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Bevezetés 

 

A Szentendrei Rendőrkapitányság 2015. évben tovább haladt a szervezett belső működése 

fejlesztésének, illetve az állomány munkavégzési színvonalának javítása útján.  

Az előző év erőfeszítései és az elért sikerek biztosították azt a bázist, melyről a szervezet újra 

elrugaszkodhatott és még hatékonyabban tudta végezni a munkáját. 

Rendőrkapitányságunk leterheltsége alapvetően nem változott. Teljes terülte az agglomerációt 

érinti. A Pilisi Nemzeti Park több mint egynegyede, valamint Budapesttel közvetlen 

összeépülése miatt, továbbá az M0-ás híd, mely a 11-es főközlekedési utat az ország egyik 

legforgalmasabb útjává tette. Fellehetőek továbbá területünkön nagyáruházak, bányatavak és 

nagy a turista forgalom minden évszakban. Fontos tényező volt azonban, az országos 

migrációs helyzet kapitányságra kivetülő terhe, mely újra és újra igényelte a munkavégzés 

rendjének átalakítását, újraszervezését.  

A bűnügyi felderítési mutatók vonatkozásában jelentős javulás figyelhető meg a 2014-es 

évhez képest, az elrendelt nyomozások számának csökkenése mellett. A közrendvédelmi 

szolgálat mutatói, javulást mutatnak, a közterületi órák száma nőtt. A Közlekedésrendészeti 

Osztály az általa folytatott nyomozások több mint felét bíróság elé állítással fejezte be, a 

felderítési mutató növelése mellett. Jól kimutatható javulási tendencia észlelhető a szakmai 

vonatkozásokban, mindezek mellett a kapitányság lakosságorientált közösségi működését 

több az illetékességi területen tevékenykedő szervezet intézmény is visszajelezte. 

I. A közbiztonsági helyzet értékelése 

1. A bűnügyi helyzet bemutatása 

 

A regisztrált bűncselekmények számát, valamint a kiemelt bűncselekmények számát tekintve 

2015. évben az ENYÜBS adatok alapján csökkent a rendőri eljárásokban regisztrált 

bűncselekmények száma. A kiemelt bűncselekmények száma még ennél is jelentősebben 

csökkent arányaiban. A kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozás- eredményességi 

mutatója a 2014. évhez képest gyakorlatilag közel megduplázódott. A lakosságot leginkább 

irritáló, közterületen elkövetett bűncselekmények esetében csökkenést sikerült elérni, még a 

közterületen történt, kiemelten kezelt bűncselekmények esetében is.  

A 2015. évi eredményelvárások I.-XII. havi ENYÜBS adatai alapján eredmény csak a 

nyomozás átlagos időtartama, a bíróság elé állítások aránya, a betöréses lopások, gépkocsi 

lopások, valamint kábítószer kereskedelem vonatkozásában nem haladta meg az elvárt szintet, 

azonban ezen adatok is lényegesen kedvezőbbek, mint a korábbi időszakban.  

Az ENYÜBS statisztikai adatok alapján regisztrált bűncselekmények száma (lezárt ügyek) 

2014. évhez képest jelentősen növekedett. Ennek egyik oka az lehet, hogy 2013-ban az öt év 

távlatában is a legkevesebb ügy került lezárásra, így a 2013-ban elrendelt nyomozások egy 

része csak 2014. évben került befejezésre, negatívan befolyásolva így a regisztrált 

bűncselekmények számát, továbbá a vizsgált időszakban több száz eredményes nyomozás 

került rögzítésre a statisztikai rendszerben, mely szintén hozzájárult a regisztrált 
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bűncselekmények számának emelkedéséhez. A legfertőzöttebb települések közé továbbra is 

Budakalász, Pomáz és Szentendre városok sorolhatóak. 

A kiemelt bűncselekmény kategóriák tekintetében az ENYÜBS adatok alapján minden 

bűncselekmény vonatkozásában megállapítható, hogy a bűncselekmények száma jelentősen 

csökkent. A testi sértés, súlyos testi sértés tekintetében jelentős csökkenő tendenciát 

tapasztalhatunk a vizsgált év vonatkozásában. A legszámottevőbb csökkenés a rablás 

bűncselekménynél, a zárt gépjármű feltörésnél, valamint gépkocsi lopás bűncselekmények 

vonatkozásában mutatható ki. A 2014-ben regisztrált lakásbetörések száma csaknem a felére, 

a lopások száma 2014-ről 2015. évre szintén a felére csökkent.  

