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Tisztelt Polgármester úr!
Tisztelt Képviselő-testület!
Mezőhegyes Város Önkormányzata képviselő-testületének felkérése és
a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8.§ (4) bekezdése
alapján a kirendeltség illetékességi területén a határrend fenntartásáról,
a határforgalom nagyságrendjéről és összetételéről, valamint az illegális
migráció helyzetéről az alábbi tájékoztatást adom.
A Határrendészeti Kirendeltség Battonya (továbbiakban: határrendészeti kirendeltség) fő
célja, a 2021. évben is az volt, hogy végrehajtsa a Rendőrségről szóló törvényben
meghatározott feladatait, az államhatár őrizetét, a határforgalom ellenőrzését és a határrend
fenntartását.
A prioritást élvező feladatok között a legfontosabb Magyarország külső határainak és belső
biztonságának fokozott védelme, az illegális migrációs nyomás elleni hatékony fellépés
biztosítása. Ezzel összefüggésben tevékenységünket a schengeni követelményeknek
megfelelő szinten kell tartanunk.
A 2021. évben, kihívásként jelentkezett a COVID-19 humánjárvány okozta veszélyhelyzet
miatt meghatározott feladatok és korlátozó rendszabályok betartása/betartatása.
A határrendészeti kirendeltség feladatai közé tartozik továbbá a lakosság szubjektív
közbiztonságérzetét veszélyeztető jogsértő cselekmények elleni határozott fellépés.
Biztosítani kell a közterületek, nyilvános helyek ellenőrzését, tovább kell erősíteni a
települések és a külterületek biztonságát.
Erősíteni kell az együttműködést az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervezetekkel,
valamint a polgárőr egyesületekkel.
A határrendészeti kirendeltség 12 település - Mezőhegyes, Battonya, Dombegyház,
Tótkomlós, Végegyháza, Mezőkovácsháza, Kisdombegyház, Magyardombegyház, Kunágota,
Magyarbánhegyes, Nagybánhegyes, Kaszaper - közigazgatási területén végzi, a számára előírt
feladatokat.
A fent említett települések összesített közigazgatási területe adja a hozzávetőlegesen 850
négyzetkilométer nagyságú illetékességi területünket. Az ún. „zöldhatár” tekintetében
országos szinten is jelentős, közel 53 kilométer hosszúságú államhatár-őrizetéért felelünk.
A tárgyévben a határrendészeti kirendeltség továbbra is Békés megye egyik legaktívabb
határszakasza az illetékességi területét érintő migrációs nyomás alapján.
I. A kirendeltség rendészeti helyzetének értékelése
1. Az illegális migráció helyzete
A határrendészeti operatív helyzetet továbbra is a Romániából Magyarországon keresztül a
schengeni térségbe (Nyugat-Európába, Németországba, Olaszországba) irányuló illegális
migráció befolyásolta. Míg a 2017. évben az azt megelőző évekhez képest nagyságrendekkel
megnövekedett a „zöldhatáron” tiltott határátlépést elkövetők, vagy azt megkísérlők száma,
addig a 2018. évet jelentősebb visszaesés jellemezte. A befelé irányuló tiltott határátlépés a
2021. évben hullámzó tendenciát mutatott, első negyedévben 63 fő, a második negyedévben
28 fő, a harmadik negyedévben 61 fő, a negyedik negyedévben 23 főt fogtunk el. Befelé
irányuló tiltott határátlépést követett el továbbá 19 fő, akiket átkísértek az ideiglenes
biztonsági határzáron (nem számolható az illegális migrációs cselekmények közé). Kifelé
irányuló tiltott határátlépést az értékelt időszakban 40 (35 kísérlet, 5 megvalósított) esetben
realizáltunk.
Elsősorban a kisebb csoportokban történő elkövetés volt jellemző, míg a nagyobb létszámban
(csoportokban) megvalósuló tiltott határátlépések száma lecsökkent, melyekhez 3 esetben
embercsempész tevékenység társult. Illegális migrációhoz kapcsolódó jogellenes cselekményt
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összesen 266 esetben fedtünk fel, mely az előzőekben felsoroltakon túl kiegészül még a
külföldiek rendészetével kapcsolatos szabálysértéssel (33 eset), valamint a közokirathamisítás bűncselekménnyel (15 eset). Ezen felül 28 közokirat-hamisítás bűncselekményt
fedtünk fel, mely nem köthető illegális migrációhoz.
A tiltott határátlépések elsősorban a határmenti települések között húzódó határszakaszon
történtek. Az államhatárt illegálisan átlépő személyek általában a mobiltelefonra telepített
navigációs térképrendszer segítségével tájékozódtak 2021-ben.
A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek vonatkozásában a 2020.
évben 4073 fővel, 41 747 óraszámban, míg 2021. évben 3657 fővel, 37 480 óraszámban
