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BEVEZETÉS 

 

A 2019. év a megyeszékhely és az illetékességi terület települései megfelelő szintű közbiztonság 

szolgáltatásának és a szubjektív biztonságérzet minőségi javításának fókuszba helyezését jelentette 

a Kecskeméti Rendőrkapitányság személyi állománya részére.   

A 2019. évre 3 releváns szervezeti stratégiai cél került kitűzésre: 1) Az Európai Parlament tagjainak 

2019. évi választásával, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi 

választásával kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtása. 2) Az állampolgárok szubjektív 

közbiztonságérzetét befolyásoló jogsértések elleni hatékony fellépés az erők és eszközök optimális 

felhasználásával, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyekkel és a polgárőrséggel 

kapcsolatos feladatellátással, valamint a büntetőeljárások lefolytatásának gyorsításával, 

eredményességének biztosításával. 3) A közlekedésbiztonsági helyzet további javítása, különösen a 

halálos balesetek és a balesetekben meghalt személyek számának csökkentése.  

 

A Kecskeméti Rendőrkapitányság illetékességi területe közel 1.500 km², a lakosság lélekszáma 

180.435 fő. A lakosság több mint 81%-a városban él. A települések száma 21, amelyet négy város 

(Kecskemét, Tiszakécske, Kerekegyháza, Lajosmizse) és tizenhét község (Tiszaug, Lakitelek, 

Szentkirály, Nyárlőrinc, Városföld, Jakabszállás, Ladánybene, Kunbaracs, Fülöpháza, Ballószög, 

Felsőlajos, Helvécia, Ágasegyháza, Orgovány, Fülöpjakab, Kunszállás, Tiszaalpár) alkot. A 

lakosság túlnyomó többsége városban él. Településszerkezetét tekintve, klasszikusan alföldi 

jellemzőkkel bír. Éppúgy jelen van a városi, mint a falusi életmód, de nem elhanyagolható az 

úgynevezett tanyás jelleg sem. Az elmúlt években a tanyás területeken élők életmódja átalakulóban 

van. Azok az őslakosok, akik még nem hagytak fel a gazdálkodással, egyre kevesebben vannak. 

Ahol kihaltak, ott a tanyák vagy üresen állnak, vagy nem ritka, hogy jómódú külföldiek (jellemzően 

német, holland, belga) vették meg azokat. Említést érdemel, hogy Tiszakécske és Lakitelek 

környezetében kiterjedt az üdülőövezet. Ennek megfelelően a nyári időszakban az ott tartózkodók 

száma gyakran az állandó lakosok számának akár két - háromszorosára is nő. 

 

A megyeszékhely Kecskemét Megyei Jogú Város Bács-Kiskun megye székhelye, lakónépesség 

szerint a nyolcadik, közigazgatási terület szerint a hetedik legnagyobb település Magyarországon. 

Kecskemét közigazgatási területe: 322,57 km², a népsűrűség 343. Bács-Kiskun megye 

népességének mintegy 22%-a, a Kecskeméti Rendőrkapitányság illetékességi területén található 

települések lakosságának közel 62%-a él Kecskeméten 110.687 fő1. A megyeszékhely jelentős 

erőfeszítéseket tett, hogy a már meglévő kutatás-fejlesztési hálózata mellett, elősegítse Kecskemét 

tudásalapú gazdaságának erősödését és iskolavárossá, kreatív-innovációs központtá válását. A 2020-ra 

kitűzött „Európa Ifjúsági Fővárosa” cím elnyeréséért, a város jövőjét jelentő a fiatal korosztályok, illetve 

a városba letelepedi szándékozó fiatal családokért, a gyermek- és ifjúságvédelemért minden e területen 

dolgozó szakember összefogott.  

A rendőrkapitányság területén 2 osztály jogállású rendőrőrs teljesítette feladatát (Lajosmizse és 

Tiszakécske), a rendőrkapitányság és őrsök székhelyén kívül a rendőri jelenlétet alapvetően a 

körzeti megbízotti szolgálat biztosította.  

 

Az elmúlt évben rendőreink társszervekkel, civil szervezetekkel, kiemelten az önkormányzatokkal 

és az állampolgárok egyéb közösségeivel koordinált, szoros együttműködése és tevékenysége 

nyomán a lakosság biztonságérzete kedvezően alakult. Igyekeztünk partnerként helytállni az 

önkormányzatok fejlesztései által megnövekedett közbiztonsági kihívások (lakosságszám, átutazó 

turizmus, forgalomterhelés) – sokszor feltételhiányos – kezelésében.  

 

Az évek során kialakult és alkalmazott bűnmegelőzési eszközök széleskörű kihasználása mellett 

rendőrkapitányságunk vezetése a rendelkezésre álló lehetőségek függvényében folyamatosan 

törekedett és törekszik arra, hogy a tudomány és technika vívmányait bűnmegelőzési és bűnüldözési 

                                                 
1 2019. január 1.  KSH 
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tevékenysége hatékonyságának növelése érdekében felhasználja. A közterületeinken elhelyezett tér- 

és rendszámfelismerő-rendszerek segítették a jogsértő cselekmények megelőzését és bizonyítását, a 

bevezetett vészhívó jelzőrendszer az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények esetköreit 

kívánták csökkenteni.  

Kecskemét és környezete közlekedési igényeinek megfelelő színvonalú kiszolgálása, valamint a 

fenntartható közlekedés-szervezés, koncepcionális célkitűzése a városnak. Kecskemét szűkebb 

vonzáskörzetének természetes igazgatási, szolgáltatási és foglalkoztatási központja, amely jelentős 

forgalmi terhelést jelent a városnak, ezért a közlekedésfejlesztéssel kapcsolatos feladatoknak ugyancsak 

fontos elemét képezi az elővárosi közlekedés figyelembe vétele, annak közlekedésbiztonsági 

vetületeivel együtt.  

Magyarország, egyben a schengeni terület elvárt érdekvédelmének megfelelően közreműködtünk a 

mélységi ellenőrző rendszerben, az illegális határátlépők feltartóztatásában, szűrésében, melybe 

igény szerint kerültünk bevonásra.  

A jogszabályi változások következtében a rendvédelmi ágazatban foglalkoztatott civil állományúak 

tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati 

jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (továbbiakban: Hszt.) módosítás hozott változást, 

mely - a jogok és kötelezettségek kiegyensúlyozott szabályozásán alapuló, érdemi illetményemelést 

biztosító, kiszámítható előmeneteli rendszert lehetővé tevő – új, rendvédelmi igazgatási 

alkalmazotti jogállást teremtett a Hszt. keretében. 

 

 

I. KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉNEK 

ÉRTÉKELÉSE 

 

1. A bűnügyi helyzet bemutatása, a közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános 

helyek, valamint a kiemelt idegenforgalmi területek biztonsága 

 

A korábbi évekhez hasonlóan, a 2019. évre meghatározott szervezeti stratégiai céljaink is a bűnügyi 

munkával kapcsolatos elvárásaink köré épültek. A bűnügyi szolgálati ág 2019. évre kitűzött célja 

volt a lakosság szubjektív közbiztonságérzetét befolyásoló jogsértések - különösen a rablások, 

lakásbetörések, betöréses lopások - elleni hatékony fellépéssel, a folyamatos elemző-értékelő 

munkán alapuló intézkedések időben történő megtételével és a helyszíni szemlék színvonalának 

további emelésével a bűncselekmények, ezen belül a közterületen elkövetett, illetve a kiemelten 

kezelt bűncselekmények felderítési és nyomozás-eredményességének megtartása, lehetőség szerint 

javítása, a büntetőeljárások lefolytatásának gyorsítása, eredményességének biztosítása. 

Cél volt továbbá a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény hatékony, jog- és szakszerű 

alkalmazása, a gyakorlat optimalizálása érdekében a jogalkalmazási tapasztalatok alapján a 

nyomozás hatékonyságát előmozdító, a szabályozás szükség szerinti korrekcióját megalapozó 

szakmai javaslatok kidolgozása. 

 

1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása 

 

A Kecskeméti Rendőrkapitányság a teljes illetékességi területét2 tekintve a 2018. évben 

Kecskeméti Rendőrkapitányságon regisztrált összes bűncselekmény száma 3580 volt, mely 2019-

ben 3291-ra 15,8%-kal csökkent. A mennyiségi csökkenés hosszú évek óta legkedvezőbb mutatója 

pozitívan hatott a lefolytatott eljárások minőségére és az új büntetőeljárási szabályokból fakadó 

kihívások eredményes kezelésére.       

Évek óta meg figyelhető e csökkenő tendencia a Kecskemét Megyei Jogú Várost érintő mutatókat 

illetően is. 2018-ban Kecskemétet 2525, míg 2019-ben 2493 bűncselekmény nyomozása érintette, 

                                                 
2 A Kecskeméti Rendőrkapitányság illetékességi területe 1.500 km², míg Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási 

területe 322,57 km², ebből mindössze 40,15 km² a belterület, azaz az illetékességi terület negyede a megyeszékhelyi 

város területe, nyolcada a belterület.  Kecskemét város belterületének lakossága 84.648 fő, azaz Kecskemét 

vonzáskörzetének 76,5%-a. 
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ami mindösszesen 1,27%-os csökkenést eredményezett a bázisévhez történt összehasonlításban. 

2012-ben a megyeszékhelyi város 9681 bűncselekmény nyomozásában vált érintetté, ami 

összehasonlítva a 2019-ban regisztrált értékkel, közel negyedére csökkent.   

 

A területi és városi bűncselekményi adatokat egymásra vetítve az illetékességi terület egynegyedét 

jelentő megyeszékhelyi városra koncentrálódott 2019-ben a regisztrált bűncselekmények 76,7 % - a 

(2493), a háromnegyednyi területet jelentő többi város és a községek együttes részesedése a 

maradék 23,3%.  

