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BEVEZETÉS 

 

Szajol a Szolnoki Rendőrkapitányság illetékességi területén található, a településen a 

Közrendvédelmi Osztály, Körzeti Megbízotti Alosztály állományából 2 fő kinevezett körzeti 

megbízott teljesít szolgálatot. A közigazgatási területe 36,97 km², lakossága 3736 fő. A 

Szajolban élő emberek egy része helyben, illetve ingázva Szolnokon, a megyében, vagy az 

országban elszórtan dolgozik. A területen élő, egyedülálló időskorúak és nyugdíjasok száma 

magas. Jellemző, hogy a lakosság kisebb része mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozik, 

főleg családi vagy egyéni vállalkozásokban. Nagyobb létszámot a településen főként az 

önkormányzat és intézményei, továbbá az egyéni, valamint a néhány kis- és közepes 

vállalkozás foglalkoztat. 

2019. évben a hatáskörünkbe utalt feladatokat a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. 

törvényben foglaltak alapján hajtottuk végre. Az év közben kapott utasításokat, a parancsnoki 

értekezleteken elhangzottakat, a különböző intézkedési- és feladattervekben foglaltakat, az 

éves munkatervben és azon kívül megjelölt egyéb feladatokat időarányosan teljesítettük, 

végrehajtottuk. A tavalyi évben célunk volt az illetékességi területünkön elkövetett 

bűncselekmény szám további csökkentése, melyet sikerült elérnünk. Felléptünk az 

állampolgárok szubjektív közbiztonságérzetét befolyásoló jogsértések ellen, kihasználtuk a 

településeken a közterületi térfigyelő rendszerek adta lehetőségeket. Tovább erősítettük az 

erők, eszközök összehangolt alkalmazásával, a polgárőr egyesületek, valamint az egyes 

rendészeti feladatokat ellátó szervezetekkel és személyekkel történő hatékony 

együttműködéssel a települések és külterületek közbiztonságát. Stratégiai célként kezeltük az 

önkormányzatok, a lakosság, az együttműködő és társszervek, valamint a rendőrség 

kapcsolatrendszerének fejlesztését, az együttműködés hatékonyságának növelését. 

2019. június 26-án a Szolnoki Rendőrkapitányságon a Járási Közbiztonsági Egyeztető 

Fórum sikeresen és eredményesen megtartásra került. Az előírt Konzultációs Fórumot 

2019. november 28-án Szajolban -Szajol és Rákóczifalva vonatkozásában- szintén 

megtartottuk. Az önkormányzatokkal, az intézményekkel és a hatóságokkal való 

kapcsolattartást és együttműködést ez által is szélesítettük. A meghatározott feladatok és a 

korábbi stratégiai céljaink megvalósításán túl kiemelten kezeltük a rendőri tevékenységet 

szabályozó jogszabályok és normatív aktusok előírásainak betartását, az állomány szakmai 

ismereteinek bővítését, a közterületek rendjének fenntartását, a lakosság szubjektív és 

objektív közbiztonságérzetének növelését. Munkavégzésünket nagyban segítette az 

önkormányzati támogatások biztosítása és az együttműködés hatékonysága. A fentiek 

tükrében értékelhetjük a 2019. évben elért eredményeinket és tevékenységünket, melyeket az 

alábbiakban összegeztünk Szajol településre vonatkozóan. 

 

I. SZAJOL KÖZBIZTONSÁGI HELYZETE 

 

1. Bűnügyi helyzet 

 

Szajol község területén - az ENyÜBS (Egységes Nyomozó Hatósági és Ügyészségi Bűnügyi 

Statisztikai Rendszer) adatai szerint - 2019. évben összesen 24 bűncselekményt 

regisztráltak a rendőri eljárásokban, amely 36,8%-kal kevesebb a korábbi évben regisztrált 

38 bűncselekményhez képest. A község tekintetében az elmúlt tíz év bűnügyi statisztikai 

adatait az 1. számú melléklet táblázata tartalmazza a hozzá tartozó diagramokkal együtt. 

A bűnügyi helyzet értékelésének legfontosabb mutatója és egyben a lakosság szubjektív 

biztonságérzetének legmarkánsabb alakítója a regisztrált bűncselekmények száma egy adott 

területen. A 100.000 lakosra számított regisztrált bűncselekmények száma alapján mért 

bűncselekményi fertőzöttség jóval az országos átlag alatti 2019-ban is. 100.000 lakosra 

vetítve 642 bűncselekményt regisztráltak Szajolban, míg 2018-ban ez a szám 1012 volt. A 



- 4 - 

 

100.000 lakosra számított országos átlag 2019-ben 1638 volt. E számadatokból is 

megállapítható, hogy a község bűncselekményi fertőzöttsége továbbra is jóval az országos 

átlag alatti, Szajol továbbra sem tartozik a bűnügyileg fertőzött települések közé. 

