyben került 
sor, 2019. évben 174 ügyben folytattunk le eljárást.  
 
Az értékelt időszakban - a bolti lopásokat ide nem értve - 105 esetben indult szabálysértési 
előkészítő eljárás, mely eljárások során – 62,71 %-os felderítési mutatót eredményezve - 54 
alkalommal az elkövető kiléte megállapításra került.   
 
A tulajdon elleni szabálysértések vonatkozásában 2019. évben 2 gyorsított eljárás lefolytatása 
történt, ezen kívül, még további 90 ügyet továbbítottuk a Kiskunhalasi Járásbíróságnak. 
 
 
4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások 

 
Az ismertté vált személyi sérüléses közlekedési balesetek számában 2019. évben az előző évhez 
képest nem történt változás (mindkét évben 54 személyi sérüléssel járó közúti közlekedési 
baleset történt). Ezen túlmenően 151 anyagi kárral járó közlekedési baleset történt 
Kiskunhalason. 
 
Halálos kimenetelű baleset 2019. évben nem történt, mint ahogyan az előző évben sem, a súlyos 
sérüléses balesetek számában 45%-os növekedés tapasztalható (11-ről 16-ra), míg a könnyű 
sérüléssel járó balesetek száma -12%-kal (43-ről 38-ra) csökkent. 
 
A bekövetkezett balesetek kiváltó okaiban a korábbi évekhez képest változás nem történt. 
Legfőbb baleseti ok továbbra is az elsőbbségi jog meg nem adása, a kanyarodás szabályainak a 
megsértése, valamint relatív sebesség túllépés, amely gyakran párosul túlzott 
kockázatvállalással és figyelmetlenséggel. 
 
A közlekedési balesetek okozóinak személyi körét megvizsgálva megállapítható, hogy a 
leggyakrabban balesetet okozók a személygépjármű vezetők voltak (166), melyből 47 esetben 
történt személyi sérülés. A tehergépjárművezetők (13 baleset, melyből 6 járt személyi 
sérüléssel) és az egy nyomon haladók közel azonos számban okoztak balesetet Kiskunhalas 
város területén 2019. évben. 
 

A közúti közlekedésben évek óta fennálló problémát okoznak az ittasan járművet vezetők annak 
ellenére, hogy a kapitányság teljes személyi állománya kiemelt feladatnak tekinti az ittas 
állapotban járművet vezető személyek számának visszaszorítását a közúti forgalomból.  
(Ittas állapotban okozott baleset Kiskunhalas területén 2018. évben 6 darab történt (5 személyi 
sérüléses, 1 anyagi káros), 2019. évben pedig 10 darab történt (5 sérüléses, 5 anyagi káros). 
 
A közlekedésbiztonsági helyzet javítása és a közlekedők biztonságának javítása érdekében a 
passzív biztonsági eszközök használata elengedhetetlenül fontos, mivel ezen eszközök 
(biztonsági öv, gyermekbiztonsági rendszerek, és a motorkerékpár bukósisak) használata nélkül 
a közlekedési baleset során a sérülések súlyossági foka megemelkedik, illetőleg jelentősen 
megnő a halálos sérülés létrejöttének esélye.  
 
A személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek kockázatának csökkentése céljából a 
biztonsági öv használatára vonatkozó rendelkezések megsértőivel szemben továbbra is 
következetesebb rendőri fellépés indokolt a közterületi szolgálatot ellátó állomány részéről. 



 

 

 
 
 

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 közbiztonsági helyzet fontos mutatója a közterületek rendje. A folyamatos rendőri jelenlét a 
lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló tényező, melynek folyamatos 
javítására 2019. évben is törekedtünk.  
 
Kiskunhalas városban a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt idegenforgalmi 
területek visszatérő ellenőrzése, a 24 órában szolgálatot teljesítő gépkocsizó járőrszolgálattal, 
valamint a körzeti megbízottak szolgálatszervezésével került megoldásra. 
 
