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I. Bevezetés 

 

A Hajdúnánási Rendőrkapitányság (a továbbiakban: rendőrkapitányság) illetékességi területe 

547,27 km2, ahol 28 740 ember lakik. A rendőrkapitányság illetékességi területén két város és 

négy község helyezkedik el.  

 

A rendőrkapitányság szervezetében egy önálló osztály jogállású rendőrőrs működik Polgár 

székhellyel. 

 

A rendőrkapitányság székhelye az egyben járási székhelyi funkciót is betöltő Hajdúnánás 

város, ami a megyeszékhelytől, Debrecentől észak-nyugati irányban 40 km, Nyíregyházától 

délnyugatra 25 km távolságra található. A rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozik 

Polgár város, valamint Görbeháza, Újtikos, Folyás és Tiszagyulaháza települések.  

 

Az illetékességi terület nagysága és földrajzi tagoltsága alapvetően meghatározza a szolgálati 

feladatok szervezésének, ellátásának módját. 

 

Az illetékességi területet az M3 autópálya Polgár város közigazgatási határától Hajdúdorog 

közigazgatási határáig szeli át, és érinti a Polgár-Debrecen közötti M35 autópálya 0+000-

1+850 km közötti szelvénye is. 

Két főútvonal halad át a területen, a 36-os főút a 0+000 km szelvénytől a 12+130 km 

szelvényig és a 35-ös főút a 22+885 km szelvénytől a 41+200 km szelvényig. 

A rendőrkapitányság illetékességi területét átszeli még a Debrecen-Tiszalök közötti 

vasútvonal, ami Hajdúnánás várost érinti, utasforgalma csekély.  

 

A rendőrkapitányság a 2019. évi munkáját a korábban meghatározott stratégiai célok és az 

elmúlt évi célkitűzések – az állampolgárok szubjektív közbiztonságérzetének javítása, a 

közrend és közbiztonság megszilárdítása, a törvényes és a hatékony szakszerű magas 

minőségű rendészeti szolgáltatások feltételeinek megteremtése – szellemében végezte.  

 

Polgár területén kirívóan durva, a lakosság jelentős részét nyugtalanító, a társadalomra 

kiemelten veszélyes bűncselekmény nem fordult elő.  

 

Összességében megállapítható, hogy a rendőrkapitányság tevékenysége 2019-ben 

kiegyensúlyozott volt. A városban a bűnügyi, a köz- és a közlekedésbiztonsági helyzet 

szélsőségektől mentes volt, az mind a szakmai, mind pedig a lakossági elvárásoknak 

megfelelően alakult. 

 

II. A közbiztonsági helyzet értékelése 

 

1. A bűnügyi helyzet bemutatása 

 

A rendőrkapitányság illetékességi területén 2019-ben az összes rendőri eljárásban regisztrált 

bűncselekmények száma 2018-hoz képest 13,9 %-kal, 330-ról 376-ra emelkedett.  

 

A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények száma 2019-ben 15,8 %-kal, 120-ról 

139-re emelkedett.  

 

A 100 ezer lakosra vetített regisztrált bűncselekmények száma a 2018. évi 1141,6-ról a 2019. 

évben 1308,3-ra, 14,6 %-kal emelkedett.  
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A regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények száma 2018-hoz képest 2019-ben 186-ról 

149-re, azaz 19,9 %-kal esett vissza.  

Ezek közül a garázdaságok száma 45-ről 19-re, a testi sértések száma 50-ről 36-ra 

mérséklődött. A testi sértések körében 28-ról 19-re csökkent a súlyos sérüléssel járó 

bűncselekmények száma. 

 

Ellenkező irányú változás, de hasonló tendencia állapítható meg a lopások tekintetében. 2019-

ben 79, míg a 2018. évben 69 lopást regisztráltunk, ami 14,5 %-os emelkedést jelent. A 

lopáson belül a zárt gépjármű-feltörések száma 2 volt, személygépkocsi-lopást pedig nem 

regisztráltunk a 2019. évben. 

 

A lakásbetörések tekintetében is további jelentős mérséklődés volt regisztrálható a 2019. 

évben, 15-ről 10-re csökkent a regisztrált cselekmények száma. 

 

A rongálások vonatkozásában is mérséklődés volt tapasztalható, a 2018. évi 6-ról 5-re 

csökkent a bűncselekmények száma. 

 

Az orgazdaságok miatt indított bűncselekmények számában is csökkenés mutatkozott, a 2019. 

évben nem regisztráltunk ilyen bűncselekményt, 2018-ban 2 orgazdaság regisztrálására került 

sor. 

 

Segítségnyújtás elmulasztása bűncselekményt 1 esetben, míg cserbenhagyás bűncselekményt 

egy esetben sem regisztráltunk.  

