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 a határozat mellékletét képező Bocskaikert község Bűnmegelőzési és 

Közbiztonsági Koncepciójában foglaltakkal egyetért. 
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adjon tájékoztatást. 
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1. melléklet a 55 /2018. (V. 31.) KT határozathoz 

 

Bocskaikert Község 

 Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepciója 2018-2025 

1. ÁLTALÁNOS MEGÁLLAPÍTÁSOK − HELYZETBEMUTATÁS 

Bocskaikert Debrecentől északra mintegy 10 km-re van. Igazgatási területe Debrecennel és 

Hajdúhadházzal határos. Belterületének keleti oldalát a 100-as számú Budapest-Záhony törzshálózati 

vasútvonal érinti, az észak-déli tengelye a 4-es számú Budapest-Záhony országos főút. Egyéb közúti 

kapcsolatai a szomszédos településeket érintő országos mellékutak közvetítésével adottak. Bocskaikert 

belterülete 10,89 km2, valamint két külterülettel rendelkezik, Rákóczikerttel és Monostordűlővel ahol 

2017. január 1-jén összesen 606 fő állandó lakos él. Összességében Bocskaikert község közigazgatási 

területén 2018. január 1-jén 3432 fő az állandó lakosok száma.   

 

Az önkormányzat arra törekszik, hogy felelős döntéseivel kiszámítható és biztonságos környezetet 

teremtsen az itt élők számára. A közbiztonság közügy, a probléma össztársadalmi, éppen ezért a 

megoldásnak is annak kell lennie. A község lakóinak jól felfogott érdeke, hogy megakadályozzuk a 

bűnözés továbbterjedését.  Meggyőződésünk, hogy az önkormányzatnak a lakossággal, rendőrséggel, 

közintézményekkel és a polgárőrséggel összefogva ez a feladat megoldható.  

 

Ma még helyzetünk olyan, hogy történelmi esélyünk van a biztonság fenntartására és reményeink szerint 

a javítására. Ezért el kell készíteni egy olyan társadalmi programot, amely a biztonság javítása, a bűnözés 

elleni, összefogás érdekében elemzi és prognosztizálja a várható folyamatokat, valamint ajánlásokat tesz 

a széles körű összefogásra épülő tennivalókra.  

 

Bocskaikertben polgárőrség működik. A Bocskaikerti Polgárőr Szövetség 15 főből áll, főként aktív 

dolgozókból, akik hétvégén és az éjszakai órákban végeznek járőrözést a faluban. Körzeti megbízott is 

dolgozik a községben. 



1.1. Bűnügyi-közbiztonsági helyzet Bocskaikertben 

A településen, illetve ahhoz tartozó illetékességi területeken az ismertté vált bűncselekmények 

elsősorban az anyagi haszonszerzés céljából valósultak meg. Az ismerté vált bűnelkövetők alapján 

megállapítható, hogy a bűncselekmények nagy részét nem helyi lakosok követték el, hanem olyan 

személyek, akik kifejezetten azért érkeztek Bocskaikertbe, hogy bűncselekményt kövessenek el, 

illetőleg megjelentek az un. utazó bűnözők is. 

 

Bűnügyileg fertőzött terület a Rákóczikert, ahol a ritkán látogatott hétvégi házak megfelelő célpontnak 

bizonyultak az elkövetők számára. Ezen a területen valósult meg a legtöbb bűncselekmény, mind 

vagyon elleni, mind a személy elleni és garázda jellegű cselekmények.   

 

Az elemzések és az ismerté vált bűncselekményektől beszerzett adatok alapján megállapítható, hogy a 

vagyon elleni cselekményeket elkövető személyek körében kedvelt terület, megfelelő „vadászterület” 

Bocskaikert, a folyamatos fejlődése, a nagyértékű lakóépületek számának növekedése és az építkezések 

száma miatt.  

Az utóbbi időkben a rendőrség szakszerű fellépése, a rendszeres járőrözés miatt csökkent ezen 

bűncselekmények száma. 

