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Makó Rendőrkapitányság 

       
Szám: 06040/848/2020.ált.  

 

B E S Z Á M O L Ó 

Nagyér község közbiztonsági helyzetéről 

 

Tisztelt Képviselő Testület! 

 

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése alapján a rendőrkapitány 

vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő 

települési önkormányzat képviselő-testületének a település közbiztonságának helyzetéről, a 

közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. 

 

A rendőrség alapvető feladata a bűncselekmények megakadályozása, felderítése, a 

közbiztonság, a közrend és az államhatár rendjének védelme, mely feladatok Nagyér 

községben teljes körűen végre lett hajtva. Az elvégzett kockázatelemzések alapján a település 

a veszélyeztetettnek nem tekinthető kategóriába tartozik, hasonlóképpen a Pitvaros Rendőrőrs 

illetékességi területén lévő másik öt településhez. Ezen megállapítást igazolja az elmúlt évek 

bűnügyi statisztikája, hiszen a regisztrált bűncselekmények száma továbbra is alacsony 

szinten van. 

 

A Rendőrőrs a Makó Rendőrkapitányság Alosztály jogállású rendőri egysége, mely határain 

szomszédos Romániával, Apátfalva Rendőrőssel, valamint Békés megyével. Ezen földrajzi 

sajátosság eredményeként továbbra is nagy a külföldi járműforgalom, jelentős az átutazók 

száma. 
 

Pitvaros Rendőrőrshöz 6 település tartozik Ambrózfalva, Csanádalberti, Csanádpalota, 

Kövegy, Nagyér, Pitvaros.  

 

1./ A bűnügyi helyzet bemutatása 

A rendőrőrs illetékességi területén a vagyon elleni cselekmények döntő része alacsony 

kárértékű, alkalomszerűen elkövetett lopás, betöréses lopás volt, melyeknél egyes esetekben a 

sértett hanyagsága is hozzájárult a cselekmény bekövetkezéséhez. A rendőrőrs igyekezett a 

szolgálatát úgy tervezni, hogy az megfeleljen a település bűnügyi, közbiztonsági helyzetének, 

figyelembe véve a községben lakó emberek elvárásait. 

 

Az értékelt évben az italkimérő-helyek környékén végzett szűrő tevékenység tovább 

folytatódott, mely azt eredményezte, hogy továbbra is alacsony a testi épség (testi sértés) 

köznyugalom elleni (garázdaság) bűncselekmények száma. A következő időszakban is 

kiemelt feladat a településen randalírozó, garázda személyek kiszűrése, felelősségre vonása, a 

közterületi bűncselekmények megelőzése.  

 

Az elmúlt öt év bűnügyi adatait az alábbi táblázat összegzi: 

*Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika 
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Fenti adatokból kitűnik a fő cél teljesülése, azaz a kiemelten kezelt bűncselekmények és a 

közterületen elkövetett bűncselekmények számának alacsony száma, hiszen ilyen 

bűncselekmény nem történt. 

 

Összességében kijelenthető, hogy a bűnügyi helyzet javult, további javulás már nehezen 

elképzelhető.  

 

2./ A bűnüldözői munka értékelése 

A Pitvaros Rendőrős állománya 2018-as évtől az illetékességi területén elkövetett 

bűncselekmények vonatkozásában önálló nyomozást nem folytat, nyomozási cselekményeket 

a Makó Rendőrkapitányság Bűnügyi és Vizsgálati Osztálya hajtja végre. A rendőrőrs körzeti 

megbízottjai megkeresések alapján végeznek nyomozati munkát, illetve előbbi osztályokkal 

együttműködve hajtanak végre részfeladatokat. Az osztályokkal való együttműködés 

kiemelkedő, az információáramlás folyamatos, mely biztosítja a területen elkövetett 

bűncselekményes eredményes felderítését.  

 

Ezen tevékenység értékelése nem fejezhető ki csupán egyetlen település vonatkozásában, a 

kapitányság egészét komplex módon kell értékelni. 