 

A rablások számában csökkenés tapasztalható, ebben a kategóriában 2-ről 1-re mérséklődött a 

regisztrált bűncselekmények száma. 

 

Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény (a terjesztői magatartások tekintetében) 2 esetben 

került regisztrálásra 2019-ben a rendőrkapitányság illetékességi területén, ami megegyezik az 

előző év adatával. 

 

Kiskorú veszélyeztetése bűncselekményt nem regisztráltunk a 2019. évben. 

 

A fenti adatokból megállapítható, hogy a rendőrkapitányság illetékességi területén elkövetett 

bűncselekmények száma az utóbbi évben minden kategóriában csökkenő tendenciát mutat. A 

közterületen elkövetett bűncselekmények számában regisztrált emelkedés oka, hogy bővült az 

e körben számba vehető bűncselekmények köre. 

 

A regisztrált bűncselekmények száma a székhelyi településen 205-ről 256-ra, 24,9 %-kal 

emelkedett.  

Az illetékességi terület másik városában, Polgáron stagnált a regisztrált bűncselekmények 

száma, mindkét évben 89 bűncselekményt regisztráltunk. A négy községben összesen 31 volt 

a regisztrált bűncselekmények száma.  

 

A rendőrkapitányság illetékességi területén a szervezett bűnözés jelenlétéről továbbra sem 

beszélhetünk. Egyedi, új elkövetési módszerek nem jelentek meg. Az informatika fejlődésével 

továbbra is gyakoriak a különböző közösségi portálokon, online piactereken elkövetett 

csalások.  

A bűnözés változása az előzőekben leírtak irányába várható, azaz minél inkább teret nyer az 

elektronikus piactereken történő üzletkötés, annál gyakrabban válhatnak az óvatlan szereplők 

áldozattá. Ennek megelőzése nagyobb és hatékonyabb médianyilvánossággal lehet 
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eredményesebb, valamint jelentős szerepe lehet az internet felelős használata minél szélesebb 

körű elterjedésének. 

 

Polgár város területén a rendőri eljárásokban regisztrált bűncselekmények száma a 2018. évhez 

viszonyítva a 2019. évben nem változott, mindkét évben 89 bűncselekmény regisztrálására 

került sor. 

 

A város közterületein elkövetett regisztrált bűncselekmények száma 32-ről 30-ra csökkent a 

2019. évben. 

 

A regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények száma tovább csökkent, 2018-ban 61, 2019-

ben 33 bűncselekmény regisztrálására került sor.  

 

A bűnözés struktúrájában Polgáron sem következett be lényeges változás, a regisztrált 

bűncselekmények döntő többsége a vagyon elleni, a köznyugalom elleni, valamint az élet, a 

testi épség és az egészség elleni bűncselekmények csoportjába tartozik. A fő kategóriákon 

belül továbbra is a vagyon elleni bűncselekmények fordulnak elő a legnagyobb arányban. A 

gyakoriságuk alapján legjellemzőbb bűncselekmények a lopás, a testi sértés és a garázdaság. 

 

A 2018. évhez viszonyítva a 2019. évben a vagyon elleni bűncselekmények közül a lopások 

száma a városban 25-ről 14-re, e kategórián belül a lakásbetörések száma 9-ről 3-ra csökkent.  

 

A regisztrált bűncselekményeken belül a második leggyakrabban elkövetett bűncselekményi 

kategória az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények voltak. E körben a testi 

sértések fordulnak elő a legnagyobb számban. A Polgáron regisztrált testi sértések számában 

nem történ változás, az értékelt és a bázis évben is 14 e kategóriába tartozó bűncselekmény 

regisztrálásra került sor.  

 

A garázdaság bűncselekmények száma jelentős csökkenést mutat, 10-ről 3-ra csökkent a 

regisztrált bűncselekmények száma e körben. A garázdaságok elkövetésére jellemző, hogy 

azok döntően továbbra is az esti órákban a településen található szórakozóhelyek működéséhez 

köthetőek, jellemzően azok közelében történnek. 

 

A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények körébe tartozó rablás regisztrálására nem került 

sor a városban 2019-ben. 

 

2. A bűnüldöző munka értékelése 

 

A rendőrkapitányság illetékességi területén 2019-ben az összes rendőri eljárásban regisztrált 

bűncselekmények tekintetében a nyomozáseredményesség 91,2 %-ról 91,4 %-ra, 

0,2 százalékponttal javult. 

 

A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója 

2018-ban 98,3 % volt, ami 2019-ben 2,6 százalékponttal, 95,7 %-ra csökkent.  

 

A regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményessége javult, hiszen míg 

2018-ban 87,4 %-os volt ez a mutató, addig 2019-ben már 88,1 %, azaz 0,7 százalékponttal 

magasabb.  

