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I. 

BEVEZETÉS 

 

 

A Szegedi Vízirendészeti Rendőrőrs a 2019. évi alapvető törekvése volt az illetékességi területen – 

folyón és annak vízpartjain - a közrend és közbiztonság fenntartása. Célkitűzéseinket a 2019-es évben 

ennek megfelelően határoztuk meg. Alapvető célkitűzésünk, a Tisza folyón, a vízparton, a 

hullámterületi üdülőterületeken, mentetlen oldali holtágaknál megjelenő állampolgárok szubjektív 

biztonságérzetének erősítése. A víziközlekedési balesetek, bűncselekmények megelőzése, a 

víziközlekedés biztonságának erősítése, valamint a rendőri jelenlét és aktivitás fokozása volt. 

 

Feladatainkat a hatályos jogszabályok, kiadott parancsok, normatív utasítások, intézkedések alapján 

a TVRK munkatervében meghatározottak szerint végeztük. 

 

A rendőrőrs működési területe a Tisza folyó 159,6 fkm-től (Magyar-Szerb déli országhatár) a 266 

fkm-ig (Tiszaugi vízi sportpálya alsó határa) terjed, érintve Csongrád város közigazgatási területét.  

 

A folyó ezen szakasza három megye (Csongrád, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok), két megyei 

jogú város (Szeged és Hódmezővásárhely), három város (Mindszent, Szentes, Csongrád), és további 

tizennégy község közigazgatási területét érinti. Működési területünkön 7 db állandó híd, 1 db 

időszakosan működő hajóhíd, és 2 db komp- és révátkelőhely található. 



 

 

A 2019-es évben folytattuk a hagyományosan jó együttműködésünket a bíróságokkal, 

ügyészségekkel, társ,- fegyveres,- és rendvédelmi szervekkel, illetékes polgárőr egyesületekkel, 

valamint a közös feladatok végrehajtásában érintett más szervekkel, szervezetekkel.  

 

A város önkormányzatával, a helyi rendőrkapitánysággal és az itt élő emberekkel folyamatos és jó 

kapcsolatot tartunk fenn. 

 

 

II.  

A SZEGEDI ŐRS ÁLTAL, A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN, A CSONGRÁDI 

TÉRSÉGBEN TETT INTÉZKEDÉSEK  

 

1. A közterületek, nyilvános helyek biztonsága, Szeged Rendőrőrs vonatkozásában adódó 

főbb vízirendészeti feladatok 

 

A Szegedi Vízirendészeti Rendőrőrs teljes állománya a közterületi szolgálatok során kiemelt 

figyelmet fordított a lakosság rendőrségbe vetett bizalmának növelésére. Ezen célok elérése 

érdekében a közterületi jelenlét a nappali időszakban biztosított volt az őrs működési területén.  

 

A tervezett erők, eszközök átcsoportosításával, együttműködő szervek bevonásával többször 

ellenőrizhettük az őrsszékhelytől nagyobb távolságokra levő idegenforgalmi szempontból frekventált 

vízterületeket, így Csongrád város térségét is. Turisztikai idényben főként a hétvégére koncentrálva 

jelentünk meg a város kül- és belterületén. 

 

A térségben jellemző jogsértések, az engedély nélkül vagy a meg nem engedett módon való 

horgászat, árvízvédelmi töltés engedély nélküli használata, tiltott fürdőzés, a hajózási szabályok 

megsértése, és a tulajdon elleni szabálysértés.  

 

Az év során a közrend és a közbiztonság további megszilárdítása érdekében hatékonyan felléptünk a 

bűncselekményt és szabálysértést elkövetőkkel szemben. Fokozott ellenőrzéseket hajtottunk végre a 

turisztikai idényben, valamint az ünnepnapokon, és hosszú hétvégéken.  

 

2. Közlekedésrendészeti –víziközlekedési - fürdőrendészeti ellenőrzések tapasztalatai 

 

Csongrád térségében kisebb létszámú hajózási létesítmények üzemelnek, és örömmel tapasztaltuk 

2019-ben, hogy egyre több rendelkezik hatósági engedéllyel. Egy-két esetben élőfához kikötést 

tapasztaltunk az úszólétesítmények kikötése során. Csongrádon 2 db közforgalmú úszóműves kishajó 

kikötő üzemelt a tavalyi évben, ami ellenőrzése során feltárt egy-két hajózási szabálysértés miatt 

eljárást indítottunk az üzemeltető ellen. 