   

1.2. A Kecskemét Megyei Jogú Város közterületén elkövetett regisztrált 

bűncselekmények számának alakulása 

 

A regisztrált bűncselekmények strukturális elemzésekor kiemelésre érdemes, hogy a bűnelkövetés 

struktúráját tekintve nincs különbség a területi és városi tendenciák között. Kecskemét Megyei Jogú 

Városban az ismertté vált összes bűncselekmény (2493) legnagyobb arányát (54,7%-t) a vagyon 

elleni lopások (1365) jelentették, emellett az esetszám az elmúlt közel évtizednyi időszak 

legalacsonyabb szintjén alakult. A kiugró értéket (3586) ebben a bűncselekménytípusban is a 2012. 

év jelentette, melyhez képest 61,9 % -os csökkenést értünk el.   

A vagyont érintő személygépkocsi-lopások száma több mint duplájára emelkedett (6/14), a 

gépjármű feltörések száma (96/132) 37,5%-kal nőtt. Sikeresen alakult a lakásbetörések száma 

(188/146), és a rongálások esetszámai is további csökkenést mutattak (62/56). A magánszférát sértő 

és ezáltal a szubjektív biztonságérzetet erőteljesen befolyásoló lakásbetörések 2018-hoz képest 

22,3%-os csökkenést, míg a csúcsot jelentő 2015-höz képest (471) 2019-ben (146) 69% -os 

csökkenést mutattak.     

 

1.3. A regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya, változása 

 

A rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra jutó aránya Kecskemét Megyei 

Jogú Városban 2018-ban 2282,22, míg 2019-ben 2252,30 volt, így a csökkenő tendencia (-1,3%) 

ebben az arányszámban is visszatükröződik, amivel arányosan Kecskemét lakosságszáma is 

csökkent. Kecskemét népességi adatában a csúcsot 2015. jelentette, amikor 111.836 lakosa volt a 

városnak, míg 2019. évben 110.687 (-1,1%).  

 

1.4. A Kecskemét Megyei Jogú Városban regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények 

számának alakulása 

 

         
 

2018 2019

Összes bűncselekmény 2525 2493

1 14 kiemelt bűncselekmény 1494 1678

2 közterületen elkövetettbűncselekmények 969 875

3 14  kiemelt közterületen elkövetett bűncselekmény 609 585  
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Kecskemét Megyei Jogú Városban a regisztrált bűncselekmények számának (2493) 67,3%-t teszi ki 

a lakosság biztonságérzetét leginkább befolyásoló 14 kiemelt bűncselekmény (1678). A kiemelten 

kezelt bűncselekmények számának mérsékelt csökkenése 2012 óta megfigyelhető kedvező 

tendencia.  A 2012. év kiugró értékéhez (4080) képest a 2019. év 58,9 % -os, kimagasló javulást 

hozott e téren.  
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2010 6 152 19 0 111 8 2801 31 20 2 190 15 9

2011 3 155 12 1 113 9 2385 22 4 5 146 24 18 10

2012 2 134 10 0 114 4 3586 28 10 12 139 20 15 6

2013 4 158 23 0 157 5 3042 25 14 6 99 12 10 5

2014 1 181 18 0 192 1 2264 32 14 5 105 11 11 8

2015 1 125 12 26 152 3 2446 17 3 9 83 29 11 6

2016 4 168 14 35 192 2 1885 36 9 3 79 11 13 9

2017 2 138 17 2 132 3 1438 10 18 2 70 11 13 11

2018 0 92 13 2 115 0 1158 14 20 1 62 6 9 2

2019 1 80 11 1 96 0 1365 15 27 4 56 5 12 5  
 

A 14 kiemelten kezelt bűncselekmény kategóriában a megyeszékhelyi város területén – a korábbi 

évek tapasztalatának és az összes bűncselekményi tendenciának megfelelően – a vagyon elleni 

bűncselekmények, ezek közül is a lopás (1365) - lakásbetörés (146), zárt gépkocsi feltörés (132) -, 

garázdaság (96) és rongálás (56) vezetik a statisztikát. Emellett a személy elleni elkövetések, a testi 

sértések (80), e kategórián belül a súlyos testi sértések (34) viszonylag magas száma a nagyszámban 

jelenlévő agresszió leképeződései, noha a testi sértések számának csökkenő tendenciája jó irány.     

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Városban a kiemelten kezelt bűncselekmények (1678) 81,3 %-a lopás 

(1365), ami mértékében évek óta mind az illetékességi területünk, mind az egész megyére vetített 

átlagot meghaladja.  
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Kiemelendő a személygépkocsi lopások számának tendenciózus csökkenése. 2013-ban 75 elkövetés 

képezte a negatív csúcsot, amit 2018-ban 6 esetre sikerült leszorítani, ami a 92%-os javulással 

messze az elmúlt évek legkedvezőbb mutatója maradt, mert 2019-ben 14 elkövetéssel egy 

megfordulni látszó tendencia előszele lehet. A lakásbetörések esetszámainak mutatója a szubjektív 

biztonságérzetet befolyásoló kézzelfogható marker, amelyet érintően a 2015. év kedvezőtlen adata 

(471) e bűncselekménytípusban következetesebb és eredményesebb munkavégzésre parancsolta a 

bűnügyi szolgálati ágat. 2016-ban kedvező fordulat (360) már érezhető volt, ami 2019-re további 

javulást hozott (146). Ez a 2015. évi negatív csúcshoz képest 69% javulást mutatott. A szintén 

közterületen elkövetett garázdaság eseteinek száma 115-ről 96-ra csökkent 2019-ben (-16,5%).  

   

1.5. A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívül eső fontosabb bűncselekmények 

szöveges értékelése 

 

Kiemelkedő eredmény volt a több megyét érintő, telephelyek sérelmére betöréseket elkövető utazó 

bűnelkövetői kör azonosítása, elszámoltatása és a nyomozás szélesítése. A még folyamatban lévő 

eljárás 6 fős – részben személyi szabadságában korlátozott - bűnelkövetői csoport ellen folyik, 

országszerte mintegy 80 rendbeli, üzletszeren elkövetett betöréses lopás bűncselekmény elkövetése 

miatt. Az eljárás 2018-ban indult és azóta is folyamatban van. 

 

2. A bűnüldöző munka értékelése 

 

2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása: a közterületen elkövetett regisztrált 

és az egyes kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának 

alakulása  

 

A bűnügyi helyzet az elmúlt éveket tekintve volumenében és struktúrájában javuló tendenciát 

mutatott. A nyomozáseredményességi mutató változásait az alábbi táblázat szemlélteti:  
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2010 5547 44,8 40,6 30,7 27,4 0 80,2 72,5 100 80,9 61,5 23,5 44,4 65 60 28,1 85,2 66,7 60,7

2011 5811 30,7 42,6 27,1 30 0 83,3 59,4 0 83,1 50 17,4 62,5 100 60 28,9 74,3 68,2 59,1

2012 9681 26,9 31,6 22,1 20,9 0 78,1 38,1 0 72,5 57,5 16 44,4 18,2 53,3 16,1 89,3 85,7 45

2013 5276 39 34,9 22,4 20,2 0 79,5 62,5 0 77 28,6 14 41,4 33,3 55,6 18,6 70,6 75 50

2014 4150 43,5 59,8 29,6 37,7 0 82,8 58,1 0 80,8 60 18,5 74,3 46,2 42,9 27,2 65 93,8 68,8

2015 4619 48,3 55,8 31,8 30,4 0 77,7 41 100 76,2 66,7 23,8 50 40 37,5 32,7 67,5 86,7 50

2016 3717 54,4 68 41,7 48,3 0 81,4 50 100 71,2 9,1 34 76,3 63,6 44,4 30,1 58,3 86,4 52,2

2017 3155 55,6 70,1 41,5 46,6 0 80,6 45,2 0 72,7 33,3 32,5 86,7 42,1 50 30,4 73,9 80 72,2

2018 2525 63,2 70,2 46,4 50,5 0 93,8 100 0 90,1 0 33,2 100 64,3 0 54,5 100 86,7 100

2019 2493 57,1 69,3 44 48,7 0 89,1 94,7 0 86,5 100 35,1 80 55,2 80 27,9 100 91,3 93,3  
 

 

3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok  

 

A helyi közösségek életében a tulajdon ellen elkövetett szabálysértések felderítésének 

eredményessége, az eljárások hatékonysága, frekventált figyelmet kiváltó tény. A Kecskeméti 

Rendőrkapitányságon a szabálysértési előkészítői feladatok végrehajtását a Közrendvédelmi 

Osztály, Szabálysértési Előkészítő Alosztálya hajtja végre.  
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Az előkészítő eljárások jelentős részét a továbbra is a tulajdon elleni szabálysértés miatt indult 

ügyek teszik ki (660). Emellett jelentős ügyfeldolgozás folyik a prostitúció visszaszorítása végett 

(54). 

 

2019. évben összesen 898 előkészítő eljárás került lefolytatásra. Az előkészítő eljárások mellett 

2019. évében 95 általános megkeresés került feldolgozásra. Előkészítő eljárások tekintetében éves 

szinten 12%-os csökkenés következett be. A szabálysértések tendenciájában is jelentős változás 

történt, ami már a korábbi évben is megfigyelhető volt. 148 eljárás folyt eltiltás hatálya alatt 

elkövetett gépjármű vezetésért, így a tulajdon elleni szabálysértések után ezen eljárásokból volt a 

második legtöbb, megelőzve a tiltott prostitúció szabálysértés elkövetését. 
 