 

Az egyes kiemelten kezelt bűncselekmények körében a testi sértések 

nyomozáseredményessége 100,0 % volt, ezen belül a súlyos testi sértések tekintetében ez a 
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mutató szintén 100,0 % volt. A garázdaságok nyomozáseredményessége a 2018. évhez 

hasonlóan ismét 100,0 % volt. 

 

A vagyon elleni bűncselekményeken belül a lopások nyomozáseredményessége a 2019. évben 

77,3 % volt, ami 6,7 százalékpontos emelkedést jelent a 2018. évi 70,6 %-os mutatóhoz 

viszonyítva. 

 

A lakásbetörések nyomozáseredményességi mutatója 73,3 %-ról 100,0 %-ra, 

26,7 százalékponttal emelkedett a 2018. évi adathoz képest. 

 

A rablás bűncselekmény nyomozáseredményességi mutatója 2019-ben is 100,0 % volt. 

 

A rongálások tekintetében is emelkedés volt tapasztalható, hiszen 2018-ban 66,7 % volt a 

nyomozáseredményességi mutató, 2019-ben pedig 80,0 %, ez 13,3 százalékpontos javulást 

jelent. 

 

3. A tulajdon elleni szabálysértések értékelése 

 

A rendőrkapitányság állománya 2019-ben is kiemelten kezelte a tulajdon elleni 

szabálysértések visszaszorítását, az ismeretlen elkövetők felderítését, valamint ezen belül a 

tettenérések számának növelését és az őrizetbe vételek melletti gyorsított bíróság elé állítások 

végrehajtását.  

 

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a 2019. évben sem került sor helyszíni bírság 

kiszabására tulajdon elleni szabálysértést elkövető tetten ért személlyel szemben. Ilyen 

esetekben a törvényi feltételek fennállása esetén a szabálysértési eljárás alá vont személyekkel 

szemben szabálysértési őrizetbe vétel mellett intézkedett hatóságunk a gyorsított bírósági 

eljárás lefolytatására. A 2019. évben 23 személy tekintetében intézkedtünk az őrizetbe vétel 

elrendelése felől. 

 

A rendőrkapitányság illetékességi területén 2019-ben a tulajdon elleni szabálysértések száma 

emelkedett, 2018-ban 128, míg 2019-ben 138 ilyen szabálysértés regisztrálására került sor.  

A tulajdon elleni szabálysértések körében a felderítési mutató a 2019. évben 51,3 % volt, ezen 

belül a lopások körében a bolti lopások nélkül számított ismeretlen tetteses felderítési mutató 

54,0 % volt. 

 

A 2019. évben Polgáron a tulajdon elleni szabálysértések száma 33-ról 45-re emelkedett. Az 

összes tulajdon elleni szabálysértések körében a felderítési mutató Polgár város tekintetében 

56,5 % volt. Ezen belül a lopások körében a bolti lopások nélkül számított ismeretlen tetteses 

felderítési mutató 50,0 % volt.  

 

4. A közlekedésbiztonsági helyzet értékelése 

 

A hazai közlekedéspolitikai célkitűzésekkel összhangban a 2019. évben is egyik fő célunk volt 

az, hogy a rendőrkapitányság illetékességi területén bekövetkezett személysérüléses balesetek 

számát és ezzel párhuzamosan a közlekedési balesetben megsérült személyek számát tovább 

csökkentsük. 

 

A bekövetkezett személysérüléssel járó balesetek száma a 2018. évhez viszonyítva 29,7 %-

kal, 37-ről 48-ra nőtt. A 2019. évben 12-vel többen sérültek meg a balesetekben, mint a 2018. 

évben (51→63). 
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A 2019. évben a halálos balesetek száma 2-ről 3-ra, a könnyű sérüléssel járó közlekedési 

balesetek száma 26-ról 30-ra, míg a súlyos sérüléssel járó közlekedési balesetek száma 9-ről 

15-re emelkedett.  

 

A közlekedési balesetekben elhunytak száma 2-ről 3-ra, a 8 napon belül gyógyuló, könnyű 

sérülést szenvedett személyek száma 38-ról 43-ra, a súlyos sérülést szenvedett személyek 

száma pedig 11-ről 17-re emelkedett. 

 

A közúti közlekedésben az egyik legnagyobb veszélyforrás az ittas állapotban történő 

járművezetés. Ezek száma a 2018. évhez képest emelkedett, 2019-ben 10, míg 2018-ban 4 

alkalommal volt a közlekedési baleset okozója ittas állapotban. 

 

A 2019. évben a sebesség helytelen megválasztása volt a balesetekhez vezető fő ok, 20 

alkalommal, az összes baleset 41,7 %-a következett be ilyen ok miatt. Az elsőbbségi szabályok 

megsértése 17 esetben, az összes baleset 35,4 %-ában volt oka a bekövetkezett baleseteknek. 