  

Rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények 

száma a 2015-2019. évi ENyÜBS* adatok alapján 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

1. emberölés 0 0 0 1 0 

2. testi sértés 0 0 0 1 0 

súlyos testi sértés 0 0 0 0 0 

3. kiskorú veszélyeztetése 0 0 0 0 0 

4. embercsempészés 0 0 0 0 0 

5. garázdaság 0 0 0 1 0 

6. Önbíráskodás 0 0 0 0 0 

7. Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények 0 0 0 0 0 

8. lopás 2 0 2 0 0 

lakásbetörés 0 0 1 0 0 

9. rablás 0 0 0 0 0 

10. kifosztás 0 0 1 0 0 

11. zsarolás 0 0 0 0 0 

12. rongálás 0 0 0 1 0 

13. orgazdaság 0 0 0 0 0 

14. Jármű önkényes elvétele 0 0 0 0 0 

A 14 kiemelten kezelt bűncselekmény 2 0 3 4 0 

Közterületen elkövetett bűncselekmények (A 

kiemelten kezelt bűncselekmények körében) 

0 0 0 3 0 

Segítségnyújtás elmulasztása 0 0 0 0 0 

cserbenhagyás 0 0 0 0 0 

közterületen elkövetett bűncselekmények 1 2 1 5 3 

összes rendőri eljárásban regisztrált 

bűncselekmény 

6 3 6 9 4 



 3 

A 2018. évben a nyomozás eredményességi mutató 82,3%, 2019. évben 81,5%. A felderítési 

eredményességi mutató 2018. évben 57,6%, 2019. évben 56,8%. Szinte azonosak az 

eredmények.  

 

Nagyér területén az ismertetett adatok alapján, alacsony szinten van a bűncselekmények 

száma, a nyomozás eredményesség tekintetében a kapitánysággal egyezően jó értékelés 

tehető.  

 

A felderítő munka eredményessége érdekében korábban létrehozott szakvonalak a 2019. 

évben is fent lettek tartva, a betöréses lopásoknál és lakásbetöréseknél minden esetben 

vizsgálva lett a sorozatba illeszthetőség lehetősége. Folyamatosan nagy hangsúly lett fektetve 

a titkos információgyűjtő tevékenységre. 

 

A lakosság szubjektív közbiztonságérzetének javítását célzó program lehetőséget biztosított a 

nagyobb rendőri jelenlétre, mely kedvezően hatott e mutatók alakulására is. 

 

3./ A tulajdon elleni szabálysértések 

Szabálysértési előkészítő eljárást 2018-as évtől a Pitvaros Rendőrőrs állománya önállóan 

szintén nem folytat, ezen eljárásokat a Makó Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztálya 

folytatja le, a rendőrőrs körzeti megbízottjai megkeresések alapján végeznek részfeladatokat. 

 

A rendőrőrs illetékességi területén az elzárással is sújtható szabálysértéseken belül a tulajdon 

elleni szabálysértések /4 db/ mellett jellemző kiemelt szabálysértés még az eltiltás tartalma 

alatti járművezetés, mely 1 esetben fordult elő. A cselekmény társadalomra veszélyességére 

tekintettel, illetve a közlekedési rend fenntartása érdekében kiemelt feladatként kezeljük az 

ilyen cselekmények üldözését, felderítését, mely a jövőben sem lesz másként.   

 

2019. évben az előkészítő eljárások között nem szerepelt olyan melynek elkövetési helye 

Nagyér lett volna. 

 

Összességében az értékelt évben, mint ahogy az előző években is a Rendőrőrs tudomására 

jutott eljárásokban az állomány igyekezett az eljárások sikeres befejezéséhez segítséget 

nyújtani, melynek következtében az eljárások nagy része eredményesen került befejezésre. 

 

4./ A közlekedésbiztonsági helyzet 

Pitvaros Rendőrőrs illetékességébe tartozó valamennyi településen nagy hangsúly lett fektetve 

a közlekedési szabályok betartásának ellenőrzésére. Továbbra is a kisebb fokú szabálysértések 

elkövetése a jellemző, ezek miatt elsősorban figyelemfelhívásra, súlyosabb, vagy ismétlődő 

esetben helyszíni bírság kiszabására, vagy szabálysértési feljelentésre került sor. Erre 

mindösszesen a rendőrőrs területén 219 esetben került sor. A szankciókat minden esetben az 

elkövetett szabálysértés súlyosságához mérten, az elkövető személyi körülményeit figyelembe 

véve, differenciáltan alkalmazták.  

 

A Rendőrőrs törekedett az állandó rendőri jelenlét fenntartására, közlekedési ellenőrzésekre a 

község kül- és belterületén egyaránt. A sérüléses balesetek visszaszorítása érdekében 

közlekedési ellenőrzések kapcsán ellenőrzésre került a biztonsági öv, illetve a gyermekülések 

használata, valamint a gépjárművek vezetői minden esetben alkoholszondás ellenőrzésnek lett 

alávetve.  
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Sajnálatos módon mindezen tevékenységek ellenére a tavalyi évben Nagyéren egy esetben 

súlyos sérüléssel járó közlekedési baleset történt. 