Kapitányságunk illetékességi területére vonatkozóan a kábítószer, valamint egyes 

pszichoaktív anyagok használatának szerepe van a bűnügyi számok alakulásában, azon belül 

is leginkább a vagyon elleni bűncselekmények számát emelik. A felderített bűncselekmények 

alapján 2015. évben is megállapítható volt, hogy leggyakrabban Pomáz település szegényebb 

réteg által lakott területéről kerülnek ki azon vagyon elleni bűncselekmények elkövetői, akik 

jelentős része kimutathatóan szerhasználó, „alkalmi munkából” élő, kapitányságunk előtt jól 

ismert bűnelkövetők, akik bevételük jelentős részét különféle drogokra költik.  

A kiemelt bűncselekmények tekintetében az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét 

leginkább befolyásoló bűncselekmény a betörés 2015. évben jelentősen lecsökkent, 

köszönhetően annak, hogy egy betörésekre specializálódott csoportot illetékességi 

területünkön sikerült elfogni, akik előzetes letartóztatásba kerültek.  

Eredmény a nyomozás átlagos időtartama, a vádemelések száma, valamint a bíróság elé 

állítások számában meghaladta a tavaly évet, így ezen adatok lényegesen kedvezőbbek, mint a 

korábbi időszakban.  

 

2. A bűnüldöző munka értékelése 
 

A nyomozáseredményességi mutató a 2014-es évhez képest 2015-ben 20,2 %-kal emelkedett. 

A közterületen elkövetett és a kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi 

mutatója is nőtt.  

Az eredményesség fokozása érdekében a korábban kialakított rendszer szerint a 

bűncselekmények tudomásunkra jutásától számított 24 órán belül megpróbálunk minden adott 

ügyben lehetséges nyomozati cselekményt elvégezni a készenléti csoport segítségével.  

A bíróság elé állítások száma a bűnügyi területen növekedett, míg a közlekedési 

bűncselekmények vonatkozásában csökkent, amit – főleg a közlekedési bíróság elé állításokat 

tekintve - 2016-ban szükséges tovább növelni. 2015. év során a folyamatban levő 

nyomozások számát jelentősen csökkentettük, mellyel egyidejűleg az elhúzódó nyomozások 

száma is csökkent.  

Az egy előadóra jutó ügyterhelés csökkenésével 2016-ban a nyomozások időszerűségét 

további javulását kívánjuk elérni.  
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3. A tulajdon elleni szabálysértések 

 

A tulajdon elleni szabálysértések számában csak kismértékű emelkedés volt megfigyelhető a 

2014. évhez képest. 2014. évben 293 szabálysértési előkészítő eljárás indult, míg 2015. évben 

298 esetben indult eljárás.  

 

Az előkészítő eljárásokat lefolytató csoport munkáját nehezíti, hogy a csoportvezető 

munkájának egészét kitölti a közigazgatási bírságolással kapcsolatosan keletkezett anyagok 

feldolgozása, melyeknek száma a korábbi évekhez képest többszörösére emelkedett, így 

ténylegesen két fő végzi a szabálysértési előkészítő eljárásokkal kapcsolatos ügyirat 

feldolgozást.  2015. évben a Szentendrei Rendőrkapitányságon a tulajdon elleni 

szabálysértések felderítési mutatója 33,33 % volt.  

 

4. A közlekedésbiztonsági helyzet 

 

A személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek száma 2015. évben 11 %-kal emelkedett 

2014. évhez képest. A halálos balesetek száma 7-ről 5-re csökkent.  A súlyos sérüléses 

balesetek száma 39 %-os növekedést mutatott az előző évhez képest. A könnyű sérüléses 

balesetek száma 3 %-kal nőtt.  

A személyi sérüléses balesetek túlnyomó többségében az személygépkocsi vezetők, valamint 

az egy nyomvonalon haladó járművek voltak a baleset okozói, illetve a gyalogosok.  

A balesetek alakulásánál megállapítható volt – a korábbi évekhez hasonlóan – hogy azok 

legjellemzőbb előfordulási helyszínei a 11-es számú főút szentendrei szakasza illetve az 

1111-es számú út Budakalász és Pomáz belterületi illetve a Pomáz – Pilisszentkereszt közötti 

külterületi szakaszai voltak. 

A fentiek okán az évben szervezett és végrehajtott fokozott ellenőrzéseket a balesettel 

leginkább fertőzött területeken hajtottuk végre a központilag elrendelt ellenőrzéseken felül.  

 

5. Az illegális migráció helyzete 

 

A Szentendrei Rendőrkapitányság területén nem húzódik keresztül tranzit útvonal, ennek 

okán nem is igazán érintett az illegális migrációs problémákban. Az elmúlt év során illegális 

migráns nem került feltalálásra.  

 

6. A határrendészeti tevékenység  

A Magyarország külső határát érintő migrációs nyomás miatt jelentős számban került sor a 

kapitányság alegységbe szervezett állományának elvonására az ország más területeire.  