A közterületre vezényelt rendőrök számában, és a közterületi óraszám alakulásában csökkenés 
figyelhető meg. 2018. évben a közterületre vezényelt rendőrök volumene 51.613 közterületi 
óra volt, 5.167 fő közterületre vezényelt rendőr szolgálatellátásával. 2019. évben a közterületi 
jelenlét 4.231 fővel, 40.810 közterületi óra teljesítésével valósult meg.    
 
 
2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata  
 
A rendőri intézkedések statisztikai adatait vizsgálva megállapítható, hogy Kiskunhalason 2018. 
évben 5.925 fő igazoltatására került sor, míg 2019. évben az igazoltatások száma 5.511-re 
csökkent. 
 
A rendőri intézkedések során a csekély súlyú szabálysértést elkövető személyekkel szemben 
nagy arányban figyelmeztetés került alkalmazásra.  Számadatokkal alátámasztva ez annyit 
jelent, hogy 2019. évben a rendőri eljárások során 670 esetben zárult figyelmeztetéssel az 
intézkedés (ellenben a 2018. évi 874 figyelmeztetéssel).  
 
Az intézkedések során 2019. évben 983 fővel szemben 11.090.000 Ft helyszíni bírságot 
szabtunk ki, szemben a 2018. évi bírságolási gyakorlattal, amikor 947 főt szankcionáltunk 
9.665.000 Ft összegben kiszabott helyszíni bírsággal.  
 
A Kiskunhalasi Rendőrkapitányság állománya 2019. évben 223 személyt fogott el, 300 főt 
állított elő, továbbá 94 fő lakossal szemben került sor biztonsági intézkedés foganatosítására. 
 
Az elrendelt elővezetések száma az előző év adataihoz képest (2018. év 779, 2019. év 1022) 
31,2%-os növekedést mutat.  
A végrehajtott elővezetések száma (544-613) csekély mértékben növekedett, azonban a 2019. 
évi elővezetési arány (eredményesen végrehajtott) kiemelkedő, ami 60,0 %-os eredményt foglal 
magába.  
 



 

 

A szabálysértési feljelentések száma (811-ről 544-re, 32,9 %-kal) csökkent. A büntető 
feljelentések számadatának alakulása is szintén csökkenést mutat, mely csökkenés mértéke 
23,8% (126-96). 
 
 
3. A rendezvénybiztosítások  

 
Rendezvénybiztosításra Kiskunhalason a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság állománya által 26 
esetben került sor. Ezek a rendezvények a lakosság széles körét vonzó kulturális rendezvények, 
mint a Sóstó Gulyásfesztivál, a Halasi Borudvar kulturális rendezvény, a Halasi Szüreti napok, 
a Magyarok Vására elnevezésű kulturális program, a Nemzetközi Szüreti Fesztivál, és a minden 
hónap első vasárnapján megtartásra kerülő vásári napok. 
 
A 2019. évben 6 olyan rendezvény került megrendezésre, mely a gyülekezési jogról szóló 
törvény hatálya alá tartozott. (Európa Parlamenti képviselők választásának propagálásával 
kapcsolatban 3, Drogmentes futás 1, Rabszolga törvény elleni demonstráció 1, Állatok 
védelméről szóló törvény szigorítása miatti gyűlés 1) 
 
A városi piactéren heti két alkalommal (szerdai és szombati napokon) megtartott, nagyobb 
tömegeket vonzó piacon rendszeresen biztosítottuk a folyamatos rendőri jelenlétet.  
 
 
4. Az esetlegesen bekövetkezett katasztrófa, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban 

végrehajtott rendőri feladatok  
 
Rendkívüli, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatosan rendőri feladat végrehajtására nem 
került sor 2019. évben Kiskunhalason.  
 
 
5. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése 

 
A körzeti megbízotti státuszok jelenlegi feltöltöttsége 93,3 %-os. Az 1 fő hiány pótlása 
folyamatban van. 
 
2013. év vége óta két fő városi körzeti megbízott lát el szolgálatot Kiskunhalason, akiknek 
feladata a külterületi városrészeken történő rendfenntartás.  
 