 

A településen a közlekedés ellenőrzése a fő és mellékutakon rendszeres. A Makói 

Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti állománya visszatérően ellenőrzi a község 

közlekedési morálját, valamint a helyi körzeti megbízott, illetve a rendőrőrs dolgozói is 

végeznek közlekedési ellenőrzéseket szolgálataik során. 

 

5./ Az illegális migráció helyzete 

Pitvaros Rendőrőrs illetékességi területe szárazföldi külső schengeni határral rendelkezik, 

melyen egy kiemelt forgalmat bonyolító határátkelőhely (M43) is található. Az illegális 

migrációval kapcsolatos tevékenységünk az értékelt időszakban elsősorban ezen határszakasz 

védelmében nyilvánult meg. Az illegális határátlépő személyek mozgása szempontjából 

kiemelt jelentőséggel bír az M43 autópálya.  

 

2019. évben az illegális migrációval kapcsolatban Nagyér területén többletfeladatot jelentő 

rendőri intézkedésekre nem volt szükség. A rendőrőrs dolgozói három esetben tartóztattak fel 

olyan személyeket, akik az államhatárt illegálisan lépték át. 

 

Mindezek mellett a nemzetközi migrációs helyzetre tekintettel a Rendőrőrs állománya 

fokozott figyelmet fordított a községben megjelenő idegen, külföldi személyek, járművek 

ellenőrzésére, az erre vonatkozó információk gyűjtése megtörtént. Ezen tevékenységek 

eredményes végrehajtása érdekében szoros az együttműködés a Nagylaki Határrendészeti 

Kirendeltséggel. 

  

A következő időszakban is kiemelt feladatok közé tartozik az illegális bevándorlás és 

migrációs helyzet kezelése. A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság határőrizeti 

feladattervében szereplők alapján a Pitvaros Rendőrőrs munkatársainak szerepvállalása 

elengedhetetlen a hatékony és gyors intézkedések megtételekor, mely természetesen nem 

járhat az alapfeladataik háttérbe szorításával. A határőrizeti feladat komplex, ezért a 

jelentkező feladatok megoldásának is annak kell lennie. 

 

6./ A közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok 

Az Országos Rendőr-főkapitányság által a migrációs helyzetre tekintettel életre hívott 

fokozott közterületi jelenlétet biztosító program keretében az értékelt időszakban is napi 

szintű volt a rendőri jelenlét a településen. A kezdeményezés célja, hogy megemelt rendőri 

létszám legyen a közterületen és ezáltal a rendőrség a lakossággal szorosabb és közvetlen 

kapcsolatot alakíthasson ki. A helyi lakosság visszajelzései alapján, a rendőrök sűrűbb 

jelenléte, kedvező fogadtatásra talált. 

 

A korábbi, ügyeletesi rendszerről belügyminisztériumi döntés értelmében állt át a rendőrség 

2013. december 1-jén a modernebb szemléletű, EU-kompatibilis tevékenységirányítási 

szisztémára. Teljesen új működési elven, korszerű informatikai háttérrel indult a munka a 

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság tevékenységirányítási központjában is.  A jelenlegi 

módszer átfogóbb szemléletet követel, a közelmúltig alkalmazott ügyeleti leosztással szemben 

folyamatosan átlátható, kik mozgathatók az állományból. Térképen  látják az illetékességi 

területen szolgáló összes egységet, tiszta képet kapva elhelyezkedésükről, az éppen folytatott 
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intézkedésükről. Ez az új ügyeleti rendszer Szeged Rendőrkapitányság épületében kapott 

helyet. Makó Rendőrkapitányság vonatkozásában így megszűnt az ügyeleti szolgálat, de az 

állampolgárok továbbra is a nap 24 órájában kérhetik a rendőrség segítségét a Pitvarosi 

Rendőrősön, valamint Makó Rendőrkapitányságon személyesen is.  

 

Pitvaros Rendőrőrsön jelenleg 8 fő hivatásos teljesít szolgálatot, mely 1 fő parancsnokból, 5 

fő körzeti megbízottból, 2 fő járőrvezetőből áll.  

 

A körzeti megbízottak tekintetében személyi változás nem történt, mint ahogyan az őrs teljes 

személyi állományára is az állandóság jellemző évek óta. Intézkedési aktivitásuk 

folyamatosan magas szinten van.  