A tulajdon elleni szabálysértések felderítési eredményessége (39,81%) bolti lopás esetén 72,73%, a nem 

bolti lopásnál 37,55%, míg az egyéb tulajdon elleni szabálysértési kategóriában 35,82% volt. Az összes 

elzárással sújtható szabálysértés esetén a felderítési eredményesség 39,7 % lett. 

 

A felderítési eredményesség további javításának jogszabályi akadálya évek óta az a hiány, hogy a 

telefonlopások és az internetes csalások miatt indított ügyekben nem küldhető megkeresés. Az 

elmúlt évben ismét felütötte a fejét az a csalárd elkövetési módszer, melyben a szolgáltató nevében 

eljáró ügyintéző nyeremény ígéretével a sértettek részére mobilfeltöltést végez, azonban a 

szabályozási hiány miatt e szabálysértések felderítése rendkívül nehézkes, szinte lehetetlen.  

 

A gyorsított eljárások lefolytatására 2019. évben is nagy hangsúlyt fektetett a Kecskeméti 

Rendőrkapitányság, az előző évi őrizetbe vételek száma emelkedett, 102 ilyen eljárás került 

lefolytatásra. 2019. év végére jelentősen, 21 fővel több elkövető került szabálysértési őrizetbe 

vételre eltiltás hatálya alatt történő gépjárművezetés miatt, mint tulajdon elleni szabálysértés 

elkövetéséért. Ebben a szabálysértési kategóriában az állampolgári fegyelem nagymértékben 

kifogásolható.  

 

Az elkövetők csak az őrizetbe vételkor szembesülnek azzal, hogy a szabálysértés eljárás szabadság 

elvonása mellett folytatódik le. A tulajdon elleni szabálysértések miatti őrizetbe vételek 

kezdeményezésének viszonylagos alacsony száma a differenciált intézkedéssel magyarázható. Sok 

esetben a tetten ért elkövetők fiatalkorú, első normaszegésüket végrehajtó személyek, és 

általánosságban elmondható, hogy az elkövetés tárgya is alacsony értékű – sokszor 1.000,- forintot 

el nem érő - csokoládé, energiaital, esetenként élelmiszer. 

 

A nem bolti lopások felderítési eredményességének legnagyobb akadályát továbbra is a 

nyomszegény környezet és az elkövetés módszere - az alkalmi jelleg - képezi. Az elkövetés tipikus 

tárgyai az elvesztett mobiltelefonok, padon, közlekedési eszközön felejtett értékek, gépkocsik 

mozdítható alkatrészei (dísztárcsák).  

 

A felderítés során kielemzésre kerültek a kamerafelvételek, azonban azok több esetben voltak 

értékelhetetlenek, vagy ha az arc felismerhető is volt, a beazonosítás a település magas lélekszáma 

miatt akadályba ütközött a részletes adatgyűjtések ellenére is. 

 

4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások  

 

A közlekedésbiztonság helyzetének javításával kapcsolatosan hozott komplex intézkedéssorozatot 

ebben az évben is végrehajtottuk, mely során az ittas vezetők kiszűrése, valamint a közlekedési 

balesetek megelőzése érdekében helyi szinten havonta több alkalommal láttunk el fokozott 

ellenőrzéseket, melyekhez minden esetben nagy létszámú rendőri erőt biztosítottunk. A végrehajtás 

helyét, időpontját az aktuális közlekedésbiztonsági szempontokra figyelemmel határoztuk meg, 

melyek többnyire a hétvégi napokra, illetve a délutáni és éjszakai órákra terjedtek ki.  
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A Kecskeméti Rendőrkapitányság illetékességi területén a közlekedés biztonságát földrajzi 

elhelyezkedése mellett nagyban befolyásolja a város megyeszékhelyi jellege.  Ebből fakadóan 

általánosságban elmondható, hogy amiként a megye egésze, úgy a saját területünk is - 

közlekedéssel összefüggésben alkalmazható mérőszámok alapján - a biztonságos közlekedés javuló 

képét mutatja. 

 

Az értékelt időszakban a bekövetkezett személyi sérüléses balesetek száma 2019-ben a 2018. év 

azonos időszakához viszonyítva 1 %-os csökkenést mutatott. A könnyű sérüléssel járó közlekedési 

balesetek száma 13 %-kal, a súlyos sérüléssel járó balesetek száma 5 %-kal emelkedett, míg a 

halálos közlekedési balesetek száma 72 %-kal (29-ről 8-ra) csökkent.   

 

 
 

A baleseti okokat elemezve a már évek óta megfigyelhető tendenciák érvényesülnek. A baleseti 

okok közül az első három helyen az elsőbbségi jog meg nem adása (87 eset), a gyorshajtás (45 

eset), és a kanyarodási szabályok megsértése (52 eset) áll. A gyorshajtás, mint baleseti ok 

tekintetében továbbra is hangsúlyozni szükséges, hogy az esetek döntő többségében a relatív 

gyorshajtás, azaz a forgalmi, időjárási és útviszonyoknak nem megfelelő sebesség megválasztása 

jelenti a problémát. A folyamatos sebességellenőrzés e számadatok tükrében indokolható és 

szükségszerű. A vezető baleseti okok közül kiemelésre érdemes még a gyalogos és kerékpáros 

hibára visszavezethető balesetek száma, mely kerékpárosok vonatkozásában (36-ról 31-re) 

csökkent, míg gyalogosok esetében a korábbi évhez képest (11-ről 13-re emelkedett), de jövőbeni 

balesetmegelőzési tevékenységünket erre a területre irányította.   

 

A balesetek okozóit vizsgálva megállapítható volt, hogy a vezető helyen a személygépkocsival 

(156) okozott balesetek állnak. A kerékpárosok (31) a második, míg a tehergépjárművek (23) a 

harmadik helyen állnak. 

 

Az ittasan okozott balesetek száma és aránya az előző év azonos időszakában mért 22,1 %-ról 

15,2%-ra csökkent. A Kecskeméti Rendőrkapitányság 2019. évben 387 esetben büntetőeljárást, míg 

107 esetben közigazgatási eljárást kezdeményezett gépi meghajtású járművet ittasan vezető 

személyekkel szemben. Az év során rendszeresen hajtottunk végre az ittas járművezetők kiszűrésére 

irányuló akciókat.  
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Az ittas járművezetők által okozott személyi sérüléses balesetek száma 56-ról 38-ra csökkent.  

 

 
 

Az ellenőrzések és a bekövetkezett balesetek elemzésének tapasztalata alapján az ittasság továbbra 

is szerepet játszott. Az ittasan okozott közlekedési balesetek számának csökkentése érdekében 

folyamatosan szükséges az ittas járművezetés folyamatos ellenőrzése, de nem elégséges feltétele a 

balesetek hatékony megelőzésének, amelyhez alapvetően további koncentrált társadalmi 

összefogásra és az egyén akaratának, felelősségének befolyásolására is szükség lenne.     

 

A jövőben is kiemelt figyelmet kell fordítani a baleset-megelőzési tevékenység minél szélesebb 

körben történő kifejtésére, melynek során törekedni kell a rendelkezésre álló lehetőségek maximális 

kihasználására. Nagy hangsúlyt kell fektetni a kerékpárosok és gyalogosok láthatóságának 

ellenőrzésére, mivel ennek hiányában könnyen válhatnak közlekedési baleset áldozatává. 

 

A korábbi évek tendenciáit figyelembe véve kiemelt feladatunk volt a kerékpáros és gyalogos 

közlekedők részvételével bekövetkezett, személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek 

számának visszaszorítása, az ittas járművezetőkkel szembeni fellépés hatékonyságának fokozása, 

valamint a passzív biztonsági eszközök használatát elmulasztók kiszűrése és szankcionálása. A 

2019. évben bekövetkezett 250 személyi sérüléses balesetből 31 esetben kerékpáros, míg 11 esetben 

gyalogos volt az okozó. Az általuk okozott balesetek száma az összes baleset 16,8%-át tették ki.  

 

Ebben az évben is alkalmaztuk a kerékpáros járőrszolgálatot, mely során Kecskeméten 4 kerékpár 

állt rendelkezésre e feladat ellátására. A tapasztalatok alapján a város lakói szívesen fogadták a 

szolgálatteljesítés ezen új formáját. A kerékpáros rendőrök elsődleges feladata volt a közlekedés 

biztonságának fenntartása a város frekventált területein.  

 

A passzív biztonsági eszközök használatának ellenőrzése során a biztonsági öv használatának 

elmulasztása miatt 2019. évben 1715 esetben intézkedtünk a szabályszegést elkövetőkkel szemben. 

 

Az egész évben a folyamatosan végrehajtott sebesség ellenőrzések ellenére továbbra is magas a 

gyorshajtók száma, ezért törekszünk a készülék minél szélesebb időintervallumban történő 

üzemeltetésére. A feladat végrehajtására jól képzett állomány áll a rendelkezésünkre.   

 



11 

 

II.  A KECSKEMÉTI RENDŐRKAPITÁNYSÁG ÁLTAL A KÖZBIZTONSÁG 

ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEK ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOK     

 

1. A közterületi jelenlét 

 

A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt 

idegenforgalmi területek biztonsága (létszám, technikai eszköz, óraszám) 

 

A közterületi jelenlét 2019. évi mutatóiban növekedés volt tapasztalható mind a közterületre 

vezényeltek számában (+2,8%) mind a közterületen eltöltött órák mértékében (+5,74%). A 

következetes, tervszerű parancsnoki elemző, értékelő és tervező munka eredményeként a működési 

területünkön a szükséges és elvárható közterületi jelenlétet biztosítani tudtuk. 