A közterületen elkövetett bűncselekmények száma szinte azonos az előző évivel, míg 

2018. évben 13 esetet, addig 2019. évben 14 esetet regisztráltunk. A kiemelten kezelt 

bűncselekmények számában csökkenés tapasztalható a korábbi évhez képest a községben, 

míg 2018-ban 18 eset, addig 2019-ban 13 került regisztrálásra. Az egyes kiemelten kezelt 

bűncselekmények számát és annak változásait is az 1. számú melléklet táblázata tartalmazza a 

hozzá tartozó diagramokkal együtt. E változásokat az alábbiak szerint részletezem. 

A testi sértések száma csökkent, míg 2018-ban 3 történt, addig 2019-ben pedig egyetlen 

esetet sem regisztráltunk. A garázdaságok számában szintén csökkenés tapasztalható, 2018-

ban 2 esetet, 2019. évben pedig egyetlen esetet sem regisztráltunk. A bűncselekmények 

visszaszorítása érdekében a frekventált időszakokban nyitva tartó szórakozóhelyeket, 

vendéglátóhelyeket és környezetüket rendszeresen ellenőriztük a társszervekkel együtt, 

többek között a helyi polgárőr egyesülettel. 

A kiemelten kezelt bűncselekmények közül megemlítem, hogy emberölést, kiskorú 

veszélyeztetést, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményt (terjesztői magatartások, 

kábítószer-kereskedelem tekintetében), önbíráskodást, rablást, kifosztást, zsarolást, 

orgazdaságot és jármű önkényes elvételét sem regisztráltak a községben az elmúlt évben, 

valamint sem cserbenhagyás, sem pedig segítségnyújtás elmulasztása sem történt.  

A lopások száma 2018. évben és 2019. évben is 11-11 volt. Ezen belül lakásbetörést, 

személygépkocsi lopást és zárt gépjármű feltörést sem regisztráltunk a településen 2019. 

évben. Szajolban főként bekerített helyről vagy dolog elleni erőszakkal szabálysértési értékre 

elkövetett lopások történtek. A fent említett vagyon elleni bűncselekményekkel kapcsolatosan 

elmondható, hogy az állampolgárok értékeik megóvása érdekében továbbra sem tesznek meg 

mindent, figyelmetlenek, óvatlanok és elmulasztják a szükséges biztonsági intézkedések 

megtételét, melyet az elkövetők kihasználnak. 

A kiemelten kezelt bűncselekmények közül külön meg kell említeni még a rongálást, míg 

2018-ban 1 eset történt, addig 2019-ben 2 került regisztrálásra. 

 

2. Bűnüldöző munka 

 

A hatályos szabályozás értelmében a körzeti megbízottak bűnügyi ügyfeldolgozó 

tevékenységet nem folytatnak. A bűncselekmények nyomozását a rendőrkapitányság Bűnügyi 

és Vizsgálati Osztálya folytatta le. A panaszosokkal és ügyfelekkel a napi szolgálat során a 

körzeti megbízottak, vagy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság 

Tevékenység-irányítási Központja foglalkozott. Az év során folyamatosan elemeztük a 

bekövetkezett bűncselekményeket, azok módszereit, területi elhelyezkedését, estleges sorozat 

jellegét. Ellenőriztük az elkövetőként számításba vehető személyeket. A közterületen 

szolgálatot ellátó állomány folyamatosan tájékoztatva van a bekövetkezett jogsértésekről, így 

a Szajolban szolgálatot teljesítő körzeti megbízottak is tisztában vannak a területen elkövetett 

bűncselekményekkel. Kiemelt figyelemmel kísértük a sorozatjellegű bűncselekmények és a 

közterületi jogsértések alakulását, a terület bűnügyi és közbiztonsági helyzetét. 

A rendőrkapitányság nyomozás eredményességi mutatója 52,5%-os lett 2019-ben, ami 

csökkenést mutat a 2018-ban elért eredményhez képest. A közterületen elkövetett 

bűncselekmények nyomozás eredményességi mutatója 66,8%-os, a kiemelten kezelt 

bűncselekmények nyomozás eredményességi mutatója pedig 38%-os lett 2019-ben, 

amely mutatók szintén csökkentek az előző évhez képest. A kiemelten kezelt 

bűncselekmények nyomozás eredményességi mutatóinak alakulása közül többet is 

megemlíthetünk. A rablás bűncselekmények nyomozás eredményességi mutatója 

országosan is kiemelkedő, 100 %-os volt. A lopás bűncselekmények nyomozás 
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eredményessége kis mértékben csökkent 33,8%-ról 32,7%-ra, e mellett növekedést értünk el a 

lakásbetörés (32,5%-ről 44,1 %-re) és a súlyos testi sértés (85,2%-ről 85,7%-ra) 

bűncselekmények vonatkozásában. A garázdaság bűncselekmények nyomozás 

eredményessége 73,8%-os, a testi sértés bűncselekmények nyomozás eredményessége pedig 

83,7%-os, míg a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények közül a terjesztői 

magatartások illetve a kábítószer-kereskedelem tekintetében a nyomozás eredményessége 

pedig 100 %-os lett. Az eredményesség növelése érdekében szükséges a meglévő módszerek 

újra gondolása, újabbak kidolgozása, bevezetése, tekintettel arra, hogy a meglévőkkel már 

egyre nehezebb jobb eredményeket elérni.  