1.2. Közlekedésbiztonság 

A közúti közlekedés biztonságát Magyarországon nem elsősorban a személyi sérüléses balesetek száma, 

hanem azok súlyossági foka veszélyezteti. A közlekedési baleseteknél a leggyakrabban előforduló 

baleseti okok a gyorshajtás, figyelmetlenség, illetve az elsőbbség meg nem adása, ittas vezetés.  

Bocskaikert község közbiztonsági helyzetét nagyban meghatározza a települést ketté szelő 4-es számú 

főútvonal, valamint a 365-ös számú elkerülő út. A gyorshajtások miatt több halálos baleset is történt 

ezen a szakaszon.  

A község központjában a jelzőlámás gyalogátkelő helyen reggelente iskolaidőben a polgárőrség részéről 

egy személy rendszeresen biztosítja a gyermekek biztonságos átkelését. A gépjárművek részéről a 

piroson történő áthajtás rendszeres. A sárga villogó megépítésével az óvoda és a humánszolgáltató 

megközelítése is biztonságosabbá vált. 

Tanítási időben a Baross Gábor úton reggelente nagy a forgalom, esetenként a szabálytalan megállás. A 

rendőrség alkalomszerűen figyelmezteti a szülőket a közlekedési szabályok betartására. 

 2. A CSELEKVÉSI PROGRAM ALAPELVEI  

2.1. A bűnmegelőzés 

Bűnmegelőzés (az Európa tanács 2001. május 28-án hozott döntése értelmében): minden olyan 

intézkedés és beavatkozás, amelynek célja vagy eredménye a bűnözés mennyiségi csökkentése, az 

állampolgárok biztonság érzetének minőségi javítása, történjék az a bűnalkalmak csökkentésével, a 

bűnüldözést előidéző okok hatásának mérséklésével, vagy a sértetté válás megelőzésével. 

2.2. Alkotmányos követelmények a bűnmegelőzéssel kapcsolatban 

A jogállamiság elve 

A bűnmegelőzés szabályozott keretek között zajló, felelősséggel járó olyan tevékenység, amelynek 

érvényesítése során tiszteletben kell tartani az emberi jogokat, követni kell az alkotmányos jogállam 

elveit. Ezért bűnmegelőzés címén nem lehet kényszerítő vagy megbélyegző bánásmódot alkalmazni. A 

bűnmegelőzési feladatok meghatározásánál tekintettel kell lenni arra, hogy a bűnözéssel kapcsolatos 



problémák eltérően érintik a nőket, a férfiakat, a fiatalokat és az időseket. Emellett figyelembe kell venni 

a kulturális különbségeket és a kisebbség eltérő szokásait. 

Az arányosság elve 

Az arányosság elvének megfelelően kell kiválasztani a beavatkozás módját, egyben törekedni kell az 

egyéni autonómia és a közösségi kontroll egyensúlyára. Figyelemmel kell lenni a bűnmegelőzési 

intézkedések megválasztásánál az emberi jogok, a potenciális áldozatok, az elkövetők és harmadik 

személyek szabadságjogainak tiszteletben tartására. 

A társadalmi kirekesztés elkerülése 

A társadalmi bűnmegelőzés rendszere az igazságosság elvén alapul. Az ennek érdekében foganatosított 

intézkedések, valamint a bűnözéstől való félelem növelheti különösen a bűnelkövető fiatalokkal, a 

börtönviseltekkel, a szenvedélybetegekkel, a hajléktalanokkal, a szegényekkel, a cigányokkal szembeni 

előítéleteket. Ezért törekedni kell a társadalmi kirekesztés elkerülésére, az előítéletek megszüntetésére, 

valamint a biztonsághoz fűződő érdekek érvényesítésére. 

Az együttműködés elve 

Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) 

együttműködik a bűnmegelőzési feladatok végrehajtása során minden olyan személlyel, szervezettel és 

szerveződéssel, amely a bűnmegelőzési helyi feladatainak végrehajtásában részt vesz. 

3. A KONCEPCIÓ CÉLJA 

A Képviselő-testület a bűncselekmények megelőzése és az ifjúság érdekében megalkotja Bocskaikert 

Község Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepcióját (továbbiakban: Koncepció). 

 A koncepció célja, hogy: 

 Csökkentse a bűnelkövetési alkalmakat, illetve a negatív, bűnözéshez vezető környezeti 

tényezők hatását; 

 Csökkentse az áldozattá válás kockázatát; 

 Növelje az emberek biztonságérzetét;  

 Elősegítse –már gyermekkortól kezdődően – a jogkövető magatartást, valamint a konfliktusok 

erőszakmentes elhárításának módszereit; 

 Megfogalmazza a gyermek- és ifjúságvédelemből adódó feladatokat,  

 Meghatározza azokat a prioritásokat és beavatkozási területeket, amelyek védelme 

kiemelkedően fontos az Önkormányzat területén; 

 Elősegítse minden olyan intézkedés megtételét, amely a bűnmegelőzés érdekében szükséges. 

4. A KONCEPCIÓ RÉSZTVEVŐI 

A Képviselő-testület koordinálja a Koncepció célkitűzéseinek megvalósítását, a Koncepcióban 

meghatározott feladatok végrehajtását. Ezen célok elérésében, illetve feladatok végrehajtásában 

együttműködik különösen az iskolai, óvodai intézményekkel, a Bocskaikerti Humánszolgáltató 

Központtal, a körzeti megbízottal, a Polgárőr Szövetséggel, a helyi civil szervezetekkel és társadalmi 

önszerveződésekkel, az egyházakkal, a védőnővel, a pedagógusokkal és a háziorvossal. 

Együttműködés civil szervezetekkel és társadalmi önszerveződésekkel 



Mivel a társadalmi bűnmegelőzésben a helyi civil szervezeteknek és társadalmi önszerveződéseknek 

kiemelkedő szerepe van, ezért a Képviselő-testület támogatja azokat a szervezeteket, amelyek 

alapszabályzatukban célul fogalmazták meg az alábbi tevékenységeket: 

 Gyermek- és ifjúságvédelem,  

 Áldozatvédelem,  

 Nevelés, mentálhigiéné (konfliktuskezelés, problémamegoldás, személyiségfejlesztés), 

 Egészségvédelem (alkoholizmus és / vagy kábítószer használat megelőzése, dohányzás 

veszélyeire való felhívás), 

 Az életmód, az életminőség javítása, 

 Kiszolgáltatottság (jogi, anyagi stb.) csökkentése, megszüntetése, 

 Közbiztonság védelme, 

 Szabadidő hasznos eltöltése, 

 Környezet védelme (tárgyi, természeti környezet védelme), 

 Műemlékvédelem (rongálások megelőzése stb.). 

5. KIEMELT BEAVATKOZÁSI TERÜLETEK BOCSKAIKERTBEN 

A Képviselő-testület meghatározza azokat a prioritásokat és beavatkozási területeket, amelyek védelme 

különösen fontos. Ezek a prioritások a társadalmi bűnmegelőzési stratégia leghangsúlyosabb pontjai, 

amelyek a leghatékonyabbnak ígérkező komplex beavatkozási célcsoportok és területek 

meghatározásait jelentik. 

 Stratégiai célkitűzések szintje: Az életminőséget javító közbiztonság megteremtése, a bűnözés 

csökkentése;  

 Átfogó célkitűzések szintje: A település biztonságának javítása; A bűnmegelőzés a helyi 

társadalompolitika integrált részévé váljon; Partnerség megteremtése a bűnmegelőzés szereplői 

között 

 Specifikus célkitűzések szintje: A lakók biztonságérzetének erősítése; A bűnözést keltő okok 

hatásának csökkentése; Szakmaközi koordináció; Konfliktusok erőszakmentes feloldása; A 

sértetté válás, az ismételt sértetté válás csökkentése; A kisközösségi integráció és kontroll 

fokozása 

 A bűncselekmény erkölcsi, anyagi kárának mérséklése: A bűnözői életmód kialakulásának 

megelőzése; Az áldozat-segítés 

 A jogkövetés erősítése: A bűnelkövetési alkalmak korlátozása; A bűnmegelőzéssel kapcsolatos 

ismeretek növelése 

5.2. Prioritások a bűnmegelőzésben Bocskaikert község területén: 

1. A gyermek- és ifjúságvédelem, különösen a gyermek- és fiatalkori bűnözés megelőzése, 

csökkentése. 

2. A község biztonságának fokozása. 

3. A családon belüli erőszak megelőzése. 

4. Az áldozattá válás megelőzése, az áldozatok segítése. 

5. A bűnismétlés megelőzése. 

6. Közösségi probléma megoldás. 

5.2.1. Gyermek- és ifjúságvédelem 

Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testülete kiemelt feladatának tekinti a helyi gyermekek 

és ifjúság védelmét, a fiatalkori bűnözés megelőzését, illetve csökkentését. Ezért olyan jelzőrendszer 

kidolgozását tűzi ki célul, mely megvalósulása után rendszeres információt szolgáltat a gyermekek és 



az ifjúság helyzetéről, segítve így azon problémák feltárását és megoldását, melyek a bűnmegelőzési 

feladatok végrehajtásához szükségesek. 

A gyermekek és az ifjúság helyzetének vizsgálata során kiemelt szerepe van a családoknak, a 

Bocskaikerti Humánszolgáltató Központnak, az oktatási intézményeknek, a civil szervezeteknek és 

társadalmi önszerveződéseknek, az egyházaknak, a háziorvosnak és a körzeti megbízottnak. 

5.2.2. A község biztonságának fokozása 

Életminőséget javító közbiztonságot és nyugodt társadalmi körülményeket kell teremteni. A körzeti 

megbízottal és polgárőrséggel együttműködve kell visszaszorítani a helyi bűnözést. A helyi civil 

szervezetek és társadalmi önszerveződések bűnmegelőzési célkitűzéseit támogatni kell. Érvényesíteni 

kell a közösségi és a személyes biztonság szempontjait oly módon, hogy a lakosságot be kell vonni abba 

a felelősségteljes munkába, amellyel csökkenthető a bűncselekmények, szabálysértések száma. 

Ennek érdekében elsősorban az alábbi cselekmények, elkövetését kell megakadályozni: 

- lopás, betöréses lopás 

- rongálás 

- jogtalan elsajátítás 

- testi sértés (közterületen megnyilvánuló, közintézmények területén, illetve családon belül) 

- rágalmazás 

- becsületsértés 

- közlekedési bűncselekmények, vasúti közlekedés biztonsága elleni bűncselekmények, 

szabálysértések 

- csalás 

- garázdaság 

6. A KONCEPCIÓ MEGVALÓSULÁSA 

A Képviselő-testület az önerőből való finanszírozás mellett, pályázati úton nyert támogatásból, illetve 

támogatásokból kíván fellépni a koncepcióban megfogalmazott helyi bűnmegelőzés érdekében. 

A biztonságosabb Bocskaikert reményében a Koncepcióban megfogalmazott feladatok végrehajtását a 

Képviselő-testület ciklusonként értékeli, illetve a változó körülményeknek megfelelően felülvizsgálja, 

hogy gyorsan reagálva tudja megoldani, kezelni a felmerülő problémákat.  

Bocskaikert, 2018. május 23. 

 

              Szőllős Sándor sk. 

       polgármester 

 

 

 

 

Bocskaikert, 2018. május 31. 

A kivonat hiteléül:  

 



________________________ 

Gonda Lajosné  

jegyzőkönyvvezető 