A kanyarodási szabályok megsértése 7 alkalommal vezetett személysérüléssel járó 

közlekedési balesethez.  

Ez a három fő ok évek óta felváltva vezeti a baleseti statisztikákat, a rendőrkapitányság 

illetékességi területén a személysérüléssel járó közlekedési balesetek döntő többsége, 91,7 %-

a következett be e szabályok megsértése miatt. 

 

A balesetek döntő többségét, 62,5 %-át a személygépkocsi-vezetők (30 esetben) idézték elő. 

A személygépkocsi-vezetőket a kerékpárosok 25,0 %-kal (12 esetben) követik.  

 

Polgáron 2019-ben 13-ról 14-re emelkedett a személysérüléssel járó közúti közlekedési 

balesetek száma. Közlekedési balesetben a 2019. évben 25 fő sérült meg, ami 7-tel több, mint 

a 2018. évben. 

 

A város közigazgatási területén 2 halálos kimenetelű közlekedési baleset történt, emellett 2-

ről 6-ra emelkedett a súlyos sérüléssel, míg 10-ről 6-ra csökkent a könnyű sérüléssel járó 

balesetek száma.  

 

A városban az ittas vezetésből adódó közlekedési balesetek száma emelkedett, a 2019. évben 

2, a 2018. évben pedig 1 esetben játszott szerepet az alkoholfogyasztás a baleset 

bekövetkezésében. 

 

A balesetek legnagyobb százalékát Polgáron is a személygépkocsi-vezetők idézik elő, őket 

pedig a kerékpárosok követik.  

 

III. A rendőrkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedések  

és az azzal kapcsolatos feladatok 

 

1. A közterületi jelenlét mértéke, a közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata 

 

A rendőrkapitányság közterületi szolgálatot ellátó állománya a 2019. évben közterületen 3217 

fő részvételével 35 788 szolgálati órát teljesített. 

 

A 2019. évben a rendőrkapitányság személyi állománya 233 személyt fogott el, ezen belül 123 

főt bűncselekmény elkövetése miatt, 37 főt körözés alapján és 73 főt egyéb ok miatt.  

Az előállított személyek száma 316 fő volt, amiből 86 főt bűncselekmény gyanúja miatt 

állítottak elő.  
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Biztonsági intézkedések foganatosítására 275 esetben került sor. 

A 2019. évben a 310 elrendelt elővezetésből 147 végrehajtása volt sikeres. 

 

Alkoholteszterrel végzett alkoholszondás ellenőrzésre 15 490 esetben került sor, ami 177 

járművezető esetében pozitív eredményt mutatott. Velük szemben a befolyásoltság mértékétől 

függően szabálysértési, közigazgatási vagy büntetőeljárást indítottunk.  

 

Helyszíni bírság kiszabása 2145 fővel szemben 23 666 000 Ft összegben történt szabálysértés 

elkövetése miatt.  

 

Bűncselekmény elkövetése miatt 167 fő esetében büntető feljelentésre, szabálysértés 

elkövetése miatt 683 esetben szabálysértési feljelentésre került sor elsősorban közlekedési 

szabálysértések miatt. 

 

A rendőrkapitányság állománya hatékony kapcsolatot tart fenn a polgárőr egyesületekkel, a 

közterület felügyelettel és a mezei őrszolgálatokkal. A mezőőrök elsősorban Hajdúnánás és 

Polgár külterületén nyújtottak segítséget a nehezen megközelíthető, távol eső tanyákon és 

termőföldeken történő szolgálatellátásban.  

 

A 2019. évben a városban rendszeresek voltak a közbiztonsági akciók, fokozott ellenőrzések, 

amik a település közbiztonságának megszilárdítására, a lakosság közbiztonságérzetének 

növelése érdekében az állampolgárokat irritáló, bennük félelmet keltő jogellenes 

cselekmények megelőzésére, az őket leginkább sértő vagyon elleni bűncselekmények, 

közterületen elkövetett jogsértések, szabálysértések megelőzésére, megszakítására, az 

elkövetők felderítésére, felelősségre vonásuk kezdeményezésére irányultak. Kiemelten fontos 

az időskorúak sérelmére elkövetett erőszakos jellegű bűncselekmények megelőzése, valamint 

az ittas járművezetők kiszűrése és a közlekedési balesetek megelőzése. E feladatok 

végrehajtásába rendszeresen bevonásra kerültek a városban működő polgárőrök. 

 

2. A rendezvénybiztosítások 

 

A 2019. évben 69 rendezvény biztosítására került sor nyílt rendőri biztosítás révén, ezek 

rendkívüli esemény nélkül zajlottak le.  

 

A rendezvények biztosítása felügyeleti szolgálattal történt az ünneplők megzavarása nélkül, a 

megemlékezés méltóságának lehetővé tételével. 

