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-3BEVEZETÉS
A Martfűi Rendőrőrs a Szolnoki Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály alosztály
jogállású rendőrőrseként végzi meghatározott feladatait az illetékességi területén. Martfű
város közigazgatási területe 23,08 km², lakossága 6032 fő. A rendőrőrs illetékességi
területéhez tartozik a 1837 fő lakost számláló Rákócziújfalu község is. Az itt élő lakosság egy
része helyben, valamint ingázva Szolnokon, vagy az országban nagyobb cégeknél, illetve
külföldön dolgozik. A területen élő, egyedülálló időskorúak és nyugdíjasok száma magas.
Jellemző még, hogy a lakosság kisebb része foglalkozik mezőgazdasági tevékenységgel, főleg
családi vagy egyéni vállalkozásokban. Nagyobb létszámot foglalkoztató ipari egység a
rendőrőrs illetékességi területén a martfűi Bunge Zrt. illetve főként az önkormányzat és
intézményei, továbbá a Thermal Spa, a Tisza Ipartelepen található vállalkozások, az egyéni,
valamint a kis- és néhány közepes vállalkozás biztosít korlátozott számban megélhetést.
2020. évben a Martfűi Rendőrőrs a hatáskörébe utalt feladatokat a Rendőrségről szóló 1994.
évi XXXIV. törvényben foglaltak alapján hajtotta 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
teljesítette, végrehajtotta. A korábbi évekhez hasonlóan célja volt a kiemelten kezelt
deliktumok számának további csökkentése, melyet sikerült elérni. Eljárt az állampolgárok
szubjektív biztonságérzetét befolyásoló jogsértések esetében, felhasználta a településeken a
közterületi térfigyelő rendszerek adta lehetőségeket felderítési tevékenysége során. Tovább
erősítette az erők, eszközök összehangolt alkalmazásával, a polgárőr egyesület, valamint az
egyes rendészeti feladatokat ellátó szervezetekkel és személyekkel történő hatékony
együttműködést a települések és külterületek közbiztonsága érdekében. Stratégiai célként
kezelte az önkormányzatok, a lakosság, az együttműködő és társszervek, valamint a rendőrség
kapcsolatrendszerének fejlesztését, az együttműködés hatékonyságának növelését.
A 2020. évben tervezett Konzultációs Fórum illetve a Járási Közbiztonsági Egyeztető
Fórum megtartását a Covid-19 okozta világjárvány kapcsán hozott korlátozó intézkedések
nem tették lehetővé. A kialakult helyzetre tekintettel a kapcsolattartás telefonos illetve
levelező rendszeren keresztül történt a helyi önkormányzatokkal.
A rendőrőrs a kialakult helyzetben a hatáskörébe utalt feladatokat végrehajtotta, ezen túl
kiemelten kezelte a rendőri tevékenységet szabályozó jogszabályok és normatívák
előírásainak betartását, az állomány szakmai ismereteinek folyamatos bővítését, a
közterületek rendjének megőrzését, a lakosság szubjektív és objektív közbiztonságérzetének
növelését. A munka eredményes elvégzését nagyban segítették az önkormányzati
támogatások és az együttműködés hatékonysága. A Martfűi Rendőrőrs a fentiek tükrében
értékeli a 2020. évben elért eredményeit és tevékenységét, melyeket az alábbiakban
összegezett Martfű vonatkozóan.
I. MARTFŰ VÁROS KÖZBIZTONSÁGI HELYZETE
1. Bűnügyi helyzet bemutatása
1.1.

A regisztrált bűncselekmények számának alakulása

A Martfű városában 2020-ban összesen 45 bűncselekményt regisztráltak a rendőri
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Rendszer) adatai alapján. Ez a szám 2019-ben 38 volt, ami alapján kis mértékű emelkedés
állapítható meg. Martfű város tekintetében az elmúlt tizenegy év bűnügyi statisztikai adatait
az 1. számú melléklet táblázata tartalmazza a hozzá tartozó diagramokkal együtt.
1.2.

A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása

A közterületen elkövetett bűncselekmények számában is enyhe emelkedés mutatkozik, míg
2019. évben 18 esetet, addig 2020. évben 24 esetet regisztráltak. A közterületen elkövetett
bűncselekmények összbűnözésen belüli aránya 53,3%-os volt. A rendőrőrs a közterületen
elkövetett bűncselekmények számának csökkentése érdekében a szükséges intézkedéseket
megtette, megerősítette a közterületi jelenlétet, a szolgálatokat átgondoltan szervezte,
hatékonyabb elemző-értékelő munkát végzett.
1.3.

A regisztrált bűncselekmények 100.000 lakosra vetített aránya, változása

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 az országos átlag alatti 2020-ban is. 100.000 lakosra vetítve
746 bűncselekményt regisztráltak Martfűn, míg 2019-ben ez a szám 630 volt. E
számadatokból is megállapítható, hogy a város bűncselekményi fertőzöttsége továbbra is az
országos átlag alatti, Martfű városa továbbra sem tartozik a bűnügyileg fertőzött települések
közé.
