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Bázakerettye, Csörnyeföld, Kiscsehi, Kerkaszentkirály, Lasztonya, Lispeszentadorján, 

Maróc, Muraszemenye, Szentmargitfalva községi önkormányzatok  

2023. január 30-án tartandó együttes ülésére 

 

Az előterjesztés tárgya: Beszámoló a Nagykanizsai Rendőrkapitányság Letenyei 

Rendőrőrs 2022. évi tevékenységéről 

A napirend előterjesztője: Vitovszki János rendőr alezredes, őrsparancsnok 

Az előterjesztést készítette: Vitovszki János rendőr alezredes, őrsparancsnok 

Napirendi pont: 1. napirendi pont 

Döntéshozatal módja: Határozathozatal egyszerű többséggel nyilvános ülésen 

Melléklet: 1. Bázakerettye 2022. évi rendőrségi beszámolója 

2. Csörnyeföld 2022. évi rendőrségi beszámolója 

3. Kerkaszentkirály 2022. évi rendőrségi beszámolója 

4. Kiscsehi 2022. évi rendőrségi beszámolója 

5. Lasztonya 2022. évi rendőrségi beszámolója 

6. Lispeszentadorján 2022. évi rendőrségi beszámolója 

7. Maróc 2022. évi rendőrségi beszámolója 

8. Muraszemenye 2022. évi rendőrségi beszámolója 

9. Szentmargitfalva 2022. évi rendőrségi beszámolója 

Döntéshozatal formája: nyilvános 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

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

vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén 

működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település közbiztonságának 

helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. 

A vármegyei (fővárosi) önkormányzat felkérésére évente a rendőrfőkapitány vagy kijelölt 

helyettese számol be. 

 

Vitovszki János Rendőr Alezredes, Őrsparancsnok Úr elkészítette Bázakerettye, Csörnyeföld, 

Kiscsehi, Kerkaszentkirály, Lasztonya, Lispeszentadorján, Maróc, Muraszemenye, 

Szentmargitfalva község vonatkozásában a 2022. évi rendőrségi beszámolót. 

 

Magyarország Alaptörvényének 33. cikk (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat feladat- 

és hatásköreit a képviselő-testület gyakorolja. Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése alapján a 

helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között rendeletet alkot; 

határozatot hoz. Így kérem határozattal döntsenek 2022. évi rendőrségi beszámoló 

elfogadásáról. 

 

Ezúton köszönjük a Letenyei Rendőrőrs vezetője és minden dolgozója lelkiismeretes 

munkáját, mellyel településeink közbiztonságát védik. 

 

Muraszemenye 2023. január 20. 

      Stropka Józsefné s.k. 

            polgármester 



 
H A T Á R O Z A T I   J A V A S L A T 

 

………………………. Község Önkormányzata Képviselő-testülete a település 

közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal 

kapcsolatos feladatokról szóló 2022. évi   rendőrségi beszámolót a mellékletként csatolt 

tartalommal elfogadja.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
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Nagykanizsai Rendőrkapitányság 

Letenyei Rendőrőrs 
 

Szám: 20030/ 1019 /2023.ált.            

 

                                        

B E S Z Á M O L Ó 
 Bázakerettye bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről 

2022. évben 
 

 

A település bűnügyi és közbiztonsági helyzetének értékelésére a Rendőrségről szóló 1994. évi 

XXXIV. törvény 8.§. (4). bekezdése alapján felkérésre kerül sor.  

A beszámoló a 2022. év adatait tartalmazza, esetenként a 2021. év adataival 

összehasonlításban. Rendőrkapitányságunk a település bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről 

utoljára a 2022. augusztus hónapban számolt be. A rendőrségi beszámoló elfogadásra került.  

 

A Letenyei Rendőrőrs működési területének bűnügyi, 

illetve közbiztonsági helyzete: 

 

 A tudomásunkra jutott bűncselekmények: 

A Letenyei Rendőrőrs működési területén rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények 

száma a 2021-2022. évi ENyÜBS adatok alapján 

 

Kiemelten kezelt bűncselekmények 

bűncselekmény megnevezése 2021 2022 

Emberölés 0 0 

szándékos emberölés 0 0 

Emberölés kísérlete 0 0 

Testi sértés 7 4 

Súlyos testi sértés 5 4 

Halált okozó testi sértés 0 0 

Kiskorú veszélyeztetése 0 0 

Embercsempészés 2 1 

Garázdaság 2 5 

Önbíráskodás 0 1 

Kábítószerrel kapcs. bűncselekmények 0 0 

Lopás 45 77 

Személygépkocsi lopás 

 
0 0 

Zárt gépjármű feltörés 0 0 
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Lakásbetörés 13 11 

Rablás 2 0 

Kifosztás 3 1 

Zsarolás 2 0 

Rongálás 9 6 

Csalás 20 20 

Jármű önkényes elvétele 0 0 

Kiemelten kezelt  összes  92 115 

Ebből közterületen elkövetett 11 14 

Segítségnyújtás elmulasztása 0 3 

Cserbenhagyás 0 1 

Betöréses lopás 25 18 

Közterületen elköv. összes bcs. 34 42 

Tudomásra jutott összes bcs. 170 183 

 

A bűncselekmények megoszlását tekintve a fenti táblázatban foglaltak szerinti kategóriákban 

változott a bűncselekmények száma. 

 

A rendőrőrs működési területén, azaz a Letenyei Járás területén a fenti táblázatban foglalt 

adatok alapján látható, hogy súlyos életellenes bűncselekmény elkövetése nem jutott 

tudomásra, ill. rablás elkövetése sem jutott tudomásra a területünkön. 

 

A kiemelten kezelt bűncselekmények száma is (92 esetről, 115 esetre), ill. a tudomásra jutott 

összes bűncselekményi szám is 170 esetről 183 esetre nőtt. 

 

A 2022. évben is jelentős volt a rendőrőrs működési területén lévő a határátkelőhelyeken, ill. 

az M70 –es gyorsforgalmi úton folyamatosan végrehajtott fokozott ellenőrzés során felderített 

bűncselekmények száma, amely a lakosságunk közbiztonság érzetét negatívan nem 

befolyásolta. 

 

Közbiztonsági helyzetre, közlekedésbiztonságára vonatkozó adatok: 

A rendőrőrs a feladatait 2022. évben is teljesítette, megőriztük a reagáló képességünket.  A 

közterületi járőr szolgálatunk a Tevékenység Irányítási Központ utasítása alapján a 

bejelentésekre történő reagálás mellett a jogsértések megelőzése, a már megkezdett 

cselekmények megszakítása, elkövetők intézkedés alá vonásának feladatait is végrehajtotta. A 

körzeti megbízottaknak a fentieken túl fő feladata a lakossággal való kapcsolattartás és a 

reagáló közterületi járőrszolgálat megerősítése volt. 

 

A területünk közbiztonsági helyzetét továbbra is befolyásolta az átutazók, illetve az általuk 

elkövetett és észlelt bűncselekmények nagy száma, de már megfigyelhető volt a helyi vagy 

környékbeli bűnözők cselekményei számának növekedése, különösen a vagyon elleni 

cselekmények terén.  
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Az illegális migráció elleni fellépés részeként az év során a rendőrőrs tervezetten heti több 

esetben hajtott végre fokozott ellenőrzést a 7538-as úton, illetve az őrs területének belső 

útjain, amelyek során a külön tervekben meghatározott feladatok kerültek végrehajtásra, 

valamint megerősítő erővel működtünk közre a déli határszakasz őrzésében. 

 

Az év során a közlekedési biztonsági helyzetet negatívan befolyásoló baleseti okok elleni 

fokozottabb fellépés hangsúlyosabban került végrehajtásra, de továbbra is feladata volt a 

rendészeti állománynak – az elfogások, a bűncselekmény gyanúja miatti előállítások, a 

közlekedési jogsértések visszaszorítása mellett – az elrendelt elővezetések eredményes 

végrehajtása, amellyel célunk volt hozzájárulni a bírói, egyéb hatóságok előtti eljárások 

eredményességéhez, ill. az elkövetőkkel szemben kiszabott büntetések sikeres 

végrehajtásának elősegítésével, a jogsértő cselekmények megelőzéséhez. 

 

A közlekedési szabályszegések közigazgatási bírsággal történő szankcionálása továbbra is 

kötelező a kiterjesztett közigazgatási bírság körébe tartozó szabályszegés (pld: biztonsági öv 

használatának elmulasztása, sebességtúllépés és az ittas járművezetés közúton egyes esetei, 

tilos jelzésen való áthaladás) észlelésekor a rendőrnek. A helyszíni bírságolható 

szabálysértések egyes eseteinél – hasonlóan a közigazgatási bírságokhoz – a jogalkotó 

kötelező mértékű, „fix” bírság összeget állapított meg.  

 

A közterületek rendjének biztosítása érdekében a rendelkezésre álló adatok alapján a rendőri 

feladat ellátást optimális erőfelhasználásra törekedve irányítottuk a szükséges helyekre, az 

indokolt időszakokban, természetesen egyszerre minden indokolt helyen nem volt lehetséges 

a rendőri jelenlét biztosítása. Az őrs állománya minden esetben végrehajtotta a központi 

előírású közlekedési, közbiztonsági, migrációs fokozott ellenőrzéseket.  

 

A Letenyei Rendőrőrs működési területének közlekedés biztonsági helyzete a 

gyorsforgalmi utakat (az M7 és az M70 út) nem számítva is több jelentős, nemzetközi 

forgalmat bonyolító útszakasz közlekedési eseményeinek összességeként alakult a 2022. 

évben. 

 

Pozitívum, hogy a területünkön a közúti közlekedési bűncselekmények közül nem 

követtek el, ill. nem jutott tudomásra segítségnyújtás elmulasztása, ill. cserbenhagyás 

bűncselekménye. 

 

A közlekedési bűncselekményeket tekintve továbbra is meghatározó a közúti jármű ittas 

vezetése, ill. a közúti közlekedési baleset okozása bűncselekmények.  

 

A közúti közlekedési balesetek számának alakulása az értékelt időszakban: 

közúti közlekedési balesetek megoszlása 

 közlekedési balesetek 2021. év 2022. év 

könnyű sérüléses 11 11 

súlyos sérüléses 2 5 

halálos kimenetelű 0 0 

személyi sérüléses 13 16 

anyagi káros 49 63 

 összesen: 62 79 
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A fokozott közlekedés rendészeti intézkedések ellenére a tudomásra jutott anyagi káros ill. 

súlyos sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek száma nőtt. Az összes közlekedési baleset 

szám 62 esetről 79 esetre nőtt a 2022. évben, pozitívum, hogy halálos közlekedési baleset nem 

történt. 

 

Továbbra is fő feladat a baleset veszélyes csomópontok és helyek ellenőrzése, a 

veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzése rendőri jelenléttel, a tettenérés növelésével. A 

gyorshajtások megelőzése és szankcionálása érdekében önállóan havi rendszerességgel 

sebességméréseket végeztünk mind a nappali, mind az éjszakai órákban. Több központi 

elrendelésű fokozott ellenőrzést hajtottunk végre a passzív biztonsági eszközök használatának 

kikényszerítésére, az ittas vezetők kiszűrésére, a kerékpáros és gyalogos közlekedés 

szabályainak betartatása, a balesetek bekövetkezésének megelőzése érdekében. 

 

A tanévkezdés, ill. tanévzárás időszakában az iskolák környékén fokozott közterületi járőr 

szolgálat teljesítésére került sor. 

 

Az őszi-téli időjárás beköszöntével – a személygépkocsival, ill. kerékpárral, valamint 

gyalogosan közlekedők ellenőrzését folyamatosan hajtjuk végre a közúti közlekedési 

balesetek megelőzése érdekében.  

 

Bázakerettye bűnügyi és közbiztonsági helyzete: 

 

A tudomásunkra jutott bűncselekmények: 

A település területén rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma a 2021-2022. évi. 

havi ENyÜBS adatok alapján az alábbiak szerint jutott tudomásra: 

Kiemelten kezelt bűncselekmények 

bűncselekmény megnevezése 2021. év 2022. év 

Emberölés     

szándékos emberölés    

Emberölés kísérlete    

Testi sértés 2  

Súlyos testi sértés 1  

Halált okozó testi sértés    

Kiskorú veszélyeztetése    

Embercsempészés   1 

Garázdaság    

Önbíráskodás    

Kábítószerrel kapcs bűncselekmények    

Lopás 4 3 

Személygépkocsi lopás     

Zárt gépjármű feltörés     

Lakásbetörés 1  

Rablás 2  

Kifosztás 3  

Zsarolás    

Rongálás 1  

Csalás  1  
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Jármű önkényes elvétele    

Kiemelten kezelt  összes  13 4 

Ebből közterületen elkövetett   1 

Segítségnyújtás elmulasztása    

Cserbenhagyás    

Betöréses lopás 2 1 

Közterületen elkövetett összes bcs.   1 

Tudomásra jutott összes bcs. 13 5 

 

Megállapítható, hogy az előző év azonos időszakához képest a bűnügyi helyzet jelentős 

mértékben javult, 13 esetről 5 esetre csökkent. 