 

3. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése 

 

A rendőrkapitányságon hat körzeti megbízotti státusz van állománytáblázat szerint 

rendszeresítve, ezek mindegyike feltöltött. A rendőrkapitányság illetékességi területén nincs 

olyan település, ami ne tartozna valamely körzeti megbízotti körzethez. A 

rendőrkapitányságon az egy körzeti megbízottra eső lakosok száma 4790.   

 

A körzeti megbízottak a fogadóórákat rendszerint megtartják, azonban ezeken az 

állampolgárok alig jelennek meg. Ennek oka, hogy a körzeti megbízottat a lakosság általában 

közterületen szolgálati időben, valamint az elérhetőségét biztosító telefonján keresi meg 

problémáival, nem ragaszkodnak a kötött időpontban tervezett fogadóórákon való 

megjelenéshez. 
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A körzeti megbízottak 2019-ben 10 büntető feljelentést, 129 esetben szabálysértési feljelentést 

tettek. Elfogást 54 esetben, előállítást 50 esetben foganatosítottak. Helyszíni bírságot 292 

alkalommal 2 673 000 Ft összegben szabtak ki.  

 

A körzeti megbízottak közül négyen a működési körzetükben található oktatási 

intézményekben ellátják az iskolarendőri feladatokat is. Szorosan együttműködnek a 

gyermekvédelmi jelzőrendszeri tagokkal, a gyermek- és ifjúságvédelem területén az oktatási 

intézményekkel, a helyi gyermekjóléti, gyámügyi szervekkel és a családsegítő szolgálatokkal.  

Gyermek veszélyeztetettsége esetén jelzéssel élnek feléjük a szükséges intézkedések megtétele 

érdekében. Alkalmanként meghívás alapján esetmegbeszéléseken vesznek részt.  

A körzeti megbízottak rendszeresen látnak el közös szolgálatot polgárőrökkel, elsősorban 

akkor, amikor egyedül vannak szolgálatban.  

 

4. Az igazgatásrendészeti tevékenység 

 

A szabálysértési feljelentések száma a 2019. évben 20,7 %-kal csökkent a 2018. évhez képest 

(852→676). A feljelentésekben szereplő egyes szabálysértések tekintetében minden 

kategóriában csökkenés történt. A közrend elleni szabálysértések száma 22-ről 18-ra, a kiemelt 

közlekedési szabálysértések száma 216-ról 178-ra, az egyéb közlekedési szabálysértések 

száma 601-ről 462-re csökkent. 

 

A vizsgált időszakban marasztalt 463 személyből 373 fővel szemben került sor pénzbírság 

kiszabásra 13 335 000 Ft összegben.  

2019-ben a járművezetéstől 55 szabálysértő eltiltására került sor, ami 21-gyel több mint a 

2018. évben. 

Az új szabálysértési törvény a meghallgatás nélküli határozatok ellen kifogás előterjesztésére 

nem biztosít lehetőséget, azonban az eljárás alá vont személy kérheti a meghallgatását. Ilyen 

meghallgatás iránti kérelmet 9 esetben nyújtottak be hatóságunkhoz.  

 

5. A bűn- és baleset-megelőzés 

 

A körzeti megbízottak, a járőrök, a szabálysértési előkészítő csoport tagjai, valamint a bűnügyi 

szolgálatot ellátók a mindennapi feladataik ellátása során bűnmegelőzési munkát is végeznek.  

 

A 2019. évben a két fő DADA oktató két osztályban 16 órát tartott. Az iskolákban 

tájékoztatókra került sor elsősorban a bűnmegelőzés és a drogprevenció témában, valamint 

felhívtuk a figyelmet az áldozattá válás elkerülésének lehetséges módszereire. Rendkívüli 

szülői értekezlet 6 esetben volt a kábítószer, az internet-biztonság és a közösségen belüli 

erőszak témakörében. 

 

A helyi írott és elektronikus sajtót kihasználva a lakosság rendszeresen tájékozódhat a 

megelőzés lehetőségeiről.  

 

„Az iskola rendőre” program keretén belül a kijelölt egyenruhás állomány rendszeresen 

látogatja az iskolákat, ahol osztályfőnöki órák keretén belül tart előadásokat a bűn- és baleset-

megelőzés témakörében. 

 

A fiatalkorú gyanúsítottak, illetve gyermekkorú elkövetők kihallgatását követően a 

rendszeresített adatlapon az ügy előadói tájékoztatják a gyámhivatalt (26 esetben) és a 

gyermekjóléti szolgálatot (23 esetben) az általuk elkövetett bűncselekményekről. A 

gyermekek veszélyeztetettségének észlelése okán 49 adatlap megküldése történt a 
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gyermekjóléti szolgálatnak. Szoros munkakapcsolat áll fenn a gyámügyi szervekkel, illetve a 

gyermekjóléti intézményekkel, ezért bármilyen gond, probléma felmerülése esetén azonnal fel 

tudjuk venni a kapcsolatot az illetékes szervekkel, akik hathatós segítséget nyújtanak. 