A körzeti megbízottak részt vesznek egyes országos, illetőleg megyei elrendelésű akciókban, 
biztosítási feladatokban, ezen kívül tartják a kapcsolatot az iskolákkal, részt vesznek az 
iskolarendőr programban, valamint egyszerűbb megítélésű büntetőügyekben nyomozást 
végeznek.  
 
A körzeti megbízottak általi folyamatosan „területen” töltött idő, a társadalmi kapcsolatokra, és 
ez által az információáramlásra is kedvező hatással van, ami szintén bűncselekményeket 
megelőző tényező lehet, valamint segítséget nyújt egyes bűncselekmények felderítésében is.   
 
 
6. Az igazgatásrendészeti tevékenység 
 



 

 

Az igazgatásrendészeti osztályon 2019. évben 1.145 szabálysértési eljárás indult, ebből 867 
feljelentést kiskunhalasi lakosok ellen tettek (2018. évben 1.298 feljelentésből 1.177 volt 
kiskunhalasi lakos). 
 
Az értékelt időszakban 1.202 helyszíni bírság végrehajtási eljárás iktatása történt, 2018. évben 
helyszíni bírság végrehajtási eljárása miatt 1.253 ügy keletkezett.  
 
Az el nem bírált ügyek aránya 2019. évben alacsony, az összes iktatott feljelentés 4,96 %-a nem 
került el nem bírálásra (57 db ügy). 
 
Jogorvoslatok terén 2019. évben 40 meghallgatás tartása iránti kérelem, és 13 kifogás érkezett 
hatóságunkhoz (2018. évben 32 meghallgatás tartása iránti kérelem, és 15 kifogás beadvány 
benyújtására került sor).  
 
A nyilvántartott összes lőfegyverek száma évről évre folyamatos növekedést mutat, 2019. 
évben 2.451 db vadászlőfegyvert tartottunk nyilván illetékességi területünkön. (2018. évben 
2.411 db). Ezzel összhangban a fegyvertartók száma 817 fő, ebből 164 fő kiskunhalasi (az ezt 
megelőző évben 812 főből 169 fő kiskunhalasi lakos rendelkezett fegyvertartási engedéllyel, és 
lőfegyverrel). 
 
 
7.A bűn- és baleset-megelőzés 
 
7.1. A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai 
 

A Kiskunhalasi Rendőrkapitányság évek óta hatékony tevékenységet folytat, és folytatott  a 
bűnmegelőzés területén. 2019. évben a D.A.D.A. program továbbra is jelentős szereppel bírt.  
 
2019. évben kiemelt figyelmet fordítottunk a szórakozóhelyek ellenőrzésére, annak érdekében, 
hogy a fiatalok elkerüljék a különböző tudatmódosító szerek kipróbálását, és használatát.  
Feladatként tűztük ki, hogy az idősek, és a külterületen élők biztonságban legyenek, hogy 
ismerjék meg azokat a módszereket, melyekkel hatékonyan tudnak tenni áldozattá válásuk 
elkerülésének érdekében. Ennek megfelelően több nyugdíjas klubban is tartottunk előadást, 
részt vettünk közmeghallgatáson, falunapon, egyéb rendezvényeken. 
 
Az elmúlt évre már minden Kiskunhalasi óvoda csatlakozott az OVI-ZSARU programhoz, így 
minden óvodás kapcsolatba kerülhetett a rendőrséggel, a megelőzési programokkal. 
 
Az általános és középiskolai diákok hiányzásainak mérsékléséhez segítséget kaptunk az 
intézmények szociális segítőitől, akik napi kapcsolatban állnak a hátrányos helyzetű 
családokkal.  
 
A jelzőrendszer tagjaival rendszeres volt a kapcsolattartás, így egymás munkáját segítve 
kölcsönösen tájékoztattuk a résztvevő feleket a különböző feladatokról. Igény és szükség 
szerint esetmegbeszéléseket tartunk.  
 