valósult meg. A 2021-es évben a Készenléti Rendőrség állományából, a közterületi szolgálat
megerősítésére 414 főt 2584 órában vezényeltek, akik jellemzően Battonya, Dombegyház és
Mezőhegyes települések területén teljesítettek szolgálatot. A szolgálatot ellátókat az általános
járőr felszereléseken kívül, szolgálati gépjárművel, okmányvizsgáló eszközökkel, figyelést,
felderítést segítő eszközökkel erősítettük meg. Ezen túlmenően az éjszakai szolgálatok során
jellemzően a Készenléti Rendőrségtől megerősítésként érkező 1 járőrpár, (730 fő/év) a saját
alegységükhöz tartozó mobil hőkamerás gépjárművel megerősítve látott el figyelő szolgálatot
(7480,5 órában).
A 2021. évben 219 esetben történt elfogás, melyből 204 esetben illegális határátlépő
személlyel szemben, 10 esetben szándékos bűncselekmény elkövetése miatti tettenérés, 5
esetben elfogatóparancs alapján. Előállítás 4 esetben történt bűncselekmény elkövetésének
gyanúja miatt. Közlekedésrendészeti ellenőrzéseink során 19 esetben szabálysértési
feljelentéssel, 2 esetben pedig büntető feljelentéssel éltek a kollégák. Helyszíni bírság
kiszabása 388 esetben történt közlekedési, valamint illegális migrációval összefüggő
szabálysértések elkövetése miatt. Szeszes italtól befolyásolt állapotban lévő
gépjárművezetővel szemben egy esetben intézkedtünk, mely során büntető feljelentéssel
éltünk az illetékességgel rendelkező rendőrkapitányság felé.
2. A határrendészeti tevékenység helyzete
a) A határőrizeti tevékenység
A határátkelőhelyen kívüli, úgynevezett „zöldhatár” őrizete folyamatos, alapvetően az
illetékességi terület határ közeli településeinek (Mezőhegyes, Battonya, Dombegyház)
térségében, a településeken átvezető nagyobb forgalmú útszakaszokon.
A migráció elleni hatékony fellépés érdekében 2021-ben az illetékességi területen a
rendőrkapitányságok, a Békés MRFK Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató
Osztálya, valamint a Készenléti Rendőrség megerősítő erőivel összehangoltan, a leginkább
veszélyeztetett területekre koncentráltan hajtottuk végre a feladatokat.
b) A határforgalom ellenőrzés
A magyar és román határrendészeti szervek szolgálati személyei, a határrendészeti
kirendeltség folyamatos nyitvatartási idővel rendelkező határátkelőhelyén, a határforgalomellenőrzését közösen végzik, melynek során az átlépő utasok a határforgalom-ellenőrzés
céljából csak egyszer állnak meg. A határátkelőhelyen a nyitvatartási időben gyalogosan,
kerékpárral, motorkerékpárral, továbbá személygépjárművek mellett autóbusszal, illetve 7,5
tonnás tehergépjárművel léphető át az államhatár.
A battonyai közúti határátkelőhelyen 2007. január 1. óta magyar-román közös, kézből-kézbe
ellenőrzés (kilépő irányban a román oldalon, belépő irányban a magyar oldalon) valósul meg.
Az átkelőhely a nemzetközi forgalom számára megnyitott, személy és áruforgalmat (7,5 tonna
össztömeget meg nem haladó tehergépjárművek) lebonyolító, korlátlan nyitvatartási idejű,
vízumkiadásra feljogosított határátkelőhely.
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2021. május 31-ig a koronavírus miatt az ideiglenes határátkelőhely működését
Dombegyház-Kisvarjas települések között felfüggesztettük.
Az átléptetett személyek száma 768 732 fő volt, amely a 2020. évhez viszonyítva (358 593
fő) 114,3%-os növekedést jelent. Az év folyamán továbbra is jellemző volt a belépő forgalom
nagyobb számaránya a kilépő forgalomhoz képest.
A határforgalom irányonkénti eloszlását mindig is a belépő forgalom dominanciája
jellemezte a kilépő forgalommal szemben. A 2021-es évben a belépő forgalom 27%-kal volt
magasabb a kilépő oldali forgalomnál.
A 2020-as évhez képest, 2021. évben a határforgalomi adatok (114,3%) növekedést
mutatnak, amely minden állampolgársági kategóriát érintett. A főbb állampolgársági
kategóriákban a növekedés mértéke a következő: magyar (121,7%), román (112,1%), moldáv
(30,2%), osztrák (389,8%, német (319,4%), olasz (275,2%), bolgár (314,7%), török (196,1%)
és francia (380,3%).
Az átlépő utasok legnagyobb számban román és magyar állampolgárságúak voltak, akik a
teljes forgalom 93,5 %-át tették ki.
Az átlépő utasok állampolgárságát tekintve megállapítható, hogy széles a spektrum, ugyanis
az államhatárt átlépő, átutazó személyek a 2021. évben 95 ország állampolgárai (2020-ban 77,
2019-ben 94, 2018-ban 98) voltak.
