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1. Bevezetés  

 
A koncepció alapvető célja és szükségessége:  
„A bűnmegelőzés a társadalom közös ügye” – állapítja meg a 115/2003. (X. 28.) OGY 
határozattal elfogadott társadalmi bűnmegelőzési stratégiája, annak 1. pontjának alcímeként.  
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 17. pontja szerint a helyi önkormányzat a helyi közügyek, a helyben biztosítható 
közfeladatok körében közreműködik a település közbiztonságának biztosításában.  
A közbiztonság a társadalmi együttélés rendjének – adott időszakban és helyen – jogilag 
szabályozott olyan tényleges helyzete, amelyben az emberek léte, személye, javai és jogai 
biztosítottak az illetéktelen támadástól. A közbiztonság infrastrukturális tényező is: a gazdaság 
működésének olyan feltétele, amely befolyásolja a beruházási szándékot, az idegenforgalmat, 
a lakosok mindennapjait, hangulatát, a letelepedési kedvet.  
A település közbiztonsági állapota a helyi problémák összességéből tevődik össze, ezért 
kezelése és a bűncselekmények megelőzés is csak helyi összefogással lehetséges. A bűnözés 
mérséklése a lakosság és a rendőrség közös feladata.  
Ezen alapelveket szem előtt tartva a helyi lakosok érdekeinek szem előtt tartásával az 
önkormányzatnak rendelkeznie kell bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepcióval.  
A rendőrség nem csak a bűnüldözésre létrehozott rendvédelmi szerv, hanem a rendőrségről 
szóló 1994. évi XXXIV. törvény szerint feladatai közé tartozik a bűnmegelőzési célú 
ellenőrzés is. A rendőrség csak egyik szereplője a közbiztonság megteremtésének, a 
bűnmegelőzésnek. A rendőrségről szóló törvény számos lehetőséget ad, és kötelezettséget 
állapít meg a rendőrség és az önkormányzatok együttműködésére. Nem szabad azonban 
elfelejtenünk, hogy a bűnmegelőzés minden olyan intézkedés és beavatkozás, melyek célja, 
vagy eredménye a bűnözés mennyiségi csökkentése, az állampolgári szubjektív 
biztonságérzet minőségi javítása, a bűnalkalmak lehetőségének csökkentése, a bűnözést 
előidéző okok hatásainak mérséklése, a sértetté/áldozattá válás megelőzése. Ilyen 
kezdeményezés lehet például a közvilágítás javítása, a közterületi kamerarendszer 
beüzemelése, bővítése, vagy akár az önkéntes polgári őrszolgálat is.  
A bűnmegelőzés fogalmi körébe sorolható még az elkövetővé, áldozattá válás megelőzése 
keretében, a bűncselekmény elkövetését, elszenvedését lehetővé tevő, azt elősegítő szociális 
környezeti hatások megváltoztatása, mely főleg az oktatási, nevelési intézményekben 
felvilágosítással, a szociális alapellátások során nyújtott tájékoztatás révén valósulhat meg.  
Minden szervezet a saját feladatkörében meghatározott munkájában és ötletével kell, hogy 
hozzájáruljon a közbiztonság javításához. Az állam bűnmegelőzési feladatának ellátásához 
joggal igényli a helyi társadalom segítségét, aktív együttműködését.  
Fenti alapelveket figyelembe véve kinyilvánítjuk, hogy önkormányzatunk a helyi 
rendőrséggel együttműködve aktív és vezető szerepet kíván betölteni a helyi közösség 
biztonságát szolgáló tervek elkészítésében. Kezdeményező és koordináló szerepünk van a 
helyi jelzőrendszerek, a legkülönbözőbb együttműködési formák szervezésében, a helyi 
bűnmegelőzési programok koordinálásában, végrehajtásában, folyamatos értékelésében. Ezek 
kívül ösztönözzük és motiváljuk a helyi közösségi szakmai és civil önszerveződéseit.  
A bűnmegelőzést és a közbiztonságot érintő kiemelt feladatok:  

- a bűn okok feltárása, megállapítása,  
- a sértetté válást befolyásoló tényezők feltárása,  
- a bűnalkalmak számát redukáló intézkedések megfogalmazása,  
- a bűnmegelőzés célrendszerének meghatározása,  
- a döntések előkészítése, döntések időben történő meghozatala,  



 

 

- a feladatok közös végrehajtására szoros együttműködés az önkormányzat, a rendőrség, 
a szakmai és civil szervezetek, a helyi intézmények, a helyi társadalom tagjai között,  

- a bűnmegelőzésben együttműködők között folyamatos partnerségi viszony fenntartása,  
- a társadalmi megelőzési program és az ezzel kapcsolatos információk hatékony 

továbbítása, folyamatos kommunikálása.  