A folyamatosan csökkenő közterületi járőr szám és ezen elvonási tényező jelentősen rontotta 

a teljesített közterületi óra statisztikai adatokat, valamint a túlszolgálat generáló hatása is 

kiemelkedő volt. Az alapfeladatok ellátása ilyen módon azonban nem sérült.  
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II. A közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok  

1. A közterületi jelenlét  

 

A Szentendrei Rendőrkapitányság közrendvédelmi szolgálati ágának a 2015. év során július 

01.-ig 14 település, majd 13 település közrendjét kellett fenntartania 3 osztály jogállású 

Rendőrőrs és a Közrendvédelmi Osztály állománya által, mely magába foglal egy alosztály 

jogállású Rendőrőrsöt is.  

A 2015-ös év során a közrendvédelmi szolgálati ág leginkább egy időben 2 járőrpárt, de 

alkalmanként 3 járőrpárt is képes volt a közterületre vezényelni. Megállapítható azonban, 

hogy a 3 bűnügyi szempontokból is jól elkülöníthető terület (Visegrád Rendőrőrs és 

Tahitótfalu Rendőrőrs illetékességi területe, Pomáz Rendőrőrs illetékességi területe valamint 

a Közrendvédelmi Osztály illetékességi területe) megkívánná az egy időben történő 3 járőrpár 

vezénylését, így az erre való törekvés folyamatos. A közterületi jelenlét helyzetére 

kiemelkedő hatással bírt a 19 megyés feladatterv kapcsán fizetett túlórából az illetékességi 

területre vezényelt állomány. Ennek segítségére napszakonként további egy – két 

járőrpárossal voltunk képesek a létszámot növelni napi 8 illetve 12 órában.  

 A terület jellegéből adódóan a közrendvédelmi járőrszolgálatok elsősorban gépkocsi 

járőrszolgálati formában kerületek végrehajtásra, mely szolgálati formát a Kormány által a 

lakosság szubjektív biztonságérzetének javítása céljából meghirdetett program és a miniszteri 

elvárás alapján a szolgálatok 50 %-ban igyekeztünk gyalogos szolgálati formával kombinálni. 

Ez a Közrendvédelmi Osztály állománya vonatkozásban példaértékűen a Szentendre Városi 

Közterület Felügyelettel, valamint a Budakalászi Városőrséggel való szoros 

együttműködésben is realizálódott, olyan módon, hogy az év folyamán 225 alkalommal, 

alkalmanként 8-12 órában, önálló közterület-felügyelő járőrpár kialakítása történt meg. Ezen 

felül a polgárőrségekkel is folyamatos a kapcsolattartás és közös szolgálat. Ennek keretében 

heti rendszerességgel kerül sor. 

A reagáló képesség tekintetében a fentieken kívül meg kell említenem, hogy Kapitányság 

több esetben is megerősítést kapott a PMRFK MEKTO valamint a Készenléti Rendőrség 

állományától.  

A megerősítő erők átlagosan havi 3 alkalommal, általában az általunk is inkriminált 

időszakokban érkeztek a területre.    

A rendőri jelenlét folyamatos biztosítása érdekében heti rendszerességgel kerül sor a 

közterületi állomány létszámmegoszlásának egyeztetésére, melynek keretében történik meg a 

társszervekkel való kapcsolatfelvétel-egyeztetés is. 

 

2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata 

 

Az állomány, illetve a parancsnokok folyamatosan igyekeznek a megelőző évben teljesített 

statisztikai adatokat felülmúló eredményeket produkálni, mely a 2015-es év során csak 

részben jött létre. A személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedések számában 2014-

hez képest növekedés volt tapasztalható.  
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Az év közben foganatosított személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel, átkísérésekkel, 

kényszerintézkedésekkel kapcsolatban sem a parancsnoki felülvizsgálatok, sem a felügyeletet 

ellátó Ügyészség vizsgálata nem tárt fel jogszerűtlenséget. Az állomány tagjai a kényszerítő 

eszközöket az intézkedések eredményes lefolytatása érdekében határozottan és 

következetesen, az érintettek testi épségének és egészségének megóvása mellett, az 

arányosság elvének szem előtt tartásával alkalmazza.  

A kiszabott helyszíni bírságok illetve közigazgatási bírságok száma a 2014-es adatokhoz 

képest jelentős csökkenést mutatott, azonban a szabálysértési feljelentések száma emelkedett. 

A kiszabott helyszíni bírságok csökkenésének oka lehet, hogy a közterületi állomány sok 

esetben – pl. a migrációs feladatok ellátására – át lett rendelve.  

A Készenléti Rendőrséggel az együttműködés lazább lett, mivel már nem küldött olyan 

rendszerességgel megerősítő erőket, mint az elmúlt években. A migrációs helyzet 

következtében már a megigényelt erőket sem volt képes az egység maradéktalanul biztosítani 

a kapitányságunk részére. 