 

A 2019-as esztendő az időjárás terén komoly kihívást nem jelentett az úszólétesítmények 

üzemtetőinek. A Tisza folyó nem jegesedett olyan mértékben hogy az úszólétesítmények a folyó 

jegébe fagytak volna, illetve a tárgyévben az azt megelőző évhez képest az úszólétesítmények a vízről 

időben felvételre kerültek és az üzemeltetőik időben megtették a kellő óvintézkedéseket. 

 

A folyószakasz 247 fkm-nél hajóhíd üzemel, ami közúti átjárást biztosít Csongrád – Csépa 

települések között. Ha a híd szétbontásra kerül, akkor az átkelést a két part között a köteles kompjárat 

biztosítja.  



A komp és révátkelőhely valamint a hajóhíd a hatályos jogszabályoknak megfelelően üzemelt 2019-

ben. A hajózásra alkalmasság személyi és tárgyi feltételei biztosítottak voltak.  

A folyószakaszt keresztbe elzáró tárgyak, mint a hajóhíd vagy a kompkötél veszélyforrások az 

ütközések miatt, ezért havi rendszerességgel ellenőriztük és a jövőben is, ellenőrizzük az ilyen 

hajózási létesítmények üzemeltetési szabályainak megtartását, valamint a vízi közlekedési szabályok 

betartását annak környezetében. 

 

Hajóhíd, komp és révátkelő helyeken elkövetett jellemző szabálysértések: 

 

- Hajóhíd megközelítésének biztonsági szabálya meg nem tartása. Több esetben tapasztaltuk, 

hogy a köteles komp megközelítésének víziközlekedés szabályait a vízijármű vezetők nem 

tartják be. (  50 méteres megközelítés tilalma,  a kötél alatti közlekedés tilalma )  

- A kompvezető vagy az üzemeltető által elkövetett jellemző jogsértés: a személyzet 

okmányainak szabálytalan vezetése, okmányok lejárta 

 

Csongrád város állampolgárai, akik rendelkeznek stégekkel, jelezték felénk, a folyószakaszon 

nagyobb teljesítményű kisgéphajók közlekedésének szabálytalanságát a hullámkeltés szabályainak 

megsértését.  

 

A fenti jogsértés kapcsán az érintett területeken fokozottabb vízirendészeti jelenlétet biztosítottunk, 

elsősorban a hétvégék során, továbbá az idei évben is kiemelt feladatként kezeljük a hasonló jellegű 

szabálysértések felderítését, lehetőség szerinti bizonyítását és megfelelő, differenciált szankció 

alkalmazását. 

 

A város területén a Tisza folyón, a tavalyi évben - a korábbi évekhez hasonlóan - kijelölt fürdőhely 

üzemelt. A turisztikai idényben szinte minden hétvégén megjelentünk a strand területén és 

ellenőriztük a szabad vizekben történő fürdőzés szabályainak megtartását és a kijelölt fürdőhely 

üzemelésének szabályosságát. Súlyosabb mulasztást nem tártunk fel az üzemelés kapcsán.  

Több esetben alkalmaztunk szóbeli figyelmeztetést illetve helyszíni bírságot a tiltott helyen történő 

fürdőzés miatt, elsősorban a strand területéről kiúszó személyekkel kapcsolatban.  

 

A Tisza folyó csongrádi szakaszán 2019 évben vízbefulladás nem történt.  

 

Hajózási baleset vagy hajózási esemény nem történt a múlt évben a csongrádi folyószakaszon. 

 

3. Közrendvédelmi feladatok tapasztalatai. 

 

A közterületi jelenlét során különös figyelmet fordítottunk a kiemelt idegenforgalmi területek és 

események biztonságára. Mindszenten a nyári rendezvénysorozat rendkívüli esemény nélkül 

lezajlott. 

A vízi szolgálatok során folyamatosan figyelemmel kísértük Csongrád térségében lévő 

üdülőterületeket, több esetben teljesítettünk gyalogos szolgálatot a vízparton. Minden igazoltatott 

személyt a térségben ellenőriztünk a körözési rendszerben. A térségben körözés alatt álló személyt 

nem fogtunk el. 