Pozitívum, hogy súlyos, élet elleni cselekmény elkövetésére nem került sor.  
 

Közbiztonsági és közlekedés biztonsági helyzetre vonatkozó adatok: 

 

Az értékelt időszakban a településen a közbiztonságot súlyosan veszélyeztető rendkívüli 

esemény nem jutott tudomásra.  

 

Közlekedés biztonsági szempontból az előző évhez képest kismértékű javulás következett be, 

hiszen sérüléssel járó közlekedési baleset nem jutott tudomásra az értékelt időszakban. Míg 

2021. évben 1 anyagi káros, 2022. évben közlekedési baleset nem jutott tudomásra. 

 

Összességében megállapítható, hogy a község bűnügyi és közbiztonsági helyzete javult, 

figyelemmel a bűnözés szerkezetének átalakulására, a településen is bekövetkezhet sorozat 

jellegű vagyon elleni bűncselekmény, hiszen erre a közel múltban volt is példa, ezért indokolt 

a megfelelő vagyonvédelemről gondoskodni. 

 

A fentiek figyelembevételével az alábbi feladatokat fogalmazzuk meg. 

- az erők és eszközök optimális használatával a rendőrőrs reagáló képességének megőrzése,  

- a településen elkövetett és tudomásra jutott bűncselekmények miatt indult 

büntetőeljárások eredményes befejezése. 

 

Letenye, időbélyegző szerint 

 

        Vitovszki János r. alezredes 

                   őrsparancsnok 

 

O l v a s t a: 

 

 

       Berke László r. ezredes 

         rendőrségi főtanácsos 

           kapitányságvezető 

 



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

20030/1019/2023.ált. 
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Nagykanizsai Rendőrkapitányság 

Letenyei Rendőrőrs 
 

Szám: 20030/ 1020   /2023.ált.            

                                        

B E S Z Á M O L Ó 
 Csörnyeföld bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről 

2022. évben 
 

 

A település bűnügyi és közbiztonsági helyzetének értékelésére a Rendőrségről szóló 1994. évi 

XXXIV. törvény 8.§. (4). bekezdése alapján felkérésre kerül sor.  

A beszámoló a 2022. év adatait tartalmazza, esetenként a 2021. év adataival 

összehasonlításban. Rendőrkapitányságunk a település bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről 

utoljára a 2022. augusztus hónapban számolt be. A rendőrségi beszámoló elfogadásra került.  

 

A Letenyei Rendőrőrs működési területének bűnügyi, 

illetve közbiztonsági helyzete: 

 

 A tudomásunkra jutott bűncselekmények: 

 

A Letenyei Rendőrőrs működési területén rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények 

száma a 2021-2022. évi ENyÜBS adatok alapján 

Kiemelten kezelt bűncselekmények 

bűncselekmény megnevezése 2021 2022 

Emberölés 0 0 

szándékos emberölés 0 0 

Emberölés kísérlete 0 0 

Testi sértés 7 4 

Súlyos testi sértés 5 4 

Halált okozó testi sértés 0 0 

Kiskorú veszélyeztetése 0 0 

Embercsempészés 2 1 

Garázdaság 2 5 

Önbíráskodás 0 1 

Kábítószerrel kapcs. bűncselekmények 0 0 

Lopás 45 77 

Személygépkocsi lopás 

 
0 0 

Zárt gépjármű feltörés 0 0 

Lakásbetörés 13 11 
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Rablás 2 0 

Kifosztás 3 1 

Zsarolás 2 0 

Rongálás 9 6 

Csalás 20 20 

Jármű önkényes elvétele 0 0 

Kiemelten kezelt  összes  92 115 

Ebből közterületen elkövetett 11 14 

Segítségnyújtás elmulasztása 0 3 

Cserbenhagyás 0 1 

Betöréses lopás 25 18 

Közterületen elköv. összes bcs. 34 42 

Tudomásra jutott összes bcs. 170 183 

 

A bűncselekmények megoszlását tekintve a fenti táblázatban foglaltak szerinti kategóriákban 

változott a bűncselekmények száma. 

 

A rendőrőrs működési területén, azaz a Letenyei Járás területén a fenti táblázatban foglalt 

adatok alapján látható, hogy súlyos életellenes bűncselekmény elkövetése nem jutott 

tudomásra, ill. rablás elkövetése sem jutott tudomásra a területünkön. 

 

A kiemelten kezelt bűncselekmények száma is (92 esetről, 115 esetre), ill. a tudomásra jutott 

összes bűncselekményi szám is 170 esetről 183 esetre nőtt. 

 

A 2022. évben is jelentős volt a rendőrőrs működési területén lévő a határátkelőhelyeken, ill. 

az M70 –es gyorsforgalmi úton folyamatosan végrehajtott fokozott ellenőrzés során felderített 

bűncselekmények száma, amely a lakosságunk közbiztonság érzetét negatívan nem 

befolyásolta. 

 

Közbiztonsági helyzetre, közlekedésbiztonságára vonatkozó adatok: 

A rendőrőrs a feladatait 2022. évben is teljesítette, megőriztük a reagáló képességünket.  A 

közterületi járőr szolgálatunk a Tevékenység Irányítási Központ utasítása alapján a 

bejelentésekre történő reagálás mellett a jogsértések megelőzése, a már megkezdett 

cselekmények megszakítása, elkövetők intézkedés alá vonásának feladatait is végrehajtotta. A 

körzeti megbízottaknak a fentieken túl fő feladata a lakossággal való kapcsolattartás és a 

reagáló közterületi járőrszolgálat megerősítése volt. 

 

A területünk közbiztonsági helyzetét továbbra is befolyásolta az átutazók, illetve az általuk 

elkövetett és észlelt bűncselekmények nagy száma, de már megfigyelhető volt a helyi vagy 

környékbeli bűnözők cselekményei számának növekedése, különösen a vagyon elleni 

cselekmények terén.  

Az illegális migráció elleni fellépés részeként az év során a rendőrőrs tervezetten heti több 

esetben hajtott végre fokozott ellenőrzést a 7538-as úton, illetve az őrs területének belső 
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útjain, amelyek során a külön tervekben meghatározott feladatok kerültek végrehajtásra, 

valamint megerősítő erővel működtünk közre a déli határszakasz őrzésében. 

 

Az év során a közlekedési biztonsági helyzetet negatívan befolyásoló baleseti okok elleni 

fokozottabb fellépés hangsúlyosabban került végrehajtásra, de továbbra is feladata volt a 

rendészeti állománynak – az elfogások, a bűncselekmény gyanúja miatti előállítások, a 

közlekedési jogsértések visszaszorítása mellett – az elrendelt elővezetések eredményes 

végrehajtása, amellyel célunk volt hozzájárulni a bírói, egyéb hatóságok előtti eljárások 

eredményességéhez, ill. az elkövetőkkel szemben kiszabott büntetések sikeres 

végrehajtásának elősegítésével, a jogsértő cselekmények megelőzéséhez. 

 

A közlekedési szabályszegések közigazgatási bírsággal történő szankcionálása továbbra is 

kötelező a kiterjesztett közigazgatási bírság körébe tartozó szabályszegés (pld: biztonsági öv 

használatának elmulasztása, sebességtúllépés és az ittas járművezetés közúton egyes esetei, 

tilos jelzésen való áthaladás) észlelésekor a rendőrnek. A helyszíni bírságolható 

szabálysértések egyes eseteinél – hasonlóan a közigazgatási bírságokhoz – a jogalkotó 

kötelező mértékű, „fix” bírság összeget állapított meg.  

 

A közterületek rendjének biztosítása érdekében a rendelkezésre álló adatok alapján a rendőri 

feladat ellátást optimális erőfelhasználásra törekedve irányítottuk a szükséges helyekre, az 

indokolt időszakokban, természetesen egyszerre minden indokolt helyen nem volt lehetséges 

a rendőri jelenlét biztosítása. Az őrs állománya minden esetben végrehajtotta a központi 

előírású közlekedési, közbiztonsági, migrációs fokozott ellenőrzéseket.  

 

A Letenyei Rendőrőrs működési területének közlekedés biztonsági helyzete a 

gyorsforgalmi utakat (az M7 és az M70 út) nem számítva is több jelentős, nemzetközi 

forgalmat bonyolító útszakasz közlekedési eseményeinek összességeként alakult a 2022. 

évben. 

Pozitívum, hogy a területünkön a közúti közlekedési bűncselekmények közül nem 

követtek el, ill. nem jutott tudomásra segítségnyújtás elmulasztása, ill. cserbenhagyás 

bűncselekménye. 

A közlekedési bűncselekményeket tekintve továbbra is meghatározó a közúti jármű ittas 

vezetése, ill. a közúti közlekedési baleset okozása bűncselekmények.  

 

A közúti közlekedési balesetek számának alakulása az értékelt időszakban: 

közúti közlekedési balesetek megoszlása 

 közlekedési balesetek 2021. év 2022. év 

könnyű sérüléses 11 11 

súlyos sérüléses 2 5 

halálos kimenetelű 0 0 

személyi sérüléses 13 16 

anyagi káros 49 63 

 összesen: 62 79 

A fokozott közlekedés rendészeti intézkedések ellenére a tudomásra jutott anyagi káros ill. 

súlyos sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek száma nőtt. Az összes közlekedési baleset 

szám 62 esetről 79 esetre nőtt a 2022. évben, pozitívum, hogy halálos közlekedési baleset nem 

történt. 
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Továbbra is fő feladat a baleset veszélyes csomópontok és helyek ellenőrzése, a 

veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzése rendőri jelenléttel, a tettenérés növelésével. A 

gyorshajtások megelőzése és szankcionálása érdekében önállóan havi rendszerességgel 

sebességméréseket végeztünk mind a nappali, mind az éjszakai órákban. Több központi 

elrendelésű fokozott ellenőrzést hajtottunk végre a passzív biztonsági eszközök használatának 

kikényszerítésére, az ittas vezetők kiszűrésére, a kerékpáros és gyalogos közlekedés 

szabályainak betartatása, a balesetek bekövetkezésének megelőzése érdekében. 

A tanévkezdés, ill. tanévzárás időszakában az iskolák környékén fokozott közterületi járőr 

szolgálat teljesítésére került sor. 

Az őszi-téli időjárás beköszöntével – a személygépkocsival, ill. kerékpárral, valamint 

gyalogosan közlekedők ellenőrzését folyamatosan hajtjuk végre a közúti közlekedési 

balesetek megelőzése érdekében.  

 

Csörnyeföld bűnügyi és közbiztonsági helyzete: 

 

A tudomásunkra jutott bűncselekmények: 

A település területén rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma a 2021-2022. évi. 

havi ENyÜBS adatok alapján az alábbiak szerint jutott tudomásra: 

Kiemelten kezelt bűncselekmények 

bűncselekmény megnevezése 2021. év 2022. év 

Emberölés     

szándékos emberölés     

Emberölés kísérlete     

Testi sértés    

Súlyos testi sértés    

Halált okozó testi sértés    

Kiskorú veszélyeztetése    

Embercsempészés    

Garázdaság    

Önbíráskodás    

Kábítószerrel kapcs. bűncselekmények    

Lopás 4 7 

Személygépkocsi lopás    

Zárt gépjármű feltörés    

Lakásbetörés 3  

Rablás    

Kifosztás    

Zsarolás    

Rongálás    

Csalás  1  

Jármű önkényes elvétele    

Kiemelten kezelt  összes  5 7 

Ebből közterületen elkövetett   1 

Segítségnyújtás elmulasztása    

Cserbenhagyás    
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Betöréses lopás 4 2 

Közterületen elkövetett összes bcs. 2 4 

Tudomásra jutott összes bcs. 13 12 

 

 

Megállapítható, hogy az előző év időszakához képest a bűnügyi helyzet nem változott 13 

esetről 12 esetre csökkent a bűnügyi szám. Viszont pozitívum, hogy súlyos, illetve élet elleni 

cselekmény elkövetésére nem került sor. 
 

Közbiztonsági és közlekedés biztonsági helyzetre vonatkozó adatok: 

Az értékelt időszakban a településen a közbiztonságot súlyosan veszélyeztető rendkívüli 

esemény nem jutott tudomásra.  