 

3. A „19/24 program” végrehajtásának tapasztalatai 

 

A 19/24 program megvalósulása a 2015-ös év során a lakossági, önkormányzati, köznevelési- 

és szociális intézményekkel történt kapcsolattartás során szerzett tapasztalatok, visszajelzések 

alapján igen sikeresnek volt mondható. A megnövekedett rendőri jelenlétnek mindenki 

egyformán örült, az ezzel járó szabálysértők és bűnelkövetők számának csökkenése pedig 

teljes mértékig érezhetővé vált az állampolgárok számára is. Az önkormányzatok olyan 

mértékig elégedettek a visszajelzések alapján, mely a program hossztávú fennmaradására 

szóló igények kifejtésével is együtt járt.  

 

4. Rendezvénybiztosítások 

 

A kapitányságon lebonyolított rendezvénybiztosítások a 2014-es év során rendkívüli esemény 

nélkül lezajlottak. Az együttműködés a rendező szervekkel mindig kifejezetten jónak volt 

mondható, probléma nem merült fel.  

Az illetékességi területen bejelentett, a Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvények 

szervezőivel az együttműködés minden alkalommal zökkenőmentes, konstruktív volt. A 

törvényi kötelezettségüket a szervezők minden alkalommal tudomásul vették, a 

rendezvényeket azok betartásával folytatták le.  

 

5. A veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott rendőri feladatok  

A 2015-ben kapitányságunkon sikeresen végrehajtásra került egy éles „riadó” berendelés. A 

tapasztalati eredményeket kielemeztük, azok kapcsán felmerült problémákat megoldottuk. A 

védelmi igazgatást érintő más jelentősebb esemény nem történt. A szakterület alá tartozó 

dokumentumok aktualizálása folyamatos.  

 



7 

5. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése  

 

Az illetékességi terület 14-, majd 2015. július 01-től 13 településén összesen 23, majd 22 fő 

körzeti megbízotti státusz található a kapitányságon, melyekből mind az év végére 21 volt 

feltöltött. A feltöltetlen státusz Pócsmegyer településhez tartozik, mely pótlása folyamatban 

van. A körzeti megbízottak az egyes alegységek illetékességi területének megfelelően a 

rendőrőrsök és a Közrendvédelmi Osztály állományában teljesítenek szolgálatot.  

A körzeti megbízottak részt vesznek a rendőrkapitányág bűnügyi, illetve általános 

ügyfeldolgozásában is. A 2015-ös év folyamán is jelentős segítséget nyújtott a körzeti 

megbízotti állomány a hiányos közterületi jelenlét pótlásában, tekintettel arra, hogy szolgálati 

idejüket koordináltan összpontosítottuk azon időszakokra, melyekben nem volt a kellő 

mennyiségű járőrszolgálat biztosítható. 

Az elmúlt év során javult a belső információáramlás, csökkent az egyes nyomozások 

felügyeletét ellátó ügyészi észrevételek száma. Az időszerűségek javítása és a precizitás 

fokozása érdekében állandó parancsnoki revíziót folytatunk a leadásra szánt akták felett, ezzel 

is növelve a precizitást. A körzeti megbízottak részére kiutalt bűnügyek száma jelentősen 

csökkent tekintettel arra, hogy az illetékességi területen elkövetett bűncselekmények száma is 

jelentős mértékben mérséklődött.  

A körzeti megbízottak általában jól működő, folyamatos kapcsolatot alakítottak ki az 

illetékességi terület önkormányzataival, a helyi intézmények vezetőivel és dolgozóival, a 

területen lévő társszervekkel, egyesületek és civil szervezetekkel is.  

A KMB állomány rendszeresen lát el az Iskola Rendőre és egyéb prevenciós program 

keretében megelőző és oktató tevékenységet az illetékességi területen található oktatási 

intézményekben. Ezek száma a 2015-ös év folyamán is nőtt, tekintettel arra, hogy az igények 

száma is emelkedést mutatott. 

 A körzeti megbízottak jellemzően a rendőrkapitányság és a rendőrőrsök épületeiben 

rendelkeznek irodával, melyek mellett 2 település rendelkezik az önkormányzatok által 

biztosított ilyen helyiséggel és további 2 településen pedig folyamatban van a kialakításuk. 

Nagyobb problémát jelent az informatikai rendszer kiépítetlensége. Az RZS NEO egységes 

informatikai rendszer elérése csupán az egyik KMB irodában biztosított. Ezen okból 

kifolyólag a kapitányság KMB állományából 7 fő részére nem biztosított a működési körzetén 

belüli NEO RZS elérés. Az év folyamán a munka hatékonyságának növelése érdekében több 

székhelyen változást eszközöltünk a körzeti megbízottak személyében. A pozitív 

visszajelzések alapján a személyzeti döntések helyek voltak. 