 

Hozzátartozók közötti erőszak miatt a 2019. évben 134 bejelentés érkezett, ennek során 10 

esetben készült határozat a bántalmazó személlyel szemben ideiglenes megelőző távoltartás 

elrendeléséről. A bántalmazások 7 esetben férj és feleség vagy élettársak közötti bántalmazás 

volt, míg 1 esetben testvér-testvér, további 1 esetben anyós-meny között történt a cselekmény. 

Hatóságunk az elrendelt ideiglenes megelőző távoltartások mindegyikében kezdeményezte az 

illetékes bíróságnál a megelőző távoltartás elrendelését. Több esetben lehetett megállapítani 

közrejátszó tényezőként az ittas állapotot, valamint a régóta elhúzódó családi konfliktust. 

 

Az áldozatvédelem területén az igazolásokat minden esetben továbbítjuk, amennyiben a sértett 

kárenyhítési kérelmet terjeszt elő.  

 

Az eltűnések miatti eljárások többségét az intézeti nevelt kiskorú személyek szökése miatti 

eljárások teszik ki. Ezek a fiatalok rendszeresen megszöknek az intézetből a családjukhoz, 

ismerőseikhez.  

Eltűnés miatt körözési eljárás a 2019. évben 472 ügyben folyt kiskorú személy eltűnése miatt, 

ebből 464 volt intézeti nevelt és 8 családból eltűnt személy. Felnőtt eltűnése miatt 8 esetben 

indult körözési eljárás, ebből egy esetben maradt ismeretlen az eltűnt személy tartózkodási 

helye. 

 

Az eltűnt személyek nagy többsége néhány nap, de maximum egy hónapon belül megtalálásra 

kerül.  

Az eltűnéses ügyek vizsgálata során nehézség többnyire az intézetből szökött 13-17 éves 

fiatalok esetében merül fel, akik már gyakran nem a szülőkhöz, rokonokhoz szöknek, hanem 

barátjukhoz, barátnőjükhöz, akiknek tartózkodási helye gyakran nem ismert a nevelőjük előtt 

sem. 

A másik nehézséget az időskorúak eltűnése okozza, akik gyakran betegségük, időskori 

demenciájuk miatt térben és időben nem vagy nem megfelelően tájékozódnak, eltévednek.  

 

A megelőző vagyonvédelmi tevékenység körében 2019-ben a bűnügyi szolgálat rendszeresen 

látott el a közrendvédelmi szakterület állományával közös közterületi járőrszolgálatot. Ezen 

kívül nyugdíjas klubokban is figyelemfelhívó tájékoztatásra, továbbá a helyi média 

segítségével több esetben felhívtuk a lakosság figyelmét a bűncselekmények és az áldozattá 

válás megelőzésének lehetőségeire. 

 

A 2019. évben az időskorúak sérelmére elkövetett jogsértések visszaszorítására tett 

intézkedések során 130 fővel 520 órában a körzeti megbízottak és a bűnügyi nyomozók együtt 

végeztek ellenőrzéseket, a polgárőrökkel és a mezőőrökkel közösen keresték fel az idős, 

egyedül élő személyeket a területükön. 

A külterületi ingatlanokban, a tanyákon élő idős személyek ellenőrzésére 32 esetben 56 fővel 

200 órában került sor a tanyagondnoki szolgálat és a mezőőrség, valamint Polgárőrség 

képviselőivel együtt. 

 

Tájékoztatást nyújtottunk a Polgárőrség vezetőinek, akiket megkértünk, hogy feladatellátásuk 

alkalmával kiemelten figyeljenek az időskorúakra, valamint tájékoztassák őket a 

bűncselekmények áldozatává válásának megelőzési lehetőségeiről, amihez írásos formában 

szintén szórólapot bocsátottunk rendelkezésükre. Részt vettünk és aktívan közreműködtünk a 

Polgárőrség által önállóan szervezett bűn- és baleset-megelőzési rendezvényeken is. 
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A baleset-megelőzési tevékenység központi feladata volt a közlekedők különböző rétegei felé 

irányuló felvilágosító, nevelő, a szabályos és biztonságos közlekedési magatartásra orientáló 

információk továbbítása. A 2019. évben 68 rendezvény és előadás során 3278 főhöz jutott el 

a baleset-megelőzési propaganda.  

 

„Az iskola rendőre” program kapcsán a rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozó 

településeken lévő valamennyi általános iskolában és két középiskolában 8 iskolarendőr végzi 

a munkáját.  