Közlekedés biztonsági szempontból az előző évhez képest lényeges változás nem következett 

be, a 2021. és a 2022. évben is kettő –kettő anyagi káros közúti közlekedési baleset 

következett be. 

Összességében megállapítható, hogy a község bűnügyi és közbiztonsági helyzete romlott 

 

A fentiek figyelembevételével az alábbi feladatokat fogalmazzuk meg. 

- az erők és eszközök optimális használatával a rendőrőrs reagáló képességének megőrzése,  

 

Letenye, időbélyegző szerint 

 

        Vitovszki János r. alezredes 

                   őrsparancsnok 

 

O l v a s t a: 

 

 

       Berke László r. ezredes 

         rendőrségi főtanácsos 

           kapitányságvezető 

 



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

20030/1020/2023.ált. 
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Nagykanizsai Rendőrkapitányság 

Letenyei Rendőrőrs 
Szám: 20030/  1021   /2023.ált.            

 

                                        

B E S Z Á M O L Ó 
Kerkaszentkirály bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről 

2022. évben 
 

 

A település bűnügyi és közbiztonsági helyzetének értékelésére a Rendőrségről szóló 1994. évi 

XXXIV. törvény 8.§. (4). bekezdése alapján felkérésre kerül sor.  

A beszámoló a 2022. év adatait tartalmazza, esetenként a 2021. év adataival 

összehasonlításban. Rendőrkapitányságunk a település bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről 

utoljára a 2022. augusztus hónapban számolt be. A rendőrségi beszámoló elfogadásra került.  

 

 

A Letenyei Rendőrőrs működési területének bűnügyi, 

illetve közbiztonsági helyzete: 

 

 

 A tudomásunkra jutott bűncselekmények: 

 

A Letenyei Rendőrőrs működési területén rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények 

száma a 2021-2022. évi ENyÜBS adatok alapján 

 

Kiemelten kezelt bűncselekmények 

bűncselekmény megnevezése 2021 2022 

Emberölés 0 0 

szándékos emberölés 0 0 

Emberölés kísérlete 0 0 

Testi sértés 7 4 

Súlyos testi sértés 5 4 

Halált okozó testi sértés 0 0 

Kiskorú veszélyeztetése 0 0 

Embercsempészés 2 1 

Garázdaság 2 5 

Önbíráskodás 0 1 

Kábítószerrel kapcs. bűncselekmények 0 0 

Lopás 45 77 

Személygépkocsi lopás 

 
0 0 
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Zárt gépjármű feltörés 0 0 

Lakásbetörés 13 11 

Rablás 2 0 

Kifosztás 3 1 

Zsarolás 2 0 

Rongálás 9 6 

Csalás 20 20 

Jármű önkényes elvétele 0 0 

Kiemelten kezelt  összes  92 115 

Ebből közterületen elkövetett 11 14 

Segítségnyújtás elmulasztása 0 3 

Cserbenhagyás 0 1 

Betöréses lopás 25 18 

Közterületen elköv. összes bcs. 34 42 

Tudomásra jutott összes bcs. 170 183 

 

A bűncselekmények megoszlását tekintve a fenti táblázatban foglaltak szerinti kategóriákban 

változott a bűncselekmények száma. 

 

A rendőrőrs működési területén, azaz a Letenyei Járás területén a fenti táblázatban foglalt 

adatok alapján látható, hogy súlyos életellenes bűncselekmény elkövetése nem jutott 

tudomásra, ill. rablás elkövetése sem jutott tudomásra a területünkön. 

 

A kiemelten kezelt bűncselekmények száma is (92 esetről, 115 esetre), ill. a tudomásra jutott 

összes bűncselekményi szám is 170 esetről 183 esetre nőtt. 

 

A 2022. évben is jelentős volt a rendőrőrs működési területén lévő a határátkelőhelyeken, ill. 

az M70 –es gyorsforgalmi úton folyamatosan végrehajtott fokozott ellenőrzés során felderített 

bűncselekmények száma, amely a lakosságunk közbiztonság érzetét negatívan nem 

befolyásolta. 

 

Közbiztonsági helyzetre, közlekedésbiztonságára vonatkozó adatok: 

A rendőrőrs a feladatait 2022. évben is teljesítette, megőriztük a reagáló képességünket.  A 

közterületi járőr szolgálatunk a Tevékenység Irányítási Központ utasítása alapján a 

bejelentésekre történő reagálás mellett a jogsértések megelőzése, a már megkezdett 

cselekmények megszakítása, elkövetők intézkedés alá vonásának feladatait is végrehajtotta. A 

körzeti megbízottaknak a fentieken túl fő feladata a lakossággal való kapcsolattartás és a 

reagáló közterületi járőrszolgálat megerősítése volt. 

 

A területünk közbiztonsági helyzetét továbbra is befolyásolta az átutazók, illetve az általuk 

elkövetett és észlelt bűncselekmények nagy száma, de már megfigyelhető volt a helyi vagy 

környékbeli bűnözők cselekményei számának növekedése, különösen a vagyon elleni 

cselekmények terén.  
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Az illegális migráció elleni fellépés részeként az év során a rendőrőrs tervezetten heti több 

esetben hajtott végre fokozott ellenőrzést a 7538-as úton, illetve az őrs területének belső 

útjain, amelyek során a külön tervekben meghatározott feladatok kerültek végrehajtásra, 

valamint megerősítő erővel működtünk közre a déli határszakasz őrzésében. 

 

Az év során a közlekedési biztonsági helyzetet negatívan befolyásoló baleseti okok elleni 

fokozottabb fellépés hangsúlyosabban került végrehajtásra, de továbbra is feladata volt a 

rendészeti állománynak – az elfogások, a bűncselekmény gyanúja miatti előállítások, a 

közlekedési jogsértések visszaszorítása mellett – az elrendelt elővezetések eredményes 

végrehajtása, amellyel célunk volt hozzájárulni a bírói, egyéb hatóságok előtti eljárások 

eredményességéhez, ill. az elkövetőkkel szemben kiszabott büntetések sikeres 

végrehajtásának elősegítésével, a jogsértő cselekmények megelőzéséhez. 

 

A közlekedési szabályszegések közigazgatási bírsággal történő szankcionálása továbbra is 

kötelező a kiterjesztett közigazgatási bírság körébe tartozó szabályszegés (pld: biztonsági öv 

használatának elmulasztása, sebességtúllépés és az ittas járművezetés közúton egyes esetei, 

tilos jelzésen való áthaladás) észlelésekor a rendőrnek. A helyszíni bírságolható 

szabálysértések egyes eseteinél – hasonlóan a közigazgatási bírságokhoz – a jogalkotó 

kötelező mértékű, „fix” bírság összeget állapított meg.  

 

A közterületek rendjének biztosítása érdekében a rendelkezésre álló adatok alapján a rendőri 

feladat ellátást optimális erőfelhasználásra törekedve irányítottuk a szükséges helyekre, az 

indokolt időszakokban, természetesen egyszerre minden indokolt helyen nem volt lehetséges 

a rendőri jelenlét biztosítása. Az őrs állománya minden esetben végrehajtotta a központi 

előírású közlekedési, közbiztonsági, migrációs fokozott ellenőrzéseket.  

 

A Letenyei Rendőrőrs működési területének közlekedés biztonsági helyzete a 

gyorsforgalmi utakat (az M7 és az M70 út) nem számítva is több jelentős, nemzetközi 

forgalmat bonyolító útszakasz közlekedési eseményeinek összességeként alakult a 2022. 

évben. 

Pozitívum, hogy a területünkön a közúti közlekedési bűncselekmények közül nem 

követtek el, ill. nem jutott tudomásra segítségnyújtás elmulasztása, ill. cserbenhagyás 

bűncselekménye. 

A közlekedési bűncselekményeket tekintve továbbra is meghatározó a közúti jármű ittas 

vezetése, ill. a közúti közlekedési baleset okozása bűncselekmények.  

 

A közúti közlekedési balesetek számának alakulása az értékelt időszakban: 

közúti közlekedési balesetek megoszlása 

 közlekedési balesetek 2021. év 2022. év 

könnyű sérüléses 11 11 

súlyos sérüléses 2 5 

halálos kimenetelű 0 0 

személyi sérüléses 13 16 

anyagi káros 49 63 

 összesen: 62 79 

A fokozott közlekedés rendészeti intézkedések ellenére a tudomásra jutott anyagi káros ill. 

súlyos sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek száma nőtt. Az összes közlekedési baleset 
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szám 62 esetről 79 esetre nőtt a 2022. évben, pozitívum, hogy halálos közlekedési baleset nem 

történt. 

 

Továbbra is fő feladat a baleset veszélyes csomópontok és helyek ellenőrzése, a 

veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzése rendőri jelenléttel, a tettenérés növelésével. A 

gyorshajtások megelőzése és szankcionálása érdekében önállóan havi rendszerességgel 

sebességméréseket végeztünk mind a nappali, mind az éjszakai órákban. Több központi 

elrendelésű fokozott ellenőrzést hajtottunk végre a passzív biztonsági eszközök használatának 

kikényszerítésére, az ittas vezetők kiszűrésére, a kerékpáros és gyalogos közlekedés 

szabályainak betartatása, a balesetek bekövetkezésének megelőzése érdekében. 

A tanévkezdés, ill. tanévzárás időszakában az iskolák környékén fokozott közterületi járőr 

szolgálat teljesítésére került sor. 

Az őszi-téli időjárás beköszöntével – a személygépkocsival, ill. kerékpárral, valamint 

gyalogosan közlekedők ellenőrzését folyamatosan hajtjuk végre a közúti közlekedési 

balesetek megelőzése érdekében.  

 

Kerkaszentkirály bűnügyi és közbiztonsági helyzete: 

 

A tudomásunkra jutott bűncselekmények: 

A település területén rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma a 2021-2022. évi. 

havi ENyÜBS adatok alapján az alábbiak szerint jutott tudomásra: A 2021. évben egy csalás 

bűncselekmény elkövetése miatt indult eljárás, 2022. évben bűncselekmény elkövetése nem 

jutott tudomásra. 

Megállapítható, hogy az előző év azonos időszakához képest a bűnügyi helyzet kis mértékben 

javult. Pozitívum, hogy súlyos, illetve élet elleni cselekmény elkövetésére nem került sor. 
 

Közbiztonsági és közlekedés biztonsági helyzetre vonatkozó adatok: 

Az értékelt időszakban a településen a közbiztonságot súlyosan veszélyeztető rendkívüli 

esemény nem jutott tudomásra.  

Közlekedés biztonsága az előző évhez viszonyítva javult – a 2020. évben egy anyagi káros 

baleset történt, a 2021. és a 2022. évben nem jutott tudomásra közúti közlekedési baleset.  

 

Összességében megállapítható, hogy a község bűnügyi és közbiztonsági helyzete megfelelő.  

 

A fentiek figyelembevételével az alábbi feladatokat fogalmazzuk meg. 

- az erők és eszközök optimális használatával a rendőrőrs reagáló képességének megőrzése,  

 

Letenye, időbélyegző szerint 

        Vitovszki János r. alezredes 

                   őrsparancsnok 

O l v a s t a: 

 

 

       Berke László r. ezredes 

         rendőrségi főtanácsos 

           kapitányságvezető 

 



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

20030/1021/2023.ált. 
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B E S Z Á M O L Ó 
Kiscsehi bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről 

2022. évben 
 

 

A település bűnügyi és közbiztonsági helyzetének értékelésére a Rendőrségről szóló 1994. évi 

XXXIV. törvény 8.§. (4). bekezdése alapján felkérésre kerül sor.  

A beszámoló a 2022. év adatait tartalmazza, esetenként a 2021. év adataival 

összehasonlításban. Rendőrkapitányságunk a település bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről 

utoljára a 2022. augusztus hónapban számolt be. A rendőrségi beszámoló elfogadásra került.  

 

 

A Letenyei Rendőrőrs működési területének bűnügyi, 

illetve közbiztonsági helyzete: 

 

 

 A tudomásunkra jutott bűncselekmények: 

A Letenyei Rendőrőrs működési területén rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények 

száma a 2021-2022. évi ENyÜBS adatok alapján 

Kiemelten kezelt bűncselekmények 

bűncselekmény megnevezése 2021 2022 

Emberölés 0 0 

szándékos emberölés 0 0 

Emberölés kísérlete 0 0 

Testi sértés 7 4 

Súlyos testi sértés 5 4 

Halált okozó testi sértés 0 0 

Kiskorú veszélyeztetése 0 0 

Embercsempészés 2 1 

Garázdaság 2 5 

Önbíráskodás 0 1 

Kábítószerrel kapcs. bűncselekmények 0 0 

Lopás 45 77 

Személygépkocsi lopás 

 
0 0 

Zárt gépjármű feltörés 0 0 
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Lakásbetörés 13 11 

Rablás 2 0 

Kifosztás 3 1 

Zsarolás 2 0 

Rongálás 9 6 

Csalás 20 20 

Jármű önkényes elvétele 0 0 

Kiemelten kezelt  összes  92 115 

Ebből közterületen elkövetett 11 14 

Segítségnyújtás elmulasztása 0 3 

Cserbenhagyás 0 1 

Betöréses lopás 25 18 

Közterületen elköv. összes bcs. 34 42 

Tudomásra jutott összes bcs. 170 183 

 

A bűncselekmények megoszlását tekintve a fenti táblázatban foglaltak szerinti kategóriákban 

változott a bűncselekmények száma. 