A bűnmegelőzés kiemelt célcsoportjai:  
- gyermekek, fiatalkorúak, és a fiatal felnőttek nemzedéke,  
- az időskorúak nemzedéke,  
- a hátrányos helyzetű (HH) társadalmi réteghez tartozók,  
- a halmozottan hátrányos helyzetben (HHH) lévők,  
- Kiskunhalas Város Esélyegyenlőségi Programja esélyegyenlőségi csoportjai,  
- 321/2011 (XII. 27.) Kormányrendelet által megfogalmazott esélyegyenlőségi 

csoportok.  

A bűnözés okai és feltételei között makro- és mikrokörnyezeti adottságokat különböztetünk 
meg. A makrokörnyezetbe tartozik a szociális ellátottság, az egészségügyi és közigazgatási 
fejlettség, a műveltségi szint, az igazságszolgáltatás pontossága, gyorsasága, a 
munkanélküliség mértéke és az általa érintett rétegek, az általános gazdasági helyzet, a 
létminimum szintje alatt és annak közelében élők száma, a szociális ellátottsághoz szervesen 
kapcsolódó további tényezők. A mikrokörnyezetbe tartozik a család, az iskola, a munkahely, a 
baráti kapcsolatok, a szórakozási szokások, kultúra. Mindkettő különböző mértékben és 
módon tudja befolyásolni a bűnözés mértékét.  
Kiskunhalas közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciójának célja a közbiztonság helyi 
dimenziójának megfogalmazása, annak megmutatása, hogy városunk lakosai és vezetői, 
intézményei, civil szervezetei összefogásával megteremthető a köz biztonságának az a szintje, 
amely ahhoz szükséges, hogy minden lakos képes legyen értékei megvédésére és új értékek 
megalkotására. Cél továbbá, hogy a bűnmegelőzésben és bűnüldözésben részt vevő helyi erők 
közötti célirányos tevékenységet elősegítve, megfelelő keretet biztosítson a közös feladatok 
eredményes végzésére.  
A koncepció jogi alapjai:  

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 17. pontja szerint a települési önkormányzatok a közbiztonsággal összefüggő 
feladataikat saját maguk határozzák meg. Az önkormányzatnak tehát – e törvényi 
felhatalmazás alapján – jogában áll saját közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepcióját 
megalkotni és megvalósításáról gondoskodni.  

- A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény III. fejezete a települési 
önkormányzat és a rendőrség kapcsolatát, együttműködését határozza meg. Felhívja 
többek között a rendőri és önkormányzati vezetőket a közbiztonsággal kapcsolatos 
feladatok közös ellátására, a település bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepciója 
kimunkálására.  

- A Polgárőrségről és a polgári tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. 
törvény, mely a közbiztonság megszilárdításában fontos szerepet betöltő önkéntes 
társadalmi szerveződés hatékony működésének biztosítása, valamint e 
szerveződéseknek a rendőrséggel, az önkormányzatokkal, a rendészeti szervekkel és a 
lakossággal való együttműködése kereteit fogalmazza meg.  

A koncepció módszertani alapjai:  



 

 

- a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájáról szóló 115/2003. (X. 28.) OGY 
határozat  

 
2. Alapelvek  

Kiskunhalas Város Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepciója az alábbi alapelvekre 
támaszkodik:  

- együttműködés,  
- partnerség,  
- prioritások kijelölése,  
- rugalmasság, gyors reagálás,  
- lakosság igényeinek figyelembe vétele,  
- rendszerszintű bűnmegelőzés,  
- koordinált bűnmegelőzési munka,  
- bűnmegelőzés hasznosságának tudatosítása,  
- pályázati források koncentrált felhasználása,  
- eredményes kommunikáció,  
- a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiának való megfeleltetés.  

 
A bűnözés nem kizárólag rendőrségi ügy, hanem bonyolult társadalmi probléma, melynek 
sokféle gyökere és vetülete van: népesedési, családtámogatási, nevelési-oktatási, 
foglalkoztatáspolitikai, munkaügyi, szociálpolitikai, stb. A bűnözés megállítása valamennyi 
érdekelt közös ügye és feladata, legfőképp a lakosság érdeke, melyben meghatározó szereppel 
bír a rendőrség, a igazságügyi szervekkel, és az önkormányzati, valamint a civil 
szervezetekkel karöltve.  
Feladatunk: Megtalálni a települési bűnözés kihívásaira a helyben leghatékonyabb, adekvát 
válaszokat. A társadalmat differenciált módon ösztönző és mozgósító bűnmegelőzés 
eredményes megvalósítása érdekében a Kormánynak, a helyi önkormányzatoknak, a központi 
és helyi hatóságoknak és intézményeknek folyamatosan együtt kell működniük a civil 
szervezetekkel, az egyházakkal, az üzleti és gazdasági élet szereplőivel, az állampolgárokkal 
és azok közösségeivel.  
A lakosság közbiztonsági érzetének javítása érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a 
közterületek biztonságára. A helyi társadalmat és értékeit meg kell védeni a bűnözőktől, a 
jogszabályokat sértőktől, ezért a közbiztonság fontosságából és az önkormányzás lényegéről 
fakadóan is rendelkeznünk kell a Koncepcióval.  
 