A közterület-felügyelőkkel, a mezőőri szolgálattal, és a tanyagondnokokkal jellemzően napi 
szintű volt a kapcsolattartás. Amennyiben az iskolák, játszóterek, orvosi rendelők, kórház, 
különböző közintézmények környékén olyan szabálysértést, illetve bűncselekmény elkövetését 



 

 

tapasztalták, amihez rendőri segítség és intézkedés kellett, soron kívül adtak jelzéseket 
részünkre, és együttműködtek az így adódó feladatok végrehajtásában. 
 
7.2. A gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése 
 
Az iskolákban és azon kívül előforduló, gyermekeket veszélyeztető tényezők felmérése után, 
több alkalommal szerveztünk akciókat a délelőtti, délutáni, és esti órákban is, abból a célból, 
hogy az iskolakerülő diákokat feltérképezzük, valamint képet kapjunk az esetleges 
alkoholfogyasztási szokásaikról.  
Az iskolai ifjúságvédelmi koordinátorokkal és segítőkkel szorosan együttműködve igyekeztünk 
megjeleníteni a fiatalok deviáns csoportjait, az elkövetővé és áldozattá válás megelőzése, 
illetőleg a bűncselekmények megelőzése érdekében többször is tartottunk esetmegbeszéléseket. 
Az iskolák rendezvényein különböző felvilágosító előadások megtartásával, évek óta részt 
vettünk.  
 
7.3.  A hozzátartozók közötti erőszak helyzete, áldozatvédelem 
 
A rendőri állomány minden tagja kiemelt feladatként kezelte 2019. évben is  a hozzátartozók 
közötti erőszak kérdését. A járőrök és a körzeti megbízottak által jelzett esetekben konkrétan 
megállapítható, hogy a rendőri intézkedések magánlakásban kerültek foganatosításra, mely 
során valamennyi esetben sor került a sértettek részére a jogorvoslati lehetőségek ismertetésére. 
Többnyire a hosszú ideje konfliktusos viszonyban élő családtagok között zajló családon belüli 
erőszak volt a jellemző.  
 
7.4 Áldozatvédelem 
 
A Kiskunhalasi Rendőrkapitányságon az áldozatvédelmi referens folyamatosan figyelemmel 
kísérte az áldozatvédelmi feladatokat, a szükséges igazolások és kérelmek kitöltéséhez 
segítséget nyújtott. Egy esetben került sor állami kárenyhítés igénybevételére, ez még jelenleg 
is folyamatban van. Az áldozatok és sértettek kihallgatásuk során tájékoztatást kaptak az 
áldozatvédelem lehetőségeiről és fajtáiról.   
 
7.5.  A kábítószer prevenció helyzete, helyzete (ezen belül „A szülők és a családok a Rendőrség 
kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében" című programterv tapasztalatai). 
 
2019. évben is működtettük a központilag elrendelt programokat - DADA, ELLEN-SZER, 
ezeken kívül több rendezvényen szórólapokat helyeztünk el, hogy az elérjen a veszélyeztetett 
korosztályhoz. Az Iskolai Bűnmegelőzési Tanácsadó Szolgálatot, valamint a drogprevenciós 
tanácsadói feladatokat is elláttuk. A drogpreveciós tanácsadó 2019. évben is a szülők 
rendelkezésére állt, rendszeresen fogadóórát, telefonos ügyeletet tartott, valamint 
elektronikusan is elérhető volt, lehetőség és igény szerint részt vett a szülői értekezleteken, ahol 
a szülők számára felvilágosító előadást tartott. Ez utóbbi azonban nem hozta meg a várt 
eredményt, hiszen a szülők nem keresték a drogprevenciós tanácsadót, sem személyesen, sem 
telefonon, sem elektronikus úton. Keressük az alternatív lehetőségeket, hogy minél több 
szülőhöz jussunk el annak érdekében, hogy a gyerekek érdekében közösen kell munkálkodunk. 
 
A DADA és ELLEN-SZER program oktatásán kívül, több iskolába és kollégiumba is 
eljutottunk, a kábítószer, és az újonnan megjelent tudatmódosító szerek, és a dizájner drogok 
fogyasztásának megelőzésével kapcsolatban tartottunk előadást.  
 