 

A rendőrőrs működési területén, azaz a Letenyei Járás területén a fenti táblázatban foglalt 

adatok alapján látható, hogy súlyos életellenes bűncselekmény elkövetése nem jutott 

tudomásra, ill. rablás elkövetése sem jutott tudomásra a területünkön. 

 

A kiemelten kezelt bűncselekmények száma is (92 esetről, 115 esetre), ill. a tudomásra jutott 

összes bűncselekményi szám is 170 esetről 183 esetre nőtt. 

 

A 2022. évben is jelentős volt a rendőrőrs működési területén lévő a határátkelőhelyeken, ill. 

az M70 –es gyorsforgalmi úton folyamatosan végrehajtott fokozott ellenőrzés során felderített 

bűncselekmények száma, amely a lakosságunk közbiztonság érzetét negatívan nem 

befolyásolta. 

 

Közbiztonsági helyzetre, közlekedésbiztonságára vonatkozó adatok: 

A rendőrőrs a feladatait 2022. évben is teljesítette, megőriztük a reagáló képességünket.  A 

közterületi járőr szolgálatunk a Tevékenység Irányítási Központ utasítása alapján a 

bejelentésekre történő reagálás mellett a jogsértések megelőzése, a már megkezdett 

cselekmények megszakítása, elkövetők intézkedés alá vonásának feladatait is végrehajtotta. A 

körzeti megbízottaknak a fentieken túl fő feladata a lakossággal való kapcsolattartás és a 

reagáló közterületi járőrszolgálat megerősítése volt. 

 

A területünk közbiztonsági helyzetét továbbra is befolyásolta az átutazók, illetve az általuk 

elkövetett és észlelt bűncselekmények nagy száma, de már megfigyelhető volt a helyi vagy 

környékbeli bűnözők cselekményei számának növekedése, különösen a vagyon elleni 

cselekmények terén.  
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Az illegális migráció elleni fellépés részeként az év során a rendőrőrs tervezetten heti több 

esetben hajtott végre fokozott ellenőrzést a 7538-as úton, illetve az őrs területének belső 

útjain, amelyek során a külön tervekben meghatározott feladatok kerültek végrehajtásra, 

valamint megerősítő erővel működtünk közre a déli határszakasz őrzésében. 

 

Az év során a közlekedési biztonsági helyzetet negatívan befolyásoló baleseti okok elleni 

fokozottabb fellépés hangsúlyosabban került végrehajtásra, de továbbra is feladata volt a 

rendészeti állománynak – az elfogások, a bűncselekmény gyanúja miatti előállítások, a 

közlekedési jogsértések visszaszorítása mellett – az elrendelt elővezetések eredményes 

végrehajtása, amellyel célunk volt hozzájárulni a bírói, egyéb hatóságok előtti eljárások 

eredményességéhez, ill. az elkövetőkkel szemben kiszabott büntetések sikeres 

végrehajtásának elősegítésével, a jogsértő cselekmények megelőzéséhez. 

 

A közlekedési szabályszegések közigazgatási bírsággal történő szankcionálása továbbra is 

kötelező a kiterjesztett közigazgatási bírság körébe tartozó szabályszegés (pld: biztonsági öv 

használatának elmulasztása, sebességtúllépés és az ittas járművezetés közúton egyes esetei, 

tilos jelzésen való áthaladás) észlelésekor a rendőrnek. A helyszíni bírságolható 

szabálysértések egyes eseteinél – hasonlóan a közigazgatási bírságokhoz – a jogalkotó 

kötelező mértékű, „fix” bírság összeget állapított meg.  

 

A közterületek rendjének biztosítása érdekében a rendelkezésre álló adatok alapján a rendőri 

feladat ellátást optimális erőfelhasználásra törekedve irányítottuk a szükséges helyekre, az 

indokolt időszakokban, természetesen egyszerre minden indokolt helyen nem volt lehetséges 

a rendőri jelenlét biztosítása. Az őrs állománya minden esetben végrehajtotta a központi 

előírású közlekedési, közbiztonsági, migrációs fokozott ellenőrzéseket.  

 

A Letenyei Rendőrőrs működési területének közlekedés biztonsági helyzete a 

gyorsforgalmi utakat (az M7 és az M70 út) nem számítva is több jelentős, nemzetközi 

forgalmat bonyolító útszakasz közlekedési eseményeinek összességeként alakult a 2022. 

évben. 

Pozitívum, hogy a területünkön a közúti közlekedési bűncselekmények közül nem 

követtek el, ill. nem jutott tudomásra segítségnyújtás elmulasztása, ill. cserbenhagyás 

bűncselekménye. 

A közlekedési bűncselekményeket tekintve továbbra is meghatározó a közúti jármű ittas 

vezetése, ill. a közúti közlekedési baleset okozása bűncselekmények.  

 

A közúti közlekedési balesetek számának alakulása az értékelt időszakban: 

közúti közlekedési balesetek megoszlása 

 közlekedési balesetek 2021. év 2022. év 

könnyű sérüléses 11 11 

súlyos sérüléses 2 5 

halálos kimenetelű 0 0 

személyi sérüléses 13 16 

anyagi káros 49 63 

 összesen: 62 79 

A fokozott közlekedés rendészeti intézkedések ellenére a tudomásra jutott anyagi káros ill. 

súlyos sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek száma nőtt. Az összes közlekedési baleset 
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szám 62 esetről 79 esetre nőtt a 2022. évben, pozitívum, hogy halálos közlekedési baleset nem 

történt. 

 

Továbbra is fő feladat a baleset veszélyes csomópontok és helyek ellenőrzése, a 

veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzése rendőri jelenléttel, a tettenérés növelésével. A 

gyorshajtások megelőzése és szankcionálása érdekében önállóan havi rendszerességgel 

sebességméréseket végeztünk mind a nappali, mind az éjszakai órákban. Több központi 

elrendelésű fokozott ellenőrzést hajtottunk végre a passzív biztonsági eszközök használatának 

kikényszerítésére, az ittas vezetők kiszűrésére, a kerékpáros és gyalogos közlekedés 

szabályainak betartatása, a balesetek bekövetkezésének megelőzése érdekében. 

 

A tanévkezdés, ill. tanévzárás időszakában az iskolák környékén fokozott közterületi járőr 

szolgálat teljesítésére került sor. 

 

Az őszi-téli időjárás beköszöntével – a személygépkocsival, ill. kerékpárral, valamint 

gyalogosan közlekedők ellenőrzését folyamatosan hajtjuk végre a közúti közlekedési 

balesetek megelőzése érdekében.  

 

Kiscsehi bűnügyi és közbiztonsági helyzete: 

 

A tudomásunkra jutott bűncselekmények: 

A település területén rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma a 2021-2022. évi. 

havi ENyÜBS adatok alapján az alábbiak szerint jutott tudomásra: A településen 2021. évben 

(közterületen elkövetett s kiemelten kezelt) 1 súlyos testi sértés bűntett elkövetése jutott 

tudomásra, 2022. évben egyéb, de közterületen elkövetett bűncselekmény jutott tudomásra. 

Megállapítható, hogy az előző évhez képest a bűnügyi helyzet nem romlott. Pozitívum, hogy 

élet elleni cselekmény elkövetésére nem került sor. 
 

Közbiztonsági és közlekedés biztonsági helyzetre vonatkozó adatok: 

Az értékelt időszakban a településen a közbiztonságot súlyosan veszélyeztető rendkívüli 

esemény nem jutott tudomásra.  

Közlekedés biztonsági szempontból is a település biztonságosnak tekinthető, hiszen a 2021. és 

a 2022. évben sem jutott tudomásra közlekedési baleset.  

Összességében megállapítható, hogy a község bűnügyi és közbiztonsági helyzete megfelelő.  

 

A fentiek figyelembevételével az alábbi feladatokat fogalmazzuk meg. 

- az erők és eszközök optimális használatával a rendőrőrs reagáló képességének megőrzése,  

 

Letenye, időbélyegző szerint 

        Vitovszki János r. alezredes 

                  őrsparancsnok 

 

O l v a s t a: 

 

       Berke László r. ezredes 

         rendőrségi főtanácsos 

           kapitányságvezető 



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

20030/1022/2023.ált. 
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B E S Z Á M O L Ó 
Lasztonya bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről 

2022. évben 
 

 

A település bűnügyi és közbiztonsági helyzetének értékelésére a Rendőrségről szóló 1994. évi 

XXXIV. törvény 8.§. (4). bekezdése alapján felkérésre kerül sor.  

A beszámoló a 2022. év adatait tartalmazza, esetenként a 2021. év adataival 

összehasonlításban. Rendőrkapitányságunk a település bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről 

utoljára a 2022. augusztus hónapban számolt be. A rendőrségi beszámoló elfogadásra került.  

 

A Letenyei Rendőrőrs működési területének bűnügyi, 

illetve közbiztonsági helyzete: 

 

 A tudomásunkra jutott bűncselekmények: 

A Letenyei Rendőrőrs működési területén rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények 

száma a 2021-2022. évi ENyÜBS adatok alapján 

 

Kiemelten kezelt bűncselekmények 

bűncselekmény megnevezése 2021 2022 

Emberölés 0 0 

szándékos emberölés 0 0 

Emberölés kísérlete 0 0 

Testi sértés 7 4 

Súlyos testi sértés 5 4 

Halált okozó testi sértés 0 0 

Kiskorú veszélyeztetése 0 0 

Embercsempészés 2 1 

Garázdaság 2 5 

Önbíráskodás 0 1 

Kábítószerrel kapcs. bűncselekmények 0 0 

Lopás 45 77 

Személygépkocsi lopás 

 
0 0 

Zárt gépjármű feltörés 0 0 
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Lakásbetörés 13 11 

Rablás 2 0 

Kifosztás 3 1 

Zsarolás 2 0 

Rongálás 9 6 

Csalás 20 20 

Jármű önkényes elvétele 0 0 

Kiemelten kezelt  összes  92 115 

Ebből közterületen elkövetett 11 14 

Segítségnyújtás elmulasztása 0 3 

Cserbenhagyás 0 1 

Betöréses lopás 25 18 

Közterületen elköv. összes bcs. 34 42 

Tudomásra jutott összes bcs. 170 183 

 

A bűncselekmények megoszlását tekintve a fenti táblázatban foglaltak szerinti kategóriákban 

változott a bűncselekmények száma. 

 

A rendőrőrs működési területén, azaz a Letenyei Járás területén a fenti táblázatban foglalt 

adatok alapján látható, hogy súlyos életellenes bűncselekmény elkövetése nem jutott 

tudomásra, ill. rablás elkövetése sem jutott tudomásra a területünkön. 

 

A kiemelten kezelt bűncselekmények száma is (92 esetről, 115 esetre), ill. a tudomásra jutott 

összes bűncselekményi szám is 170 esetről 183 esetre nőtt. 

 

A 2022. évben is jelentős volt a rendőrőrs működési területén lévő a határátkelőhelyeken, ill. 

az M70 –es gyorsforgalmi úton folyamatosan végrehajtott fokozott ellenőrzés során felderített 

bűncselekmények száma, amely a lakosságunk közbiztonság érzetét negatívan nem 

befolyásolta. 

 

Közbiztonsági helyzetre, közlekedésbiztonságára vonatkozó adatok: 

A rendőrőrs a feladatait 2022. évben is teljesítette, megőriztük a reagáló képességünket.  A 

közterületi járőr szolgálatunk a Tevékenység Irányítási Központ utasítása alapján a 

bejelentésekre történő reagálás mellett a jogsértések megelőzése, a már megkezdett 

cselekmények megszakítása, elkövetők intézkedés alá vonásának feladatait is végrehajtotta. A 

körzeti megbízottaknak a fentieken túl fő feladata a lakossággal való kapcsolattartás és a 

reagáló közterületi járőrszolgálat megerősítése volt. 