1.4.

A kiemelten kezelt regisztrált bűncselekmények számának alakulása

A kiemelten kezelt bűncselekmények száma tovább csökkent a településen az előző évekhez
képest, míg 2019. évben 18, addig 2020. évben 14 eset került regisztrálásra, mely az elmúlt
tizenegy év legalacsonyabb értéke.
Az egyes kiemelten kezelt bűncselekmények számát és annak változásait is az 1. számú
melléklet táblázata tartalmazza a hozzá tartozó diagramokkal együtt.
A testi sértések mutatóinak száma csökkent az előző évhez képest, míg 2019-ben 2, addig
2020-ban 1 eset történt. Ezen belül súlyos testi sértés 2020-ban nem történt a városban, míg
2019-ben 1 eset került regisztrálásra. A garázdaságok száma emelkedett, míg 2019-ben 2,
addig 2020-ban 6 történt. A garázdaságok esetében az elkövetést elősegítő oksági tényező
leginkább továbbra is az alkoholos befolyásoltság. Kiskorú veszélyeztetése bűncselekmény
az elmúlt tizenegy évben 2010-ben és 2016-ban történt 2-2 a városban, 2020-ben pedig 1
került regisztrálásra. A kiemelten kezelt bűncselekmények közül megemlítem, hogy
emberölés, személygépkocsi lopás, zárt gépjármű-feltörés, lakásbetörés, betöréses lopás,
önbíráskodás, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény (terjesztői magatartások, illetve
kábítószer-kereskedelem), kifosztás, zsarolás, orgazdaság és jármű önkényes elvétele nem
történt a településen 2020-ban. A lakosság szubjektív közbiztonságérzetét negatív irányba
befolyásolni képes erőszakos bűncselekmények közül rablás 1 esetben történt 2020. évben,
míg 2019-ben nem regisztráltak ilyen bűncselekményt. A lopások száma nagymértékben
csökkent az előző évhez képest 12-ről 4-re, ezzel az elmúlt tizenegy év legalacsonyabb értékét
sikerült elérni. Az előző évekhez hasonlóan főként alkalmi jellegű lopások elkövetése miatt
indult büntetőeljárás. A fent említett vagyon elleni bűncselekményekkel kapcsolatosan
elmondható, hogy az állampolgárok egyre nagyobb figyelmet fordítanak értékeik megóvására.
A kiemelten kezelt bűncselekmények közül külön meg kell még említeni a rongálást, mely
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A kiemelten kezelt regisztrált bűncselekmények körén kívüli fontosabb
bűncselekmények értékelése

1.5.

A városában a tavalyi évben segítségnyújtás elmulasztása és cserbenhagyás bűncselekmény
nem történt, azonban járművezetés ittas állapotban bűncselekmény 11 esetben került
regisztrálásra.
2. Bűnüldöző munka értékelése
A Martfűi Rendőrőrsön a hatályos szabályozás értelmében bűnügyi ügyfeldolgozó
tevékenység nem folyik. A rendőrőrsön ügyeleti szolgálat nincs, így a panaszosokkal és az
ügyfelekkel a napi szolgálat során az őrsparancsok, a járőrök vagy a körzeti megbízottak
foglalkoznak. A tavalyi év során folyamatosan elemzésre kerültek a bekövetkezett
bűncselekmények, az elkövetési módszerek, területi megoszlásuk, az estleges sorozat jelleg.
A közterületen szolgálatot ellátó állomány folyamatosan tájékoztatva van azokról az
elkövetőkről, akik ellen büntető eljárás van folyamatban, illetve a potenciális elkövetőkről is,
valamint napra készek a megtörtént bűncselekmények vonatkozásában.
2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása
A rendőrkapitányság nyomozás eredményességi mutatója 60,1%-os lett 2020-ban, ami
7,6 százalék pontos emelkedést mutat a 2019-ben elért eredményhez képest.
2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi
mutatója
A közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozás eredményességi mutatója 76,1%os lett 2020-ban, amely 9,3 százalék pontot emelkedett az előző évhez viszonyítva.
2.3. Az egyes kiemelten kezelt, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi
mutatójának alakulása
A kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozás eredményességi mutatója 50,3%-os lett a
tavalyi évben, amely jelentősen, 12,3 százalék ponttal emelkedett 2019. évhez képest.
A kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozás eredményességi mutatói az alábbiak szerint
alakultak. A rablás, kiskorú veszélyeztetése és jármű önkényes elvétele bűncselekmény
nyomozás eredményességi mutatói országosan is kiemelkedő, 100%-os lett. A lopás
bűncselekmények nyomozás eredményessége nőtt 32,7%-ról 38,6%-ra, e mellett növekedtek
a garázdaság (73,8%-ról 90,2%-ra), a testi sértés (83,7%-ról 90,7%-ra) és a rongálás (25%ról 45,8%-ra) bűncselekmények mutatói is. Az orgazdaság bűncselekmények nyomozás
eredményessége 50%-os lett. A lakásbetörések nyomozás eredményessége 26,7% lett, mely
csökkent az előző évhez képest, azonban meg kell jegyezni, hogy a 2019. év statisztikáját
jelentősen javította egy lakásbetörés sorozat eredményes befejezése. A személygépkocsi
lopás nyomozás eredményesség mutatója csökkent, valamint csökkent a zárt gépjárműfeltörések nyomozás eredményességi mutatója is, azonban a tavalyi évben felderítésre került
egy 26 rendbeli gépjárműfeltörés sorozat, amelynek befejezése áthúzódik a 2021-es év első
felére.
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2020. évben Martfű vonatkozásában összesen 16 szabálysértési előkészítő eljárás indult,
amely csökkenést mutat az előző évben regisztrált adatokhoz (30) viszonyítva. Tulajdon
elleni szabálysértés elkövetése miatt összesen 12 eljárás keletkezett, amely kevesebb, mint
2019. év azonos időszakában (22). A tulajdon elleni szabálysértések megoszlását tekintve a
vizsgált időszakban 2 esetben indult bolti lopás miatt eljárás, míg 2019. évben 1-et
regisztráltak. Jelentősebb mértékben csökkentek az egyéb lopás miatt indult eljárások száma.
Az értékelt időszakban 5 eljárás került elrendelésre, 2019. évben pedig 11 eljárás volt egyéb
lopás miatt, nem számítva a bolti lopás cselekményeket. Az egyéb tulajdon elleni
szabálysértések száma 10-ről 5-re csökkent 2020. évre. Az értékelt időszakban a tulajdon
elleni szabálysértési eljárások eredményeként összesen 15 eljárást került befejezésre, 9 eljárás
megszüntetéssel zárult, 2 ügy rendes előkészítő eljárás keretében került megküldésre a
bírósághoz, annak elbírálása céljából. A tettenérésen alapuló eljárások kapcsán az elmúlt
évben is preferált volt a szabálysértési őrizetbe vétel elrendelése. Tulajdon elleni szabálysértés
tárgyában összesen 1 esetben állt fenn a jogszabályi feltétel a szabálysértési őrizetbe vételen
alapuló gyorsított eljárás lefolytatására. Az összes elzárással is sújtható szabálysértési
tényállást tekintve a bíróság elé állítások száma 4 volt. Az ismeretlen elkövetővel szemben
indult tulajdon elleni szabálysértések tekintetében nem volt eredményes eljárás 2020. évben
Martfű vonatkozásában. Az elmúlt nyolc év mutatóit a 1. számú melléklet táblázata
tartalmazza a hozzá tartozó diagramokkal együtt.
4. Közlekedésbiztonsági helyzet
Az elmúlt tizenegy év baleseti statisztikai adatait a Martfűi Rendőrőrs területére vonatkozóan
a 1. számú melléklet táblázata tartalmazza a hozzá tartozó diagramokkal együtt.
Martfű város területén 2019. évben 13, míg 2020. évben 7 személyi sérüléses közúti
közlekedési baleset következett be. A személyi sérüléses balesetek közül 2019-ben 5 baleset
könnyű és 7 súlyos sérüléses, 1 halálos kimenetelű volt, melyekben 1 fő elhalálozott, 7 fő
súlyosan és 5 fő könnyebben sérült meg. 2020-ban 4 könnyű, 2 súlyos sérüléses, valamint 1
halálos kimenetelű közúti közlekedési baleset történt, melyek során 1 fő elhalálozott, 3 fő
súlyosan és 5 fő könnyen sérült. Anyagi káros baleset 10 történt Martfű város közigazgatási
területén. Valamennyi balesetet tekintve a főbb érintett útvonalak a 442. számú főközlekedési
út, a 4633. számú út, a Szolnoki út és a Földvári út volt. A közlekedési baleseteket elsősorban
az elsőbbség meg nem adása, a kanyarodási szabályok figyelmen kívül hagyása, a sebesség
helytelen megválasztása, a figyelmetlen, gondatlan vezetés, az előzési szabályok megsértése,
a követési távolság helytelen megválasztása, valamint az úttesten történő szabálytalan
áthaladás okozta. Ittasan okozott közúti közlekedési baleset 1 esetben történt 2020-ban.
A rendőrőrs közlekedésrendészeti tevékenysége arra irányult, hogy a meghatározott feladatok
végrehajtása mellett lehetőség szerint csökkentse a személyi sérüléses közlekedési balesetek
számát, biztosítsa a forgalom zavartalanságát, elősegítse 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 végrehajtotta.