A lakosság biztonságérzetének további javítása érdekében, a közterületi állomány jelenléte 

biztosítva volt, és ez által, a gyors-és hatékony segítségnyújtás és a bejelentésekre történő reakció 

megtörtént.  A kapitányság reagálóképességi ideje 17 perc 36 másodperc volt, mely alacsonyabb az 

előző időszakhoz képest (6 másodperccel).  Kecskemét város területén 5-10 percen belül, míg az 

egyéb területeken lévő településekre a lehető legrövidebb időn belül kivonult az intézkedő rendőri 

egység. 

A kecskeméti járőrszolgálat leterheltségét jól tükrözi, hogy a korábbi évekhez hasonlóan az 

utasításra történő rendőri intézkedések száma szolgálatonként átlagosan 20 küldést eredményez. A 

megyei 32.770 küldésből 14.474 esetben (44,15%) a Kecskeméti Rendőrkapitányság állománya 

vonult a helyszínre. 

A korábbi években a Készenléti Rendőrség váltásonként 6 fő megerősítő erőt biztosított a 

közterületi jelenlét megerősítésére. Az igényléseinket most is leadtuk, de az előző időszakhoz, 

valamint a megigényelt erőhöz képest az átalárendelések száma drasztikusan csökkent. 2019-ben a 

megigényelt 4380 fő helyett csak 1795 fő látott el szolgálatot a kapitányság területén, így az 

igénylésünk 41 %-a került csak teljesítésre. Szeptember hónapban 389 főt kértünk, melyből 22 

főnyi megerősítő erőt kaptunk. A vezénylések is elsősorban a rendezvénybiztosításokat érintették és 

nem a közterületi járőrszolgálatot. A fenti körülmények nagyban befolyásolták intézkedési 

mutatóink alakulását, mivel a Készenléti Rendőrség erőinek hiányában a hívás-küldésekre saját 

állományt kellett irányítani, így klasszikus járőri tevékenységet nem lehetett folytatni.  

A rendészeti területet irányító vezetők folyamatos elemző-értékelő és szolgálatszervezési 

munkájának köszönhetően a korábbi években elért eredményeinket részben megtartottuk. A 

közterületi szolgálatot ellátók alkalmazása szervezettebbé vált, mellyel a jogsértő cselekményekre 

történő reagáló képességünk továbbra sem sérült. A közterületi szolgálat ellátása során most is 

fokozottan figyeltünk arra, hogy egyetlen észlelt jogsértés se maradjon rendőri intézkedés nélkül, 

még ha az egy figyelmeztetéssel is zárult. Az intézkedések a fokozatosság elvének figyelembe 

vételével valósultak meg. Elsődleges célkitűzésünk az eredményesség biztosítása mellett a kulturált 

és szakszerű rendőri intézkedések végrehajtása volt. Továbbra is kiemelt figyelmet fordítottak a 

közterületen járőrszolgálatot teljesítők a közterület rendjének fenntartására, illetve a közösség 

számára nyitva álló objektumok ellenőrzésére. Az erőszakos garázda jellegű, továbbá a vagyon 

elleni és más bűncselekmények szintén kiemelt hangsúlyt kaptak a közterületi egységek 

szolgálatszervezése során.  

 

A központi és területi berendeléseknek megfelelően, de a korábbi évektől eltérően lényegesen 

rövidebb időszakokban láttunk el határvédelmi szolgálatot az ország déli határán létesített 

ideiglenes biztonsági határzárnál. A szolgálatellátásába a rendészeti szolgálati ág delegált nagyobb 

számú rendőri erőt. A nehezítő körülmények ellenére a rendőrkapitányság, valamint a rendőrőrsök 

székhelyi településeinek 24 órás közterületi jelenléte alapvetően biztosított volt (járőrszolgálattal és 

a körzeti megbízotti szolgálattal).     
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Kecskemét belvárosában folyamatos volt a mozgóőri szolgálatellátás. A mozgási körzetben a 

kiemeltebb objektumok – főként a helyi és területi közigazgatás objektumai, a pénzintézetek, 

gyógyszertárak, kereskedelmi egységek – ellenőrzése, a közterületi bűnözés visszaszorítása az 

elsődleges feladat volt. A pénteki és szombati éjszakai időszakban az őrszolgálat esetenként 

szolgálati kutyával is megerősítésre került, mely növelte a mozgási körzetben lévők önkéntes 

jogkövető magatartását, valamint az ott tartózkodók szubjektív biztonságérzetét. A kutyavezetők 

száma 2 fővel és 2 szolgálati kutyával emelkedett. A Kecskeméti Rendőrkapitányság, 

Közrendvédelmi Osztálya 4 fő végzett és alkalmazott kutyavezetővel rendelkezik. ORFK 

engedéllyel a mozgóőri feladatokba bevont állomány feladatait kerékpárral is elláthatta ezzel is 

fokozva a mobilitást és a reagálóképességet. 

 

A külterületi ingatlanokon, tanyákon és az elnéptelenedő apró- vagy törpefalvakban élő személyek 

sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzésére és visszaszorítását célzó akciók a külterületi 

tanyás részeket is érintették. Az időskorúak sérelmére elkövetett erőszakos bűncselekmények 

megelőzése érdekében történő rendőri ellenőrzésre, az illetékességi terület valamennyi települése 

vonatkozásában hetente legalább egy alkalommal, átlagosan 2 óra időtartamban, továbbá 2 

alkalommal került sor az időskorúak vagy életkoruknál, egészségi állapotuknál fogva kiszolgáltatott 

személyekkel kapcsolatos rendőri akció megszervezésére. 

  

A gyermek- és fiatalkorúak biztonságának fokozása, a szórakozóhelyek, a zenés táncos 

rendezvények, a vendéglátó-ipari egységek, és azok környékének fokozott ellenőrzését havi 

rendszerességgel teljesítettük. A feladatvégrehajtásba a közrendvédelmi állományon kívül a 

bűnügyi, közlekedésrendészeti állomány, a polgárőrség, a NAV és a Gyermekjóléti Intézetek, 

valamint a Kormányhivatal Szakmai Főosztályainak (fogyasztóvédelem, népegészségügy, 

élelmiszerbiztonság, munkavédelem, stb.) munkatársai is bevonásra kerültek. 

 

A turisztikai idény rendőri feladatainak végrehajtása keretében elrendelt fokozott ellenőrzés, a nem 

kívánatos jelenségek visszaszorítása, a bűncselekmények és szabálysértések megelőzése, a 

hazánkba látogató, törvényeinket betartó külföldiek személy- és vagyonbiztonságának 

megteremtése érdekében, az idegenforgalmi idényből adódó rendőri feladatok végrehajtására 2019. 

június, július és augusztus hónapokban került sor. Az illetékességi terület valamennyi települése 

vonatkozásában havonta legalább egy alkalommal fokozott ellenőrzés került végrehajtásra, 

átlagosan 8 óra időtartamban.  

 

Az év végi ünnepekkel kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtása érdekében kiadott intézkedési 

terv alapján 2019. november 25-én 00.00 órától 2020. január 12-én 24.00 óráig tartó időszakban – a 

korábbi évek gyakorlatának megfelelően – a közterületen, nyilvános helyen, illetve a nyilvánossá 

tett magánterületen elkövetett bűncselekmények és szabálysértések visszaszorítása, illetőleg a 

karácsonyi és az év végi bevásárló- és turistaforgalommal összefüggő jogsértések megelőzése, az 

állampolgárok biztonságérzetének javítása érdekében biztosítottuk a fokozott rendőri jelenlétet.  

A programba a bűnügyi állomány is bevonásra került, akik feladataikat – a rendészeti állományhoz 

hasonlóan - bevetési ruházatban látták el. 

 

Az állomány által tett büntető feljelentések 247-ről 260-ra nőtt, míg a szabálysértési feljelentések 

száma 2987-ről 2126-ra csökkent. A rendészeti állomány 2019-ben 387 (2018. évben 482) esetben 

tett büntetőfeljelentést ittas járművezetés elkövetése miatt, 107 (2018. évben 145) alkalommal 

szabtunk ki közigazgatási bírságot ittas vezetés miatt. Az összes ittas intézkedéseink száma így 494-

re (2018. évben 627) 21,2%-kal csökkent.  

A csökkenés ellenére a Kecskeméti Rendőrkapitányság ittas ellenőrzéssel kapcsolatos 

tevékenységének intenzitását jól tükrözi a büntetőfeljelentések számának mutatója. Hasonló méretű 

városoknál (Székesfehérvár 206, Győr 308, Pécs 216, Szeged 351, Debrecen 235, Miskolc 320), 

valamint teljes megyéknél (Nógrád 318, Tolna 348, Vas 299, Zala 368) több ittas büntetőfeljelentést 

készítettünk. 
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Az igazoltatott személyek száma 2019-ben 27.508 (2018-ban 21.383) volt. 2019-ben az 1426 

elrendelt elővezetésnek a 25 %-át sikeresen végrehajtottuk. Az összes elfogások száma 2019-ben 

738-ra csökkent 972-ről, azonban a bűncselekményen tetten ért személyek elfogása némi 

csökkenést mutatott (426/292). Az előállított személyek száma 857-re módosult (1318), míg a 

bűncselekmény gyanúja miatt előállítottak vonatkozásában 254 fővel szemben intézkedtünk a 

korábbi 278-hoz képest. A személyi szabadságot korlátozó intézkedések számszaki alakulásával 

kapcsolatosan megjegyzendő, hogy a kapitányság illetékességi területén a korábbi évhez képest 13 

%-al kevesebb ismerté vált bűncselekmény történt.  

 

2019. évben 4.280 fővel szemben szabtunk ki helyszíni bírságot, míg biztonsági öv használatának 

elmulasztása miatt 1.427 esetben alkalmaztunk közigazgatási bírságot. 