Összességében elmondható, hogy a körzeti megbízottak szerteágazó, és nélkülözhetetlen 

munkát végeznek és a lakosságorientált feladatok ellátáshoz további tehermentesítésük 

elengedhetetlen.   

 

6. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ működése 

 

A kapitányságokon működő ügyeleti rendszert felváltó megyei tevékenységirányítási 

rendszerrel párhuzamosan a kialakított szolgálatparancsnoki szolgálati ág a kapitányság 
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szolgáltatási és belső kommunikációs rendszerének kulcsfontosságú pillérének bizonyult. Az 

alapvető szervezési, logisztikai feladatokat, az állomány irányítását megfelelően látták el.  

Munkájukkal nagyban hozzájárultak a közterületi állomány precízebb munkavégzéséhez, 

valamint a szúrópróbaszerű ellenőrzések által kimutatott hiányosságok számának 

csökkenéséhez. 

7. Az igazgatásrendészeti tevékenység 

 

Az Igazgatásrendészeti Osztályon az iktatott szabálysértési ügyek száma a 2015-ben az előző 

évhez képest kis mértékben csökkent.  

 

Kis mértékben nőtt a közúti közlekedési baleset bekövetkezése miatt indult szabálysértési 

eljárások száma. A lehetőséghez képest igyekeztünk többségében tárgyalás alapján meghozni 

a döntést ezekben az ügyekben. Adott esetben a szabálysértési felelősség megállapítása 

érdekében a felek meghallgatását követően igazságügyi gépjármű szakértő kirendelésére kerül 

sor. Az ügyiratok feldolgozását az elmúlt évben 10 % alatt tudtuk tartani.  

 A kiszabott pénzbírságok, valamint az átlagbírság összegét 2014. évhez képest csökkentettük.  

Az önként fizetők aránya a jogerősen megbüntetettekhez viszonyítva 60 %-ot ért el, mely a 

megyében a második legmagasabb. Az előttünk álló évben célunk továbbra is a folyamatban 

lévő ügyek 10 % alatt tartása, valamint a kiszabott átlag pénzbírságok összegének növelése.  

A szakterületen 2015. december 31-ig 2135 db ügyirat került beiktatásra, melyből 57 db új 

ügyirat keletkezett a vizsgált időszakban.  

Jelenleg a rendőrkapitányság illetékességi területén 2693 db fegyver van nyilvántartva, ebből 

1967 db. magánszemély tulajdonában.  

Megállapítható, hogy ebben az esztendőben is vadászati céllal adtak be legtöbben 

fegyvertartására kérelmet. Az engedélyügyi szakterület látja el a hatáskörébe utalt 

pirotechnikai termékek forgalmazásával, bejelentésével kapcsolatos ügyintézést is. 

2015. év végére a szakterületen iktatott anyagok száma 2180 db volt, ebből az aktuális 

időszakot vizsgálva az elmúlt egy évben 81 új anyag került iktatásra. 

 

8. A bűn- és baleset-megelőzés 

 

A Szentendrei Rendőrkapitányságon a Kapitánysághoz tartozó Rendőrőrsöket is beleszámítva 

a körzeti megbízottak bevonásával, alkalmanként a Vizsgálati Osztály egyes kollégáinak 

bevonásával, leginkább az iskolarendőr program keretében történik a bűnmegelőzési 

tevékenység lefolytatása, figyelemmel arra, hogy a létszámhelyzet nem teszi lehetővé a 

függetlenített bűnmegelőzési tevékenységet folytató előadó alkalmazását.  

Havonta legalább egy alkalommal, az aktuális bűnmegelőzési témakörökben előadásokat 

tartanak, melyek vagy bejelentkezés útján, vagy az iskola felkérésére történnek.  

A témakörök függvényében a kapitányságon összegyűjtött és kidolgozott bűnmegelőzési 

anyagok kerülnek felhasználására és bemutatásra.  

Gyermek- és ifjúságvédelmi vonalon a gyermekjóléti szolgálatok vezetőivel, a kapcsolat 

kialakítása már korábbi években megtörtént, gyakoriak a szolgálatok vezetőivel az 
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egyeztetések, melyek mind a rendőrség, mind pedig a szolgálatok számára hasznosnak 

bizonyultak. 

A kiskorú személyek eltűnésével kapcsolatos ügyek vizsgálata során 2015. év 

vonatkozásában nem volt olyan eset, amikor az eltűnés okaként családon belüli erőszak 

szerepelt volna. 

A Bűnügyi Osztályon és Vizsgálati Osztályon folyamatban lévő eljárásokban minden esetben 

kiemelt figyelmet fordítottunk a gyermekekkel kapcsolatos vagy gyermekeket is érintő 

büntetőeljárások lefolytatására.  