 

A területünk közbiztonsági helyzetét továbbra is befolyásolta az átutazók, illetve az általuk 

elkövetett és észlelt bűncselekmények nagy száma, de már megfigyelhető volt a helyi vagy 

környékbeli bűnözők cselekményei számának növekedése, különösen a vagyon elleni 

cselekmények terén.  
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Az illegális migráció elleni fellépés részeként az év során a rendőrőrs tervezetten heti több 

esetben hajtott végre fokozott ellenőrzést a 7538-as úton, illetve az őrs területének belső 

útjain, amelyek során a külön tervekben meghatározott feladatok kerültek végrehajtásra, 

valamint megerősítő erővel működtünk közre a déli határszakasz őrzésében. 

 

Az év során a közlekedési biztonsági helyzetet negatívan befolyásoló baleseti okok elleni 

fokozottabb fellépés hangsúlyosabban került végrehajtásra, de továbbra is feladata volt a 

rendészeti állománynak – az elfogások, a bűncselekmény gyanúja miatti előállítások, a 

közlekedési jogsértések visszaszorítása mellett – az elrendelt elővezetések eredményes 

végrehajtása, amellyel célunk volt hozzájárulni a bírói, egyéb hatóságok előtti eljárások 

eredményességéhez, ill. az elkövetőkkel szemben kiszabott büntetések sikeres 

végrehajtásának elősegítésével, a jogsértő cselekmények megelőzéséhez. 

 

A közlekedési szabályszegések közigazgatási bírsággal történő szankcionálása továbbra is 

kötelező a kiterjesztett közigazgatási bírság körébe tartozó szabályszegés (pld: biztonsági öv 

használatának elmulasztása, sebességtúllépés és az ittas járművezetés közúton egyes esetei, 

tilos jelzésen való áthaladás) észlelésekor a rendőrnek. A helyszíni bírságolható 

szabálysértések egyes eseteinél – hasonlóan a közigazgatási bírságokhoz – a jogalkotó 

kötelező mértékű, „fix” bírság összeget állapított meg.  

 

A közterületek rendjének biztosítása érdekében a rendelkezésre álló adatok alapján a rendőri 

feladat ellátást optimális erőfelhasználásra törekedve irányítottuk a szükséges helyekre, az 

indokolt időszakokban, természetesen egyszerre minden indokolt helyen nem volt lehetséges 

a rendőri jelenlét biztosítása. Az őrs állománya minden esetben végrehajtotta a központi 

előírású közlekedési, közbiztonsági, migrációs fokozott ellenőrzéseket.  

 

A Letenyei Rendőrőrs működési területének közlekedés biztonsági helyzete a 

gyorsforgalmi utakat (az M7 és az M70 út) nem számítva is több jelentős, nemzetközi 

forgalmat bonyolító útszakasz közlekedési eseményeinek összességeként alakult a 2022. 

évben. 

 

Pozitívum, hogy a területünkön a közúti közlekedési bűncselekmények közül nem 

követtek el, ill. nem jutott tudomásra segítségnyújtás elmulasztása, ill. cserbenhagyás 

bűncselekménye. 

 

A közlekedési bűncselekményeket tekintve továbbra is meghatározó a közúti jármű ittas 

vezetése, ill. a közúti közlekedési baleset okozása bűncselekmények.  

 

A közúti közlekedési balesetek számának alakulása az értékelt időszakban: 

közúti közlekedési balesetek megoszlása 

 közlekedési balesetek 2021. év 2022. év 

könnyű sérüléses 11 11 

súlyos sérüléses 2 5 

halálos kimenetelű 0 0 

személyi sérüléses 13 16 

anyagi káros 49 63 

 összesen: 62 79 
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A fokozott közlekedés rendészeti intézkedések ellenére a tudomásra jutott anyagi káros ill. 

súlyos sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek száma nőtt. Az összes közlekedési baleset 

szám 62 esetről 79 esetre nőtt a 2022. évben, pozitívum, hogy halálos közlekedési baleset nem 

történt. 

 

Továbbra is fő feladat a baleset veszélyes csomópontok és helyek ellenőrzése, a 

veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzése rendőri jelenléttel, a tettenérés növelésével. A 

gyorshajtások megelőzése és szankcionálása érdekében önállóan havi rendszerességgel 

sebességméréseket végeztünk mind a nappali, mind az éjszakai órákban. Több központi 

elrendelésű fokozott ellenőrzést hajtottunk végre a passzív biztonsági eszközök használatának 

kikényszerítésére, az ittas vezetők kiszűrésére, a kerékpáros és gyalogos közlekedés 

szabályainak betartatása, a balesetek bekövetkezésének megelőzése érdekében. 

A tanévkezdés, ill. tanévzárás időszakában az iskolák környékén fokozott közterületi járőr 

szolgálat teljesítésére került sor. 

Az őszi-téli időjárás beköszöntével – a személygépkocsival, ill. kerékpárral, valamint 

gyalogosan közlekedők ellenőrzését folyamatosan hajtjuk végre a közúti közlekedési 

balesetek megelőzése érdekében.  

 

Lasztonya bűnügyi és közbiztonsági helyzete: 

 

A tudomásunkra jutott bűncselekmények: 

A település területén rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma a 2021-2022. évi. 

havi ENyÜBS adatok alapján az alábbiak szerint jutott tudomásra: 

Kiemelten kezelt bűncselekmények 

bűncselekmény megnevezése 2021. év 2022. év 

Emberölés     

szándékos emberölés     

Emberölés kísérlete     

Testi sértés     

Súlyos testi sértés     

Halált okozó testi sértés     

Kiskorú veszélyeztetése     

Embercsempészés     

Garázdaság     

Önbíráskodás     

Kábítószerrel kapcs bűncselekmények    

Lopás 5 3 

Személygépkocsi lopás    

Zárt gépjármű feltörés    

Lakásbetörés 2 2 

Rablás    

Kifosztás    

Zsarolás    

Rongálás    

Csalás 1   

Jármű önkényes elvétele    

Kiemelten kezelt  összes  6 3 
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Ebből közterületen elkövetett    

Segítségnyújtás elmulasztása    

Cserbenhagyás    

Betöréses lopás 3 3 

Közterületen elkövetett összes bcs.    

Tudomásra jutott összes bcs. 6 3 

 

Megállapítható, hogy az előző év azonos időszakához képest a bűnügyi helyzet romlott, 2 

esetről 5 esetre nőtt. Ellenben pozitívum, hogy súlyos, illetve élet elleni cselekmény 

elkövetésére nem került sor. 
 

Közbiztonsági és közlekedés biztonsági helyzetre vonatkozó adatok: 

Az értékelt időszakban a településen a közbiztonságot súlyosan veszélyeztető rendkívüli 

esemény nem jutott tudomásra.  

 

Közlekedés biztonsági szempontból is a település biztonságosnak tekinthető, hiszen a 2021. és 

a 2022. évben sem jutott tudomásra közlekedési baleset.  

 

Összességében megállapítható, hogy a község bűnügyi és közbiztonsági helyzete megfelelő.  

 

A fentiek figyelembevételével az alábbi feladatokat fogalmazzuk meg. 

- az erők és eszközök optimális használatával a rendőrőrs reagáló képességének megőrzése,  

 

Letenye, időbélyegző szerint 

 

        Vitovszki János r. alezredes 

                   őrsparancsnok 

 

O l v a s t a: 

 

 

       Berke László r. ezredes 

         rendőrségi főtanácsos 

           kapitányságvezető 

 



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

20030/1023/2023.ált. 



Cím: 8868 Letenye, Petőfi u. 121.; Pf. 45 

Telefon: (06 93) 312-190, 06-30-649-1163; KRID: 105147968 

E-mail: nagykanizsa.rk@zala.police.hu, Kér: ORFK ZALA NK LRÖ  

 

 
Nagykanizsai Rendőrkapitányság 

Letenyei Rendőrőrs 
 

Szám: 20030/ 1024  /2023.ált.            

 

                                        

B E S Z Á M O L Ó 
Lispeszentadorján bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről 

2022. évben 
 

 

A település bűnügyi és közbiztonsági helyzetének értékelésére a Rendőrségről szóló 1994. évi 

XXXIV. törvény 8.§. (4). bekezdése alapján felkérésre kerül sor.  

A beszámoló a 2022. év adatait tartalmazza, esetenként a 2021. év adataival 

összehasonlításban. Rendőrkapitányságunk a település bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről 

utoljára a 2022. augusztus hónapban számolt be. A rendőrségi beszámoló elfogadásra került.  

 

 

A Letenyei Rendőrőrs működési területének bűnügyi, 

illetve közbiztonsági helyzete: 

 

 

 A tudomásunkra jutott bűncselekmények: 

 

A Letenyei Rendőrőrs működési területén rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények 

száma a 2021-2022. évi ENyÜBS adatok alapján 

 

Kiemelten kezelt bűncselekmények 

bűncselekmény megnevezése 2021 2022 

Emberölés 0 0 

szándékos emberölés 0 0 

Emberölés kísérlete 0 0 

Testi sértés 7 4 

Súlyos testi sértés 5 4 

Halált okozó testi sértés 0 0 

Kiskorú veszélyeztetése 0 0 

Embercsempészés 2 1 

Garázdaság 2 5 

Önbíráskodás 0 1 

Kábítószerrel kapcs. bűncselekmények 0 0 

Lopás 45 77 

Személygépkocsi lopás 0 0 
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Zárt gépjármű feltörés 0 0 

Lakásbetörés 13 11 

Rablás 2 0 

Kifosztás 3 1 

Zsarolás 2 0 

Rongálás 9 6 

Csalás 20 20 

Jármű önkényes elvétele 0 0 

Kiemelten kezelt  összes  92 115 

Ebből közterületen elkövetett 11 14 

Segítségnyújtás elmulasztása 0 3 

Cserbenhagyás 0 1 

Betöréses lopás 25 18 

Közterületen elköv. összes bcs. 34 42 

Tudomásra jutott összes bcs. 170 183 

 

A bűncselekmények megoszlását tekintve a fenti táblázatban foglaltak szerinti kategóriákban 

változott a bűncselekmények száma. 

 

A rendőrőrs működési területén, azaz a Letenyei Járás területén a fenti táblázatban foglalt 

adatok alapján látható, hogy súlyos életellenes bűncselekmény elkövetése nem jutott 

tudomásra, ill. rablás elkövetése sem jutott tudomásra a területünkön. 

 

A kiemelten kezelt bűncselekmények száma is (92 esetről, 115 esetre), ill. a tudomásra jutott 

összes bűncselekményi szám is 170 esetről 183 esetre nőtt. 

 

A 2022. évben is jelentős volt a rendőrőrs működési területén lévő a határátkelőhelyeken, ill. 

az M70 –es gyorsforgalmi úton folyamatosan végrehajtott fokozott ellenőrzés során felderített 

bűncselekmények száma, amely a lakosságunk közbiztonság érzetét negatívan nem 

befolyásolta. 

 

Közbiztonsági helyzetre, közlekedésbiztonságára vonatkozó adatok: 

A rendőrőrs a feladatait 2022. évben is teljesítette, megőriztük a reagáló képességünket.  A 

közterületi járőr szolgálatunk a Tevékenység Irányítási Központ utasítása alapján a 

bejelentésekre történő reagálás mellett a jogsértések megelőzése, a már megkezdett 

cselekmények megszakítása, elkövetők intézkedés alá vonásának feladatait is végrehajtotta. A 

körzeti megbízottaknak a fentieken túl fő feladata a lakossággal való kapcsolattartás és a 

reagáló közterületi járőrszolgálat megerősítése volt. 

 

A területünk közbiztonsági helyzetét továbbra is befolyásolta az átutazók, illetve az általuk 

elkövetett és észlelt bűncselekmények nagy száma, de már megfigyelhető volt a helyi vagy 
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környékbeli bűnözők cselekményei számának növekedése, különösen a vagyon elleni 

cselekmények terén.  

Az illegális migráció elleni fellépés részeként az év során a rendőrőrs tervezetten heti több 

esetben hajtott végre fokozott ellenőrzést a 7538-as úton, illetve az őrs területének belső 

útjain, amelyek során a külön tervekben meghatározott feladatok kerültek végrehajtásra, 

valamint megerősítő erővel működtünk közre a déli határszakasz őrzésében. 

 

Az év során a közlekedési biztonsági helyzetet negatívan befolyásoló baleseti okok elleni 

fokozottabb fellépés hangsúlyosabban került végrehajtásra, de továbbra is feladata volt a 

rendészeti állománynak – az elfogások, a bűncselekmény gyanúja miatti előállítások, a 

közlekedési jogsértések visszaszorítása mellett – az elrendelt elővezetések eredményes 

végrehajtása, amellyel célunk volt hozzájárulni a bírói, egyéb hatóságok előtti eljárások 

eredményességéhez, ill. az elkövetőkkel szemben kiszabott büntetések sikeres 

végrehajtásának elősegítésével, a jogsértő cselekmények megelőzéséhez. 