3. Helyzetelemzés  

A célok és feladatok helyes kitűzésének alapja minden esetben a pontos helyzet 
meghatározása. Megelőzni csak azt lehet, amelyet ismerünk.  
A helyzetelemzés kiinduló pontja a környezeti elemek olyan szempontú számbavétele, hogy 
melyek a földrajzi, közigazgatási, gazdasági és egyéb társadalmi tényezők, feltételek 
kockázatai, s közbiztonságra gyakorolt hatásai.  
A közbiztonsági helyzetet befolyásoló főbb elemek:  

- földrajzi, közigazgatási, demográfiai elemek,  
- gazdasági, szociális elemek,  
- közbiztonsági helyzet alakulása.  



 

 

A város általános jellemzőinek bemutatása:  
Kiskunhalas város a Budapest-Belgrád vasútvonal mentén, a fővárostól délre 134 km-re Bács-
Kiskun megye közepén a Duna-Tisza közének déli határvárosa. A két folyótól szinte egyenlő 
távolságra, a homokvidék legmagasabb részén fekszik. 
A város, mint kistérségi központ, középfokú funkciókat lát el, ténylegesen működő 
vonzáskörzettel bír. A térség négy községe az anyatelepülés -Kiskunhalas város- 
tanyavilágából vált ki, megőrizve szerves kapcsolatát a várossal.Tanyás külterülettel van 
szoros kapcsolatban: Alsószállás, Felsőszállás, Füzes, Felsőkistelek, Alsóöregszőlők, 
Felsőtelep, Felsőöregszőlők, Sóstói szőlők, Rekettye, Partiszőlők, Bogárzó, Alsótelep, Inoka-
Kistelek, Malomsor. A tanyavilág ma is a térség településszerkezeti jellemzője. A lakosság 
több mint 10 %-a külterületen él. A nagyüzemi gazdálkodás idején több major létesült, a 
térségben, melyek napjainkban vegyes, ipari mezőgazdasági funkcióval szolgálnak. Ezeken a 
területeken magasabb a hátrányos helyzetű családok, gyerekek száma. A viszonylag nagy 
tanyás térség magában hordozza a különféle tanyai bűncselekmények lehetőségét.  
A város és a környező települések több évszázados óta és ma is a térség piaci központja.  
Kiskunhalas a Halasi Többcélú Kistérségi Társulásban is 9 település részvételével vezető 
szerepet tölt be. A társulás keretében oktatási, szociális, egészségügyi és területfejlesztési 
feladatokban működnek együtt önkormányzatok.  
Kiskunhalas népessége az utóbbi években lassan csökken, aminek hátterében a természetes 
fogyás és a betelepülés-elvándorlás negatív egyenlege áll. Ez a tendencia feltehetően 
folytatódni fog, megváltoztatása ugyanakkor túlmutat a város hatókörén, csak az egész ország 
gazdasági és társadalmi felemelkedése fordíthatná meg e folyamatot. A fogyatkozás a 
korösszetételben is változásokat hoz magával, a kevesebb születés a gyermekek számának és 
arányának mérséklődését jelenti, ugyanakkor a lakosság egyre idősebbé válik. 
A térségben mintegy 3000 fő roma/cigány etnikai kisebbség él. E népességcsoport mentális, 
szociális problémákkal küzd, melyhez hozzájárulnak a képzési és oktatási hiányosságokból 
adódó elhelyezkedési problémák. 
 
Gazdasági, szociális jellemzők bemutatása:  
Történelmét és hagyományait tekintve a térség mezőgazdasági beállítottságú. A lakosság 
döntő hányadának a rendszerváltást megelőző évtizedekben jól szervezett szak- és termelő 
szövetkezetek nyújtottak megélhetést. Mára a mezőgazdaságból egyre kevesebben tudnak 
megélni, munkanélkülivé váltak a rossz termelői adottságokkal rendelkező gazdálkodók. Új 
típusú szövetkezés nem indult meg – így a termelt árunak megfelelő feldolgozó ipara és piaca 
nincs.  

A járásban működő összes vállalkozás 60 %-a Kiskunhalason működik. A járás teljes 
lakosságának, valamint a foglalkoztatottaknak kétharmada szintén ott él. Ugyanakkor pozitív 
változás, hogy az elmúlt években ezekben a mutatókban elmozdulás történt, s decentralizáziós 
folyamatok indultak el a járásközpontból a többi település felé. (Forrás: KSH).  