 

3. A rendezvénybiztosítások  

 

A 2019-ben is jelentős számban felügyeltük a területen lebonyolításra kerülő sport, kulturális és 

egyéb társadalmi rendezvényeket, melyek száma a korábbi időszakhoz képest jelentős növekedést 

mutatott (352-ről 664-re). A gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvények száma 18-ról 46-

ra nőt, míg a korábbi tendenciához igazodva a sportrendezvények kapcsán csökkenés (57-ről 41-re) 

volt tapasztalható.  

Normál biztonsági kockázati kategóriába sorolt sportrendezvény (labdarúgó mérkőzés, kosárlabda 

mérkőzés, kézilabda mérkőzés, kerékpár verseny) megtartása a korábbi 57 esetről 41 esetre 

csökkent, melynek biztosításában az állományunkból összesen 232 fő vett részt.  Fokozott és 

kiemelt biztonsági kockázatú sportmérkőzés biztosítására nem került sor.  

Egyéb jellegű biztosítási feladatok az elmúlt évekhez hasonlóan szintén nagy számban hárultak a 

kapitányság állományára. Jelentős erők bevonásával és alkalmazásával biztosítottunk kulturális 

rendezvényeket (tavaszi fesztivál, kulturális rendezvények, körmenetek, autista emberek világnapja, 

borutca, borváros sör- és pálinka fesztivál, Kecskeméti zenés nyári esték, sportnap, lovas napok, 

felvonulások, Hírös Hét fesztivál, Csiperó, koncertek, falunapok, vásárok, szüreti felvonulások, 

stb.). 

Jellemzően több rendezvény, egy időpontban, külön helyszínen került megrendezésre, melyeknél 

nem egy esetben akár három különböző helyen (Főtér, Melinda Park, Vasút Park) kellet a biztosítási 

erőket megosztva, feladatainkat végrehajtani. 

 

4. Az esetleges rendkívüli, illetőleg veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott feladatok 

 

A Kecskeméti Rendőrkapitányság rendelkezik jóváhagyott Készenlétbe Helyezési Tervvel és 

tervkivonattal, és értesítési tervvel. A helyi védelmi bizottság munkájában folyamatosan részt 

vettünk. Az elmúlt évekhez viszonyítva lényegesen több alkalommal történt központi, vagy területi 

szintű összevonásra a csapatszolgálati század.  

 

5. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése 

 

2019. január 01-től a települések átjárhatósága, a pontosabb szolgálatszervezés, a gyorsabb 

reagálási idő, a rendőri erők intézkedési hatékonyságának növelése valamint az adott településre 

jutó rendőri erők maximalizálása érdekében felülvizsgálatra és áttervezésre kerültek a körzeti 

megbízotti csoportkörzetek és a csoportkörzetekhez tartozó település besorolások. 

A körzeti megbízotti státuszok teljes feltöltöttségének megvalósítása kiemelt helyet foglalt el a 

kapitányság szakmai és személyzeti feladatai között. A kapitányság területén található 21 település 

mindegyike körzeti megbízotti szolgálattal lefedett. Kapitányságunk 43 körzeti megbízotti 

státusszal rendelkezik, melyből korábbi években 1 fő átrendelésre került a Vizsgálati Osztályra, de 

ez a 2019. évi státuszrendezésnek megfelelően 2019. december 01-vel rendezésre került, míg a 

többi hely betöltése folyamatos. 

A körzeti megbízottakat irányító parancsnoki állomány folyamatosan arra törekszik, hogy a körzeti 

megbízott minél több időt töltsön közterületen, illetve minél kevesebb legyen az elvonó 
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tevékenység, illetve tényező. Ennek megfelelve úgy szervezik a szolgálat ellátást, hogy a rendőr a 

szolgálati idejének 75%-át a közterületen tölthesse.  

Az elvárt közterületi jelenlét megvalósulása pozitív hatással van a bűncselekmények keletkezésére, 

az elfogások, előállítások számára. A folyamatosan „területen” töltött idő, a társadalmi 

kapcsolatokra és ez által az információáramlásra is kedvező hatással bír, mely szintén 

bűncselekményeket megelőző és felderítő tényező. 

     

6. Az igazgatásrendészeti tevékenység 

 

6.1. Szabálysértési eljárások 

 

2019. évben az osztályra 2351 db  feljelentés érkezett, mely az előző év hasonló időszakához képest 

16 %-os csökkenést mutat  (2018. évben 2819 db).  Az év végéig 134 (előző évben 372) eljárásban 

nem született döntés, így a hátralék aránya 5,7 %. 

A vizsgált időszakban más hatóságtól 549 (előző évben 472) megkeresés érkezett eljárás alá vont 

személyek, illetve tanúk meghallgatása érdekében, melyek teljesítése továbbra is jelentős terhet ró 

az állományra.  

A szabálysértési előadók 2019. évben 3466 (előző évben 3413) határozatot készítettek, melyből a 

meghallgatásokat követően 1294 (előző évben 1023) döntés született. A meghallgatásos eljárások 

aránya ebben az évben lényegesen megnőtt, 30 %-ról 37 %-ra.   

Az eljárás átlagos időtartama a tárgyidőszakban bizonyítási eljárást követő ügydöntő határozattal 

lezárt szabálysértési ügyekben ebben az évben 40,9 nap, míg 2018-ban 45,1 nap volt. Az eljárási 

idő ilyen szintű csökkenése az un. „gyorsított” eljárások lefolytatásának (81 eljárás), illetve a 

szabálysértési előadók gyors, és szakszerű munkavégzésének köszönhető.     

2019-ben az összes szabálysértési eljárás alá vont személyek száma 2482 fő (2018-ban 2916 fő) 

volt. Ennek 94,5 %-át a közlekedési szabálysértést elkövetők (2345 fő) tették ki. 

A szabálysértési hatóság által elmarasztalt személyek száma 2019-ben 2028 fő volt (2018-ban 

2037), a járművezetéstől eltiltottak száma 514 fő (2018-ban 491).   

2019. évben 383 (2018-ban 389) esetben került sor az eljárás megszüntetésére. 189 eljárást - előző 

évben 180 - azért kellett a szabálysértési hatóságnak megszüntetni, mert nem volt megállapítható az 

eljárás alá vont személy kiléte, 80 eljárást szabálysértés hiányában, míg 63 eljárást bizonyítottság 

hiányában szüntettünk meg.    

A kiszabott pénzbírság átlaga az előző évihez képest növekedést mutat, az előző évi 50.569,- Ft-ról 

53.010 Ft-ra módosult.  

2019. évben a Kecskeméti Rendőrkapitányság Szabálysértési Hatósága 98 705 000 Ft (2018-ban 

82 305 000 Ft) szabálysértési bírságot szabott ki jogerősen, melyből 34 699 469 Ft-ot fizettek be 

önkéntesen.  

A végrehajtási eljárás lefolytatására kiadott ügyiratok száma ebben az évben 5663 db volt, míg az 

előző évben 6325 db. 

A kiszabott pénzbírság meg nem fizetése miatt 1082 eljárásban került sor bírósági átváltoztatás 

kezdeményezésére, majd 246 elővezetést és 146 körözést rendelt el a szabálysértési hatóság.  

Fiatalkorú személlyel szemben 59 db (előző évben 85 db) keletkezett feljelentés.  Külföldiekkel 

szemben 217 esetben (előző évben 205) éltek feljelentéssel az intézkedő rendőrök, melyből 22 fő 

volt harmadik országbeli állampolgár, míg 195 fő EGT- állampolgár.   

Kiemelt közlekedési szabálysértések elkövetése miatt 1436 személyt vontunk eljárás alá. 1057 főt 

elmarasztalt, míg 461 fővel szemben járművezetéstől eltiltást alkalmazott (43,6 %) a szabálysértési 

hatóság. Az eltiltás tartamának átlaga 4 hónap volt. A kiemelt közlekedési szabálysértések közül 

ebben az évben is az engedély nélküli vezetés a leggyakoribb (691 fő), ahol 413 fővel szemben 

alkalmaztunk járművezetéstől eltiltást.  

 

Baleset okozása miatti feljelentések száma ebben az évben 8,7 %-kal nőtt. 2019. évben 386 eljárás 

indult baleset okozása miatt, az előző évi 355-hez képest. Nőtt a személyi sérüléssel járó balesetek 

száma is, 163-ról 184-re. 110 esetben a vétlen személy volt a sérült.  
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Hasonlóan az előző évhez, 2019-ben is nagy számban indult szabálysértési eljárás az elsőbbség és 

előzés szabályainak megsértése szabálysértés elkövetése miatt (109 db).  Ezek az eljárások 

elsősorban az autópályán történő előzési szabályok megszegése – kiemelten a külföldiek által 

elkövetett -, továbbá a gyalogosok elsőbbségére vonatkozó szabályok megszegése miatt indultak. 

Az autópályán, külföldiek által elkövetett szabályszegések miatt indult eljárások mellett a 

gyalogosok elsőbbségére vonatkozó szabályok megsértése miatt indult eljárásokat is soron kívül 

lefolytattuk, az ügydöntő határozatot elkészítettük, s azt azonnal át is adtuk az eljárás alá vont 

személynek. 2019-ben a gyorsított eljárások száma 81 db volt (2018-ban 89).  

 

6.2. Helyszíni bírság végrehajtási eljárások 

 

2019. évben 1665 HB nyomtatvány (2018. évben 2102) érkezett az Igazgatásrendészeti Osztályra 

végrehajtási eljárásra. 1522 ügyet küldtek meg az ügyintézők a Kecskeméti Járásbíróságnak a 

helyszíni bírság elzárásra történő átváltoztatása végett, melyből 1326 esetben az elzárásra 

átváltoztatás meg is történt. 1484 esetben került kibocsátásra börtönfelhívás, illetve 621elővezetés 

elrendelésére került sor. Körözést 273 ügyben rendelt el a hatóság. A végrehajtási eljárás 

lefolytatására kiadott ügyiratok száma ebben az évben 5807 db volt.  