A rendőrkapitányságon kiemelten kezeljük a bíróság elé állítás lehetőségét, amely 

közvetlenül javítja az eredményességet, illetve csökkenti az ügyfeldolgozásra fordított időt. A 

tavalyi évben a bíróság elé állítások aránya a vádemelésekhez képest 12,7% lett, mely az 

elmúlt tíz év harmadik legmagasabb értéke. A jogi feltételek fennállása esetén hatóságunk 

minden esetben él a bűnügyi őrizetbe vétel lehetőségével is. 

 

3. Tulajdon elleni szabálysértések alakulása 

 

Szajol területén elkövetett tulajdon elleni szabálysértés miatt 2018-ban 13 ügyben indult 

előkészítő eljárás, 2019-ben pedig már csak 10 esetben. A tulajdon elleni szabálysértések 

elkövetési magatartásait tekintve bolti lopás miatt nem indult előkészítő eljárás, egyéb dologra 

elkövetett lopást 8 esetben regisztráltunk, egyéb tulajdon elleni szabálysértés miatt 2 

eljárásunk keletkezett.  

A gyorsított és előkészítő eljárásokat minden esetben a Közrendvédelmi Osztály, 

Szabálysértési Előkészítő Alosztálya folytatta le. A tettenérésen alapuló feljelentések kapcsán 

minden esetben vizsgáltuk a szabálysértési őrizet és a gyorsított eljárás elrendelésének jogi 

feltételeit, indokoltságát. 2019-ben a község vonatkozásában összesen 7 ügy került 

befejezésre, ebből 5 ügy normál bírósági eljárás mellett. A tulajdon elleni szabálysértések 

körében Szajol területén 70%-os volt a felderítési mutató. Az elmúlt hét év adatait a 2. 

számú melléklet táblázata tartalmazza a hozzá tartozó diagramokkal együtt. 

 

4. Közlekedésbiztonsági helyzet 

 

Az elmúlt tíz év baleseti statisztikai adatait a Szajol településre vonatkozóan a 2. számú 

melléklet táblázata tartalmazza a hozzá tartozó diagramokkal együtt. 

Szajol baleseti helyzetét tekintve megállapíthatjuk, hogy míg 2018-ban 11, addig 2019-ben 7 

(5 könnyű és 2 súlyos) személyi sérüléses baleset történt a település közigazgatási területén. 

2018-ban és 2019-ban halálos kimenetelű közlekedési baleset nem történt Szajolban. A 

balesetek közül 6 lakott területen kívül, (5 a 4-es számú főközlekedési úton, 1 pedig az 

Alamand dűlőn) 1 pedig a község belterületén következett be. 2019. évben 11 anyagi káros 

közlekedési baleset történt, ebből 10 a 4-es számú főúton, 1 pedig belterületi úton 

következett be. Mind a személyi sérüléses, mind pedig az anyagi káros közlekedési 

baleseteket a sebesség helytelen megválasztása, a követési távolság be nem tartása, a 

szabálytalan kanyarodás, az elsőbbség meg nem adása és a tilos jelzésen való áthaladás 

okozta. Ittas járművezetéssel összefüggésbe hozható baleset 2019-ben 1 következett be a 

község területén. 

A közlekedésrendészeti tevékenységünk arra irányult, hogy a meghatározott feladatok 

végrehajtása mellett lehetőség szerint csökkentsük a személyi sérüléses közlekedési balesetek 

számát, biztosítsuk a forgalom zavartalanságát, elősegítsük a szabályokat tiszteletben tartó 

járművezetők biztonságos közlekedését. A közlekedésbiztonsági helyzet javításával 