Az adóerő képesség vizsgálata számítása után kijelenthető, hogy a járás települései közül 
Kiskunhalas, mint járásközpont emelkedik ki 37 973 Ft-os 1 főre jutó iparűzési adó bevétellel. 
(2015-ös adat)  

Kiskunhalas gazdasági fejlettségének súlya a KSH kistérség összesített mutatója által besorolt 
közepesen fejlett kistérséget eredményez. A kilenc településből fejlettnek csak Kiskunhalas 
számít, a maradék nyolc település fele-fele arányban tekinthető elmaradottnak, illetve 
közepesen fejlettnek.  
 
A város 18. év alatti lakosságából szociális rászorultság alapján járó ellátások közül a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel, kiegészítő gyermekvédelmi támogatással, 



 

 

óvodáztatási támogatással illetve gyógyszerutalványra való jogosultság megállapításával 
összesen 1.649 kiskorú érintett, tehát Kiskunhalason a 18. év alatti gyermekek 31.59 %-a, 
azaz a gyermekkorú lakosság több mint 1/3-a küzd az alacsony jövedelem miatt kialakult 
nehéz szociális körülményekkel, megélhetési problémákkal. A város gyermekkorú 
lakosságából 591 fő a gyermekjóléti szolgálat által nyilvántartott veszélyeztetett kiskorú, 
akik a szülőnek és/vagy gyermeknek felróható magatartási ok mellett főként anyagi okok 
miatt is veszélyeztetettek. 

A városban a munkanélküliség aránya magasabb mind az országos, mind a megyei átlagtól. A 
foglalkoztatásból a férfiak nagyobb arányban kerülnek ki, mint a nők. Többségben a 
mezőgazdaságban érintettek. A tartós munkanélküliek nem rendelkeznek szakismerettel, 
iskolázottságuk is alacsony, ezért számukra szinte lehetetlen, hogy a munkaerőpiac aktív 
szereplőivé váljanak. 
Az aktív korú népesség aránya csökken, ellenben az ehhez az arányhoz viszonyított 
nyilvántartott álláskeresők száma 2010-ig nőtt, majd 2011-ben valamelyest csökkent. A 
részletes elemzésből azonban érdekes trend rajzolódik ki, mivel a csökkenés a női 
nyilvántartott álláskeresőket nem érintette, sőt, itt 0,1 %-os növekedés tapasztalható, a 
jelentős csökkenés a férfiak körében következett be.  
 
 
 
Közbiztonsági jellemzők bemutatása:  
A város közbiztonságát meghatározó legfontosabb tényezők a következők:  

I. A helyi lakosság egzisztenciális helyzete, neveltségi és morális szintje alapvető 
jelentőségű a közbiztonság szempontjából.  

II.  A közeli schengeni külső határátkelő miatt a város érintett a határzár tiltott 
átlépése bűncselekmény és a határzár megrongálása közigazgatás elleni 
bűncselekményekkel.  

Az Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztikai adatok alapján 
Kiskunhalason a regisztrált bűncselekmények száma csökkenést mutat. 2015-ben 799, 2016-
ban 694 bűneset történt a település illetékességi területén. Az elmúlt öt évet figyelembe véve 
négy éve a bűncselekmények számának évről évre történő csökkenése figyelhető meg.  
A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények száma szintén csökkent. 2015-ban 
240, 2016-ban 218 bűncselekményt követtel el Kiskunhalas város közterületein.  
A regisztrált, kiemelt és az ezen a körön kívül eső bűncselekmények arányai az összes 
bűncselekményen belül kisebb fokú átrendeződésen mentek keresztül. A 14 kiemelten kezelt 
regisztrált bűncselekmény közül a 2016. évben szándékos, befejezett emberölés, emberölés 
bűncselekmény kísérletet nem történt. Testi sértés okozása miatt 30 esetben került sor 
nyomozás elrendelésére. A testi sértéseken belül a súlyos testi sértések száma közel 
háromszorosára emelkedett. A rendőri eljárásban regisztrált kiskorú veszélyeztetés 
bűncselekmények száma 2015-höz képest felére csökkent. Embercsempészés és visszaélés 
kábítószerrel bűncselekmény a város területén nem történt az előző években.  
A vagyon elleni bűncselekményeken belül a lopások számát vizsgálva megállapítható, hogy 
2015-ben 329, 2016-ban 263 eset történt, amely 20,06 %-os csökkenés.  
A lopásokon belül személygépkocsi lopás nem történt 2016-ban. A lakásbetörések száma is 
számottevő változást, 33,76 %-os csökkenést mutat (77-ről 51-re).  
A település közbiztonsága szempontjából az egyéb, nem kiemelten kezelt bűncselekmények 
száma a 2015-ös 376-ról 2016-ban 324-re, vagyis 13,82 %-al csökkent. 2015-ben a 
Kiskunhalason elkövetett bűncselekmények 47,05 %-a, 2016-ben 46,69 %-a esik kívül a 
kiemelten kezelt bűncselekmények körén. A nem kiemelten kezelt bűncselekményeken belül 