Az áldozatvédelem vonatkozásában a törvényi kereteken belül, a felvilágosítások 

megadásával, leginkább a sértettek másodlagos áldozattá válásának elkerülésének 

szempontjait tudjuk érvényesíteni. 

Kapitányságunk illetékességi területén DADA, valamint ELLEN-SZER program nem 

működik. Alkalmanként felkérésre tartunk előadásokat, az iskola rendőr program keretében, 

az igényelt témakör függvényében. 

Baleset-megelőzés:   

A Szentendrei Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti állománya 2015. évben az alábbi 

baleset-megelőzési tevékenységeket végezte:  

2014. év baleseti helyzetét elemezve, 2015. január hónapban megállapítást nyert, hogy a 

2014. évben bevezetésre került Kapitányságvezetői intézkedést, a balesetek csökkentésére, ill. 

megelőzésére folytatni kell, ezért 546/2014. ált. számon kiadott intézkedés folytatására került 

sor.  

A 2015. február 01-én PMRFK. Főkapitány-helyettes, Rendészeti Igazgató Úr által kiadott 

intézkedéseket hajtottuk végre 2015. június 30-ig, mely felfüggesztésre került.  

Tekintettel arra, hogy a baleseti helyzet a Kapitányság illetékességi területén nem javult a 

Rendészeti Igazgató Úr által elrendelt és felfüggesztett intézkedés beépítésre került a 

Kapitányságvezető intézkedésébe, és azt továbbra is folytatjuk, tehát heti 3 fokozott 

ellenőrzés tartunk. 2015. év I. félévben összesen 66 fokozott ellenőrzést tartottunk. A fokozott 

ellenőrzésekből összesen 3 esetben, havonta egy alkalommal kifejezetten motoros fokozott 

ellenőrzést hajtottunk végre. 

Fenti említett intézkedések hatékonyságának fokozása érdekében 2015. április hónaptól 

minden nap a napi szolgálat terhére, minden közterületi szolgálatos járőrpárnak 2-2 órában a 

baleseti helyzet elemzés alapján, a balesetveszélyes helyen kellett kiállnia, és közúti 

ellenőrzést végezni, mely továbbra is folyamatban van.   

A helyi televízióban havi rendszerességgel, az országos médiában összesen 2 alkalommal 

nyilatkoztunk a fokozott ellenőrzések céljáról illetve a helyi baleseti helyzetről, balesetek 

okairól, megelőzési lehetőségekről.  

Az iskolarendőr program keretében, az iskolarendőrök több alkalommal iskolákban 

előadásokat bemutatókat tartottunk. A PMRFK által megrendezett versenyeken részt vettünk. 

Látni és látszani kampányban a kapitányságunk szintén részt vesz.  
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Az év során számos alkalommal kaptunk felkérést óvodáktól, iskoláktól, gyermektáborból, 

többnyire mi mentünk az intézményekbe, de több alkalommal a kapitányságon látogattak meg 

minket a gyerekek. Ezen túl városi, rendezvényeken (Szentendre Városi majális, Budakalász 

Kocsi fesztivál, Leányfalu Hurrá Vakáció, stb.) vettünk részt. Több alkalommal egész napos 

általános iskolák által szervezett közbiztonsági napon vettünk részt. 

Ezen alkalmak során kerékpáros ügyességi pályával, általunk készített közlekedési témájú 

színezővel, KRESZ teszttel, közbiztonsági bemutatóval készültünk a gyermekek részére. A 

rendezvények során folytattuk a „fiatalok a fiatalokért” kampány keretében az általunk 

készített szórólapok osztását az érintett rétegnek, helyi fiatalok bevonásával. 

Számszerűleg: 41 alkalommal, ebből 9 alkalommal iskolában, 16 alkalommal óvodában és 18 

alkalommal nagyobb rendezvénye iskolában, városi rendezvényen, „civil” szervezet által 

rendezett családi napon vettünk részt. 2015. szeptemberében első alkalommal került 

megrendezése az autómentes nappal egybekötve az un. I őrzők napja. Hagyományteremtő 

szándékkal közösen a Magyar Honvédséggel és a Katasztrófavédelemmel együtt szerveztük 

meg ezt a napot. A Rendőrségi Oktatási és Kiképzi Központ kutyás rendőrei tartottak 

színvonalas bemutatót. 

A PMRFK által szervezett programokra csoportok delegálása.  

2015. augusztus 11-én percre pontosan 7 évvel egy tragikus baleset évfordulóján multi GEO 

láda telepítése, baleset-megelőzési szempontból frekventált helyen. Jelenleg 126 

megtalálással rendelkezik a láda, a visszajelzések alapján pozitív a kezdeményezés. 

A Szentendre Város Baleset-megelőzési bizottság Facebook oldala napi szinten frissítve van, 

az aktuális és a területet érintő hírekkel, a rendezvényeken készült fotók megosztásával. Saját 

készítésű figyelemfelhívó szóróanyagok közzététele az oldalon. 