összefüggő rendőri feladatok végrehajtására kiadott országos és megyei szintű komplex 

közlekedési feladattervben foglaltakat folyamatosan végrehajtottuk. A közlekedés-
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rendészeti ellenőrzéseink során kiemelt figyelmet fordítottunk a megengedett sebességhatárok 

betartásának ellenőrzésére, az ittas, illetve bódult állapotban lévő járművezetők, a tilos 

jelzésen áthaladók, a passzív biztonsági eszközöket nem használók és a kerékpáros 

közlekedés szabályait megsértők kiszűrésére. 2019. évben a rendőrkapitányság 

közlekedésrendészeti állománya napi szinten üzemeltette a sebességellenőrző készüléket, 

valamint a „Finn módszer” szerinti közlekedési ellenőrzési formával nagyszámú ittasság 

ellenőrzést hajtott végre, június hónaptól heti rendszerességgel a rendőrkapitányság 

illetékességi területén. A közlekedésrendészeti ellenőrzéseink az adott terület, útszakaszok 

forgalmi igényeihez, baleseti veszélyeztetettségéhez és az adott települések közlekedési 

sajátosságaihoz igazodtak, súlyozottan az ittas járművezetők forgalomból való kiszűrését 

szolgálták. A településeken élő emberek biztonságérzetének alakulásában a 

közlekedésbiztonság helyzete is szerepet játszik. A közlekedés biztonságának javítása 

érdekében a településen is több alkalommal került sor közlekedésrendészeti célú ellenőrzésre. 

Ezek során a balesetek által érintett útszakaszokon - megelőzési céllal - fokozottabb rendőri 

jelenlétet biztosítottunk, kiemelt figyelmet fordítottunk az ittas, illetve bódult állapotban lévő 

járművezetők, a passzív biztonsági eszközöket nem használók és a kerékpáros közlekedés 

szabályait megsértők kiszűrésére. A baleset-megelőzés szempontjából fontos a kerékpárosok 

rendszeres ellenőrzése, beleértve a kötelező felszerelések meglétét, a fényvisszaverő 

mellények használatát és az ittas vagy bódult állapotban történő vezetést is. 

 

5. Az illegális migráció helyzete 

 

A migrációs ellenőrzéseink tapasztalatai alapján elmondható, hogy sem Szajol, sem pedig a 

rendőrkapitányság illetékességi területe, az illegális migráció és az ahhoz kapcsolódó 

jogellenes cselekmények szempontjából jelenleg továbbra sem tekinthető fertőzöttnek.   

A rendőrkapitányság illetékességi területén a mélységi ellenőrzéseket a régióban érintett más 

rendőrkapitányságokkal összehangolva hajtottuk végre. Területünkön a határ felől a 4-es 

számú főközlekedési útvonalon érkező, elsősorban a harmadik országbeli állampolgárok 

ország belseje felé történő közlekedése, illetve az EU-ba irányuló teherforgalom áthaladása a 

jellemző. Az ellenőrzések során elsődlegesen eme gépjárművek vezetői és utasai, valamint a 

járművek kerültek ellenőrzés alá. 2019. évben összesen 56 esetben került sor ellenőrzésre, az 

akciókban 112 fő rendőr vett részt. Az ellenőrzések során összesen 599 főt vontunk 

igazoltatás alá, melyből 499 fő magyar, 100 fő külföldi állampolgár volt. Gépjármű 

ellenőrzésre összesen 403 esetben került sor. Illetékességi területünkön 2019. évben egy 

alkalommal összesen 1 fő szír állampolgárt vontunk idegenrendészeti intézkedés alá. Jogszerű 

tartózkodását, valamint személyi adatait nem tudta hitelt érdemlően igazolni, ezért 

visszakísérésre került a Röszkei Tranzitzónához. 

Az értékelt időszakban a megyei ideiglenes csapatszolgálati századba beosztott 

állományunk 1 alkalommal került átrendelésre Csongrád megyébe határvédelmi feladatok 

végrehajtására. 

 

II. A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEK ÉS AZ AZZAL 

KAPCSOLATOS FELADATOK 

 

1. A közterületi jelenlét 

 

Szajol területén 2019-ben is biztosítottuk a rendőri jelenlétet. A településen a körzeti 

megbízotti státuszok feltöltöttek, 2 fő körzeti megbízott teljesít szolgálatot.  

A körzeti megbízottak vonatkozásában a közterületi szolgálatra vezényelt állomány 

létszáma 29,7%-kal emelkedett, a közterületen eltöltött órák száma pedig 32,8%-kal 

nőtt 2019-ban. A közterületi szolgálat hatékony szervezésével fenntartottuk az 
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állampolgárok szubjektív biztonságérzetét, közbiztonsági deficit nem keletkezett, a 

település rendőri lefedettsége biztosított volt. A rendőrkapitányságunk reagáló képessége 

jó szinten alakult 2019-ben is, mivel a fent említett rendőri jelenlét lehetőséget biztosít arra, 

hogy az őrsök működési területén kb. 10, míg a vidéki körzeti megbízott területeken kb. 15 

perc az első rendőr helyszínre érkezésének ideje a bejelentéstől számítva.  