 

6.3. Engedélyügyi eljárások 

 

A fegyver- engedélyügyi csoporthoz 2019. évben 130 (2018-ban 124) fegyvertartási kérelmet 

nyújtottak be. A fegyvertartási engedéllyel rendelkezők tekintetében 20 esetben kellett intézkedni a 

fegyvertartási engedély visszavonásáról kötelezettségszegés miatt, illetőleg előéleti ellenőrzést – 

priorálást - követően (előző évben ez a szám 15 volt). Az illetékességi területünkön a természetes 

személyek számára engedélyezett fegyverek száma összesen 4264 db, jogi személy részére 208 

fegyver tartása van engedélyezve. A vadászati fegyvertartók száma 1392 fő. 2019-ben 9 vadászaton 

összesen 114 fő vadász ellenőrzésére került sor.   

Gáz- és riasztófegyverek viselési engedélyének kiadása 57 esetben történt meg, amely nőtt az előző 

évhez képest (2018-ban 48).    

2019. évben 226 db új személy- és vagyonőri igazolvány (előző évben 213 db), 5 db 

vagyonvédelmi rendszert szerelő igazolvány, valamint 6 db magánnyomozói igazolvány kiadására 

került sor, illetve 9 személy – és vagyonvédelmi tevékenység engedélyezése történt meg 

határozattal. Év közben a személy- és vagyonvédelmi tevékenységet egyéni és társas vállalkozások, 

valamint e tevékenységet személyesen, rendőrhatósági igazolvánnyal ellátó természetes személyek 

adminisztratív jellegű ellenőrzése (49 esetben) és helyszíni ellenőrzése (8 esetben) az ellenőrzési 

tervnek megfelelően lezajlott.  

A figyelmeztető jelzés engedélyezésével kapcsolatos eljárások a korábbi évekhez hasonlóan 

történtek. Jelenleg 25 db érvényes engedély van Kecskemét illetékességi területén.   

2019. évben 22 esetben érkezett bejelentés pirotechnikai termékkel (forgalmazás + felhasználás) 

kapcsolatban, melyek ellenőrzése a jogszabályi előírásoknak megfelelően megtörtént.  

A fegyver- engedélyügyi csoportnál az év végéig az ügyiratforgalom 6258 db volt (előző évben 

6045 db), mely összesen 3011 főt érintett. 

 

7. A bűn- és baleset-megelőzés 

 

A rendészeti szakterület szolgálati ágainak közterületi jelenléte, a közterületen eltöltött szolgálati 

órák száma, a szolgálat végrehajtás minősége a megelőzés egyik fontos sarokpillére. A közterületi 

jogsértések visszaszorításának egyik eszköze a településeken működő térfelügyeleti-rendszer 

kínálta lehetőségek kiaknázása. Kecskemét Megyei Jogú város területén jelenleg összesen 304 tér- 

(234) és rendszámfigyelő (70) kamera segíti a bűnmegelőzési és bűnfelderítési tevékenységet. A 

kamerarendszer a közrend, közbiztonság megerősítése és a közlekedésbiztonsági helyzet javítása, a 

lakosság szubjektív biztonság érzetének növelése, a menekülő bűnelkövetők elfogása érdekében 

kerültek telepítésre. További preventív célokra bevezetett megoldásként az időskorúakat védő 

vészhívó készülék bevezetésére került sor a Kecskeméti Rendőrkapitányság illetékességi területén. 
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A vészhívó készülék alkalmazásával az életmentésen felül lehetőség van nagy mennyiségű 

egészségügyi adat tárolására és az egészségügyi diszpécser szolgálat felé történő jelzésére, de ezen 

felül a bűnmegelőzéshez kapcsolódóan is szűrésre kerülő és rendőrségi hatáskörbe tartozó jelzés 

leadásával gyors és hatékony rendőri intézkedés végrehajtására nyílik lehetőség.  

 
 

7.1. Bűnmegelőzés 

7.1.1. Család-, gyermek – és ifjúságvédelem 

 

A 2019. évben is – az előző év tapasztalatával egyezően – kihívást jelentett a gyermek- és 

fiatalkorúak sérelmére, továbbá az általuk elkövetett bűncselekmények száma és minősége. A 

prevenciós tevékenység részeként az általános és középiskolákból érkezett jelzések nyomán 

lépéseket tettünk ezek visszaszorítására, együtt pedagógusokkal, és tanácsot, esetmegbeszéléseket 

kérő szülőkkel. 2019-ben kiemelt érdeklődés kísérte a konfliktusok megoldására, düh és agresszió 

kezelésére irányuló, az internet okozta, valamint a tudatmódosító szerek használata veszélyeinek 

megelőzését és a kezelés megoldásait feltáró oktatásokat. Az általános iskolákban a deviáns 

magatartású, az iskolai házi rendet rendszeresen megszegő tanulókkal folytatott esetmegbeszélések 

kerültek előtérbe. Az esetmegbeszélések részvevői a tanuló, a gyámja (szülő), az iskola 

képviseletében az osztályfőnök vagy valamely pedagógus, az iskola vezetője és a rendőrség 

képviselője. Az esetmegbeszélések után nyomon követést végeztünk. Az értékelt időszakban 

képzett kortárssegítő, kortársoktató csapattal dolgoztunk együtt, akik a fiatalok felé hatékony 

kommunikációjukkal nagymértékben segítették munkánkat. Kortárssegítőink mentorálásunkkal 

tartottak bűnmegelőzési témában csoportbeszélgetéseket, órai foglalkozásokat. Több esetben 

keresték meg őket személyes beszélgetésre, tanácsadásra, részt vettek ifjúsági programokon és 

szerveztek ilyeneket. 4 szakgimnáziumból 2 gimnáziumból 15 tanuló már képzett kortárs segítő, 

kortárs oktató.   

 

A Gyermekjóléti Szolgálattal, családsegítőkkel, a gyámhivatalokkal heti szintű kapcsolatot 

ápoltunk, kölcsönös volt a (személyes, vagy telefonon történő) információáramlás és intézkedés 

(beavatkozás) lehetőségeinek számbavétele, részt vettünk egymás értekezletein, alkalomadtán 

esetmegbeszélésein.  

7.1.2. Családon belüli erőszak megelőzése, kezelése 

 

A hozzátartozók közötti erőszak elleni hatékony fellépés érdekében a gyermekvédelmi 

jelzőrendszer komplex módon és hatékonyan működik. A hozzátartozók közötti erőszakban érintett 

családok ismérvei a szegényes körülmények és életmód, munkanélküliség, alacsony iskolázottság és 

igénytelenség, élettársi kapcsolatok, több gyermek. Gyakori a munkanélküliség, alkohol, kábítószer, 

játékszenvedély, a többnyire segélyekből, vagy bűnelkövetésből történő megélhetési lehetőség, 

illetve egyfajta anyagi előnyhöz jutás. A Kecskeméti Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztálya 

a tárgyidőszakban összesen 74 db jelentést készített. A jelentések, az iskolák által küldött jelzések 

alapján - a családokban élő gyermekeket érintő sérelmek gyanúja, vagy magatartási problémák 

miatt - ez évben összesen 61 db adatlap került továbbításra a Család-és Gyermekjóléti Központhoz, 

illetve a területileg illetékes Gyámhivatalhoz.  
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Az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Család- és Gyermekjóléti Központja, 

illetve a Gyámhivatal jelzési kötelezettségének eleget téve a 2019. évben összesen 364 

hozzátartozók közötti erőszakot regisztráló bejelentést küldött. Nem vált indokolttá büntetőeljárás 

megindítása az általuk leírt veszélyeztető magatartások miatt, mert a jelzést tevő hivatal szükség 

szerint megtette a feljelentést. 

Külön figyelmet fordítottunk a családon belüli problémákat hasonlóképpen észlelő 

iskolarendőrökkel történő kapcsolattartásra és e témakört érintő továbbképzések szervezésére is. 

Hozzátartozók közötti erőszak krízishelyzete esetén preventív jelleggel akár a helyszínen is 

bekapcsolódott a problémamegoldásba, vagy az iskolarendőrök részére módszertani segítséget is 

nyújtott. A preventív beavatkozáshelyszínén történő esetkezelés, segítségnyújtás jelentéssel, vagy 

Adatlap továbbításával ért véget, amely vagy az eset befejezésével, vagy bűncselekmény gyanúja 

esetén a nyomozás elrendelésének javaslatával zárult. A járőrszolgálati állomány részére 2 

alkalommal tartottunk oktatást a fenti témában.  

A Gyámhivatal és a Gyermekjóléti Szolgálat, a Pártfogó Felügyelői Szolgálat, valamint a bíróságok 

hivatalból összesen 374 priuszkérő megkeresést, illetve ügyek állásáról való tájékoztatásról szóló 

kérelmet küldtek a saját hivataluknál folyó államigazgatási gyermekvédelmi, és egyéb büntetőperes 

eljárásokhoz szükséges adatok beszerzése végett.    

Ideiglenes megelőző távoltartásra a Kecskeméti Rendőrkapitányság kezdeményezésére nem került 

sor. Ideiglenes hatályú elhelyezéskor a Gyámhatóság 13 esetben kért karhatalmi segítséget. 