 

A közlekedési szabályszegések közigazgatási bírsággal történő szankcionálása továbbra is 

kötelező a kiterjesztett közigazgatási bírság körébe tartozó szabályszegés (pld: biztonsági öv 

használatának elmulasztása, sebességtúllépés és az ittas járművezetés közúton egyes esetei, 

tilos jelzésen való áthaladás) észlelésekor a rendőrnek. A helyszíni bírságolható 

szabálysértések egyes eseteinél – hasonlóan a közigazgatási bírságokhoz – a jogalkotó 

kötelező mértékű, „fix” bírság összeget állapított meg.  

 

A közterületek rendjének biztosítása érdekében a rendelkezésre álló adatok alapján a rendőri 

feladat ellátást optimális erőfelhasználásra törekedve irányítottuk a szükséges helyekre, az 

indokolt időszakokban, természetesen egyszerre minden indokolt helyen nem volt lehetséges 

a rendőri jelenlét biztosítása. Az őrs állománya minden esetben végrehajtotta a központi 

előírású közlekedési, közbiztonsági, migrációs fokozott ellenőrzéseket.  

 

A Letenyei Rendőrőrs működési területének közlekedés biztonsági helyzete a 

gyorsforgalmi utakat (az M7 és az M70 út) nem számítva is több jelentős, nemzetközi 

forgalmat bonyolító útszakasz közlekedési eseményeinek összességeként alakult a 2022. 

évben. 

 

Pozitívum, hogy a területünkön a közúti közlekedési bűncselekmények közül nem 

követtek el, ill. nem jutott tudomásra segítségnyújtás elmulasztása, ill. cserbenhagyás 

bűncselekménye. 

 

A közlekedési bűncselekményeket tekintve továbbra is meghatározó a közúti jármű ittas 

vezetése, ill. a közúti közlekedési baleset okozása bűncselekmények.  

 

A közúti közlekedési balesetek számának alakulása az értékelt időszakban: 

közúti közlekedési balesetek megoszlása 

 közlekedési balesetek 2021. év 2022. év 

könnyű sérüléses 11 11 

súlyos sérüléses 2 5 

halálos kimenetelű 0 0 

személyi sérüléses 13 16 
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anyagi káros 49 63 

 összesen: 62 79 

A fokozott közlekedés rendészeti intézkedések ellenére a tudomásra jutott anyagi káros ill. 

súlyos sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek száma nőtt. Az összes közlekedési baleset 

szám 62 esetről 79 esetre nőtt a 2022. évben, pozitívum, hogy halálos közlekedési baleset nem 

történt. 

 

Továbbra is fő feladat a baleset veszélyes csomópontok és helyek ellenőrzése, a 

veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzése rendőri jelenléttel, a tettenérés növelésével. A 

gyorshajtások megelőzése és szankcionálása érdekében önállóan havi rendszerességgel 

sebességméréseket végeztünk mind a nappali, mind az éjszakai órákban. Több központi 

elrendelésű fokozott ellenőrzést hajtottunk végre a passzív biztonsági eszközök használatának 

kikényszerítésére, az ittas vezetők kiszűrésére, a kerékpáros és gyalogos közlekedés 

szabályainak betartatása, a balesetek bekövetkezésének megelőzése érdekében. 

 

A tanévkezdés, ill. tanévzárás időszakában az iskolák környékén fokozott közterületi járőr 

szolgálat teljesítésére került sor. 

 

Az őszi-téli időjárás beköszöntével – a személygépkocsival, ill. kerékpárral, valamint 

gyalogosan közlekedők ellenőrzését folyamatosan hajtjuk végre a közúti közlekedési 

balesetek megelőzése érdekében.  

 

Lispeszentadorján bűnügyi és közbiztonsági helyzete: 

 

A tudomásunkra jutott bűncselekmények: 

A település területén rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma a 2021-2022. évi. 

havi ENyÜBS adatok alapján az alábbiak szerint jutott tudomásra: 

 

Kiemelten kezelt bűncselekmények 

bűncselekmény megnevezése 2021. év 2022. év 

Emberölés     

szándékos emberölés    

Emberölés kísérlete    

Testi sértés    

Súlyos testi sértés    

Halált okozó testi sértés    

Kiskorú veszélyeztetése    

Embercsempészés    

Garázdaság    

Önbíráskodás    

Kábítószerrel kapcs bűncselekmények    

Lopás 1 3 

Személygépkocsi lopás    

Zárt gépjármű feltörés    

Lakásbetörés   3 
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Rablás    

Kifosztás    

Zsarolás    

Rongálás    

Csalás    

Jármű önkényes elvétele    

Kiemelten kezelt  összes  2 3 

Ebből közterületen elkövetett    

Segítségnyújtás elmulasztása    

Cserbenhagyás    

Betöréses lopás 1 3 

Közterületen elkövetett összes bcs.    

Tudomásra jutott összes bcs. 2 5 

 

 

Megállapítható, hogy az előző év azonos időszakához képest a bűnügyi helyzet kisség 

romlott, hiszen a tudomásra jutott bűncselekmények száma 2 esetről 5 esetre nőtt. Ellenben 

pozitívum, hogy súlyos, illetve élet elleni cselekmény elkövetésére nem került sor. 
 

Közbiztonsági és közlekedés biztonsági helyzetre vonatkozó adatok: 

Az értékelt időszakban a településen a közbiztonságot súlyosan veszélyeztető rendkívüli 

esemény nem jutott tudomásra.  

Közlekedés biztonsági szempontból az előző évhez képest szintén kissé romlás következett 

be, 2022. évben 2 anyagi káros közlekedési baleset történt. 

Összességében megállapítható, hogy a község bűnügyi és közbiztonsági helyzete megfelelő.  

 

A fentiek figyelembevételével az alábbi feladatokat fogalmazzuk meg. 

- az erők és eszközök optimális használatával a rendőrőrs reagáló képességének megőrzése,  

 

Letenye, időbélyegző szerint 

        Vitovszki János r. alezredes 

                   őrsparancsnok 

 

O l v a s t a: 

 

 

       Berke László r. ezredes 

         rendőrségi főtanácsos 

           kapitányságvezető 
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B E S Z Á M O L Ó 
Maróc bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről 

2022. évben 
 

 

A település bűnügyi és közbiztonsági helyzetének értékelésére a Rendőrségről szóló 1994. évi 

XXXIV. törvény 8.§. (4). bekezdése alapján felkérésre kerül sor.  

A beszámoló a 2022. év adatait tartalmazza, esetenként a 2021. év adataival 

összehasonlításban. Rendőrkapitányságunk a település bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről 

utoljára a 2022. augusztus hónapban számolt be. A rendőrségi beszámoló elfogadásra került.  

 

A Letenyei Rendőrőrs működési területének bűnügyi, 

illetve közbiztonsági helyzete: 

 

 

 A tudomásunkra jutott bűncselekmények: 

 

A Letenyei Rendőrőrs működési területén rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények 

száma a 2021-2022. évi ENyÜBS adatok alapján 

Kiemelten kezelt bűncselekmények 

bűncselekmény megnevezése 2021 2022 

Emberölés 0 0 

szándékos emberölés 0 0 

Emberölés kísérlete 0 0 

Testi sértés 7 4 

Súlyos testi sértés 5 4 

Halált okozó testi sértés 0 0 

Kiskorú veszélyeztetése 0 0 

Embercsempészés 2 1 

Garázdaság 2 5 

Önbíráskodás 0 1 

Kábítószerrel kapcs. bűncselekmények 0 0 

Lopás 45 77 

Személygépkocsi lopás 

 
0 0 

Zárt gépjármű feltörés 0 0 
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Lakásbetörés 13 11 

Rablás 2 0 

Kifosztás 3 1 

Zsarolás 2 0 

Rongálás 9 6 

Csalás 20 20 

Jármű önkényes elvétele 0 0 

Kiemelten kezelt  összes  92 115 

Ebből közterületen elkövetett 11 14 

Segítségnyújtás elmulasztása 0 3 

Cserbenhagyás 0 1 

Betöréses lopás 25 18 

Közterületen elköv. összes bcs. 34 42 

Tudomásra jutott összes bcs. 170 183 

 

A bűncselekmények megoszlását tekintve a fenti táblázatban foglaltak szerinti kategóriákban 

változott a bűncselekmények száma. 

 

A rendőrőrs működési területén, azaz a Letenyei Járás területén a fenti táblázatban foglalt 

adatok alapján látható, hogy súlyos életellenes bűncselekmény elkövetése nem jutott 

tudomásra, ill. rablás elkövetése sem jutott tudomásra a területünkön. 

 

A kiemelten kezelt bűncselekmények száma is (92 esetről, 115 esetre), ill. a tudomásra jutott 

összes bűncselekményi szám is 170 esetről 183 esetre nőtt. 

 

A 2022. évben is jelentős volt a rendőrőrs működési területén lévő a határátkelőhelyeken, ill. 

az M70 –es gyorsforgalmi úton folyamatosan végrehajtott fokozott ellenőrzés során felderített 

bűncselekmények száma, amely a lakosságunk közbiztonság érzetét negatívan nem 

befolyásolta. 

 

Közbiztonsági helyzetre, közlekedésbiztonságára vonatkozó adatok: 

A rendőrőrs a feladatait 2022. évben is teljesítette, megőriztük a reagáló képességünket.  A 

közterületi járőr szolgálatunk a Tevékenység Irányítási Központ utasítása alapján a 

bejelentésekre történő reagálás mellett a jogsértések megelőzése, a már megkezdett 

cselekmények megszakítása, elkövetők intézkedés alá vonásának feladatait is végrehajtotta. A 

körzeti megbízottaknak a fentieken túl fő feladata a lakossággal való kapcsolattartás és a 

reagáló közterületi járőrszolgálat megerősítése volt. 

 

A területünk közbiztonsági helyzetét továbbra is befolyásolta az átutazók, illetve az általuk 

elkövetett és észlelt bűncselekmények nagy száma, de már megfigyelhető volt a helyi vagy 

környékbeli bűnözők cselekményei számának növekedése, különösen a vagyon elleni 

cselekmények terén.  
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Az illegális migráció elleni fellépés részeként az év során a rendőrőrs tervezetten heti több 

esetben hajtott végre fokozott ellenőrzést a 7538-as úton, illetve az őrs területének belső 

útjain, amelyek során a külön tervekben meghatározott feladatok kerültek végrehajtásra, 

valamint megerősítő erővel működtünk közre a déli határszakasz őrzésében. 

 

Az év során a közlekedési biztonsági helyzetet negatívan befolyásoló baleseti okok elleni 

fokozottabb fellépés hangsúlyosabban került végrehajtásra, de továbbra is feladata volt a 

rendészeti állománynak – az elfogások, a bűncselekmény gyanúja miatti előállítások, a 

közlekedési jogsértések visszaszorítása mellett – az elrendelt elővezetések eredményes 

végrehajtása, amellyel célunk volt hozzájárulni a bírói, egyéb hatóságok előtti eljárások 

eredményességéhez, ill. az elkövetőkkel szemben kiszabott büntetések sikeres 

végrehajtásának elősegítésével, a jogsértő cselekmények megelőzéséhez. 

 

A közlekedési szabályszegések közigazgatási bírsággal történő szankcionálása továbbra is 

kötelező a kiterjesztett közigazgatási bírság körébe tartozó szabályszegés (pld: biztonsági öv 

használatának elmulasztása, sebességtúllépés és az ittas járművezetés közúton egyes esetei, 

tilos jelzésen való áthaladás) észlelésekor a rendőrnek. A helyszíni bírságolható 

szabálysértések egyes eseteinél – hasonlóan a közigazgatási bírságokhoz – a jogalkotó 

kötelező mértékű, „fix” bírság összeget állapított meg.  

 

A közterületek rendjének biztosítása érdekében a rendelkezésre álló adatok alapján a rendőri 

feladat ellátást optimális erőfelhasználásra törekedve irányítottuk a szükséges helyekre, az 

indokolt időszakokban, természetesen egyszerre minden indokolt helyen nem volt lehetséges 

a rendőri jelenlét biztosítása. Az őrs állománya minden esetben végrehajtotta a központi 

előírású közlekedési, közbiztonsági, migrációs fokozott ellenőrzéseket.  

 

A Letenyei Rendőrőrs működési területének közlekedés biztonsági helyzete a 

gyorsforgalmi utakat (az M7 és az M70 út) nem számítva is több jelentős, nemzetközi 

forgalmat bonyolító útszakasz közlekedési eseményeinek összességeként alakult a 2022. 

évben. 