 

2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata 

 

A körzeti megbízottak önálló szolgálatteljesítés mellett jellemzően a polgárőrség tagjaival, az 

egyes rendészeti feladatokat ellátó személyekkel, a szomszédos körzeti megbízottakkal, 

valamint a rendszeres fokozott ellenőrzések során hozzájuk vezényelt állománnyal láttak el 

közterületi szolgálatot. Rendszeresen kapcsolatot tartottunk a Törökszentmiklósi 

Rendőrkapitánysággal, valamint a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársaival 

is. Amennyiben szükségessé vált, akkor a szandaszőlősi, a kertvárosi és a rákóczifalvai 

körzeti megbízottak, illetve a Járőr- és Őrszolgálati Alosztály járőrei is láttak el szolgálatot a 

községben. A közterületi rendőri jelenlét gépkocsival, illetve gyalogosan és kerékpárral is 

biztosított volt. Az egyenruhás állomány szolgálat tervezését és szervezését a működési 

terület bűnügyi és közbiztonsági helyzetének, a vezényelhető rendőri erők és a rendelkezésre 

álló technikai eszközök nagyságának, optimális kihasználtságának figyelembevételével 

végeztük.  

2019-ben is végrehajtásra kerültek „a közbiztonság és a közrend további erősítését 

elősegítő bűnügyi és rendészeti intézkedések egységes megtételére” kiadott intézkedési 

tervben meghatározottak. Az időskorúak sérelmére elkövetett vagyon elleni 

bűncselekmények megelőzése érdekében kiadott intézkedési tervben foglaltak szerint a 

körzeti megbízottakból létrehozott áldozatvédelmi csoport 2019. évben is folytatta a 

feladatok végrehajtását, felmértük az illetékességi területünkön veszélyeztetett személyeket, 

akiket folyamatosan tájékoztattunk a lehetséges elkövetési magatartásokról, valamint részükre 

tájékoztató, figyelemfelhívó anyagokat adtunk át.  

Szajol nem tartozik az idegenforgalmilag frekventált területek közé, ennek ellenére a nyári 

időszakban egyre bővülnek a helyi programok amelyek idegeneket, környékbelieket is 

vonzanak, így az ilyenkor megnövekedett feladatokra is fel kellett készülnünk. Az év végi 

ünnepeket megelőző időszakban megerősített közterületi szolgálatot láttunk el, fokozottan 

ellenőriztük a boltokat, pénzintézeteket. Év közben figyelemmel kísértük a sorozat jellegű 

vagyon elleni bűncselekmények alakulását. Ennek alapján adott területen és időszakban 

megjelenő, sorozatjellegű cselekmények esetén arra a területre összpontosítottuk a körzeti 

megbízotti állományt.  

A közterületi jelenlét, a közterületek és nyilvános helyek biztonsága jelentősen javítható 

térfigyelő rendszerek alkalmazásával. Szajol község Önkormányzata is felismerte a térfigyelő 

rendszer jelentőségét, megelőző szerepét, ezért a korábbi években telepített műszaki hibás 

térfigyelő kamerák javítása megtörtént. A rendszer ismételt működésétől egyértelműen azt 

várjuk, hogy a közterületi bűnözés elleni fellépés hatékony eszköze legyen, javuljon a 

közlekedés biztonsága és a lakosság szubjektív biztonságérzete. 

Az elmúlt tíz év rendészeti statisztikai adatait a Szajol településen szolgálatot teljesítő körzeti 

megbízottak vonatkozásában a 2. számú melléklet táblázata tartalmazza a hozzá tartozó 

diagramokkal együtt.  

A bűncselekményt elkövetők tettenérése és a körözött személyek elfogása fontos 

tevékenység a rendőri állomány vonatkozásában, 2019-ben 1 főt sikerült elfogni, mely 

csökkenést mutat az előző évhez képest. A bűncselekmény gyanúja miatti előállítások 

száma nőtt, 2019-ban 9 történt. A rendőri létszám adta lehetőségek kihasználásával a 

tettenérések számának növelése érdekében folyamatos intézkedések történtek a különböző 

feladattervekben meghatározottak figyelembevételével. Az előállítások száma emelkedett, 
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2018-ban 5, 2019-ben 9 történt, a biztonsági intézkedések száma 2018-ban és 2019-ben is 6-

6 volt. Szabálysértési feljelentéssel 2019-ban 6 esetben éltünk, mely szintén csökkenést 

mutat az előző évhez képest. Az intézkedő rendőr a szabálysértés elkövetésekor az intézkedés 

alá vont személlyel szemben elsősorban a helyszíni bírság kiszabását alkalmazza. A bírság 

kiszabáskor fontos alapelv, hogy a rendőr mindig mérlegeljen és döntésekor tartsa be a 

fokozatosság elvét. A helyszíni bírságolási tevékenységet vizsgálva megállapítható, hogy a 

megbírságolt személyek száma 23-ról 11-re csökkent. 2019. évben alkoholszonda 

alkalmazása során 4 volt pozitív eredményű. 