Az iskolák környezetében a közlekedésbiztonság szempontjából balesetveszélyes helyeken 

szeptemberben, az oktatás megkezdése előtt egyenruhás rendőr teljesített szolgálatot, 

elsődleges feladata a gyerekek biztonságos közlekedésének és a gyalogos forgalom segítése, a 

szabálytalanul közlekedő gépjárművezetők kiszűrése, a biztonsági öv használatának 

ellenőrzése, a szabálytalan megállás, várakozás elleni hatékony fellépés, a gépjárművezetők 

jogkövető magatartásának ellenőrzése volt. 

 

A polgárőr egyesületek jelentős segítséget nyújtottak szeptember hónapban a feladatok 

maradéktalan végrehajtásában annak érdekében, hogy az iskolák környezetében lévő kijelölt 

gyalogátkelőhelyeken fokozott jelenlétet tudjunk biztosítani a közlekedésbiztonság javítása 

céljából. Pozitív tapasztalat volt, hogy a „tanévkezdési kampány” során az iskolák 

környezetében közlekedési szabálysértések miatt nem kellett intézkedni. 

 

Az iskolarendőrök 74 alkalommal 141 óra időtartamban 2862 alsó és felső tagozatos gyerek 

részére tartottak bűn- és baleset-megelőzési előadásokat, valamint 21 egyéb fogadóórán, 

előadáson, iskolai rendezvényen, vetélkedőn, egyéb rendezvényen vettek részt. 

 

Közlekedésbiztonsági vetélkedőt 6 alkalommal, felmenő rendszerben végrehajtott vetélkedőt 

két esetben szerveztünk a településeink iskolásainak, ezek megrendezésében és 

lebonyolításában az iskolarendőrök hatékonyan részt vettek. 

 

6. Együttműködés 

 

A rendőrkapitányság együttműködik a szomszédos rendőrkapitányságokkal, a területünkön 

működő önkormányzatokkal, a polgárőr egyesületekkel, valamint a társhatóságokkal.  

 

A rendőrkapitányság illetékességi területén működő önkormányzatokkal a kapcsolat napi 

szintű, ezen felül a járási közbiztonsági egyeztető fórumok, konzultációs fórumok, 

közbiztonsági háló elnevezésű önkormányzati fórum keretében történik az együttműködés. A 

polgárőr egyesületekkel az együttműködési megállapodások megkötésre kerültek, velük napi 

szinten közös szolgálatokat látunk el. 

 

Mind a Hajdúböszörményi, mind a Debreceni Járási Ügyészséggel példaértékű az 

együttműködésünk. 

 

A társhatóságok közül a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hajdúnánási 

Katasztrófavédelmi Kirendeltségével, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal szervezeti 

egységeivel, valamint a Hajdúnánási Járási Hivatallal, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal illetékes 

szervezeti egységével működünk együtt.  

 

A társszervekkel, az önkéntes segítőkkel is jó munkakapcsolat alakult ki. E körben kiemelést 

igényel a polgárőr egyesületekkel történő, napi szintű együttműködésünk, és ugyanígy 
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kiemelendő a közterület-felügyelők, valamint mezei őrszolgálat és a Rendőrség közös 

tevékenysége is. 

 

A rendőrkapitányság illetékességi területén működő vadásztársaságok hivatásos vadászaival a 

vadvédelem és környezetkárosítások megelőzése érdekében az együttműködésünk kiváló.  

A mezei őrszolgálattal végrehajtott közös szolgálatok során elsősorban a települések 

külterületeinek és elnéptelenedő tanyáinak visszatérő ellenőrzésére került sor. A közös 

ellenőrzések alapvető célja az állampolgárok közbiztonságérzetének javítása, aktuális 

információkkal történő ellátása, valamint a külterületekhez köthető – elsősorban vagyon elleni 

– jogsértések visszaszorítása volt.  

 

A közös ellenőrzések a települések polgármestereinek és lakosságának visszajelzései alapján 

egyértelműen pozitív hatást váltott ki.  

 

A szabálysértési előkészítő csoport tagjai rendszeresen látnak el közös szolgálatot a mezei 

őrszolgálat tagjaival együtt.  

 

A rendőrkapitányság illetékességi területén található települések közül mind a hat településen 

működik polgárőr egyesület. Velük, mint a Rendőrség legfontosabb stratégiai partnerével 

folyamatos munkakapcsolatban vagyunk, a közös szolgálatteljesítés napi szintű.  

 

Az egyesület tagjai segítséget nyújtanak a közterületi szolgálat ellátása során végrehajtásra 

kerülő fokozott ellenőrzésekben, egyéb elrendelésű akciókban, az év során jelentkező 

időszakos feladatellátásokban, valamint a városban megrendezésre kerülő rendezvények 

biztosításában, a közrend és a közbiztonság fenntartásában. 