 

 7.1.3. Kábítószer- megelőzés 

 
A dizájner drogok használata mind a rendvédelmi, mind a gyermekvédelmi, illetve a köznevelési 

intézményekben dolgozó szakemberekre feladatokat rótt, mely a drogprevenciós programok újragondolását 

ösztönözte.  Bátorította a szülőket a szemléletváltásra és aktívabb részvételre. A szülők bevonása eszközzé 

vált a drogfogyasztási szokásokból fakadó helyzetek kezeléséhez. A szintetikus kannabionidok a 

marihuána mögött a második helyet foglalják el a használt kábítószerek sorában. A szer 

népszerűségét viszonylag alacsony ára, vélt vagy valós legalitása, könnyű hozzáférése okozza.   

Helyi viszonylatban a szerfogyasztók 80%-a szintetikus anyaghasználó, 20%-ban fogyasztanak 

cannabist. Vannak olyan bűncselekmények (rongálás, garázdaság, rablás), amelyeket az elkövető 

valamely szer hatása alatt követ el. Ezeknél az eseteknél több esetben is megállapítható, hogy tiszta 

tudatállapotban a bűncselekményt talán el sem követte volna. „A Szülők és családok a Rendőrség 

kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében” Programtervben az alábbi feladatok 

elvégzésére került sor: 

6 alkalommal személyes beszélgetésre került sor szülői megkeresést követően. A program lényege 

szerint minél szélesebb körben kell eljutni szülőkhöz. Az értékelt időszakban 7 alkalommal valósult 

meg szülői értekezlet, amely 21 osztály szülői közösségét érintette az illetékességi területen. 

Pedagógus értekezleteken is volt lehetőség a témáról beszélni. 3 középiskola tanári karának előadás 

a témában. Az értékelt időszakban 11 alkalommal összesen 19 általános iskolai osztály részesült 

oktatásban.  Középiskolákban 14 alkalommal 14 osztályban részesültek a diákok drogprevenciós 

foglalkozásban. Speciális igényű fiatalok részére 2 alkalommal került sor foglalkozás megtartására.  

A Spartacus Sportkör szervezésében az „Éjszakai forgatag” elnevezésű rendezvényen 2 alkalommal 

volt foglalkozás. Rendvédelmi táborban 2 alkalommal került sor a témában foglalkozás 

megtartására, nyári táborban pedig 3 alkalommal. Időskorúak részére 3 alkalommal került sor 

foglalkozás megtartására. A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat által gondozott családok szüleinek 

1 alkalommal interaktív foglalkozást tartottunk a témában. A Máltai Szeretetszolgálat felkérése 

szerint munkatársaknak 2 alkalommal előadás megtartására került sor, a Wojtila-házban 

gondozottaknak, a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat munkatársainak tartottunk előadást. Az 

illetékességi területünkön 3 középiskolában „egészségnapon” egész napos programban vettünk 

részt, a „Házhoz megyünk” program keretein belül a téma ismertetésére került sor. A 

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagjaként prevenciós szolgáltatást nyújtó szervezetek 

fókuszcsoportjában vett részt a tanácsadó, a „Hírös kortársak” csapatának 5 alkalommal volt 

drogprevenciós foglalkozás.  
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 7.1.4. Megelőző vagyon-és személyvédelem 

 

Bűnügyi szempontból országosan jelentkező probléma a kerékpárlopás, az országosan online 

elérhető „Bike Safe” program bevezetését követően a rendőrségi regisztráció keretén belül 35 

kerékpár regisztrációjára került sor. A „Látni és látszani” kampányprogram számos eleme a 

kerékpárosok számára is hasznos információt biztosított a prevenció szempontjából. Nyílt napok 

keretén belül az aktuális bűnelkövetési módszerekre, azok megelőzésének lehetőségeire hívtuk fel a 

figyelmet. A „Házhoz megyünk” program az értékelt időszakban két alkalommal került 

megrendezésre, első alkalommal a Damjanich János Általános Iskola segítségével. Második 

alkalommal pedig a Piac és Vásárigazgatóság adott helyet a rendezvénynek. 

 

 7.1.5. Közösségi életterek rendjének védelme 

 

Garázda jellegű cselekmények elkövetése jellemzően hétvégenként az esti órákban történik, főként 

szórakozóhelyek, vendéglátó egységek közvetlen környezetében, melynek elkövetői legtöbbször 

erősen ittas fiatalokból álló csoportok. Kecskemét város területén a szórakozni vágyó fiatalok 

körében igen kedvelt vendéglátó egységek nyitvatartása korlátozásra került - Kecskemét Megyei 

Jogú Város Önkormányzatával együttműködve - a lakosság nyugodt pihenése érdekében. Tér- és 

rendszámfelügyelő kameráink a közrend, közbiztonság megerősítése és a közlekedésbiztonsági 

helyzet javítása, a lakosság szubjektív biztonság érzetének növelése, a menekülő bűnelkövetők 

elfogása érdekében kerültek telepítésre.  

Továbbá rendszám felismerő kamera rendszer telepítése történt meg útkereszteződésekbe, nagy 

forgalmú utakra. 

 

7.1.6. Iskolai Közösségi Önkéntes Szolgálat 

 

2019. évben a Kecskeméti Rendőrkapitányság az 50 órás közösségi szolgálat keretében a 

rendőrségen munkát vállaló diákok foglalkoztatása érdekében 12 középfokú oktatási intézménnyel, 

valamint a Hírös Sport Nonprofit Kft-vel kötött együttműködési megállapodást.  

A közösségi szolgálat keretében a legnagyobb óraszámban és létszámmal a „Strand Police” 

programban teljesítettek a tanulók szolgálatot. A „Strand Police” program – a Hírös Sport Nonprofit 

Kft-vel történt szerződéskötést követően - 2019. június 24-én indult és 2018. augusztus 25-ig tartott 

minden nap 09.00 és 18.00 óra közötti időszakban, a Tourist Police-hoz hasonló szervezésben. 

Ennek helyszíne a Kecskeméti Strand- és Élményfürdő volt, a programban 56 tanuló vett részt. 

Bűnmegelőzési járőr szolgálatot végeztek párokban a fürdő területén, valamint a hozzá tartozó 

parkolókat. Legtöbbször a gépjármű lehúzva maradt ablakai miatt kellett a tulajdonosokat keresni a 

Fürdő segítségével. Több alkalommal segítettek a Kecskeméti Fürdő dolgozóinak kisebb 

feladatokban. A Fürdő Fogyasztóvédelmi referense többször nagyon pozitív véleménnyel 

nyilatkozott a diákok munkájáról. A Kecskeméti Televízió 2 alkalommal forgatott a „Strand Police” 

programról, ezzel is népszerűsítve a Rendőrség által nyújtott közösségi szolgálat lehetőségeit. A 

szorgalmi időszakban is volt alkalmuk a diákoknak közösségi szolgálatot teljesíteni több 

alkalommal is. Összesen 2019. évben 84 tanuló segítette a közösségi szolgálat keretében a 

rendőrség munkáját.  

 

7.2. Balesetmegelőzés 

 

A Kecskeméti Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya karöltve a Megelőzési és 

Áldozatvédelmi Alosztállyal célul tűzte ki, hogy bűn–és baleset-megelőzési tevékenységét átfogó, 

komplex formában átalakítja, új alapokra helyezi. A gyalogosok és kerékpárosok által elkövetett 

szabálysértések, valamint a részvételükkel bekövetkező közúti balesetek megelőzésére a 2016. 

évben elkezdett programokat 2019. évben is folytattuk. 

 

A meglévő programok egy új elemmel egészültek ki, melynek során Kecskemét város három 

általános iskolájában heti rendszerességgel, a tanrendbe beépítve, 4. osztályos tanulók részére 
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közlekedési ismeretek oktatására kerül sor. Az „Iskola rendőre” program keretében, a tanévben 

folyamatosak voltak a tanulók számára, iskolai tanítási napon megtartott előadások. Az előadások 

sokszínűségét igazolja, hogy nem csak közlekedésrendészeti, hanem közrendvédelmi és 

bűnmegelőzési témákat is felöleltek a kollégáink által tartott tanórák.  

 

A Kecskeméti Rendőrkapitányság illetékességi területén a 2019. évben is végrehajtásra kerültek az 

„őszi – téli” baleset megelőzési kampány keretén belül, a „Látni és Látszani” akciósorozat és a 

„Gyalogos és kerékpáros balesetek megelőzésével kapcsolatos program”.  

A „Látni – és látszani!” kampány megindulása előtti időszakban (augusztus, szeptember, október) 

folytattuk, az előző évekhez hasonlóan, célirányos, a kerékpárral – valamint gyalogosan közlekedők 

észlelhetőségének elősegítését célzó baleset-megelőzési tevékenységünket. Balesetmegelőzési 

tevékenységünket a korábbi évek tapasztalataira és a helyi sajátosságokra építve a Kecskeméti 

Rendőrkapitányság illetékességi területén teljesítettük. (Lajosmizse és Tiszakécske rendőrőrsök is). 

Az elmúlt évek baleseti adatainak elemzésével és a tapasztalatokat hasznosítva a Kecskeméti 

Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának munkatársai,  a Lajosmizsei és Tiszakécskei 

Rendőrőrsök személyi állománya vett részt az intézkedési tervben meghatározottak 

végrehajtásában.   

 

8. Együttműködés 

 

A szakmai felügyeletünket gyakorló Kecskeméti Járási Ügyészséggel és Kecskeméti 

Járásbírósággal korábban kialakított konzultatív jellegű együttműködés töretlenül kimagaslónak 

volt értékelhető, rendszeresen kerül sor szakmai megbeszélésekre. A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-

főkapitányság Központi Fogdáját - melynek őrzési feladatait szervezetszerűen a Közrendvédelmi 

Osztály, Fogda- és Kísérőőri Alosztály állománya látja el - rendszeresen ellenőrzi a Bács-Kiskun 

Megyei Főügyészség bv. csoportja a fogvatartottak jogainak érvényesülése érdekében.  