 

3. Rendezvénybiztosítások 

 

A településen részt vettünk a különböző rendezvénybiztosítási feladatokban is, így a 

Falunapon, a Vízre Szajol elnevezésű rendezvényen, az augusztus 20-i Búcsún és különböző 

horgászversenyeken. A gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvény 

biztosítására Szajol illetékességi területén az elmúlt évben nem került sor. Az európai 

parlamenti választások és az önkormányzati képviselő és polgármesteri, valamint a 

nemzeti kisebbségi önkormányzati képviselő országgyűlési képviselők 2019. évi általános 

választásával kapcsolatban a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Vezetője 

által kiadott intézkedési tervben maghatározottakat végrehajtottuk. 

 

5. A körzeti megbízotti státuszok 

 

Szajol illetékességi területe körzeti megbízotti körzetekkel lefedett, a körzeti megbízotti 

státuszok teljesen feltöltöttek. A 3736 fő lakosú községben 2 fő körzeti megbízott teljesít 

szolgálatot, a lakosságszám alapján egy körzeti megbízotti státuszra 1868 fő jut. A körzeti 

megbízottak önálló szolgálatteljesítés mellett jellemzően a helyi polgárőrség tagjaival, az 

egyes rendészeti feladatokat ellátó személyekkel, a szomszédos körzeti megbízottakkal, 

valamint a rendszeres fokozott ellenőrzések során hozzájuk vezényelt járőri állománnyal 

láttak el közterületi szolgálatot. A JNSZ MRFK Vezetője által meghatározottakat, miszerint a 

körzeti megbízottak 2018. októbertől bűnügyi ügyfeldolgozást nem végezhetnek, 

maradéktalanul teljesítettük. Ennek köszönhetően a közterületen több időt tudtak eltölteni, a 

lakossággal való kapcsolattartás javult, valamint csökkent az elkövetett jogsértések száma is a 

településen. Széles körű szakmai, hely- és személyi ismereteikkel hatékonyan járulnak hozzá 

a bűnüldözői munka eredményességéhez.  

 

8. Bűn- és baleset-megelőzés 

 

8.1 A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai 

 

2019. évben is folytattuk a „BikeSafe” program végrehajtását. Ennek során májusban a 

Szajoli Horgásznapon bűnmegelőzési információs pontot állítottunk fel, ahol az 

állampolgárokat tanácsokkal, információkkal és figyelemfelhívó, bűnmegelőzési tájékoztató 

kiadványokkal láttuk el, valamint kerékpár regisztrációra is lehetőség volt. A „Police Coffee” 

program keretében is megjelentünk a településen, és a bűnmegelőzési szakemberek egy kávé 

elfogyasztása mellett látták el prevenciós tanácsokkal az érdeklődőket.  

 

8.2 Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése  
 

A településen középfokú oktatási intézmény nincsen, az általános iskolában 2019. június 

hónapban a rendőrkapitányság iskolai bűnmegelőzési tanácsadója tartott szülői értekezletet 

az internetbiztonság és drogprevenció témakörben.  
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8.3 A hozzátartozók közötti erőszak helyzete 

 

Az elmúlt évekhez hasonlóan a családon belüli erőszakkal kapcsolatos bejelentéseket 

kiemelten kezeltük a vonatkozó ORFK normának megfelelően. 2019. évben 2 olyan 

bűncselekmény történt Szajolban, amely családon belüli erőszakkal volt összefüggésben. 

Ideiglenes megelőző távoltartás elrendelésére a településen hatóságunk részéről nem került 

sor a tavalyi évben.  

 

8.4 Áldozatvédelem 

 

A kapitányság áldozatvédelmi referensének feladata, hogy figyelemmel kíséri a bűnügyi 

helyzet alakulását, a jellemző elkövetői és áldozati magatartásokat. A Szolnoki 

Rendőrkapitányság áldozatvédelmi referensét hivatali munkaidőben kereshetik fel a sértettek. 

A tárgyidőszakban 10 esetben keresték fel telefonon vagy személyesen az állampolgárok a 

referenst, akiknek információt nyújtott, tanácsot adott részükre. Az állampolgárok 

leggyakrabban az áldozatsegítésről és a távoltartás jogi intézményről kértek felvilágosítást, 

továbbá a büntetőeljárás menetéről, a családon belüli erőszakkal és gyermekelhelyezéssel 

kapcsolatban is kértek tanácsot. 2019. évben összesen 45 db igazolás (tájékoztatás) került 

kiállításra bűncselekmény illetve tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt. A sértettek 

jellemzően azonnali pénzügyi segély miatt kérelmezték az áldozatsegítést. 

 

8.5 A kábítószer prevenció helyzete 

 

A tavalyi évben is működtettük „A szülők és a családok a Rendőrség kiemelt partnerei a 

kábítószer-bűnözés megelőzésében” című rendőrségi programot. Az ezzel kapcsolatos 

feladatokat az egyik iskolai bűnmegelőzési tanácsadó végzi. A program elsődleges célja, a 12-

18 éves gyermekeket nevelő szülők, családok tájékoztatása a kábítószer bűnözéssel 

kapcsolatos kockázatokról, a megelőzés lehetőségeiről. Az elérhetősége biztosított az 

illetékességi területen működő valamennyi iskolában.  