 

 

A városi és vidéki rendezvényeken – családi nap, autómentes nap, sörfesztivál, polgárőr- és 
falunap – több alkalommal is részt vettünk, ahova több témakörben is vittünk szóróanyagot, 
teszteket és kérdőíveket bocsátottunk az érdeklődők rendelkezésére. Kerékpárokat 
regisztráltunk a BIKE SAFE program keretén belül, aminek nagy sikere volt.  
 
Az országban elsőként a roma és hátrányos helyzetű diákoknak szerveztünk Police Café 
módszerrel foglakozásokat a Kiskunhalasi Felsővárosi Általános Iskola, a Kiskunhalasi 
Kertvárosi Általános Iskola, a KSZC Vári Szabó István Szakiskola és Kollégium, valamint a 
Kiskunmajsai Arany János Általános Iskola részvételével. A Kiskunhalasi CNÖ kérésére a 
Rostás Lászlóról elnevezett cigány közösségi házban 2019. november 20-án 24 fő cigány 
származású 7. és 8. osztályos tanulónak 9 rendőr közreműködésével szerveztünk hasonló 
foglakozást. A téma a diákok távoltartása a drogtól volt. Kis csoportokban az asztalgazdák 
bevonásával beszélgettünk a drogokról, hogy miért próbálják ki, mit lehetne helyette csinálni, 
milyen következményei lehetnek a fogyasztásának, hova fordulhatnak segítségért.  
 
7.6. Megelőző vagyonvédelem 
 
A bűnügyi osztály állománya a közrendvédelmi osztály munkatársaival közösen elemzi a helyi 
vagyon elleni bűncselekményeket, a sajtóban ennek megfelelően próbálunk megelőző 
felhívásokat közreadni. Tájékoztatjuk a lakosságot a vagyon elleni bűncselekmények 
alakulásáról, felhívjuk a figyelmet az új típusú bűnelkövetési módszerekre, az azokkal 
szembeni védekezés lehetőségeire. Az ügyfelek részére kialakított váróhelyiségben biztosítjuk 
a vagyonvédelmi tájékoztatók hozzáférhetőségét, valamint a rendezvényeken is biztosítunk 
szóróanyagot. A többi szakterület bevonásával részt veszünk különböző fórumokon – 
kistérségi, lakossági, polgárőr – és rendezvényeken. 
A korábban már felsorolt rendezvényeken kívül a tanyás és piacos akciók azok, amikor az 
időskorúakkal kapcsolatba tudunk lépni, és elmondani, hogy hogyan kerüljék el az áldozattá 
válást. A sajtóközleményekben egyes bűncselekmények kapcsán megelőzési tanácsokat is 
adunk. A diákok oktatása során az őket és családtagjaikat - főleg az időskorúak, egyedülállók, 
külterületen élők – fenyegető veszélyek megismertetésére is nagy hangsúlyt fektetünk.  
A témához kapcsolódó szóróanyagokat a rendezvényeken hozzáférhetővé tesszük, a 
megelőzési plakátok elhelyezésével pedig széles körben kaphatnak tájékoztatást az érintettek 
és veszélyeztetettek.  
Korábban két középiskolával kötöttünk együttműködési megállapodást az érettségihez 
szükséges 50 órás közösségi munkával kapcsolatban. A diákokat bevonjuk a prevenciós 
munkába, szórólapok osztásába, figyelemfelkeltő akciókba - mindenszentek, karácsony, 
ballagás, húsvét, vásárnapok. 
 
7.7. Az Iskola Rendőre Program értékelése 
 
Kiskunhalason az értékelt időszakban 6 általános iskola napi tevékenységében vett részt 
összesen 3 fő iskolarendőr. Az iskolarendőrök folyamatosan tartották a kapcsolatot az oktatási 
intézmények vezetőivel, az intézményekben szórólapokat, plakátokat helyeztek ki, rendszeres 
bűn-, és baleset-megelőzési tevékenységet folytattak.  
 