Pozitívum, hogy a területünkön a közúti közlekedési bűncselekmények közül nem 

követtek el, ill. nem jutott tudomásra segítségnyújtás elmulasztása, ill. cserbenhagyás 

bűncselekménye. 

A közlekedési bűncselekményeket tekintve továbbra is meghatározó a közúti jármű ittas 

vezetése, ill. a közúti közlekedési baleset okozása bűncselekmények.  

 

A közúti közlekedési balesetek számának alakulása az értékelt időszakban: 

közúti közlekedési balesetek megoszlása 

 közlekedési balesetek 2021. év 2022. év 

könnyű sérüléses 11 11 

súlyos sérüléses 2 5 

halálos kimenetelű 0 0 

személyi sérüléses 13 16 

anyagi káros 49 63 

 összesen: 62 79 

A fokozott közlekedés rendészeti intézkedések ellenére a tudomásra jutott anyagi káros ill. 

súlyos sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek száma nőtt. Az összes közlekedési baleset 
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szám 62 esetről 79 esetre nőtt a 2022. évben, pozitívum, hogy halálos közlekedési baleset nem 

történt. 

 

Továbbra is fő feladat a baleset veszélyes csomópontok és helyek ellenőrzése, a 

veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzése rendőri jelenléttel, a tettenérés növelésével. A 

gyorshajtások megelőzése és szankcionálása érdekében önállóan havi rendszerességgel 

sebességméréseket végeztünk mind a nappali, mind az éjszakai órákban. Több központi 

elrendelésű fokozott ellenőrzést hajtottunk végre a passzív biztonsági eszközök használatának 

kikényszerítésére, az ittas vezetők kiszűrésére, a kerékpáros és gyalogos közlekedés 

szabályainak betartatása, a balesetek bekövetkezésének megelőzése érdekében. 

A tanévkezdés, ill. tanévzárás időszakában az iskolák környékén fokozott közterületi járőr 

szolgálat teljesítésére került sor. 

Az őszi-téli időjárás beköszöntével – a személygépkocsival, ill. kerékpárral, valamint 

gyalogosan közlekedők ellenőrzését folyamatosan hajtjuk végre a közúti közlekedési 

balesetek megelőzése érdekében.  

 

Maróc bűnügyi és közbiztonsági helyzete: 

 

A tudomásunkra jutott bűncselekmények: 

A település területén rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma a 2021-2022. évi. 

havi ENyÜBS adatok alapján az alábbiak szerint jutott tudomásra: Csalás vétség miatt indult 

eljárás 2021. évben, a 2022. évben bűncselekmény elkövetése nem jutott tudomásra. 

Megállapítható, hogy az előző év azonos időszakához képest a bűnügyi helyzet kissé javult, 

hiszen a tudomásra jutott bűncselekmények száma csökkent. További pozitívum, hogy súlyos, 

illetve élet elleni cselekmény elkövetésére nem került sor. 
 

Közbiztonsági és közlekedés biztonsági helyzetre vonatkozó adatok: 

Az értékelt időszakban a településen a közbiztonságot súlyosan veszélyeztető rendkívüli 

esemény nem jutott tudomásra.  

Közlekedés biztonsági szempontból is a település biztonságosnak tekinthető, hiszen a 2021. és 

a 2022. évben sem jutott tudomásra közlekedési baleset.  

Összességében megállapítható, hogy a község bűnügyi és közbiztonsági helyzete megfelelő.  

 

A fentiek figyelembevételével az alábbi feladatokat fogalmazzuk meg. 

- az erők és eszközök optimális használatával a rendőrőrs reagáló képességének megőrzése,  

 

Letenye, időbélyegző szerint 

 

        Vitovszki János r. alezredes 

                   őrsparancsnok 

O l v a s t a: 

 

 

       Berke László r. ezredes 

         rendőrségi főtanácsos 

           kapitányságvezető 
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B E S Z Á M O L Ó 
Muraszemenye bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről 

2022. évben 
 

 

A település bűnügyi és közbiztonsági helyzetének értékelésére a Rendőrségről szóló 1994. évi 

XXXIV. törvény 8.§. (4). bekezdése alapján felkérésre kerül sor.  

A beszámoló a 2022. év adatait tartalmazza, esetenként a 2021. év adataival 

összehasonlításban. Rendőrkapitányságunk a település bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről 

utoljára a 2022. augusztus hónapban számolt be. A rendőrségi beszámoló elfogadásra került.  

 

A Letenyei Rendőrőrs működési területének bűnügyi, 

illetve közbiztonsági helyzete: 

 

 A tudomásunkra jutott bűncselekmények: 

A Letenyei Rendőrőrs működési területén rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények 

száma a 2021-2022. évi ENyÜBS adatok alapján 

 

Kiemelten kezelt bűncselekmények 

bűncselekmény megnevezése 2021 2022 

Emberölés 0 0 

szándékos emberölés 0 0 

Emberölés kísérlete 0 0 

Testi sértés 7 4 

Súlyos testi sértés 5 4 

Halált okozó testi sértés 0 0 

Kiskorú veszélyeztetése 0 0 

Embercsempészés 2 1 

Garázdaság 2 5 

Önbíráskodás 0 1 

Kábítószerrel kapcs. bűncselekmények 0 0 

Lopás 45 77 

Személygépkocsi lopás 

 
0 0 

Zárt gépjármű feltörés 0 0 
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Lakásbetörés 13 11 

Rablás 2 0 

Kifosztás 3 1 

Zsarolás 2 0 

Rongálás 9 6 

Csalás 20 20 

Jármű önkényes elvétele 0 0 

Kiemelten kezelt  összes  92 115 

Ebből közterületen elkövetett 11 14 

Segítségnyújtás elmulasztása 0 3 

Cserbenhagyás 0 1 

Betöréses lopás 25 18 

Közterületen elköv. összes bcs. 34 42 

Tudomásra jutott összes bcs. 170 183 

 

A bűncselekmények megoszlását tekintve a fenti táblázatban foglaltak szerinti kategóriákban 

változott a bűncselekmények száma. 

 

A rendőrőrs működési területén, azaz a Letenyei Járás területén a fenti táblázatban foglalt 

adatok alapján látható, hogy súlyos életellenes bűncselekmény elkövetése nem jutott 

tudomásra, ill. rablás elkövetése sem jutott tudomásra a területünkön. 

 

A kiemelten kezelt bűncselekmények száma is (92 esetről, 115 esetre), ill. a tudomásra jutott 

összes bűncselekményi szám is 170 esetről 183 esetre nőtt. 

 

A 2022. évben is jelentős volt a rendőrőrs működési területén lévő a határátkelőhelyeken, ill. 

az M70 –es gyorsforgalmi úton folyamatosan végrehajtott fokozott ellenőrzés során felderített 

bűncselekmények száma, amely a lakosságunk közbiztonság érzetét negatívan nem 

befolyásolta. 

 

Közbiztonsági helyzetre, közlekedésbiztonságára vonatkozó adatok: 

A rendőrőrs a feladatait 2022. évben is teljesítette, megőriztük a reagáló képességünket.  A 

közterületi járőr szolgálatunk a Tevékenység Irányítási Központ utasítása alapján a 

bejelentésekre történő reagálás mellett a jogsértések megelőzése, a már megkezdett 

cselekmények megszakítása, elkövetők intézkedés alá vonásának feladatait is végrehajtotta. A 

körzeti megbízottaknak a fentieken túl fő feladata a lakossággal való kapcsolattartás és a 

reagáló közterületi járőrszolgálat megerősítése volt. 

 

A területünk közbiztonsági helyzetét továbbra is befolyásolta az átutazók, illetve az általuk 

elkövetett és észlelt bűncselekmények nagy száma, de már megfigyelhető volt a helyi vagy 

környékbeli bűnözők cselekményei számának növekedése, különösen a vagyon elleni 

cselekmények terén.  
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Az illegális migráció elleni fellépés részeként az év során a rendőrőrs tervezetten heti több 

esetben hajtott végre fokozott ellenőrzést a 7538-as úton, illetve az őrs területének belső 

útjain, amelyek során a külön tervekben meghatározott feladatok kerültek végrehajtásra, 

valamint megerősítő erővel működtünk közre a déli határszakasz őrzésében. 

 

Az év során a közlekedési biztonsági helyzetet negatívan befolyásoló baleseti okok elleni 

fokozottabb fellépés hangsúlyosabban került végrehajtásra, de továbbra is feladata volt a 

rendészeti állománynak – az elfogások, a bűncselekmény gyanúja miatti előállítások, a 

közlekedési jogsértések visszaszorítása mellett – az elrendelt elővezetések eredményes 

végrehajtása, amellyel célunk volt hozzájárulni a bírói, egyéb hatóságok előtti eljárások 

eredményességéhez, ill. az elkövetőkkel szemben kiszabott büntetések sikeres 

végrehajtásának elősegítésével, a jogsértő cselekmények megelőzéséhez. 

 

A közlekedési szabályszegések közigazgatási bírsággal történő szankcionálása továbbra is 

kötelező a kiterjesztett közigazgatási bírság körébe tartozó szabályszegés (pld: biztonsági öv 

használatának elmulasztása, sebességtúllépés és az ittas járművezetés közúton egyes esetei, 

tilos jelzésen való áthaladás) észlelésekor a rendőrnek. A helyszíni bírságolható 

szabálysértések egyes eseteinél – hasonlóan a közigazgatási bírságokhoz – a jogalkotó 

kötelező mértékű, „fix” bírság összeget állapított meg.  

 

A közterületek rendjének biztosítása érdekében a rendelkezésre álló adatok alapján a rendőri 

feladat ellátást optimális erőfelhasználásra törekedve irányítottuk a szükséges helyekre, az 

indokolt időszakokban, természetesen egyszerre minden indokolt helyen nem volt lehetséges 

a rendőri jelenlét biztosítása. Az őrs állománya minden esetben végrehajtotta a központi 

előírású közlekedési, közbiztonsági, migrációs fokozott ellenőrzéseket.  

 

A Letenyei Rendőrőrs működési területének közlekedés biztonsági helyzete a 

gyorsforgalmi utakat (az M7 és az M70 út) nem számítva is több jelentős, nemzetközi 

forgalmat bonyolító útszakasz közlekedési eseményeinek összességeként alakult a 2022. 

évben. 

 

Pozitívum, hogy a területünkön a közúti közlekedési bűncselekmények közül nem 

követtek el, ill. nem jutott tudomásra segítségnyújtás elmulasztása, ill. cserbenhagyás 

bűncselekménye. 

 

A közlekedési bűncselekményeket tekintve továbbra is meghatározó a közúti jármű ittas 

vezetése, ill. a közúti közlekedési baleset okozása bűncselekmények.  

 

A közúti közlekedési balesetek számának alakulása az értékelt időszakban: 

közúti közlekedési balesetek megoszlása 

 közlekedési balesetek 2021. év 2022. év 

könnyű sérüléses 11 11 

súlyos sérüléses 2 5 

halálos kimenetelű 0 0 

személyi sérüléses 13 16 

anyagi káros 49 63 

 összesen: 62 79 
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A fokozott közlekedés rendészeti intézkedések ellenére a tudomásra jutott anyagi káros ill. 

súlyos sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek száma nőtt. Az összes közlekedési baleset 

szám 62 esetről 79 esetre nőtt a 2022. évben, pozitívum, hogy halálos közlekedési baleset nem 

történt. 

 

Továbbra is fő feladat a baleset veszélyes csomópontok és helyek ellenőrzése, a 

veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzése rendőri jelenléttel, a tettenérés növelésével. A 

gyorshajtások megelőzése és szankcionálása érdekében önállóan havi rendszerességgel 

sebességméréseket végeztünk mind a nappali, mind az éjszakai órákban. Több központi 

elrendelésű fokozott ellenőrzést hajtottunk végre a passzív biztonsági eszközök használatának 

kikényszerítésére, az ittas vezetők kiszűrésére, a kerékpáros és gyalogos közlekedés 

szabályainak betartatása, a balesetek bekövetkezésének megelőzése érdekében. 

A tanévkezdés, ill. tanévzárás időszakában az iskolák környékén fokozott közterületi járőr 

szolgálat teljesítésére került sor. 

Az őszi-téli időjárás beköszöntével – a személygépkocsival, ill. kerékpárral, valamint 

gyalogosan közlekedők ellenőrzését folyamatosan hajtjuk végre a közúti közlekedési 

balesetek megelőzése érdekében.  