 

8.6 Megelőző vagyonvédelem 

 

Az időskorúak sérelmére elkövetett erőszakos és vagyon elleni bűncselekmények 

megelőzése érdekében kiadott intézkedési tervekben foglalt bűnmegelőzési feladatok 

végrehajtását is folyamatosan végeztük az elmúlt évben is. Az áldozatvédelmi csoport 2019-

ben is folytatta munkáját. Időskorú személyekkel, több alkalommal történt kapcsolatfelvétel a 

városban, valamint részükre március hónapban vagyonvédelmi előadást is tartottunk. A 

szezonális bűncselekmények megelőzése érdekében figyelemfelhívó kiadványok segítségével 

hívtuk fel a figyelmet tavasszal a vegyszer és termény valamint állat lopásokra, nyáron a 

strandszezonra, a nyár veszélyeire, ősszel a tűzifa árusítással kapcsolatos csalásokra, fa 

lopásokra, a kihűlés veszélyeire valamint a Halottak napjára, a temetői lopásokra, télen 

pedig az évvégi ünnepekkel kapcsolatos bűncselekményekre. A bűn- és baleset-megelőzési, 

vagyonvédelmi kiadványainkat, valamint az ELBIR rendszeren érkező tájékoztató 

anyagokat is folyamatosan juttattuk el az érintetteknek, valamint rendezvényeinken is 

terjesztettük. A helyi médiában rendszeresen tájékoztatjuk a lakosságot az elkövetett 

bűncselekményekről, az újonnan megismert elkövetési módokról, felderítési eredményekről, 

megelőzési lehetőségekről. 

 

8.7-8.8 A balesetmegelőzési tevékenység és az „iskola rendőr” program  
A 2018/2019-es és a 2019/2020-as tanévben is tovább folytattuk az „iskola rendőre” 
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elnevezésű programot, amely nagymértékben segítette a rendőrség által a gyermekek 

védelmére irányuló átfogó bűn- és baleset-megelőzési tevékenységet. A program célja - 

lehetőség szerint minden általános iskolának legyen egy iskolarendőre, aki közvetlen 

kapcsolatban van az iskola vezetésével és a diákokkal - az elmúlt tanévben is megvalósult. 

Szajolban 1 fő hivatásos rendőr vett részt a programban, aki rendszeresen megjelent a helyi 

általános iskolában, ahol különböző bűn- és baleset-megelőzési témakörökben tartott 

tájékoztatókat. Az év során számos központilag előírt és saját kezdeményezésű 

közlekedésbiztonsági, illetve baleset-megelőzési akciót is tartottunk. 

 

9. Együttműködés 

 

A szakmai tevékenységeink során továbbra is elsődleges prioritás feladatrendszerünkben az 

együttműködés, a kapcsolat fenntartása illetékességi területünk önkormányzataival, így Szajol 

Község Önkormányzatával is. Közös feladatunk a közbiztonság megteremtése, mely során 

egyre nagyobb hangsúlyt kap az önkormányzatokat, a lakosságot, a civil szférát partnerként 

kezelő munkamódszerek keresése és alkalmazása. A település önkormányzatának támogatása 

segítette munkánkat és hozzájárult a körzeti megbízottak eredményes működéséhez. A 

szakmai felügyeleti szervek elvárásain túl, fokozott figyelmet fordítunk a területünkön élő 

lakosság elvárásának, a közbiztonság és a közterületek rendjének fenntartásában. 

A korábbi vagyon és közbiztonsági tervben foglaltaknak is megfelelően az értékelt 

időszakban Szajolban, Szajol és Rákóczifalva települések vonatkozásában a Konzultációs 

Fórum megtartásra került. Itt tájékoztattuk a megjelenteket az érintett terület bűnügyi és 

közbiztonsági helyzetéről, a SZEM mozgalom fontosságáról és a különböző megelőzési 

programjainkról, a bűnmegelőzési lehetőségekről. A résztvevők észrevételeket, javaslatokat 

tettek, a felmerült aktuális és helyi problémák megbeszélésre kerültek, a feladatok 

megoldására az intézkedések megtörténtek. A Szolnoki Rendőrkapitányságot érintően Járási 

Közbiztonsági Egyeztető Fórum is tartottunk. A fórum célja volt a járási problémák 

felmérése, a járási intézményekkel és hatóságokkal való kapcsolattartás, együttműködés, a 

közbiztonsági és bűnügyi helyzet értékelése, javaslatok, észrevételek megfogalmazása a 

szükséges intézkedések megtétele végett. A megtartott fórumok vonatkozásában elvégzett 

feladatok hatékonyságát monitoroztuk, folyamatosan értékeltük.  