A múlt tanévben minden általános iskolában tartottunk előadást a már említett „Safer Internet 
Day” keretein belül a biztonságos internethasználat propagálásáért, és a már szintén ismertetett 
„Nyár veszélyei”-nek elkerülése érdekében. A tanév végén és e tanév elején több óvódás és 
általános iskolás csoport tett látogatást a rendőrkapitányságon, ahol játékos formában bűn-, és 
baleset-megelőzési foglalkozásokon vettek részt.   



 

 

 
A nyári szünetben is több csoport érkezett hozzánk, a cserediákoktól kezdve a táborozókon 
keresztül, a nyári napközisekig sok-sok gyerekcsoport, különböző korosztályból. Ezeken a 
foglakozásokon is sok segítséget kaptunk az aktuálisan szolgálatban levő iskolarendőröktől. 
 
 
8. Együttműködés 
 
Kapcsolatunk Kiskunhalas Város Önkormányzatával követelményeknek megfelelő szintű. A 
Kiskunhalasi Járás illetékességi területén megtartott Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórum és 
Egyeztető Fórumokon a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság, illetőleg a Kiskunhalasi 
Rendőrkapitányság képviselőin a járás polgármesteri hivatalainak, oktatási intézményeinek, 
polgárőr egyesületeinek képviselői, az egyes kisebbségi önkormányzatok képviselői, és az 
egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek munkáltatóinak képviselői is részt vettek.  
Az Egyeztető Fórumokon közösen értékeltük a közbiztonsági, és bűnügyi helyzetet, valamint 
megvitattuk az értékelés során felmerülő problémákat, és kidolgoztuk a hatékonyabb 
együttműködés feltételeit.  
 
A Kiskunhalasi Járásbírósággal, illetőleg a Kiskunhalasi Járási Ügyészséggel 
együttműködésünk kiemelkedő. A napi szintű kapcsolattartás és együttes munka eredményes 
bűnüldözést tesz lehetővé.  
Kapcsolatunk az egyházakkal nem csak a jelentősebb ünnepekre tehető, hanem szinte havi 
rendszerességgel találkozunk azok vezetőivel, képviselővel a felmerülő problémák azonnali 
orvoslása céljából.  
 
Az oktatási intézményekkel, és civil szervezetekkel folytatott együttműködés során szintén a 
folyamatos jellegű konstruktív együttműködés létrehozása és fenntartása a cél.  
 
A bűn-, és baleset-megelőző programunk végrehajtása során – a már említett módokon - a 
kiskunhalasi általános iskolák részt vesznek az iskolarendőr programban, ezáltal szorosabb 
kapcsolat alakult ki a pedagógusok, iskolarendőrök között, mely tulajdonképpen egy 
jelzőrendszerként is funkcionál, mellyel biztosítható a bűn-, és baleset-megelőzés 
eredményessége.  
 
Kiemelkedő a polgárőr egyesületekkel, és az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek 
vonatkozásában a munkáltatójukkal kötött megállapodásokban foglaltak végrehajtása. A közös 
szolgálatellátás eredményeként rendkívül nagy fejlődés tapasztalható az együttműködés 
színvonalában.  
 
Kiskunhalas városban működő polgárőr szervezettel a kapcsolatot a Közrendvédelmi Osztály 
Körzeti Megbízotti Alosztály alosztályvezetője tartja.  
 
Közös szolgálatokat többnyire a körzeti megbízottak terveznek saját településeiken, azonban 
Kiskunhalas városban is számos esetben előfordul, például nagyobb szabású, városi 
rendezvények (pl.: Borudvar, Szüreti Fesztivál, különböző futóversenyek) alkalmával, iskola 
szezonban azok környékén lévő gyalogátkelőhelynél történő forgalomsegítésnél. Ezen felül 
minden hónap első vasárnapján megtartott kirakodó vásárban is közös szolgálatok kerülnek 
végrehajtásra. 
 
A Kiskunhalas városban működő polgárőrszervezet főállásban 5 fő polgárőrt foglalkoztat, akik 



 

 

2019. évben is segítették a belvárosban a gyalogosforgalom gyalogátkelőhelyen történő 
áthaladását.  
 
A Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatalon belül működő Önkormányzati Rendészettel 
különösen jó kapcsolat alakult ki. Az Önkormányzati Rendészeten belül a mezőőrséggel és a 
közterület-felügyelettel történő együttműködés emelhető ki. 
 
A mezőőrséggel kialakított kapcsolatunk napi szintű. A mezei őrszolgálat munkatársainak 
szolgálatátadása a kapitányság objektumában került kialakításra, így szolgálatuk 
megkezdésekor kölcsönös tájékoztatás valósul meg, az információáramlás kétirányú. A közös 
szolgálatok előnye a Kiskunhalas várost övező kiterjedt tanyás, külterületi rész megismerése, 
amely nagyban elősegíti a közterületi állomány helyismeretének bővítését, az esetlegesen 
problémás, külterületen élő személyek feltalálási helyének megismerését. 
 
A 2016. év utolsó negyedévében kialakított gyakorlatot – mely szerint minden héten péntek, 
illetve szombat este 2-2 fő közterület-felügyelővel került a közterületi állomány megerősítésre, 
– 2019. évben is folytattuk. 2019. évben a közös szolgálatok száma jelentősen csökkent, 
melynek oka legtöbbször az előre nem tervezhető – őrzési, kísérési – feladatok végrehajtása 
volt. 
A havonta megtartott kirakodóvásárban is rendszeres a közös szolgálat ellátás, amelyek 
alkalmával az állatvásárra valamint az árusítóhelyekre vonatkozó szabályok ellenőrzésére is 
kiterjedt a feladatellátás. 
 
A heti rendszerességgel megtartott koordinációs értekezleten az Önkormányzati Rendészet 
vezetője vagy a közterület-felügyelők csoportvezetője is eseti jelleggel jelen volt.  
 
Mobiltelefonon keresztül a közös szolgálat ellátás megszervezése megoldott. Gyakorlatban a 
közös szolgálatok többsége piac napokra tehető. Ezeken a napokon a piac körüli parkolás 
szokott problémát okozni, mivel a parkolóhelyek korlátozott számban állnak rendelkezésre a 
környékben. A közös szolgálatoknak köszönhetően egyre kevesebb ilyen jellegű probléma 
merül fel. 
 
A különböző szociális segélyek kifizetésekor az önkormányzat részéről érkező kéréseknek 
megfelelően, a kifizetőhelyeken történő állandó vagy visszatérő jellegű rendőri jelenlétet a 
szolgálati feladatok sérelme nélkül, minden alkalommal teljesítettük. 
 
A Kiskunhalasi Rendőrkapitányság illetékességi területén lévő  vadásztársaságoknál működő 
hivatásos vadászokkal a körzeti megbízottak alakítottak ki szorosabb kapcsolatot 
településeiken. A vadásztársaságok tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérik, a 
szükséges ellenőrzéseket szolgálati feladataik közé ütemezik. Közös szolgálatot az adott 
település helyi sajátosságainak figyelembe vételével terveznek. 
 
Erdészekkel, erdészeti szakszemélyzettel, továbbá tanyagondnokokkal is a körzeti megbízottak 
látnak el közös szolgálatot, természetesen a szolgálati feladatok függvényében. A napi szintű 
kapcsolattartás zökkenőmentesen működik közöttük. 
Társszervekkel a kapcsolatunk folyamatos, rendszeresen hajtunk végre közös szolgálatokat, 
ellenőrzéseket a Nemzeti Adó-, és Vámhivatallal, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatósággal, illetőleg a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósággal.  
 



 

 

Kiemelkedő az együttműködésünk a Készenléti Rendőrség Kelet-Magyarországi 
Határrendészeti Igazgatóság, Határvadász Bevetési Főosztály IV. XXVII. Határvadász 
Bevetési Osztályával, valamint a 2017. május 01-től szintén Kiskunhalason működését 
megkezdő Készenléti Rendőrség Kelet-Magyarországi Határrendészeti Igazgatóság, 
Határvadász Bevetési Főosztály IV., XXVIII. Határvadász Bevetési Osztályával.  
 