 

 

fontos megemlíteni, hogy 2016. szeptember 16. napjától a Büntető Törvénykönyvben a 
közigazgatási bűncselekmények között nevesítésre került a határzár tiltott átlépése 
bűncselekmény és a határzár megrongálása. Ezen ügyek felderítésében a Kiskunhalasi 
Rendőrkapitányság továbbra is érintett, 2016-ban mintegy 834 esetben folytattak nyomozást a 
bűncselekményt realizáló külföldi elkövetőkkel szemben.  
A bűnüldöző munka eredményessége:  
A nyomozás eredményességi mutató alakulását tekintve 2011-től folyamatos, évente mintegy 
5 %-os növekedés figyelhető meg, amely 2016-ban 62,7 % volt. A közterületen elkövetett, 
regisztrált bűncselekmények nyomozás eredményességi mutatója csökkent, ugyanakkor még 
mindig magas 86,1 %-os eredményességgel.  
Az egyes bűncselekmények nyomozási eredményességét vizsgálva megállapítható, hogy a 
testi sértések nyomozás eredményessége 5,1 %-os növekedést ért el, melyen belül a súlyos 
testi sértéseket 9,6 %-al sikerült eredménnyel befejezni, mint 2015-ben. A kiskorú 
veszélyeztetés bűncselekményeket nagyobb arányú eredményességgel sikerült befejezni, így 
2016-ban az eredményesen befejezett ügyek száma 87,1 %-ra növekedett. A garázdaságok 
nyomozás eredményessége 90 %-ra növekedett 2016-ra.  
A vagyon elleni bűncselekmények közé tartozó lopás nyomozás eredményességi mutatója 
csökkent a korábbi évhez képest, de még mindig teljesítette a 42,4 %-os szintet. A 
lakásbetörések nyomozás eredményességi mutatója 2015-ös 39 %-ról 37,4 %-ra csökkent. A 
kiemelt bűncselekmények közül a rablás eredményességi mutatója a 2015-ös 71,4 %-ról 
2016-ra 80 %-ra növekedett. A kifosztás bűncselekmények nyomozási eredményessége 2016-
ra elérte a 100 %-ot.  
 
A közlekedésbiztonsági helyzet:  
Az ismertté vált személyi sérüléses közlekedési balesetek számában 2015-ben az előző 
évekhez képest csökkenés következett be. (56-ról 55-re csökkent) 
A halálos kimenetelű balesetek száma 1-ről 2-re növekedett, a súlyos sérüléses balesetek 
számában enyhe csökkenés tapasztalható (21-ről 18-ra), míg a könnyű sérüléssel járó 
balesetek száma 34-ről 25-re csökkent.  
A legfőbb baleseti ok továbbra is az elsőbbségi jog meg nem adása, a kanyarodás 
szabályainak megsértése, valamint relatív és abszolút sebesség túllépés, amely gyakran 
párosul túlzott kockázatvállalással, avagy figyelmetlenséggel.  
A közlekedési balesetek okozóinak körében 2016-ban a legtöbb közlekedési balesetet a 
személygépkocsi vezetők okozták, ezt követik az egy nyomon haladó járművek vezetői – 
kerékpárosok, motorkerékpárosok, majd a gyalogosok.  
Továbbra is problémát okoznak a közlekedésben az ittasan járművet vezetők annak ellenére, 
hogy a rendőrkapitányság kiemelt feladatnak tekinti az ittas állapotban járművet vezető 
személyek számának visszaszorítását a közúti forgalomból.  
A közlekedésbiztonsági helyzet javítása és a közlekedők biztonságának javítása érdekében a 
passzív biztonsági eszközök használata elengedhetetlenül fontos, mivel ezen eszközök 
(biztonsági öv, gyermekbiztonsági rendszerek, bukósisak) használata nélkül a közlekedési 
baleset során a sérülések súlyossági foka megemelkedik, megnő a halálos sérülés létrejöttének 
esélye. A személyi sérüléssel járó közúti balesetek kockázatának csökkentése céljából a 
biztonsági öv használatára vonatkozó rendelkezések megsértőivel szemben következetesebb 
rendőri fellépés indokolt a közterületi szolgálatot ellátó részéről.  
 