Az együttműködő szervezetek közül kiemelném a Szajoli Polgárőrséget, akikkel 

rendszeresen tartunk közös szolgálatellátást. Leginkább a közlekedési akciók és a közterületi 

rendőri ellenőrzések, a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelésére előírt és 

végrehajtott ellenőrzések, továbbá a rendezvények helyszíneinek a biztosításában nyújtottak 

nagy segítséget.  

2019. évben is a rendőrkapitányságon hetente 1 alkalommal - minden hét második 

munkanapján – megtartásra került a koordinációs értekezlet, melyen jelen vannak az őrsök 

parancsnokai, a meghatározott osztályok vezetői, alosztályvezetői, valamint a társhatóságok 

képviselői (polgárőrség, közterület-felügyelet). Az értekezleten a jelen lévők tájékoztatást 

kapnak az elmúlt hét kiemelkedő eseményeiről, tendenciáiról, kölcsönös információcsere és 

szakmai egyeztetés történik a következő időszak elvégzendő feladatok tekintetében. 

Jó kapcsolatunk van a családsegítő szolgálattal, az oktatási intézmények vezetőivel, a 

pedagógusokkal, akikkel az együttműködés folyamatos. Az eseti jelleggel felmerülő 

problémák megoldására tett intézkedések szakszerűek és gyorsak.  

 

III. ÖSSZEGZÉS, KITŰZÖTT FELADATOK 

 

Megállapítható, hogy a Szolnoki Rendőrkapitányság - és ezen belül a Körzeti Megbízotti 

Alosztály körzeti megbízottjai - a bűnüldözési, rendészeti, igazgatási és bűnmegelőzési 

feladatait az értékelt időszakban az önkormányzatok, a társszervek és hatóságok, a civil 
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együttműködők támogatása mellett eredményesen teljesítette, a lakosság közbiztonsági 

igényeinek figyelembevételével a magasabb szintű és minőségű közbiztonság megteremtése 

érdekében végezte. A Szolnoki Rendőrkapitányság - és ezen belül a Körzeti Megbízotti 

Alosztály körzeti megbízottjai - vezetése és személyi állománya mindent megtett annak 

érdekében, hogy az előző év eredményeit szinten tartsa vagy javítson azon, munkáját a 

fegyelmezett, törvényes és szakszerű szolgálatellátás jellemezte. A településeken a közterületi 

rendőri jelenlétet biztosítottuk. A rendőrkapitányság illetékességi területe és ezen belül Szajol 

bűnügyi-közbiztonsági helyzete 2019-ben kiegyensúlyozott, szélsőségektől mentes és 

folyamatosan javuló volt. Az illetékességi területen - ezen belül Szajolban is - a regisztrált 

bűncselekmények számát sikerült tovább csökkenteni. A település bűnügyi fertőzöttsége jóval 

az országos átlag alatt maradt 2019-ben is, Szajol továbbra sem tartozik a bűnügyileg fertőzött 

települések közé. 

A rendőrkapitányság és a települési önkormányzatok közötti kapcsolat korrekt, 

kiegyensúlyozott, továbbra is kiemelten kezeljük az önkormányzatok irányába kiépített 

kapcsolatrendszert. Az érintett testületek a közbiztonság helyi szintű kezelésében az 

önkormányzati törvényben is meghatározottaknak megfelelően partnerek. Az elmúlt évben az 

önkormányzatok előtti beszámolóinkat azok egyhangúlag elfogadták, elismerve ezzel is a 

rendőrkapitányság munkáját. 

 

A következő időszakra vonatkozó főbb feladataink és célkitűzéseink: 

 

1. 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. 

2. A közlekedésbiztonsági helyzet további javítása, különösen a halálos balesetek és a 

balesetekben meghalt személyek számának csökkentése. 

3. A 2020. március 1-jén hatályba lépő jogszabályi változásokra – melynek 

eredményeképpen a rendőrség általános szabálysértési hatósággá válik – történő 

felkészülés, illetve az új feladatok törvényes, szakszerű és gördülékeny végrehajtása.  

4. Továbbra is stratégiai célként kell kezelnünk az önkormányzatok, a lakosság, az 

együttműködő és társszervek, valamint a rendőrség kapcsolatrendszerének fejlesztését, az 

együttműködés hatékonyságának növelését.  

 

Szolnok, 2019. április 09. 

 Tisztelettel: 

 

 Nagy-Kéri Szabolcs r. ftzls. 

 mb. alosztályvezető 

Egyetértek: 

 

 Fürj János r. alezredes 

 rendőrségi tanácsos 

 kapitányságvezető-helyettes 

 

 

Jóváhagyom: 

 

 Egedi István r. ezredes 

 rendőrségi főtanácsos 

 kapitányságvezető 
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