A közlekedésrendészeti ellenőrzések során kiemelt figyelmet kapott 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 kiszűrése. 2020. évben a rendőrkapitányság

-7közlekedésrendészeti állománya napi szinten, rendszeresen üzemeltette a sebességellenőrző
készüléket. A közlekedésrendészeti ellenőrzések az adott terület, útszakaszok forgalmi
igényeihez, baleseti veszélyeztetettségéhez és az adott települések közlekedési
sajátosságaihoz igazodtak. Kiemelt figyelmet kapott még az ittas járművezetők forgalomból
való kiszűrése is. A településeken élő emberek biztonságérzetének alakulásában a
közlekedésbiztonság helyzete is szerepet játszik. A Martfűi Rendőrőrs területén a
közlekedésbiztonsági helyzet javítása érdekében napi szinten került sor közlekedésrendészeti
célú ellenőrzésre. A közúti ellenőrzések során a balesetek által érintett útszakaszokon megelőzési céllal – a fokozottabb rendőri jelenlét biztosított volt.
5. Az illegális migráció helyzete
A rendőrkapitányság illetékességi területén a mélységi ellenőrzéseket a régióban érintett más
rendőrkapitányságokkal összehangolva hajtotta végre, területén 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 ezen gépjárművek vezetői és utasai, valamint a
járművek kerültek ellenőrzés alá. Verziós ellenőrzések végrehajtására összesen 23 esetben
került sor. Az akciókban 44 fő rendőr, valamint 2 fő a Nemzeti Adó-és Vámhivatal részéről
vett részt. Az ellenőrzések során összesen 336 főt került igazoltatásra, melyből 298 fő
magyar, 38 fő külföldi állampolgár volt. Gépjármű ellenőrzésre összesen 295 esetben került
sor. A migrációs ellenőrzések során 5 feljelentést, és 1 esetben közigazgatási bírság került
kiszabásra. 2020. évben a Szolnoki Rendőrkapitányság illetékességi területén 2 esetben,
összesen 9 főt vont idegenrendészeti intézkedés alá.
A migrációs ellenőrzések tapasztalatai alapján elmondható, hogy sem Martfű, sem pedig a
rendőrkapitányság illetékességi területe az illegális migráció és az ahhoz kapcsolódó
jogellenes cselekmények szempontjából jelenleg továbbra sem tekinthető fertőzöttnek.
6. A határrendészeti tevékenység helyzete
A rendőrkapitányság állománya, beleértve a Martfűi Rendőrőrs állományát is, aktívan részt
vett az ideiglenes útlevélkezelői csoportok határőrizeti feladatainak végrehajtásában, valamint
részt vett a déli-országhatár határőrizeti feladatok végrehajtásának megerősítésében is.
II. A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEK ÉS AZ AZZAL
KAPCSOLATOS FELADATOK
1. A közterületi jelenlét
A Martfűi Rendőrőrs illetékességi területén 2020. évben is biztosítva volt a rendőri jelenlét,
mely gépkocsival, illetve gyalogosan is megvalósult a területen. Amennyiben szükséges volt,
a Martfűi Rendőrőrs állományán kívül a Közrendvédelmi Osztály járőrei is intézkedtek
Martfű város területén. 2020. évben nőtt a közterületi szolgálatra vezényelt állomány
létszáma és a közterületen eltöltött órák száma is. Míg 2019-ben a közterületi szolgálati
létszám 915 (fő), addig 2020. évben 1100 (fő) volt. A közterületi szolgálati óraszám is
jelentős emelkedést mutatott, míg 2019. évben 6721, addig 2020. évben 7563 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 végezte a
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hogy a szolgálat legalább 50%-át gyalogosan teljesítse a beosztott állomány.
2020. évben Martfűn is végrehajtásra kerültek a közbiztonságot javító programok, valamint „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 2020. évben is folytatta a feladatok végrehajtását, felmérte az
illetékességi területen veszélyeztetett személyeket, akiket folyamatosan tájékoztatott a
lehetséges elkövetési magatartásokról, valamint részükre tájékoztató, figyelemfelhívó
anyagokat juttatott el. 2020-ban is folytatódtak a szórakozóhely ellenőrzések, kiemelt
tekintettel a Covid-19 világjárvány kapcsán hozott korlátozó kormányrendeletek utasításainak
betartatására. A nyári időszakban heti rendszerességgel került ellenőrzésre a Tisza folyó
martfűi szakasza a tiltott fürdőzés kiszűrésére. A város idegenforgalmilag a kevésbé
frekventált területek közé sorolható, ennek ellenére a Thermal Spa Fürdő és a helyi
programok egész évben - kiemelten a nyári időszakban - idegeneket is vonzanak, így az
ilyenkor megnövekedett feladatokat is el kellett látni. Év közben a személy és vagyon elleni
bűncselekmények vonatkozásában az adott területre és időszakra összpontosult a járőri és
körzeti megbízotti állomány. Az év végi ünnepeket megelőző időszakban megerősített
közterületi szolgálatot látott el a rendőrőrs állománya, fokozottan ellenőrizte a boltokat,
pénzintézeteket, és a temető környékét.