 
 
 
 



 

 

4. A bűn- és baleset megelőzés helyzete 

 
A Kiskunhalasi Rendőrkapitányság évek óta kiemelt megelőző programja a D.A.D.A. 
program. Ennek célja, hogy a gyermekek mindenkor felismerjék a veszélyhelyzeteket, meg 
tudják különböztetni a pozitív és negatív befolyásolásokat. Ki tudják számítani döntéseik, 
cselekedeteik következményét, eredményét. Képesek legyenek ellenállni még a kortársaiktól 
érkező csábításnak, kínálásnak is, konfliktushelyzeteiket úgy oldják meg, hogy abból 
kikerülve ne érezzék vesztesnek magukat. A tanulókat, diákokat és fiatalokat, valamint 
szüleiket széles körű tájékoztatással igyekeznek felvilágosítani a kábítószer és különböző 
tudatmódosító szerek használatából eredő veszélyekről. Az Iskolai Bűnmegelőzési Tanácsadó 
Szolgálat mellett a rendőrség 2014-től új drogprevenciós tanácsadói feladatokat is ellát.  
Emellett az OVI-ZSARU programhoz is egyre több óvoda csatlakozik a városban.  
2016-ban a rendőrkapitányság bekapcsolódott a PIA-NO kampányba, melynek keretében 
szórakozóhelyeken tartottak előadást annak érdekében, hogy a fiatalok elkerüljék a különböző 
tudatmódosító szerek kipróbálását és használatát.  
Kiskunhalas kiemelt figyelmet fordít az idősek és a külterületen élők biztonságára, a 
rendőrség igyekszik megismertetni azokat a módszereket, melyekkel hatékonyan tudnak tenni 
áldozattá válásuk elkerülése érdekében. Kiskunhalas Város Önkormányzata 2016-ban 
beindított tanyagondnoki szolgálata, s az évek óta működő jelzőrendszeres szolgálat is ennek 
a célnak a megvalósulásához járul hozzá. A mezőőrség munkatársainak szolgálatátadása a 
rendőrkapitányság objektumában került kialakításra, így szolgálat kezdéskor kölcsönös 
tájékoztatás valósul meg, az információáramlás kétirányú. A közös szolgálatok előny a 
Kiskunhalas várost övező kiterjedt tanyás, külterületi rész megismerése, amely nagyban 
elősegíti a közterületi állomány helyismeretének bővítését, az esetlegesen problémás, 
külterületen élő személye feltalálási helyének megismerését.  
A rendőrség és a közterület-felügyelők kapcsolata napi szintű, közös szolgálatokat valósítanak 
meg piacnapokon heti rendszerességgel.  
 
A gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység helyzete: 
A rendőrkapitányság az iskolai rendezvényeken különböző felvilágosító előadások 
megtartásával évek óta részt vesz, s több alkalommal szerveztek akciókat a délelőtti, délutáni 
és esti órákban is, hogy az iskolakerülő diákokat feltérképezzék, s képet kapjanak az esetleges 
alkoholfogyasztási szokásaikról.  
A jelzőrendszer tagjai rendszeresen tartják a kapcsolatot egymással, így egymás munkáját 
segítve kölcsönösen tájékoztatják a résztvevő feleket a különböző feladatokról.  
Kiemelt feladat, hogy a tanulók minél kevesebbet hiányozzanak az iskolából, s ne váljanak 
áldozattá, illetve bűncselekmény elkövetőjévé.  
Kiskunhalas Város Önkormányzata 2015-ben hozta létre a Kiskunhalasi Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórumot, melynek tagjai az iskolák, óvodák, egészségügyi és szociális 
intézmények, civil szervezetek, s amely programokkal, helyzetelemzésekkel, koordinációval 
hatékonyan kapcsolódik be a prevenciós tevékenységbe.  
A rendőrkapitányság, a közterület-felügyelők és a mezőőri szolgálat között napi 
kapcsolattartás van amennyiben az iskolák, játszóterek, orvosi rendelők, kórház, különböző 
közintézmények környékén olyan szabálysértést, illetve bűncselekmény elkövetését 
tapasztalják, amihez rendőri segítségre és intézkedésre van szükség.  
A gyermek- és ifjúságvédelmi helyzet javulását eredményezi Kiskunhalas Város 
Önkormányzata által kialakított szociális segítői hálózat működtetése is. Ennek egyik lábát a 
szegregátumokban tevékenykedő utcabizalmi hálózat tagjai, másik lábát az oktatási 
intézményekben dolgozók jelentik. A rendszer elsődleges célja, hogy az elsősorban roma 



 

 