 

Muraszemenye bűnügyi és közbiztonsági helyzete: 

 

A tudomásunkra jutott bűncselekmények: 

A település területén rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma a 2021-2022. évi. 

havi ENyÜBS adatok alapján az alábbiak szerint jutott tudomásra: 

Kiemelten kezelt bűncselekmények 

bűncselekmény megnevezése 2021. év 2022. év 

Emberölés    

szándékos emberölés    

Emberölés kísérlete    

Testi sértés    

Súlyos testi sértés    

Halált okozó testi sértés    

Kiskorú veszélyeztetése    

Embercsempészés 2  

Garázdaság   1 

Önbíráskodás    

Kábítószerrel kapcs bűncselekmények    

Lopás 1 1 

Személygépkocsi lopás    

Zárt gépjármű feltörés    

Lakásbetörés    

Rablás    

Kifosztás    
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Zsarolás    

Rongálás   1 

Csalás  1 3 

Jármű önkényes elvétele    

Kiemelten kezelt  összes  4 6 

Ebből közterületen elkövetett 2  

Segítségnyújtás elmulasztása    

Cserbenhagyás    

Betöréses lopás    

Közterületen elkövetett összes bcs. 5 2 

Tudomásra jutott összes bcs. 12 10 

 

 

Megállapítható, hogy az előző év azonos időszakához képest a bűnügyi helyzet lényegesen 

nem változott, de a tudomásra jutott bűncselekmények száma 12 esetről 10 esetre csökkent. 

Pozitívum, hogy súlyos, illetve élet elleni cselekmény elkövetésére nem került sor. 
 

Közbiztonsági és közlekedés biztonsági helyzetre vonatkozó adatok: 

Az értékelt időszakban a településen a közbiztonságot súlyosan veszélyeztető rendkívüli 

esemény nem jutott tudomásra.  

Közlekedés biztonsági szempontból az előző évhez képest romlás következett be: 2021. évben 

4 anyagi káros közlekedési baleset történt, 2022. évben 1 súlyos sérüléssel járó, ill. 7 anyagi 

káros közúti közlekedési baleset következett be. 

 

Összességében megállapítható, hogy a község bűnügyi és közbiztonsági helyzete romlott.  

 

A fentiek figyelembevételével az alábbi feladatokat fogalmazzuk meg. 

- az erők és eszközök optimális használatával a rendőrőrs reagáló képességének megőrzése,  

 

Letenye, időbélyegző szerint 

 

        Vitovszki János r. alezredes 

                   őrsparancsnok 

 

O l v a s t a: 

 

 

       Berke László r. ezredes 

         rendőrségi főtanácsos 

           kapitányságvezető 

 



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

20030/1026/2023.ált. 
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Nagykanizsai Rendőrkapitányság 

Letenyei Rendőrőrs 
 

Szám: 20030/ 1042   /2023.ált.            

            

 

                                        

B E S Z Á M O L Ó 
Szentmargitfalva bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről 

2022. évben 
 

 

A település bűnügyi és közbiztonsági helyzetének értékelésére a Rendőrségről szóló 1994. évi 

XXXIV. törvény 8.§. (4). bekezdése alapján felkérésre kerül sor.  

A beszámoló a 2022. év adatait tartalmazza, esetenként a 2021. év adataival 

összehasonlításban. Rendőrkapitányságunk a település bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről 

utoljára a 2022. augusztus hónapban számolt be. A rendőrségi beszámoló elfogadásra került.  

 

A Letenyei Rendőrőrs működési területének bűnügyi, 

illetve közbiztonsági helyzete: 

 

 A tudomásunkra jutott bűncselekmények: 

A Letenyei Rendőrőrs működési területén rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények 

száma a 2021-2022. évi ENyÜBS adatok alapján 

 

Kiemelten kezelt bűncselekmények 

bűncselekmény megnevezése 2021 2022 

Emberölés 0 0 

szándékos emberölés 0 0 

Emberölés kísérlete 0 0 

Testi sértés 7 4 

Súlyos testi sértés 5 4 

Halált okozó testi sértés 0 0 

Kiskorú veszélyeztetése 0 0 

Embercsempészés 2 1 

Garázdaság 2 5 

Önbíráskodás 0 1 

Kábítószerrel kapcs. bűncselekmények 0 0 

Lopás 45 77 

Személygépkocsi lopás 

 
0 0 

Zárt gépjármű feltörés 0 0 
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Lakásbetörés 13 11 

Rablás 2 0 

Kifosztás 3 1 

Zsarolás 2 0 

Rongálás 9 6 

Csalás 20 20 

Jármű önkényes elvétele 0 0 

Kiemelten kezelt  összes  92 115 

Ebből közterületen elkövetett 11 14 

Segítségnyújtás elmulasztása 0 3 

Cserbenhagyás 0 1 

Betöréses lopás 25 18 

Közterületen elköv. összes bcs. 34 42 

Tudomásra jutott összes bcs. 170 183 

 

A bűncselekmények megoszlását tekintve a fenti táblázatban foglaltak szerinti kategóriákban 

változott a bűncselekmények száma. 

 

A rendőrőrs működési területén, azaz a Letenyei Járás területén a fenti táblázatban foglalt 

adatok alapján látható, hogy súlyos életellenes bűncselekmény elkövetése nem jutott 

tudomásra, ill. rablás elkövetése sem jutott tudomásra a területünkön. 

 

A kiemelten kezelt bűncselekmények száma is (92 esetről, 115 esetre), ill. a tudomásra jutott 

összes bűncselekményi szám is 170 esetről 183 esetre nőtt. 

 

A 2022. évben is jelentős volt a rendőrőrs működési területén lévő a határátkelőhelyeken, ill. 

az M70 –es gyorsforgalmi úton folyamatosan végrehajtott fokozott ellenőrzés során felderített 

bűncselekmények száma, amely a lakosságunk közbiztonság érzetét negatívan nem 

befolyásolta. 

 

Közbiztonsági helyzetre, közlekedésbiztonságára vonatkozó adatok: 

A rendőrőrs a feladatait 2022. évben is teljesítette, megőriztük a reagáló képességünket.  A 

közterületi járőr szolgálatunk a Tevékenység Irányítási Központ utasítása alapján a 

bejelentésekre történő reagálás mellett a jogsértések megelőzése, a már megkezdett 

cselekmények megszakítása, elkövetők intézkedés alá vonásának feladatait is végrehajtotta. A 

körzeti megbízottaknak a fentieken túl fő feladata a lakossággal való kapcsolattartás és a 

reagáló közterületi járőrszolgálat megerősítése volt. 

 

A területünk közbiztonsági helyzetét továbbra is befolyásolta az átutazók, illetve az általuk 

elkövetett és észlelt bűncselekmények nagy száma, de már megfigyelhető volt a helyi vagy 

környékbeli bűnözők cselekményei számának növekedése, különösen a vagyon elleni 

cselekmények terén.  
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Az illegális migráció elleni fellépés részeként az év során a rendőrőrs tervezetten heti több 

esetben hajtott végre fokozott ellenőrzést a 7538-as úton, illetve az őrs területének belső 

útjain, amelyek során a külön tervekben meghatározott feladatok kerültek végrehajtásra, 

valamint megerősítő erővel működtünk közre a déli határszakasz őrzésében. 

 

Az év során a közlekedési biztonsági helyzetet negatívan befolyásoló baleseti okok elleni 

fokozottabb fellépés hangsúlyosabban került végrehajtásra, de továbbra is feladata volt a 

rendészeti állománynak – az elfogások, a bűncselekmény gyanúja miatti előállítások, a 

közlekedési jogsértések visszaszorítása mellett – az elrendelt elővezetések eredményes 

végrehajtása, amellyel célunk volt hozzájárulni a bírói, egyéb hatóságok előtti eljárások 

eredményességéhez, ill. az elkövetőkkel szemben kiszabott büntetések sikeres 

végrehajtásának elősegítésével, a jogsértő cselekmények megelőzéséhez. 

 

A közlekedési szabályszegések közigazgatási bírsággal történő szankcionálása továbbra is 

kötelező a kiterjesztett közigazgatási bírság körébe tartozó szabályszegés (pld: biztonsági öv 

használatának elmulasztása, sebességtúllépés és az ittas járművezetés közúton egyes esetei, 

tilos jelzésen való áthaladás) észlelésekor a rendőrnek. A helyszíni bírságolható 

szabálysértések egyes eseteinél – hasonlóan a közigazgatási bírságokhoz – a jogalkotó 

kötelező mértékű, „fix” bírság összeget állapított meg.  

 

A közterületek rendjének biztosítása érdekében a rendelkezésre álló adatok alapján a rendőri 

feladat ellátást optimális erőfelhasználásra törekedve irányítottuk a szükséges helyekre, az 

indokolt időszakokban, természetesen egyszerre minden indokolt helyen nem volt lehetséges 

a rendőri jelenlét biztosítása. Az őrs állománya minden esetben végrehajtotta a központi 

előírású közlekedési, közbiztonsági, migrációs fokozott ellenőrzéseket.  

 

A Letenyei Rendőrőrs működési területének közlekedés biztonsági helyzete a 

gyorsforgalmi utakat (az M7 és az M70 út) nem számítva is több jelentős, nemzetközi 

forgalmat bonyolító útszakasz közlekedési eseményeinek összességeként alakult a 2022. 

évben. 

Pozitívum, hogy a területünkön a közúti közlekedési bűncselekmények közül nem 

követtek el, ill. nem jutott tudomásra segítségnyújtás elmulasztása, ill. cserbenhagyás 

bűncselekménye. 

A közlekedési bűncselekményeket tekintve továbbra is meghatározó a közúti jármű ittas 

vezetése, ill. a közúti közlekedési baleset okozása bűncselekmények.  

 

A közúti közlekedési balesetek számának alakulása az értékelt időszakban: 

közúti közlekedési balesetek megoszlása 

 közlekedési balesetek 2021. év 2022. év 

könnyű sérüléses 11 11 

súlyos sérüléses 2 5 

halálos kimenetelű 0 0 

személyi sérüléses 13 16 

anyagi káros 49 63 

 összesen: 62 79 

A fokozott közlekedés rendészeti intézkedések ellenére a tudomásra jutott anyagi káros ill. 

súlyos sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek száma nőtt. Az összes közlekedési baleset 
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szám 62 esetről 79 esetre nőtt a 2022. évben, pozitívum, hogy halálos közlekedési baleset nem 

történt. 

 

Továbbra is fő feladat a baleset veszélyes csomópontok és helyek ellenőrzése, a 

veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzése rendőri jelenléttel, a tettenérés növelésével. A 

gyorshajtások megelőzése és szankcionálása érdekében önállóan havi rendszerességgel 

sebességméréseket végeztünk mind a nappali, mind az éjszakai órákban. Több központi 

elrendelésű fokozott ellenőrzést hajtottunk végre a passzív biztonsági eszközök használatának 

kikényszerítésére, az ittas vezetők kiszűrésére, a kerékpáros és gyalogos közlekedés 

szabályainak betartatása, a balesetek bekövetkezésének megelőzése érdekében. 

A tanévkezdés, ill. tanévzárás időszakában az iskolák környékén fokozott közterületi járőr 

szolgálat teljesítésére került sor. 

Az őszi-téli időjárás beköszöntével – a személygépkocsival, ill. kerékpárral, valamint 

gyalogosan közlekedők ellenőrzését folyamatosan hajtjuk végre a közúti közlekedési 

balesetek megelőzése érdekében.  

 

Szentmargitfalva bűnügyi és közbiztonsági helyzete: 

 

A tudomásunkra jutott bűncselekmények: 

A település területén rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma a 2021-2022. évi. 

havi ENyÜBS adatok alapján a 2021. évben 4 (kiemelten kezelt) betöréses lopás cselekményt 

követtek el a településen, 2022. évben 2 lopás és 1 rongálás miatt indult eljárás.  

Megállapítható, hogy az előző év azonos időszakához képest a bűnügyi helyzet nem változott. 

Pozitívum, hogy súlyos, illetve élet elleni cselekmény elkövetésére nem került sor. 
 

Közbiztonsági és közlekedés biztonsági helyzetre vonatkozó adatok: 

Az értékelt időszakban a településen a közbiztonságot súlyosan veszélyeztető rendkívüli 

esemény nem jutott tudomásra.  

Közlekedés biztonsági szempontból is a település biztonságosnak tekinthető, hiszen a 2021. 

évben egy anyagi káros baleset történt, míg 2022. évben nem jutott tudomásra.  

 

Összességében megállapítható, hogy a község bűnügyi és közbiztonsági helyzete megfelelő.  

 

A fentiek figyelembevételével az alábbi feladatokat fogalmazzuk meg. 

- az erők és eszközök optimális használatával a rendőrőrs reagáló képességének megőrzése,  

 

Letenye, időbélyegző szerint 

        Vitovszki János r. alezredes 

                  őrsparancsnok 

 

O l v a s t a: 

 

 

       Berke László r. ezredes 

         rendőrségi főtanácsos 

           kapitányságvezető 



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

20030/1042-999999/2023.ált. 
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