A 2021. évben az átléptetett gépjárművek száma 364 989 darab volt (2020-ban, 167 872
darab), amely az előző évhez viszonyítva 117,4%-os növekedést jelent. Az emelkedés az
autóbusz
forgalom
kivételével,
minden
járműkategóriában
kimutatható.
A
személygépjárművek vonatkozásában 120,4%-os, a tehergépjárművek számában 89,2%-os, a
motorkerékpárok vonatkozásában 742,5%-os emelkedés, viszont az autóbusz forgalomban
12%-os volt a visszaesés.
c) Körözés felfedések alakulása
A 2021. évben a statisztikai adatok szerint a körözött személyek és tárgyak (135) 77%-a
(2020-ban 106, 80%-a) román állampolgárságú személy, honosságú tárgy volt. A körözési
nyilvántartásban szereplő valamennyi állampolgársági kategóriát figyelembe véve
megállapítható továbbá, hogy a felfedések 82,8%-a (2020-ban 88,9%-a) a szabad mozgás
uniós jogával rendelkező személyi körhöz kötődött. Nemzeti körözés alapján 1 főt fogtunk el,
hasonlóan a 2020-as évhez.
d) Visszairányítások alakulása
2021-ben a visszairányított személyek (55 fő) 4 ország állampolgáraiból tevődtek össze,
melynek legnagyobb részét a moldáv állampolgárok tették ki (50 fő). A visszairányítási okok
legnagyobb részét a schengeni területen engedélyezett tartózkodási napok meghaladása (31
eset), valamint a Schengeni Információs Rendszerben elhelyezett és nemzeti beutazási és
tartózkodási tilalom tette ki (21 eset).
II. Együttműködés
Az eredményes munkavégzés nem valósulhatna meg az együttműködő partnerek, valamint
szervezetek közreműködése nélkül.
A szomszédos kirendeltségekkel és rendőrőrsökkel, heti rendszerességgel egyeztettünk a
közterületi szolgálat hatékonyabb végrehajtása, valamint a rendelkezésre álló erők, eszközök
pontosítása érdekében.
A határrendészeti kirendeltség illetékességi területéhez tartozó Mezőhegyes, Dombegyház
és Battonya települések önkormányzataival, vezetőivel az együttműködés rendszeres,
folyamatos.
Érvényes együttműködési megállapodásunk van a román oldali határrendészeti szervvel, a
Nagyváradi Területi Határrendőr Felügyelőség Turnu Határrendészeti Kirendeltségével. A
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megállapodás pontosítja, kiegészíti a battonyai közúti határátkelőhely rendjében foglaltakat,
amit mindkét együttműködő szerv ismer és elfogad, illetve részletezi a „zöldhatár” őrizetébe
bevonható erők-eszközök alkalmazásának helyét, idejét.
A Nemzeti Adó-és Vámhivatal vezetőivel, a közúti határátkelőhelyen eseti jelleggel
szolgálatot teljesítő beosztottjaival a kapcsolatunk jó színvonalú.
Megyei szintű együttműködési megállapodás van érvényben a mezőhegyesi (2 db),
battonyai, dombegyházi, végegyházi, tótkomlósi, kaszaperi, kunágotai, kisdombegyházi,
magyardombegyházi, mezőkovácsházi, nagybánhegyesi és magyarbánhegyesi polgárőr
egyesületekkel, szervezetekkel. Kiemelendő ezen egyesületek közül a határmenti, a
dombegyházi, mezőhegyesi, valamint a battonyai, amelyek az egyesületek közül a legtöbb
esetben láttak el határrendészeti jellegű szolgálatot a kirendeltség ügyeletesével egyeztetve,
annak eligazítása alapján.
Megyei szintű együttműködési megállapodás alapján közös szolgálatot láttunk el Békés
Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala, Műszaki, Engedélyezési,
Foglalkoztatási és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Közlekedési Osztály munkatársaival,
valamint eseti jelleggel Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala, Műszaki,
Engedélyezési, Foglalkoztatási és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Munkavédelmi és Munkaügyi
Osztály munkatársaival.
III. Összegzés, célkitűzések a következő időszakra
Tisztelt Polgármester úr!
Tisztelt Képviselő-testület!
Összességében úgy ítélem meg, hogy a határrendészeti
kirendeltség a 2021-es évben a számára meghatározott
feladatait végrehajtotta.
Magyarország schengeni csatlakozásból adódó szigorú összeurópai elvárások teljesítése
komoly feladatot, fegyelmezett, folyamatos munkavégzést kíván a határrendészeti
kirendeltség állománya részéről. A rendelkezésre álló technikai és egyéb eszközök, az erők
összehangolt, az elemző-értékelő munkára alapozott célirányos alkalmazásával eredményesen
őriztük az államhatárt, tartottuk fenn a határrendet, ellenőriztük a határforgalmat és
működtünk közre a közrend, közbiztonság fenntartásában. Ezen tevékenység eredményes
folytatása az elkövetkezendő időszakban is kiemelt feladata a kirendeltségnek.
Célkitűzések
1.