Baleset-megelőzési témájú színező készítése saját tervezésben óvodás és általános kis iskolás 

diákok számára, melyet felhasználunk a közlekedési előadások során 

2016. évre az alábbi terveink vannak:  

- figyelem felhívó tálba kihelyezése Csobánka lakott területén kívül baleset-megelőzési 

szempontból frekventált helyen 

- gyalogos balesetek megelőzés céljából gyalogátkelőhelyen „sebességmérő” telepítése 

- Drog prevenciós kisfilm véglegesítése 

- pályázat kiírása ovi-suli multi funkciós vagy szemléltető mágneses figurák, jelzőtáblák 

készítésére 

- közlekedési mese elkészítése színező formájában 

 

Iskola Rendőre program 

A 2014/2015-ös tanévben 19 oktatási intézményben 16 körzeti megbízottunk tevékenykedett 

iskolarendőrként. Kollégáink a tanév során rendszeres kapcsolatot tartottak az iskolák 

vezetőivel, bűnmegelőzési és baleset-megelőzési témájú előadásokat tartottak, részt vettek az 

iskolák által szervezett programokon, ünnepségeken.  

A körzeti megbízottak segítették az iskolások felkészülését a MINI-KRESZ Pindur-Pandur ki 

mit tud vetélkedőre.  
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9. Együttműködés 

 

Szentendre területén lévő Önkormányzatokkal az együttműködés jónak mondható. Az 

Önkormányzatok lehetőségükhöz mérten segítették a kapitányság működését. 

A Járási Ügyészséggel a kapcsolat kifejezetten jó. Mind a kapitányságvezető, mind a 

szakterületek vezetői rendszeres kapcsolatot tartanak. A bűnügyi nyomozásokban a fokozott 

ügyészi felügyelettel érintett ügyekben személyesen is konzultálnak. 

Jó kapcsolat alakult ki a Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyi kirendeltségével, valamint az 

Országos mentőszolgálat szentendrei állomásán dolgozókkal, a Házi Orvosi Szolgálattal, 

valamint a Szakorvosi Rendelő Intézettel. 

A területünkön működő társszervekkel, a Polgármesteri Hivatalokkal, a Közterület 

Felügyelettel, Városőrséggel, Polgárőrségekkel, Erdőgazdálkodással, valamint a 

Vadásztársaságokkal, a Skanzen és a Vízművek Fegyveres Biztonsági Őrséggel, a 

településeken szolgáló Mezőőrökkel, Polgárőrségek tagjaival folyamatos és jó színvonalú az 

együttműködés, heti rendszerességgel, több alkalommal látnak el közös szolgálatot, valamint 

a fokozott ellenőrzések végrehajtásában is részt vesznek. 

A civil szervezetekkel az együttműködés folyamatosan javul, a városi rendezvényeken 

minden alkalommal megjelenik a Szentendrei Rendőrkapitányság, ahol a területen működő 

civil szervetek könnyedén felvehetik velünk a kapcsolatot. 

2015-ben a kapitányságon jelzőrendszeri találkozót szerveztünk a gyermekjóléti szolgálatok 

és gyámhivatalok képviselői, az intézményvezetők, továbbá az iskolaigazgatók és a 

gyermekvédelmi felelősök, valamint a polgármesterek és polgárőrségek részvételével.  A 

Családsegítő Szolgálatnál négy alkalommal jártunk jelzőrendszeri megbeszélésen.  

 

Bűnmegelőzési együttműködés 

 

 A Vizsgálati Osztályon dolgozó kollégáink tartják az aktuális bűnmegelőzési témakörökbe 

tartozó előadásokat, a rendőrkapitányság kezdeményezésre, vagy az iskola felkérésére. A 

témakörök függvényében a kapitányságunk összegyűjtött és kidolgozott bűnmegelőzési 

anyagok kerülnek felhasználásra és bemutatásra. 

 A területünkön működő összes általános-, és középiskolával nagyon jó a kapcsolatunk 

rendszeresen előadások megtartására kerül sor. A bűnügyileg veszélyeztetettebb iskolákban 

havi rendszerességgel tartunk bűnmegelőzési előadásokat. 

A gyermekjóléti szolgálatok vezetőivel, a kapcsolat kialakítása már a korábbi években 

megtörtént, gyakori a szolgálatok vezetőivel az egyeztetések, mely mind a rendőrség, mind 

pedig a szolgálat számára hasznosnak bizonyultak. 

A jelzőrendszeri tagokkal 2015. évben 5 alkalommal került sor jelzőrendszeri értekezlet 

magatartására, valamint a rendőrkapitányság saját intézményében is tartott a jelzőrendszeri 

tagok részére egy konzultációval összekötött egyeztető fórumot.  
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A Bűnügyi Osztályon és a Vizsgálati Osztályon folyamatban lévő eljárásokban minden 

esetben kiemelt figyelmet fordítottunk a gyermekekkel kapcsolatos, vagy gyermekeket is 

érintő bűntető eljárások lefolytatására. 