A területet érintően vízirendezvény megtartása iránti kérelem tárgyévben nem került benyújtásra. 

 

 

4. Vízirendészeti körzeti megbízott státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése 

 



A szegedi őrs IV. számú körzeti megbízotti működési területén – Csongrád térségében – Pál Zoltán 

c. r. ftzls. látja el 2017.10.01.-től a vízi körzeti megbízotti feladatokat. A 2019-es évben a körzeti 

megbízott a fogadó óráit minden hónapban megtartotta a csongrádi vízirendészeti objektumban. A 

megtartott fogadóórák alatt a lakosság részéről bejelentés nem érkezett hatóságunkhoz.     

 

Az információ átadás átvétel nagyon jól működik a szárazföldi és a vízi körzeti megbízottak között. 

A jó közbiztonság fenntartásának egyik alappillére a közös munka a közös cél elérésében.  

 

 

5. Szabálysértések és jogsértések alakulása 

 

A Szegedi Vízirendészeti Rendőrőrs teljes illetékességi területét érintő folyószakaszon 

elkövetett jogsértések és szabálysértések a következők voltak 2019-ben: 

 

- Hajózási szabálysértések (A vízi jármű vezetője a hajólevelet és a hajó vezetéséhez 

szükséges képesítést nem tartotta magánál a jármű vezetése során. Több esetben a csónak 

illetve a kishajó kötelező felszereléseinek hiánya miatt kerültek szabálysértési eljárások 

megindításra. Hajózási létesítmények üzemeltetési rendjére vonatkozó szabályokat nem 

tartottak meg az úszómű tulajdonosok és kikötő üzemeltetők. Köteles komp kifeszített kötele 

alatt közlekedtek a vízi járművel a vezetők. Hullámkeltés valamint a kötelező gondosság 

szabályait nem tartották be a vízi jármű vezetői, úszóműállások engedély hiánya, szabálytalan 

kikötések, kompüzem szabálytalansága is történt.) 

- Árvízvédelmi szabálysértések (Többségben a töltésközlekedési engedély hiánya volt a 

szabálysértés oka, illetve a parkolási tilalom megszegése) 

- Horgászati jogsértések (Jellemző jogsértés az engedély nélküli horgászat, meg nem engedett 

módon történő horgászat, valamint a méreten aluli halak kifogása.) 

- KRESZ szabályainak kisebb fokú megsértése (többségben lejárt vezetői engedéllyel 

történő vezetés, forgalmi engedély nincs a helyszínen, lejárt vagy forgalomból kivont 

gépjárművel való közlekedés, engedély nélküli vezetés.) 

- Tulajdon elleni szabálysértések (Fogási tilalom vagy méretkorlátozás alá eső hal kifogása, 

engedély nélküli fagyűjtés) 

- Tiltott fürdőzés (hajóútban, úszóműállások, kikötők 100 m-s körzetében kikötők) 

 

A Csongrád térségében elkövetett szabálysértések vonatkozásában a rendőrök differenciált 

szankciót alkalmaztak, az elkövetett cselekmény tárgyi súlyának, és társadalomra 

veszélyességének figyelembe vétele mellett.   

 

 

6. Együttműködések 

 

A 2019. év az együttműködés terén igen sikeres év volt. Tervszerűen, havonta történő 

szolgálatszervezéssel, egyeztetéssel működtünk együtt a Csongrád Megyei Rendőr -főkapitányság 

Határrendészeti Kirendeltségével, a Migrációs Osztállyal, a szárazföldi rendőrkapitányságokkal, a 

NAV Vámszervével, a Szegedi Vízimentő Szakszolgálattal, a Szegedi Herman Ottó 

Horgászegyesülettel, a Mindszenti Horgászegyesülettel, a Csongrád Megyei Horgászegyesülettel és 

azok szervezetivel.  

Közös munkafolyamatokat láttunk el a természetvédelmi őrökkel, vízügyi szakemberekkel, a 

hajózási hatóság munkatársaival, és a polgárőr csoportok tagjaival. 

 



Csongrád térségében az együttműködés a Csongrád Rendőrkapitányság állományával, a 

Sporthorgász Egyesülettel, a HECSMSZ halőreivel, a Körös-Maros és a Kiskunsági Nemzeti Park 

természetvédelmi őreivel, valamint a vízügyi szakemberekkel és a hajózási hatóság munkatársaival 

valósult meg.  

 

III. 

ÖSSZEGZÉS ÉS A 2020. ÉVRE VONATKOZÓ CÉLKITŰZÉSEK 

 

1. Összegzés 

 

A rendőrőrs a hatályos normáknak megfelelően végezte tevékenységét. Az állomány tevékenységét 

– tekintettel arra, hogy a vízirendészeti rendőrkapitányság speciális jellege miatt erősen kötődik az 

idegenforgalomhoz, valamint a szabadidős tevékenységekhez – jelentősen befolyásolja a 

változékony időjárás, a Tisza folyó mindenkori vízállása, valamint egyéb gazdasági tényezők.  

A fentiek ellenére a rendőrőrs a célkitűzéseit elérte, a lehetőségeinkhez mérten biztosítottuk a 

működési területünkön tartózkodó állampolgárok személy - és vagyonbiztonságát, a víziközlekedés 

rendjét. Az őrs együttműködési tevékenysége a társzervekkel, az önkormányzatokkal, az állami és 

társadalmi szervezetekkel kiemelkedő volt 2019-ben is. 

 

A csongrádi önkormányzattal kitűnő kapcsolatot sikerült kialakítani. A 2019-es turisztikai idény 

rövidnek bizonyult – a sokszor hétvégre eső csapadékos rossz idők a szezon eleji magasabb vízállás 

kevesebb forgalmat generált a folyón illetve annak vízpartján.  

Víziközlekedési baleset, hajózási rendkívüli esemény nem történt. 

 

A rendszeres önképzések és a szervezett továbbképzések is hozzásegítenek az egyéni fejlődésükhöz, 

szakmai hozzáértésükhöz.   

Megállapítható, hogy Csongrádon a működési területünk sem szabálysértésileg, sem 

bűnügyileg nem fertőzött. A lakosság és az ide látogató turisták szubjektív közbiztonságérzetét 

a víziközlekedési és fürdőrendészeti szabályok betartatásával 2019-ben sikerült megőrizni és 

tovább erősíteni. 

 

2. Kitűzött feladatok 2020. évre 

 

 Együttműködőkkel, önkormányzatokkal, társszervekkel kialakított kapcsolatok kiszélesítése, 

elmélyítése, a további jó kapcsolat fenntartása. 

 A lakosság és az egyéb szervek, szervezetek szubjektív közbiztonság érzetét befolyásoló 

tulajdon elleni szabálysértések megelőzése, kiszűrése, felderítése. 

 Illetékességi területen jellemző vízirendészeti szabálysértések, bűncselekmények 

visszaszorítása, megelőzése. 

 Komp és révátkelőhelyek, kikötők és úszóművek folyamatos és visszatérő ellenőrzése. 

 A vízi közlekedésben érintett járművek vezetőinek alkoholos vagy bódult befolyásoltság 

ellenőrzésének fokozása. 

 Működési területünket érintő rendezvények ellenőrzése, felügyelete. 

 A kijelölt szabad fürdőhelyek, azok üzemelésének, a kijelölő határozatban előírt feltételek 

meglétének folyamatos ellenőrzése. 

 Nem kijelölt fürdőhelyek visszatérő ellenőrzése.  

 Árvízvédelmi helyzetben a szükséges soron kívüli intézkedések megtétele, életmentés, és 

anyagi javak biztonságba helyezése.  



 Tanintézményekben oktató anyag terjesztése a víziközlekedésről, fürdőrendészetről, jégen 

tartózkodásról. Balesetmegelőzési tevékenység folyamatos végzése.(KMB keresztül) 

 A lakosság Rendőrségbe vetett bizalmának további erősítése a rendőri jelenlét fokozása. 

 Közrend, közbiztonság, határrend megszilárdítása, következetes, hatékony és arányos rendőri 

intézkedések foganatosítása. 

 

Szeged, 2020. április 21. 

 

            

 

 Fischer Gábor r. őrnagy  

 őrsparancsnok 

 

Egyetértek: 

 

 

 Illés Gergely r. őrnagy 

 rendészeti osztályvezető 

 

 

 

Jóváhagyom:  

 

 

  Busi László r. ezredes  

  rendőrségi főtanácsos 

   kapitányságvezető 
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