 

IV. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra  
 

A 2019. évre stratégiai célként többek között a lakosság szubjektív közbiztonságérzetét 
befolyásoló jogsértések - ezen belül, a közterületen elkövetett, illetve a kiemelten kezelt 
bűncselekmények – felderítési-, és nyomozás-eredményességének megtartása, lehetőség szerint 
javítása, a rendőrkapitányság illetékességi területén a közlekedésbiztonsági helyzet javítása, 
valamint az ittas állapotban történő járművezetés hatékony kiszűrése, szankcionálása, és a 
passzív biztonsági eszközök használatának kiemelt ellenőrzése került meghatározásra.  
 
Ennek megfelelően 2019. évben a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma 
csökkent, a nyomozáseredményességi mutatók is jó eredményességről adnak számot.   
Halálos kimenetelű baleset 2019. évben nem történt, mint ahogyan az előző évben sem, a súlyos 
sérüléses balesetek számában azonban növekedés tapasztalható.  
 
A stratégiai célkitűzéseinkkel kapcsolatos feladatokat időarányosan végrehajtottuk. 2019. 
évben a számunkra meghatározott teljesítménykövetelmény-minimumok 92,36 %-os 
eredménnyel teljesültek. 
 
 
Elért eredményeinkre alapozva, a 2020. évre az alábbi célokat tűzöm ki: 
 
1. A szélsőségektől mentes, kiegyensúlyozott biztonsági helyzet fenntartása, a helyi és területi 

közbiztonsági, valamint bűnüldözési adatokra és szempontokra rugalmasan reagáló 
közterületi jelenlét folyamatos biztosítása, valamint a kül- és tanyás területek 
közbiztonságának fenntartása érdekében, a polgárőr egyesületekkel és a rendészeti feladatot 
ellátókkal való együttműködés erősítése, a térfigyelő rendszerek fejlesztéséből adódó 
lehetőségek kihasználása.  

 
2.  A közlekedésbiztonsági helyzet javítása, különösen a személyi sérüléssel járó, illetve halálos 

balesetek számának további csökkentése érdekében, az azokat leggyakrabban okozó 
közlekedési magatartásformák, kiemelten az ittas gépjárművezetés elleni következetes 
fellépés. 

 
3. A bűncselekmények nyomozás-eredményességének megtartása, a kiemelten kezelt 

bűncselekmények esetében javítása, a nyomozások időszerűségével összefüggő elvárások 
teljesítése. A sértetti jogok biztosítása, kiemelten a különleges bánásmódot igénylő, és a 
kiskorú személyek jogainak érvényesítése, a kármegtérülés javítása. Az illegális 
migrációhoz kapcsolódó bűncselekmények felderítésével, megakadályozásával 
kapcsolatban jelentkező feladatok maradéktalan teljesítése. 

 
4. Az igazgatásrendészeti szakterületen a gyors és eredményes eljárások lefolytatási 

gyakorlatának megszilárdítása mellett, az általános szabálysértési hatáskör átvétele a járási 
hivataloktól 2020. március 1.-jei hatállyal, a hatáskörök bővülésével összefüggő előkészítő, 



 

 

felkészítő, humán, valamint a hatáskörök gyakorlásának megvalósításával kapcsolatos 
többletfeladatok kiemelten kezelése. 

 
5. A hivatásos állomány tagjainak a migrációs helyzet kedvezőtlen alakulásából adódható 

rendkívüli helyzetek kezelésére irányuló felkészítéséből, továbbá a szakképzési rendszer 
átalakításából, valamint az utánpótlást biztosító toborzás szervezéséből adódó feladatok 
eredményes végrehajtása. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót vitassa meg, a témával kapcsolatos 
észrevételeiket, javaslataikat tegyék meg, és a beszámolót elfogadni szíveskedjenek.  
 
Kiskunhalas, 2020. június 18. 
 
 
     
     Tisztelettel:  
 
         

Dr. Vaslóczki Ferenc r. alezredes 
            kapitányságvezető 

 