A közterületi jelenlét, a közterületek és nyilvános helyek biztonsága jelentősen javult a város
térfigyelő kamerákkal történő felszerelésével. A működő kamerarendszer 2020. évben is
bizonyította létjogosultságát a bűnmegelőzés tekintetében, a jogsértések felderítésében, az
éjszakai áthaladó jármű- és személyforgalom figyelemmel kísérésében. Ezen felül a már
elkövetett jogsértések utólagos felderítését is hatékonyan elősegítette, javította a közlekedés
biztonságát és a lakosság szubjektív közbiztonságérzetét.
Az önkormányzati visszajelzések alapján a rendőrőrs fenntartotta az állampolgárok
szubjektív biztonság érzetét. Optimális szolgálat tervezéssel és szervezéssel el tudta érni,
hogy ott és akkor legyen rendőr, amikor és ahol kell, ily módon a település rendőri
lefedettsége az egész év folyamán biztosított volt. A Martfűi Rendőrőrs létszáma és a
lakosságszám alapján Martfű város területén egy fő közrendvédelmi szolgálatot ellátó
státuszra 862 fő jut.
A rendőrkapitányság reagáló képessége 2020-ban is jó szinten alakult, mivel a fenti
pontban említett rendőri jelenlét lehetőséget biztosít arra, hogy az őrsök működési területén
megközelítőleg 10, míg a vidéki körzeti megbízotti területeken hozzávetőlegesen 15 perc az
első rendőr helyszínre érkezésének ideje a bejelentéstől számítva.
2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata
Az elmúlt tizenegy év rendészeti statisztikai adatait a Martfűi Rendőrőrs vonatkozásában a 1.
számú melléklet táblázata tartalmazza a hozzá tartozó diagramokkal együtt.
A szolgálatot teljesítő egyenruhás állomány vonatkozásában a szándékos bűncselekmény
elkövetésén tetten ért személyek elfogása fontos tevékenység, 2020-ban 18 főt sikerült
elfogni, mely jelentős emelkedést mutat az előző évi 6-hoz képest. A rendőri létszám adta
lehetőségek kihasználásával a tettenérések száma nőtt. A bűncselekmény gyanúja miatti
előállítások száma 13-ról 19-re, a biztonsági intézkedések száma pedig 14-ről 19-re
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93 eset történt. A közrendvédelmi állomány 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
helyszíni bírsággal sújtott személyek száma 282-ről 380-ra emelkedett, a kiszabott bírság
összege pedig 43%-kal nőtt. 2020. évben is jelentős számban, 3337 esetben került sor
alkoholszonda alkalmazására, melyből 11 pozitív eredményű lett.
2020. évben a tett intézkedések száma 1100 volt. Az elmúlt év adataihoz képest a Martfűi
Rendőrőrs állományának intézkedési aktivitása csökkent, 2019-ben összesen 4880, 2020ban pedig összesen 3402 intézkedés került foganatosításra (elfogás, előállítás, alkoholos
állapot vizsgálata). Az intézkedési aktivitás csökkenésében szerepet játszott a 2020. évben
elrendelt kijárási korlátozás.
3. Rendezvénybiztosítások
A 2020. évben kialakult Covid-19 világjárvány kapcsán hozott korlátozó intézkedések nem
tették lehetővé a megszokott és előre tervezett rendezvények, zenei fesztiválok megtartását,
így a rendőrőrs állománya nem vett részt a településen rendezvénybiztosítási feladatokban. A
gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvény biztosítására sem került sor
rendőrőrs területén az elmúlt évben.
4. A veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott rendőri feladatok
A 2020. évben kialakult, a Kormány által - az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető
tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzet és az azzal összefüggésben bevezetett védelmi intézkedések
kapcsán a rendőrőrs a hatáskörébe utalt rendőri feladatokat maradéktalanul végrehajtotta. A
szolgálatok ellátása során folyamatosan ellenőrizte a Hatósági Házi Karanténban lévő
személyek otthon tartózkodását, a vendéglátó, és szórakozó helyeket érintő korlátozások,
illetve a kötelező zárva tartás maradéktalan betartását. Folyamatosan és visszatérően
ellenőrizte az élelmiszerüzletekben, buszmegállókban, dohányboltokban, valamint a
kormányrendelet által előírt helyeken a kötelező orrot és szájat eltakaró maszk használatát. Az
ellenőrzések végrehajtásában nagy segítséget nyújtott a honvédség állománya.
5. A körzeti megbízotti státuszok
A rendőrőrs illetékességi területe körzeti megbízotti körzetekkel lefedett, a körzeti
megbízotti státuszok teljesen feltöltöttek, összesen 3 fő teljesít szolgálatot, 2 fő Martfűn, 1
fő pedig Rákócziújfaluban. A lakosság száma alapján Martfű város területén egy körzeti
megbízotti státuszra 3016 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 hozzájuk vezényelt járőri állománnyal
közösen látnak el közterületi szolgálatot. A JNSZ MRFK Vezetője által meghatározottak,
miszerint a körzeti megbízottak 2018. októbertől bűnügyi ügyfeldolgozást nem végezhetnek,
maradéktalanul teljesültek. Ennek köszönhetően a közterületen több időt tudtak eltölteni, a
lakossággal való kapcsolattartás - a visszajelzések alapján - javult. Széles körű szakmai, helyés személyi ismereteikkel hatékonyan járulnak hozzá a bűnüldöző munka
eredményességéhez.