Az áldozatvédelem vonatkozásában a törvényi kereteken belül, a felvilágosítások 

megadásával leginkább a sértettek másodlagos áldozattá válásának elkerülésére törekszünk. 

A területünkön működő bevásárló központok biztonsági szolgálatával rendszeres kapcsolatot 

tartunk. A bevásárló központokban és a parkolókban elkövetett bűncselekmények 

megelőzésére rendszeresen szerveztünk portya szolgálatot.  

A helyi sajtóorgánumok közreműködésével, valamint szórólapok elhelyezésével 

bűnmegelőzési felhívásokat tettünk közzé. 

 

III. Összegzés, kitűzött célok, feladatok a következő időszakra 

 

Összességében elmondható, hogy a folyamatosan változó prioritások mellett is eredményes 

munkát végzett a Rendőrkapitányság. Tudtunk csökkenteni a bűncselekmények számát és 

ezzel párhuzamosan javítani a nyomozás eredményességet, nem csak általában, hanem a 

kiemelt bűncselekményi kategóriákban is.  

A rendészeti terület helyben is hatékonyan működött és migrációval összefüggő átrendelések 

során kiváló munkát végzett. Az Igazgatásrendészeti továbbra is hatékonyan kezelte a 

szabálysértési ügyeket és kiváló szolgáltató tevékenységet végzett az engedélyügyi területen.  

Azon túl, hogy a rendőrszakmai eredményeink a szakirányítás elvárásaihoz ismét közelebb 

állt, mint az előző évben a másik fontos ügyfelünk, a lakosság, az önkormányzatok és helyi 

intézmények is meg vannak elégedve a tevékenységünkkel és ennek hangot is adnak.  

A korábbi tendenciákkal ellentétben ezt igazolja az is, hogy az önkormányzatok egyre 

jelentősebben támogatják a Rendőrkapitányság működését, pénzt fektetnek a rendőreik 

igényeinek teljesebb kielégítésébe. 

Fontos közös cél lehet, a kapitányságon szolgálatot teljesítő, vidéki kollégák lakhatási 

lehetőségének javítása, ebben is van előre lépés már az idei évben, ugyanis ezzel lehet 

stabilan működő, a lehető legnagyobb mértékben feltöltött szervezetet működtetni, ráadásul 

egy idő után a lokálpatrióta szemlélet is megerősödik a kollégákban.  

Természetesen vannak még pontok, ahol javítani kell a szakmai tevékenységünket, ezeket a 

következő sorokban foglaltam össze. 

 

A 2015. évben elért eredményeink megtartását, javítását, valamint a még meglevő 

hiányosságok kijavítását tervezzük a 2016. évben, így a főbb célkitűzéseink a következők: 

 A személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek számának szinten tartása 

illetve lehetőség szerint csökkentése. 

 Az közterületi tevékenység fokozása, az intézkedési aktivitás javítása. 

 Az állomány kommunikációjának fejlesztése, magas szintű jogszolgáltatás. 

 A bűnügyi eredményesség szinten tartása és bizonyos kategóriákban tovább javítása,  
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mint például a gépjármű bűnözés 

 A továbbra is feladat a vizsgálati osztályvezető helyettesítésének rendszerszerű 

megoldása. 

 Az igazgatásrendészeti terület eredményeinek megőrzése. 

 Az illetékességi terület közbiztonságának, közlekedésbiztonságának, a lakosság 

biztonságérzetének javítása. 

 

Szentendre, 2016. február 17.  

 

 

 Kovács László r. ezredes 

 Kapitányságvezető
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MELLÉKLET 

 

Rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények és a közterületen elkövetett 

bűncselekmények számának alakulása a bűncselekmény elkövetésének helye /település/ 

szerinti bontásban a 2014-2015. évi ENyÜBS adatok alapján 

 

Elkövetés helye (település) 

 regisztrált 

bűncselekmények 

közterületen elkövetett 

bűncselekmények 

2014. 2015. 2014. 2015. 

Szentendre 1199 888 99 103 

Pomáz 466 333 87 67 

Visegrád 41 33 12 4 

Budakalász 394 260 51 40 

Csobánka 94 52 16 13 

Dunabogdány 60 43 12 8 

Kisoroszi 15 9 3 - 

Leányfalu 106 64 12 16 

Pilisszántó 27 23 7 6 

Pilisszentkereszt 45 15 7 6 

Pilisszentlászló 14 7 3 1 

Pócsmegyer 58 26 8 6 

Tahitótfalu 109 87 29 22 

Szigetmonostor 42 26 5 5 

 

 

 