 

A közterületen szolgálatot teljesítő rendőrök által foganatosított intézkedések 2019-ban: 

- elfogás: 15  

- előállítás: 33  

- elővezetés: 45 

- biztonsági intézkedés: 14 

- szabálysértési feljelentés: 36 

- helyszíni bírság: 262/1.977.500 

- igazoltatások száma: 4.899 

- alkoholszondás ellenőrzések száma: 4.657 

- pozitív alkoholszonda: 13 

 

Az önkormányzat megkereséseit teljesítve a rendőrőrs állománya közösen vett részt a 

polgárőrséggel az ünnepi rendezvények biztosításában, illetve egyéb önkormányzati 

rendezvényeken. 

 

6. A bűn- és baleset-megelőzés 

Bűnmegelőzési munkára nagy hangsúlyt kell fektetni, kiemelt figyelemmel a községben 

működő iskola tanulóira. Több alkalommal bűnmegelőzési előadásokra került sor a Pitvarosi 

Általános Iskolában. 

 

Családon belüli problémák felmerülése esetén a Családsegítő Szolgálat munkatársaival 

együttműködve a kiépített jelzőrendszer jól működik, a két fél igyekszik mindenben egymás 

segítségére lenni.   

 

A megelőzés és a biztonságérzet alapja a közterületi rendőri jelenlét és mellette kiemelt 

szerepe van a társszervek, önkormányzat, civil szervezetek és lakosság tagjaival történő 

együttműködésnek. Az együttműködés, illetve a lakossággal történő kapcsolattartás magasabb 

szintre emelése érdekében közzé lett téve a körzeti megbízottak elérhetősége és fogadóóra 

rendje.  

 

7. Együttműködés 

Az önkormányzatok vezetői igénylik a rendszeres kapcsolattartást, mind vezetői szinten, mind 

a településeken szolgálatot teljesítő körzeti megbízottak jelenlétét tekintve is. A 

jogszabályban előírt kistérségi egyeztető fórumok összehívása a tapasztalatok szerint 

hatékony módja az érdemi kapcsolattartásnak, de a települések vezetői konkrét problémák, 
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események kapcsán, akár napi szinten fordulhatnak a helyi rendőrökhöz is, az együttműködés 

példaértékű. 

 

A Rendőrőrs munkáját kiegészítik a község polgárőrei is. A közös szolgálatellátás a szükséges 

feltételek mentén végre van hajtva. A közös járőrszolgálatok elsősorban a bűnmegelőzési 

célokat szolgálták, de nagy számban kapott az őrs segítséget tőlük az előírt feladatok és 

programok végrehajtásában. 

 

Az ünnepi időszakokban, a különféle rendezvények idején, továbbá Mindenszentek napján a 

temető környékén a szolgálatok úgy lettek megszervezve a helyi körzeti megbízott 

közreműködésével, hogy a rendezvényeket közlekedésbiztonsági és közbiztonsági 

szempontból zavartalanul le lehessen bonyolítani. 

 

Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra:  
Összességében megállapítható, hogy a Pitvarosi Rendőrőrs a lakossági és szakmai 

elvárásoknak megfelelő szinten teljesíti feladatait, végzi munkáját. A lakosság reakcióiból, 

visszajelzéseiből azt a következtetést lehet levonni, hogy elvégzett munkánkkal alapvetően 

elégedettek. 

 

Az idei évben és jövőben is a rendőrség stratégiai célját és lakossági igényeket szem előtt 

tartva igyekszik megfelelni. A Makói Rendőrkapitányságnak továbbra is alapvető törekvése a 

település közrendjének, közbiztonságának, a lakosság szubjektív közbiztonságérzetének 

erősítése.  

 

A rendőrség feladata, a civil szervezetekkel való együttműködés valamennyi építő jellegű 

formájának erősítése, így különösen az önkormányzatokkal, bíróságokkal, ügyészségekkel, 

társ fegyveres- és rendvédelmi szervekkel, polgárőrökkel, a járási (kistérségi egyeztető) 

fórumok további működtetése. 

 

Ezúton is köszönetet mond a rendőrség az együttműködés során kifejtett tevékenységért, a 

rendőrség munkájának javítását célzó észrevételekre és javaslatokra a jövőben is számítunk. 

 

Törekedtünk arra, hogy a lakossággal közvetlen legyen a kapcsolat.  A további eredményes 

munka érdekében kérjük, hogy forduljanak bizalommal hozzánk minden felmerülő probléma 

esetén. 

 

Makó, 2020. március 5.  

  

Tisztelettel: 

 

 

      Palicz András r. ezredes 

      rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető 
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