2.

3.

A szervezeti működés hatékonyságának javításával a szélsőségektől mentes,
kiegyensúlyozott közbiztonság fenntartása, az erőforrások optimális felhasználásával, a
helyi és területi szintű közbiztonsági, közlekedésbiztonsági és bűnügyi helyzet
változásaira rugalmasan reagáló közterületi jelenléttel a lakosság szubjektív
biztonságérzetét leginkább befolyásoló bűncselekmények, szabálysértések és baleseti
okok előfordulásának csökkentése.
Magyarország határainak védelme, az illegális migráció, illetve az államhatár rendjét
érintő egyéb jogellenes cselekmények elleni fellépés érdekében a határőrizeti,
határforgalmi és mélységi ellenőrzési feladatok következetes végrehajtása.
A járványügyi helyzet miatt szükséges rendőrségi feladatok végrehajtása során a
jogszerűség, szakszerűség és eredményesség követelményének szem előtt tartásával
olyan kiegyensúlyozott jogalkalmazási gyakorlat kialakítása, ami a közrend és a
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4.

5.

közbiztonság fenntartását szolgáló arányos intézkedésekkel a nemkívánatos társadalmi és
gazdasági hatások mérsékléséhez is hozzájárul.
A Rendőrség külső és belső megítélésének javítása, a professzionális, fegyelmezett,
sokoldalú, a lakosság és a helyi közösségek iránt felelősséget vállaló, segítőkész,
megbízható és biztonságot nyújtó szervezeti összkép erősítése.
A 2022. évi országgyűlési képviselői választással és népszavazással kapcsolatos rendőri
feladatok ellátása.

Végezetül köszönettel tartozom az önkormányzatnak és képviselő-testületének az évek óta
tartó segítő, együttműködő munkájáért, bízva abban, hogy ez a jó kapcsolat a jövőben is
hasonlóképpen alakul.
Battonya, időbélyegző szerint

Tisztelettel:
Szepesi Sándor r. alezredes
kirendeltségvezető
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