 

A polgárőr egyesületek tagjai részt vettek „Az iskola rendőre” programban, a turisztikai idény 

rendőri feladatainak ellátásában, a Halottak Napi, valamint az év végi ünnepekkel kapcsolatos 

rendőri feladatok végrehajtásában.   

A külterületek biztonságának fokozása, a külterületeken élőkkel való folyamatos 

kapcsolattartásban, valamint a külterületen lévő tulajdon megőrzése érdekében végrehajtott 

folyamatos ellenőrzésekben is hatékony segítséget nyújtottak az értékelt évben.  

 

A téli időjárási viszonyok következtében fenyegető veszélyhelyzetek megelőzésével és 

kezelésével összefüggő rendőri feladatok végrehajtása során is rendszeres egyeztetést 

folytattunk a polgárőr egyesületek képviselőivel. Ebben az időszakban a Rendőrség mellett a 

polgárőrök is kiemelt figyelmet folytattak az egyedül élő idős személyek visszatérő 

ellenőrzésére, támogatására. 

 

A polgárőr egyesületek vezetőivel, tagjaival a kapcsolatunk kiváló, a polgárőrök a rájuk bízott 

feladatokat pontosan, megbízhatóan végzik.  

 

IV. Célkitűzések 

 

A rendőrkapitányság 2019-ben a részére meghatározott feladatokat megfelelő szinten 

végrehajtotta. 

Az illetékességi területünkön kirívóan durva, a lakosság nyugalmát jelentős mértékben 

felkavaró bűncselekmények nem történtek. 

 

Csökkent a rendőrkapitányság illetékességi területén regisztrált bűncselekmények száma. 

Ugyanez a trend állapítható meg a kiemelten kezelt bűncselekmények tekintetében is.  
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Javult a regisztrált és ezen belül a kiemelten kezelt bűncselekmények 

nyomozáseredményességi mutatója. 

 

A lakosság szubjektív közbiztonságérzetét leginkább befolyásoló, leggyakoribb lopás 

bűncselekmények és a lakásbetörések száma is csökkent, valamint mindkét kategóriában javult 

a nyomozáseredményességi mutató az értékelt évben.   

A törvényes és szakszerű rendészeti tevékenység erősödött.  

 

A 2020. évre vonatkozó főbb célkitűzéseink 

 az állampolgárok szubjektív közbiztonságérzetének szinten tartása, lehetőség szerint 

további javítása, kiegyensúlyozott közbiztonság biztosítása; 

 a közterületeken, nyilvános helyeken elkövetett, továbbá a kiemelten kezelt 

bűncselekmények számának szinten tartása, lehetőség szerinti csökkentése; 

 a törvényes, hatékony és szakszerű rendészeti tevékenység erősítése; 

 a közlekedésbiztonsági helyzet javítása; 

 az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervezetekkel és a polgárőr egyesületekkel 

történő együttműködés hatékonyságának növelése; 

 az illegális migrációval kapcsolatban jelentkező feladatok folyamatos végrehajtása; 

 a büntetőeljárások és a szabálysértési eljárások elért időszerűségi mutatóinak szinten 

tartása; 

 az elektronikus ügyvitel alkalmazásának teljes körű biztosítása; 

 az igazgatásrendészeti feladatok bővüléséből adódó feladatok maradéktalan ellátása; 

 a szabálysértési ügyintézés során a törvényesség betartása, a közlekedésbiztonsági 

helyzetet követő, ahhoz igazodó, kellően differenciált szabálysértési elbírálói gyakorlat 

biztosítása. 

 

Összességében 2020-ban a fenti célkitűzések és feladatok végrehajtásával növelni kell a 

lakosság szubjektív közbiztonságérzetét, fent kell tartani a rendőrkapitányság illetékességi 

területén a közrendet, a közbiztonságot, törekedni kell arra, hogy szakmai tevékenységünkkel, 

intézkedéseinkkel erősítsük az állampolgárok Rendőrségbe vetett bizalmát, a rendőri szervezet 

társadalmi megbecsülését. 

 

Hajdúnánás, 2020. június 30. 

 

Dr. Vincze István r. alezredes 

   rendőrségi tanácsos 

  kapitányságvezető 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A bűnügyi adatok forrása: Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika (ENYÜBS) 

A közlekedési baleseti adatok forrása: Hajdú-Bihar Megyei RFK Rendészeti Igazgatóság Közlekedésrendészeti Osztály  

Rendészeti adatok forrása: HIIKK statisztikai rendszer 

Tulajdon elleni szabálysértési adatok forrása: Netzsaru/Statisztikák/Szabálysértési előkészítő statisztika 

Igazgatásrendészeti adatok forrása: Hajdú-Bihar Megyei RFK Rendészeti Igazgatóság 
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