származású gyermekek, fiatalok iskolai előmenetelét segítse, a problémákat képessé váljon 
jelezni, s pozitív irányban beavatkozni, ezáltal csökkentse iskolai lemorzsolódásukat.  
A kiskunhalasi általános iskolák részt vesznek az iskolarendőr programban, 6 általános iskola 
napi tevékenységében vesz részt 3 fő iskolarendőr. Kapcsolatot tartanak az oktatási 
intézmények vezetőivel, az intézményekben szórólapokat, plakátokat helyeznek ki, 
rendszeresen bűn- és baleset-megelőzési tevékenységet folytatnak. A közlekedés biztonsága 
szempontjából frekventált helyeken a reggeli és a délutáni órákban rendőri segítséggel 
közlekedhetnek a gyerekek és szüleik. Az iskolarendőr programon keresztül szorosabb 
kapcsolat alakul ki a pedagógusok, iskolarendőrök között, mely tulajdonképpen egy 
jelzőrendszerként is működik.  
A Kiskunhalason működő polgárőr egyesületekkel a rendőrség munkája kiemelkedő, a közös 
szolgálatok ellátása eredményeképpen munkájuk hozzájárul a bűn- és baleset-megelőzés 
eredményességéhez.  
A rendőri állomány minden tagja kiemelt feladatként kezeli a családon belüli erőszak 
kérdését. A járőrök és a körzeti megbízottak által jelzett esetekben konkrétan megállapítható, 
hogy a rendőri intézkedések magánlakásban kerültek foganatosításra, mely során valamennyi 
esetben sor került a sértettek részére a jogorvoslati lehetőségek ismertetésére. A Kiskunhalasi 
Rendőrkapitányságon áldozatvédelmi referens kíséri folyamatosan figyelemmel az 
áldozatvédelmi feladatokat.  
 
A kábítószer prevenció helyzete:  
A rendőrkapitányság D.A.D.A. programján, a Kiskunhalason szervezett prevenciós 
előadásokon, a Kiskunhalasi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum megelőző tevékenységén kívül 
a rendőrkapitányság rendszeresen csatlakozik a városi rendezvényekhez, ahová elvitték a 
drogtáskát, teszteket és kérdőíveket töltetnek ki az érdeklődőkkel, s központilag készített 
szóróanyagokat osztogatnak.  
Megállapítható, hogy a fogyasztói szokások megváltoztak, hiszen az új pszichoaktív anyagok 
bővülése napi felkészülést igényel. Egyre fontosabb, hogy a fiatalokat tájékoztassuk a 
különböző tudatmódosító szerek használatának kockázatáról. Egyre több olyan anyag jelenik 
meg a piacon, melyek nem minősülnek kábítószernek, de fogyasztásuk kockázatos.  
2014 októberétől új programként drogprevenciós tanácsadó áll a szülők rendelkezésére, aki 
rendszeresen fogadóórát, telefonos ügyeletet tart, s elektronikusan is elérhető. Lehetőség 
szerint részt vesz a szülői értekezleteken, s igyekszik a szülők számára is felvilágosító 
előadást tartani.  
 

5. Célok és prioritások  

A helyzetelemzés adatai alapján kell kialakítanunk azokat a célokat és prioritásokat, 
amelyekhez hozzá tudjuk rendelni a szükséges cselekvéseinket.  
Hosszú távú cél:  

- Az objektív biztonság és a szubjektív biztonságérzet közelítése és javítása, a meglévő 
életminőséget javító közbiztonság fenntartása, a bűnözés további csökkentése 
Kiskunhalason.  

Középtávú cél:  
- Partnerségi viszony folytatása az önkormányzat, az illetékes rendészeti szervek, a 

helyi intézményi struktúra, gazdasági élet helyi szereplői, lakossági- civil 
szerveződések és a lakosság minél szélesebb rétegei között.  

Rövidtávú cél:  



 

 

- Kiskunhalas Város Önkormányzata bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepciójának 
elfogadása,  

- A szubjektív biztonságérzet javítása a prioritások figyelembe vételével.  

 
Prioritások:  

- A közterület rendjének fenntartása - A közterületen történő jogsértéseket a lakosság 
kedvezőtlenül érzékeli és védekezési lehetőségei is korlátozottak, ezért egyik 
legfontosabb feladat továbbra is a közterület és a nyilvános helyek biztosítása. 
Kiskunhalas Város Önkormányzata elkötelezett annak érdekében, hogy a 
közterületeken az emberek biztonságban érezzék magukat a nap bármely szakában. 
Ennek érdekében került kialakításra például a városban a közterületi kamerarendszer, 
amelynek folyamatos működtetése biztosított. A város közterületi rendjének 
fenntartását az önkormányzat, a rendőrség, a mezőőrség, a közterület-felügyelet, a 
polgárőrség együttműködés keretében biztosítja. A város támogatja a bíróság által 
bejegyzett polgárőr egyesület működését, személyi állományának, eszközeinek, 
működésének biztosítását.  

- A gyermek és fiatalkori bűnözés csökkentése – A korosztály célirányos preventív 
nevelésével a bűnözés utánpótlási bázisának csökkentése, a már „megtévedt” gyermek 
helyes irányba terelése, az ehhez szükséges szakmai személyi és intézményi igény 
biztosítása alapvető törekvésünk. A rendőrkapitányság, a szociális szolgáltató központ, 
a gyámhatóság, a városi gyámhivatal, a védőnői hálózat, a szociális segítői hálózat 
tagjai, s az oktatási intézmények vezetése közötti hatékony együttműködést kell 
megvalósítani, mely záloga lehet a jelentkező problémák kezelésének. A prevenciós 
tevékenység során elsősorban a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetűekre, a 
veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúakra, illetve a visszaesőkre kell koncentrálni.  

