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I.

A KÖZBIZTONSