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Határrendészeti Kirendeltség 

Létavértes

Határszakasz hossza: 29 987 m

Átkelőhely:
Létavértes – Székelyhíd Közúti 

Határátkelőhely

Illetékességi terület :      714,87 km2,

15 település

Összlakosság :   43 767 fő 

turoc
Beírt szöveg
Elfogadva: 48/2022.(V.26.)Öh. 



I. Bevezetés 

 

A Határrendészeti Kirendeltség Létavértes (a továbbiakban: Kirendeltség) a Hajdú-Bihar 

Megyei Rendőr-főkapitányság alárendeltségébe tartozó helyi szervként hajtja végre feladatait. 

Alapfeladata a határforgalom ellenőrzése Létavértes-Székelyhíd Közúti Határátkelőhelyen (a 

továbbiakban: határátkelőhely), továbbá Magyarország és a Román Köztársaság államhatára 

29 987 méter hosszú szakaszán a határ őrizete és a határrend fenntartása. A Kirendeltség 

illetékességi területe átfedésben van két rendőrkapitányság illetékességi területével, aminek 

következtében feladatrendszere elengedhetetlenül kiegészül egyéb rendőri feladatokkal is.  

 

II. A 2021. évre kitűzött célok és feladatok megvalósulása 

 

A Kirendeltség személyi állománya a 2021. évi munkáját hatékony, ügyfélbarát, tisztességes 

szolgálatellátás és magas szakmai színvonal jellemezte. A Kirendeltség állománya törekedett 

arra, hogy mind az állampolgárok, mind az elöljárók részéről megfogalmazott elvárásoknak 

eleget tegyen. A Kirendeltség állománya megértette a 2021. évre kitűzött célokat, a szakmai 

feladatokat pedig koronavírus-világjárvány (a továbbiakban: koronavírus-járvány) ellenére is 

végrehajtotta. 

 

A 2021. évben fő feladatként jelentkezett 

- a határátkelőhelyen a határforgalom ellenőrzése, a tiltott határátlépések, közokirat-

hamisítások, emberkereskedelem és embercsempészet felfedése; 

- az illegális migráció elleni eredményes és hatékony fellépést biztosító határőrizeti és 

mélységi ellenőrzési feladatok követelményszintű végrehajtása együttműködve a 

szomszédos Román Határrendőr Felügyelőség Kirendeltségeivel; 

- a koronavírus-járvány alakulásának függvényében meghatározott rendőri feladatok 

végrehajtása.  

 

A Kirendeltség állománya a Schengeni Határellenőrzési Kódexben, a vonatkozó európai 

uniós és nemzeti jogszabályokban rögzített elvárások szem előtt tartásával tervezte és 

szervezte meg – a román társhatóságokkal szorosan együttműködve, egymást kiegészítve – a 

határátkelőhelyek közötti határszakaszok őrizetét, a határrend fenntartását, végezte a 

határforgalom ellenőrzését.  

 

III. Határrendészeti szakterület 

 

A 2021. évben a Magyarországra engedély nélkül vagy nem megengedett módon érkező 

tiltott határátlépést elkövető illegális migránsok elkövetési módjaiban a 2020. évhez 

viszonyítva nem volt jelentős változás, többségük még mindig a zöldhatáron lépi át hazánk és 

így a schengeni térség határát.   

 

A Kirendeltség illetékességi területén a tiltott határátlépést elkövetők számában a 2014. évi 

növekedést követően egy erős visszaesés volt tapasztalható, azonban az elmúlt 5 évben – a 

2018. évtől eltekintve – a számadatok minden évben megközelítették a 2014. évi mértéket. 

Magyarázatként szolgál e jelenségre az illegális migráció Magyarország déli határszakaszáról 

a magyar-román határra történő átrendeződése.  

 

A bekövetkezett tiltott határátlépések elemzése, értékelése során megállapítható, hogy a 

Kirendeltség a valószínű, illetve a kiemelt irányokat megfelelően határozta meg. A tiltott 

határátlépők egy része továbbra is Romániában legálisan tartózkodó személy volt (vízummal 



rendelkezett vagy menekültügyi eljárás alatt állt), másik része viszont már Románia területére 

is illegálisan érkezett. 

 

IV. Határőrizeti tevékenység 

 

A Kirendeltség illetékességi területe nem változott, 15 település közigazgatási területén 

714,87 km2-en hajtjuk végre feladatainkat, a lakosság lélekszáma 43 767 fő.  

 

 A határátkelőhelyen kívüli határszakaszok őrizete folyamatos, ami alapvetően az illetékességi 

terület határközeli településeinek (Álmosd, Kokad, Létavértes, Pocsaj, Kismarja) térségében 

történő járőrszolgálatok ellátásával biztosított. A határőrizet az ezeken kívüli területeken a 

településeken átvezető nagyobb forgalmú útszakaszokon és az illegális migráció áthaladási 

csomópontjain mozgó és okmányellenőrző szolgálatot ellátó határrendészekkel kerül 

végrehajtásra. A határőrizeti tevékenységünk több vonalas, térben és időben folyamatos. 

 

A 2021. évben a határrendészeti tevékenységünk alapvetően biztosította a Kirendeltség közel 

30 kilométer hosszú határszakaszának őrzését, védelmét. A járőrök a 2021. év végéig közel 

25 000 órát töltöttek el közterületen ezzel is növelve az állampolgárok szubjektív 

közbiztonságérzetét. Ezen túlmenően több alkalommal hajtottunk végre fokozott ellenőrzést 

annak érdekében, hogy a Kirendeltség illetékességi területén a közlekedés biztonságosabbá 

váljon. 

 

A román határőrizeti szervekkel a koronavírus-járvány megjelenéséig havi rendszerességgel, 

illetve szükségszerű alkalmakkor megtartott vezetői megbeszéléseken egyeztettük az erők és 

eszközök alkalmazását. 

 

Az illegális migráció megelőzése, valamint a hatékony közrendvédelmi tevékenység 

érdekében a Kirendeltség folyamatosan közös járőrszolgálatot működtetett a szomszédos 

rendőrkapitányságok rendőrőrseivel. Az előző évekhez hasonlóan a 2021. évben a 

legintenzívebb kapcsolatot a Létavértesi Rendőrőrssel és a Pocsaji Rendőrőrssel alakítottunk 

ki, a közös járőrszolgálatok növelése révén egymást kölcsönösen segítettük.  

 

A Kirendeltség és a polgárőr egyesületek együttműködése megfelelő szintű, amit a 

törvényesség, a mellérendeltség és a kölcsönösség jellemzett. Az együttműködés a vonatkozó 

jogszabályokban és az együttműködési megállapodásban megfogalmazottak szerint valósult 

meg, ami eredményesen segítette a határellenőrzés során elért eredmények megtartását, a 

települések közbiztonságának erősödését. A 2021. évben a Kirendeltség állománya a 

koronavírus-járvány miatt nem látott el közös szolgálatot a polgárőr egyesületekkel, azonban 

folyamatos kapcsolattartással és információáramlással törekedtünk a közbiztonság és a 

közrend biztosítására, valamint az illegális migráció elleni hatékony küzdelemre.  

Létavértes Város Önkormányzata 4 fős mezőőri szolgálatot működtet. A korábban kialakított 

nagyon jó kapcsolatot sikerült megtartani a mezőőrökkel a 2021. évben is, akikkel a 

koronavírus-járvány miatt közös szolgálatellátás nem valósult meg. 

 

A közös szolgálatokat tekintve a koronavírus-járvány a magyar-román közös 

járőrszolgálatokra is rányomta bélyegét, ugyanis a 2020. március közepéig havi 2 alkalommal 

megvalósult szolgálatok a 2021. évben már tervezésre sem kerültek.  

 

Összességében elmondható, hogy valamennyi együttműködő partnerrel korrekt 

munkakapcsolatot alakítottunk ki az elmúlt évek során. 



V. Határforgalom alakulása 

 

A határátkelőhelyen 2007. január 1. óta a magyar-román közös, kézből-kézbe – egy 

megállásos – határforgalom-ellenőrzés Magyarország területén folyik. A határátkelőhely a 

nemzetközi forgalom számára megnyitott, személy- és áruforgalmat a 7,5 tonna össztömeget 

meg nem haladó gépjárművek számára korlátozott nyitvatartási időben bonyolít. 

 

A Pocsajt Roşiorival összekötő útszakaszon megnyitott ideiglenes határátkelőhely a magyar 

és a román állampolgárok számára nyújt lehetőséget a határátlépésre korlátozott nyitvatartási 

időben, szombatonként 09.00 órától 17.00 óráig. Az ideiglenes határátkelőhely csak 

személyforgalmat bonyolít. A járványügyi korlátozások okán Pocsaj-Roşiori ideiglenes 

határátkelőhely 2020. március 14. és 2021. június 26. között nem nyithatott meg. 

 

A koronavírus-járvány miatt bevezetett intézkedések a határátkelőhelyen átlépésre jelentkező 

személyek és járművek számában is tetten érhetők. A határátkelőhely forgalma 2020 

márciusától fokozatosan, de változó mértékben, a szigorított, majd később enyhített utazási 

korlátozások miatt drasztikus mértékben csökkent. A határforgalom a 2021. évben a 

koronavírus-járvány előtti mértékhez képest még mindig csökkenést mutatott. Számításaink 

és a jelenlegi tendenciát figyelembe véve a határátkelőhely forgalma a 2024. évben fogja 

elérni, esetlegesen meghaladni a 2019. évi forgalmi adatokat. 

 

A határátkelőhely a 2021. év nagy részében csak a munkavállalók részére volt megnyitva. A 

nyári hónapok során az államhatáron átlépőkre is enyhébb szabályok vonatkoztak, majd a 

határátlépés feltételei a magyar fél részéről változatlanok maradtak, a román fél részéről a 

beléptetési feltételek ismét szigorodtak. A határátkelőhelyen a 2021. évben 131 471 jármű és 

272 845 személy lépett át, ami a 2020. évhez képest kb. 50-52%-os emelkedést jelent, azonban 

a 2019. évi forgalomnak még mindig csak a felét teszi ki. 

 

A határátkelőhely forgalmának döntő többségét, 63,6%-át a román, megközelítőleg 

egyharmad részét, 34,6%-át a magyar és elenyésző számban az egyéb állampolgárok tették ki. 

A magyar és a román állampolgárok teljes személyforgalomhoz viszonyított aránya – a 

koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozó intézkedéseknek is köszönhetően – 98,2% 

volt. Az átlépések döntő többségében az utasok személyi igazolvánnyal jelentkeznek 

határátlépésre.  

 

A 2021. év folyamán a ki- és belépő forgalom közel azonos aránya volt jellemző. A 

határforgalom 2018. évtől tapasztalt erőteljes emelkedését követően a koronavírus-járvány 

miatt 2020 márciusában megtorpant. A 2021. év járműforgalma a 2020. évhez képest jelentősen 

nőtt, ugyanakkor a 2019. év adataihoz viszonyítva a személygépjármű-forgalom 52,4%, míg a 

tehergépjármű-forgalom 43,1%. Az átléptetett utasok számában korábban tapasztalt drasztikus 

csökkenést követően 2021 májusától érzékelhető növekedés volt tetten érhető, ami az újabb 

korlátozó intézkedések bevezetése után az év végén is megközelítette a havi 20 000 főt. 

 

VI. Jogellenes cselekmények alakulása 

 

A Kirendeltség állománya által végrehajtott intézkedések törvényesek, szakszerűek voltak, az 

elkészített dokumentumok az alaki és tartalmi követelményeknek megfeleltek. A végrehajtó 

állomány felkészültségére kiemelt figyelmet fordít a Kirendeltség vezetése. 

 



A Kirendeltség illetékességi területéhez tartozó határszakaszon a 2021. évben 7 esetben 62 

fővel szemben kellett intézkedni, akik Románia irányából tiltott módon lépték át az 

államhatárt. Az idegenrendészeti eljárást követően 3 afgán, 10 indiai, 1 marokkói, 2 pakisztáni, 

3 srí lankai, 33 szír, 10 török állampolgár került átadásra a román határőrizeti szerv részére.   

 

A határnyiladék karbantartása kapcsán esetenként továbbra is megfigyelhető a 

határnyiladékkal határos mezőgazdasági területek művelői részéről az ún. nyiladékbeszántás, 

amivel kapcsolatban az érintettek részére figyelemfelhívással éltünk.    

 

VII. Összegzés, kitűzött feladatok 

 

A Kirendeltség a 2021. évben eredményesen látta el alapfeladatait és elérte a kitűzött célokat. 

A kirendeltségi feladatrendszerrel, az elvárásokkal a személyi állomány azonosulni tudott, 

megértette azt, hogy az európai uniós kritériumoknak megfelelő szervezetben milyen szerep 

és feladat tartozik személyéhez. A Kirendeltség teljes személyi állománya feladatának tekinti 

a lakossággal, az együttműködő szervekkel, valamint a civil szervezetekkel való jó 

kapcsolatok kialakítását, fenntartását, fejlesztését. Fontosnak tartom, hogy a szolgálatellátás 

során kivívjuk az állampolgárok elismerését, mivel megítélésem szerint a jó eredmények 

egyik alapfeltétele a lakosság megfelelő támogatása.  

 

A 2022. évre kitűzött feladatokat alapvetően a Rendőrség számára meghatározott ágazati 

célkitűzések és szervezeti teljesítménycélok határozzák meg, így kiemelt feladatot jelent 

továbbra is 

- 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, 

- 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 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,  

- 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 

közbiztonság fenntartását szolgáló arányos intézkedésekkel a nemkívánatos 

társadalmi és gazdasági hatások mérsékléséhez is hozzájárul.  

 

Létavértes, időbélyegző szerint 

 

 

Berde László r. alezredes 

határrendészeti kirendeltségvezető 
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Szabálysértési feljelentések és a kiszabott helyszíni bírságok száma 
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2010-2021. évek statisztikai kimutatása 

Határrendészeti Kirendeltség Létavértes 
 

 



Közterületi jelenléti erő (fő) 

2021. év havi adatai 

Határrendészeti Kirendeltség Létavértes 
 

 
 

Tényleges közterületi szolgálati idő (óra) 

2021. év havi adatai 
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Tiltott határátlépés és kísérlete szabálysértések száma 
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Külföldiek rendészetével kapcsolatos szabálysértések száma 
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Személyforgalmi statisztikai adatok 
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