 

8.1. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával folytatott együttműködés 

 
Önkormányzat 

megnevezése 
Beszámoltatás időpontja Beszámoló elfogadása 

Kecskemét Megyei Jogú Város 2019.06.20 Egyhangúlag elfogadott 

 

A Kecskeméti Rendőrkapitányság 2019 – ben is élvezte az önkormányzat által nyújtott  támogatás 

által biztosított többlet költségvetési keret előnyeit. Az önkormányzattal és a rendészeti és 

bűnmegelőzési feladatot ellátókkal 2019-ben is szakmai kommunikációs hátteret teremtett a „Járási 

Közbiztonsági Egyeztető Fórum” interaktív megbeszélése, mely kötetlenségével, életszerű 

problémafelvetésével pozitív fogadtatásra talált a közbiztonság megteremtéséért felelősséget 

vállalók körében. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó – önkormányzati közalkalmazottakkal – a 

közbiztonsági fórum koordinációs értekezletei képezték a hatékony kommunikáció és 

információcsere alapját, melynek tartalmi elemei a polgárőrséggel történő együttműködésről szóló 

alcím alatt kerültek részletezésre.    

Az együttműködés minőségének minden évben releváns mérőszáma, hogy hogyan minősíti az 

önkormányzat a településen végzett rendőri tevékenységet. A minősítés évek óta jó szintű 

munkavégzést tükröz javuló tendencia mellett.  

 

8.2. Hivatalos társszerveink 

 

Munkakapcsolataink évek óta töretlenül problémamentesek, együttműködéseink területei 

viszonylag állandóak. Kölcsönösen segítjük egymás munkáját az Országos Idegenrendészeti 

Főigazgatósággal, a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, a Fogyasztóvédelmi Felügyelőséggel, a 

Kormányhivatal osztályainak munkatársaival, a Büntetés-végrehajtási Intézettel, a polgármesteri 

hivatalok szakmai osztályaival, az általános és középiskolákkal, illetve a tanítóképzést folytató 
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karral. A közterületi szolgálatellátásba bevontuk a Katonai Rendészeti Szolgálat munkatársait, így a 

Műkert-városi Rendőrőrs állománya nagyobb területre tudta a járőrszolgálatot kiterjeszteni.  

 

Együttműködés alapján a 2019. évben az alábbitáblázatba foglalt módon került sor közösen 

teljesített szolgálatra a Kecskeméti Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának 

koordinálásával:  

    

 

2019 Fő Óra Eset 

Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság 2 10 1 

Nemzeti Adó és Vámhivatal  35 121 14 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hat. 6 19 2 

Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség 6 29 3 

Állami Népegészségügyi Tisztiorvosi Szolgálat 2 3 1 

Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-felügyeleti szervei  0 0 0 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal  0 0 0 

Közterület Felügyelet/Városrendészet  292 1673 226 

Polgárőrség 3773 9664 1773 

Más rendvédelmi szerv 4 20 1 

Megyei Kormányhivatalok, Népegészségügyi Szakigazgatási Szervek  0 0 0 

Népegészségügyi Szakigazgatási Szervek, Kistérségi Népegészségügyi 

Int. 
0 0 0 

Nemzeti Közlekedési Hatóság 0 0 0 

Katasztrófavédelmi szervek 22 75 7 

Egyéb szerv (Önkormányzat, Tanyagondnok)  55 128 35 

Rendészeti feladatokat ellátó személy, ebből: 305 1096 278 

Természetvédelmi őrszolgálatok 41 192 41 

Erdővédelmi szolgálat (Jogosult erdészeti szakszem.) 0 0 0 

Hegyőr  0 0 0 

Hivatásos vadász, vadőr   74 286 52 

Erdészeti szakszemélyzet 50 108 49 

Halászati őr 107 310 107 

Önkormányzati természetvédelmi őr 0 0 0 

Mezőőrség 33 200 29 

Összesen: 4807 13934 2619 

      

8.3. Polgárőrség 

 

A polgárőr egyesületek – formális együttműködés keretében – 2019-ben is rendszeresen nagy 

létszámmal és nagy óraszámban, változatlan tartalommal segítették munkánkat. A 

rendőrkapitányság székhelyén a polgárőr egyesületek vezető tisztségviselőivel minden hónap páros 

hetének csütörtöki napján egyeztető, koordinációs értekezlet megtartására került sor, melyet a 

Közrendvédelmi Osztályvezető vagy Osztályvezető-helyettes vezetett, a Kapitányságvezető-
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helyettes tevékeny részvétele mellett. Ezen kapcsolattartó tevékenységet az osztály jogállású 

rendőrőrsök parancsnokai önállóan hajtották végre. A Kapitányságvezető-helyettes heti és havi 

rendszerességgel gondoskodott, e-mail útján, a polgárőr vezetők illetékességi területét érintő 

releváns információk megosztásáról (bűnügyi események, körözött személyek).  

A rendőrkapitányság polgárőri összekötői, valamint a körzeti megbízottak folyamatosan tartják a 

kapcsolatot a polgárőrökkel, azok tájékoztatásra kerülnek a bűnügyileg fertőzött területekről, az 

elvégzendő és privilegizált feladatokról. 

A Kapitányságvezető-helyettes, az őrsparancsnokok, valamint a körzeti megbízottak rendszeresen 

vesznek részt a polgárőri megbeszéléseken, koordinációs értekezleteken, ahol a szükséges 

tájékoztatásokat megadják. 

A polgárőrséggel való közös szolgálatokat továbbra is rendkívül fontosnak tartottuk. Egyrészről a 

szolgálati területen a szolgálatot teljesítő állománylétszám növelése, másrészről a külterületeken, a 

települések peremterületein a hely- és személyismeretben a polgárőrség segítsége szempontjából, 

mert ezáltal releváns bűnelkövetői fészkek, csoportok, kapcsolatok, menekülési utak, búvóhelyek 

kerültek a rendőrhatóság tudomására, amelyre nagyobb nyomozati, felderítési tevékenységet 

lehetett építeni. 

 

8.4. Városrendészet (közterület-felügyelet) 

 

A városrendészekkel – mint egyes rendészeti feladatokat ellátókkal – az együttműködés 

taradicionálisan magas szintű és számos területre kiterjedő volt. A külön megállapodásban 

szabályozott közös járőrtevékenység végzésén túl a közterületi kamerafigyelésbe is folyamatosan 

bevonásra kerültek. A Kecskemét Megyei Jogú Város területén ellátandó közterület-felügyeletről 

szóló 123/2000. (VI. 5.) rendelet alapján a Városrendészet feladatrendszerében került rögzítésre a 

közrend, a közbiztonság védelmében történő közreműködés (3.§ (3) bekezdés) és megállapodás 

alapján a rendőrséggel történő együttműködés (4.§ (1) bekezdés) kötelezettsége. 

 

 

III.  ÖSSZEGZÉS, KITŰZÖTT FELADATOK A KÖVETKEZŐ IDŐSZAKRA 

 

A 2019. évre kitűzött céljaink alapvetően teljesültek a 2019. évre kitűzött 3 releváns szervezeti 

stratégiai cél és a 2 működési cél tekintetében.  Az Európai Parlament tagjainak 2019. évi 

választásával, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásával 

kapcsolatos rendőri feladatokat végrehajtottuk. Az állampolgárok szubjektív közbiztonságérzetét 

befolyásoló jogsértések elleni fellépésben az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyekkel és a 

polgárőrséggel működtünk közre. A közlekedésbiztonsági helyzet további javítása, különösen a 

halálos balesetek és a balesetekben meghalt személyek számának csökkentése évek óta gyűrűző 

feladatot adott.   

 

Elért eredményeinkre alapozva, a 2020. évre az alábbi fő célokat tűztük ki:   

1. A bűncselekmények felderítési és nyomozás-eredményességének javítása. A nyomozások 

átlagos időtartamának csökkentése. A bűnügyi ügyfeldolgozó munkát szabályzó előírások 

törvényes és szakszerű alkalmazása, a különleges bánásmódot igénylő, valamint a kiskorú 

személyek jogai érvényesülésének kiemelten kezelése.  

 

2. Az igazgatásrendészeti szakterületen meg kell őrizni a jogszabályi előírásoknak megfelelő, 

gyors és eredményes eljárások lefolytatási gyakorlatát. A 2020. március 1-jei 

hatáskörváltozással kapcsolatos feladatok előkészítése és teljesítése.  

3. A települések közrendjének, kiemelten a kistelepülések, kül- és tanyás területek 

közbiztonságának fenntartása és javítása, a polgárőr egyesületekkel és a rendészeti feladatot 

ellátókkal való együttműködés erősítése, a térfigyelő rendszerek fejlesztéséből adódó 

lehetőségek kihasználása. Hatékonyabb fellépés a lakosságot különösen irritáló, a szubjektív 
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biztonságérzetet negatívan befolyásoló, az időskorúak sérelmére, illetve a közterületen 

elkövetett erőszakos bűncselekményekkel szemben. 
 

4. A közlekedésbiztonsági helyzet javítása. A személyi sérüléssel járó, ezen belül kiemelten a 

halálos kimenetelű közúti közlekedési balesetek számának további csökkentése, az azokat 

leggyakrabban okozó közlekedési magatartásformákkal, kiemelten az ittas gépjárművezetéssel, 

a gyorshajtással, a passzív biztonsági eszközök használatát elmulasztókkal szembeni 

következetes fellépés, az aktív és céljainkat szolgáló baleset-megelőzési tevékenység 

biztosítása. 
 

 

K e c s k e m é t, 2020. április 17.   

   

                                                      

 

                                                                                          Kerti István r. alezredes  

                                                                                         rendőrségi tanácsos  

                                                                                         kapitányságvezető     