- A droghasználat és kábítószerügy kezelése, megelőzése – Ennek érdekében a 
fokozott hatósági tevékenység mellett, széleskörű intézményi és társadalmi összefogás 
szükséges, melynek mozgatórugójává kívánunk válni. A Kiskunhalasi Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum koordináló, koncentráló, szervező kapacitását a tagok aktivizálásával 
kívánjuk elérni. Szándékunkban áll elkészíteni a város drogstratégiáját is, amely 
alapos helyzetelemzés, feltárás után ki tudná jelölni a stratégiai irányokat.  

- A családon belüli erőszak megelőzése, megtörtént esetek megfelelő kezelése – 
Erőszakos családban felnövekvő gyermekben az erőszakra való hajlam átöröklődik. 
Kiemelten fontos a családok segítése, a korai probléma feltárása elsődleges. A 
veszélyeztetett populáció – elsősorban a nők és a gyermekek – legyen tisztában azzal, 
hogy sérelmükre elkövetett erőszakos cselekmények esetén kihez forduljanak. Növelni 
kell az áldozatok részéről a bejelentési aktivitást, tudatosítva, hogy e folyamatjellegű 
tevékenységen csak akkor lehet segíteni, ha szakemberhez fordulnak, s ez nem csak a 
hatósági beavatkozás lehet. A városban működő szociális ellátó rendszer, a háziorvosi 
szolgálat, a védőnők, a családsegítő szolgálat, a gyámhivatal, a bölcsődék, óvodák és 
az iskolák, lakóközösségek, a szomszédok jelentősen befolyásolhatják az erőszakot 
elszenvedett racionális cselekvését, segítségkérését. A témával kapcsolatos 
felvilágosító programokkal, információk szolgáltatásával kell fellépni, a problémával 
érintett szervezetek közös együttműködése által.  

- Az idős, egyedül, tanyán élők fokozott védelme, segítése, biztonságuk növelése – 
A 60 évesnél idősebbek, az egyedül és/vagy tanyákon élők, a magukról gondoskodni 



 

 

nem képes személyek áldozattá válási esélye életkoruk, egészségi állapotuk, 
környezeti tényezők miatt sokkal nagyobb a társadalom egyéb csoportjainál. Az 
idősek potenciális célcsoportjai lehetnek a piaci forgatagokat kihasználó zsebeseknek, 
alkalmi tolvajoknak, házaló csalóknak, besurranóknak. Ennek ellensúlyozására 
felvilágosító előadások, figyelemfelkeltő kiadványok, személyesen adott tanácsok 
alkalmasak. Kiskunhalas város területén ezért közösen dolgozik a rendőrség, a 
szociális ellátó rendszer intézményei, a mezőőrség, a tanyagondnoki szolgálat, a 
polgárőrség. Szükséges lenne a tanyagondnoki szolgálat bővítése, valamint a 
jelzőrendszer állomásszámainak növelése is.  

- Média, nyilvánosság – Lehetőség szerint fenn kell tartani, s erősíteni kell a helyi 
médiumok szerepvállalását a prevenciós tevékenységben. Aktív felvilágosító és 
propagandamunkát kell folyamatosan végeznünk a bűnmegelőzéssel, 
áldozatvédelemmel összefüggésben az önkormányzat rendelkezésére álló 
kommunikációs eszközök igénybe vételével (közmeghallgatás, hirdetmények, 
fórumok, média, stb.)  

 
 

6. A Koncepció megvalósulása érdekében elvégzendő feladatok 

 
I. Az önkormányzat a bűnmegelőzés hatékonyságának fokozása érdekében 

folyamatos produktív együttműködést alakít ki a lakossággal, amelyben megfelelő 
szerepet kell biztosítani a következő tényezőknek: lakossági fórumok szervezése; a 
civil szervezetekkel megfelelő együttműködést kell kialakítani a bűnmegelőzés 
érdekében, stb.  

II.  A képviselő-testületi tagok a városban folyó bűnmegelőzési munka tapasztalatairól 
folyamatosan tájékozódnak, kapcsolatot tartanak a rendőrség illetékeseivel, s 
elsősorban szervező tevékenységgel segítséget nyújtanak a bűnmegelőzési 
munkában.  

III.  Az önkormányzat folyamatos nyilvánosságot teremt a bűnmegelőzés 
fontosságának, aktuális és állandó feladatainak lakossági megismertetése és 
elfogadtatása érdekében.  

IV.  A képviselő-testület évente megtárgyalja és értékeli a város közbiztonsági 
helyzetét, a közbiztonság javítását és erősítését célzó törekvések érvényesülését, 
valamint a bűnmegelőzés városi sajátosságokat és feladatait.  

 
 
 

 

 