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8.1.1 Család- és gyermekvédelmi tevékenység, valamint a hozzátartozók közötti erőszak
helyzetének bemutatása
A rendőrkapitányság több civil szervezettel, valamint az önkormányzatokkal
együttműködve széleskörű prevenciós tevékenységet folytatott a tavalyi évben is. A
korábban megkezdett programokat sikerült folytatni és új programokat megvalósítani. A
pandémiás helyzetre való tekintettel 2020. március 16-tól június 15-ig illetve 2020. október
01-től a bűnmegelőzési tevékenység új alapokra került és új módszerek bevezetésével valósult
meg. A világjárvány miatt a megszokottnál később, de idén is folytatódtak a „Házhoz
megyünk”, a „BikeSafe” és a „Police Coffee” programok, valamint a gyermek és
ifjúságvédelmi programok közül a D.A.D.A, az iskolai bűnmegelőzési tanácsadó, az „iskola
rendőre” és a „A szülők és a családok a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószerbűnözés megelőzésében” című rendőrségi programok is. Ezen kívül a rendőrkapitányság
részt vett a megtartásra került rendezvényeken (egészségnapok, önkormányzatok által
szervezett programok, táborok) illetve iskolai és lakossági előadásokat is tartott.
A Szolnoki Rendőrkapitányság a hozzátartozók közötti erőszakkal kapcsolatos
bejelentéseket 2020. évben is kiemelten kezelte a vonatkozó ORFK normának megfelelően. A
tavalyi évben 2 bűncselekmény vált ismertté Martfű városában, ahol az elkövető és az
áldozat közötti kapcsolat megállapítható volt, illetve családon belüli erőszakos cselekmény
valósult meg. Hozzátartozók közötti erőszak miatt ideiglenes megelőző távoltartás
elrendelésére nem került sor 2020. évben. Folyamatos és rendszeres a kapcsolat a
gyermekjóléti és családsegítő szolgálatokkal, gyámhivatallal és a gyámhatósággal, a tavalyi
évben 1 jelzőrendszeri találkozón és 1 esetmegbeszélésen volt jelen a meghívott állomány.
8.1.2 Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése, a Rendőrség iskolai prevenciós
programjai
A tavalyi évben tovább folytatódott a D.A.D.A. program végrehajtása. A 3 fő kiképzett
oktató -1 martfűi és 2 szolnoki- 2020. első három hónapjában 10 alkalommal tartott
foglalkozásokat. A rendőrkapitányságon 2 fő iskolai bűnmegelőzési tanácsadó végzi
munkáját a Szolnoki Szakképzési Centrum 10 tagintézményében, így Martfűn is. A
pandémiás helyzet következtében a megelőzési előadók prevenciós előadást a településen
nem tartottak, a felkéréseknek hagyományos formában eleget tenni nem tudtak, de az online
térben több alkalommal adtak tájékoztatást.
8.1.3 Az áldozatvédelem területén végzett rendőri tevékenység
A rendőrkapitányság áldozatvédelmi referensének feladata, hogy figyelemmel kíséri a
bűnügyi helyzet alakulását, a jellemző elkövetői és áldozati magatartásokat. A
tárgyidőszakban 10 esetben keresték fel telefonon vagy személyesen az állampolgárok a
referenst. Az állampolgárok leggyakrabban az áldozatsegítésről és a távoltartás jogi
intézményéről kértek felvilágosítást. 2020. évben összesen 32 db igazolás (tájékoztatás) került
kiállításra bűncselekmény illetve tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt. A különleges
meghallgató helyiség használatára pedig 75 alkalommal került sor.
8.1.4 Az emberkereskedelem elleni küzdelem
A Bűnmegelőzési Információs Portálon megtalálható emberkereskedelemmel kapcsolatos
szakmai anyagok, feladattervek, előadások az állomány által megismerésre illetve
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gyermekprostitúció megelőzésére kiadott feladatterv alapján a prostitúcióval összefüggő
jogsértések és az emberkereskedelem kezelésével kapcsolatos rendőri feladatok még
eredményesebb végrehajtása érdekében egy oktatási anyag került kidolgozására. Az ebben
leírt módszerek készség szinten történő felhasználásával lehetőség nyílt hatékonyabb
munkavégzésre. A bűnmegelőzési alkalmakkor fontos, hogy az érintett szakemberek
megismerjék, megértsék az áldozatokat, képessé kell válni az áldozatok kialakult helyzetének
megszüntetésére, a jogsérelmek orvosolására, az emberi jogok még hatékonyabb
érvényesülésére.
8.1.5 A megelőző vagyonvédelem
A rendőrkapitányság 2020. év során, a pandémiás helyzetre tekintettel, összesen 1
alkalommal települt ki a „Házhoz megyünk”, és a „BikeSafe” programmal a városba,
amikor is kerékpár regisztrációra is sor került.
A megelőző vagyonvédelem keretében az időskorúak sérelmére elkövetett erőszakos és
vagyon elleni bűncselekmények megelőzése, a külterületi ingatlanokban, a tanyákon és
az elnéptelenedő apró- vagy törpefalvakban élő személyek sérelmére elkövetett
bűncselekmények megelőzése és visszaszorítása, a szubjektív közbiztonságérzetük
javítása érdekében kiadott intézkedési tervekben foglalt bűnmegelőzési feladatok
végrehajtását is folyamatosan végezte az érintett állomány. Az áldozatvédelmi csoportok
2020-ban 222 alkalommal kerestek fel idős személyt, valamint rendszeresen felvették a
kapcsolatot az időseket tömörítő klubokkal, egyesületekkel, idősek otthonával is. A
szezonális valamint az ünnepekhez kapcsolódó bűncselekmények megelőzésére
szórólapokon, plakátokon, figyelemfelhívó kiadványokon keresztül tájékoztatásra került a
lakosság illetve a bűnügyi portyaszolgálat keretein belül az üzletek üzemeltetői is. Az év végi
ünnepekkel kapcsolatban a város temetőjében figyelemfelhívó plakátok valamint a parkoló
gépjárművek szélvédőjére pedig szórólapok került kihelyezésre.
8.1.6 Kábítószerprevenció
A tavalyi évben is tovább folytatódott a „A szülők és a családok a Rendőrség kiemelt
partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében” című rendőrségi program. 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. A drogprevenciós referens
elérhetősége biztosított az illetékességi területen működő valamennyi iskolában.
8.1.7 Kiberbiztonság
2020. évben is kiemelt téma volt az iskolákban az Internet használattal kapcsolatos
tudnivalók ismeretközlése. A BJA Internetbiztonsági Alportálon megjelenő előadások
(„Biztonságban online is” webinárium oktatási anyagai pl. Adathalászat, a felhasználói fiókok
biztonsága), a felcsatolt youtube videók (Nem vagy egyedül!, The Dangers of Social Media),
a médiatár anyagai mind segítségükre volt az előadások során a bűnmegelőzési
szakembereknek. A tapasztalatok alapján elmondható, hogy nem csak a fiatalok, hanem egyre
több nyugdíjas használja az Internet nyújtotta lehetőséget, így a felvilágosító előadásokon is
szükséges, hogy hangsúlyt kapjon ezen téma feldolgozása.
8.2 Az iskolaőri tevékenység
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Bűnmegelőzési Osztály alárendeltségébe tartozó iskolaőrök. Kiképzésüket követően
szeptember 01. óta a Szolnoki Rendőrkapitányság illetékességi területén jelenleg 4 iskolában
5 fő látja el a szolgálatát, közülük 1 fő Martfűn, a Damjanich János Szakképző Iskola és
Kollégiumban lát el szolgálatot. Az eltelt időszakban az intézmények vezetői elégedettek
voltak az iskolaőrök tevékenységével. Tájékoztatásuk alapján a nevelőtestületek illetve az
intézményben tanulók megismerték a szolgálatot ellátókat, kérdéseikkel bizalommal
fordulnak hozzájuk.
8.3-8.4 A balesetmegelőzési tevékenység és az „iskola rendőr” program
A 2019/2020-as és a 2020/2021-es tanévben is tovább folytatódott az „iskola rendőre”
elnevezésű program. 2020. március 14-től június 2-ig a COVID 19 koronavírus fertőzés
kapcsán kialakult rendkívüli helyzet miatt az oktatási intézmények bezárásra kerültek. A
koronavírussal kapcsolatos, központilag kiadott tájékoztató kiadványokat az iskolarendőrök,
illetve a helyettesítésükre kijelölt személyek az intézményvezetők részére átadták, valamint
elektronikus úton is eljuttatták részükre. Azon oktatási intézmények esetében, ahol iskolarádió
rendelkezésre állt, az utolsó tanítási napon a tanulókkal ismertetésre kerültek a védekezéssel
kapcsolatos legfontosabb szabályok. A rendkívüli helyzetre való tekintettel az MBB által
meghirdetett felmenő rendszerű versenyek, kampányok egy része, így a tavaszi kerékpáros
kampány, Ki a mester két keréken, Kerékpáros Iskola Kupa versenyek elmaradtak.
A Szolnok Városi Baleset-megelőzési Bizottság - a digitális tanrendbe bekapcsolódva „Digibringa” elnevezésű 10 részből álló, balesetmegelőzési tájékoztató anyagot készített,
melyet az intézményvezetők segítségével elektronikus úton juttatott el a diákoknak. A tanév
végén internetes kvíz-játék segítségével mérte fel a diákok tudását és a legjobb eredményt
elérőket ajándékutalvánnyal jutalmazta. A martfűi diákok is a jutalmazottak között voltak.
A baleset-megelőzési szakemberek a világháló adta lehetőségeket kihasználva rendszeresen
közzétettek baleset-megelőzési anyagokat, fényképeket és videókat a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Rendőr-főkapitányság Facebook oldalán és részt vettek az oldal szerkesztésében is. A
településen lévő kijelölt gyalogos-átkelőhelynél a mobiltelefon és fülhallgató használatának
mellőzésére felhívó piktogramok kerültek felfestésre. Az őszi-téli átállás kampány alkalmával
pedig a gépjárművezetőknek téli szélvédőmosót, jégoldót, jégkaparót, illetve a „Látni és
látszani” kampány során a kerékpárosoknak és gyalogosoknak fényvisszaverő mellényt és
lámpaszettet adtak át a rendőrőrs munkatársai.
9. Együttműködés
9.1. A helyi önkormányzatokkal folytatott együttműködés
A rendőrőrs szakmai tevékenysége során továbbra is elsődleges az együttműködés, az állandó
kapcsolat fenntartása illetékességi területének önkormányzataival, így Martfű Város
Önkormányzatával is. Közös feladat a közbiztonság megteremtése, mely során egyre
nagyobb hangsúlyt kap a lakosságot, a civil szférát, az önkormányzatokat partnerként kezelő
munkamódszerek alkalmazása. A város önkormányzatának támogatása segítette a rendőrőrs
munkáját és hozzájárult annak eredményes működéséhez. Jelzéseik, információik segítenek a
mindennapos munkavégzésben, a szolgálatok szervezésében. A Martfűi Rendőrőrs szakmai
felügyeleti szervek elvárásain túl, fokozott figyelmet fordít a területen élő lakosság
elvárásaira, a közbiztonság és a közterületek rendjének fenntartására. Jó a kapcsolata a
településen szolgálatot teljesítő 1 fő közterület felügyelővel is, a vele való együttműködés
folyamatos.
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A rendőrős állománya jó kapcsolatban áll a településen működő családsegítő szolgálattal és
iskolával, velük az együttműködés folyamatos.
9.4. A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés
Az együttműködő szervezetek közül kiemelkedő a Martfűi Polgárőr Egyesület, amely
vezetésével napi szintű a munkakapcsolat, rendszeres az egyeztetés az ellátandó feladatokról
és a megoldandó problémákról. Említést érdemel az iskolabiztosításban való részvételük és a
balesetek helyszínén nyújtott segítségük. A közös szolgálatok megtervezése, összehangolása,
a heti feladatok és programok hatékony végrehajtása érdekében minden hét második
munkanapján egyeztető megbeszélés (a járványügyi helyzetre tekintettel személyesen vagy
telefonon) került megtartásra a Szolnoki Rendőrkapitányságon a tavalyi évben is.
III. ÖSSZEGZÉS, KITŰZÖTT FELADATOK
Megállapítható, hogy a Szolnoki Rendőrkapitányság - és ezen belül a Martfűi Rendőrőrs - a
bűnüldözési, rendészeti, igazgatásrendészeti és bűnmegelőzési feladatait az értékelt
időszakban az önkormányzatok, a társszervek és hatóságok és a civil együttműködők
támogatása mellett eredményesen teljesítette, a lakosság közbiztonsági igényeinek
figyelembevételével a magasabb szintű és minőségű közbiztonság megteremtése érdekében.
A Szolnoki Rendőrkapitányság - és ezen belül a Martfűi Rendőrőrs - szakmai vezetése és
személyi állománya mindent megtett annak érdekében, hogy az előző év eredményeit szinten
tartsa vagy javítson azon, munkáját a fegyelmezett, törvényes és szakszerű segítő jellegű
szolgálatellátás jellemezte. Martfű város bűnügyi-közbiztonsági helyzete 2020-ban
kiegyensúlyozott és szélsőségektől mentes volt. A településeken a közterületi rendőri jelenlét
biztosított volt. Martfű városban a kiemelten kezelt deliktumok esetében sikerült javulni.
A bűnügyi fertőzöttség az országos átlag alatt maradt 2020-ban is, a város továbbra sem
tartozik a bűnügyileg fertőzött települések közé.
A rendőrkapitányság és a települési önkormányzatok közötti kapcsolat kölcsönös. Az érintett
testületek a közbiztonság helyi szintű kezelésében az önkormányzati törvényben is
meghatározottaknak megfelelően partnerek, az elmúlt évben az önkormányzatok előtti
beszámolókat a képviselő testületek egyhangúan elfogadták, elismerve ezzel is a
rendőrkapitányság munkáját.
A következő időszakra vonatkozó főbb feladataink és célkitűzéseink:
1. A Rendőrség külső és belső megítélésének javítása.
2. Magyarország külső határainak fokozott védelme érdekében a ránk háruló feladatok
végrehajtása.
3. A közbiztonság fenntartása a szervezeti működés hatékonyságának javításával.
4. A büntetőeljárások hatékony lefolytatása, a bűncselekményekből származó vagyon
biztosítása.
5. Kiegyensúlyozott járványhelyzeti jogalkalmazási gyakorlat kialakítása.
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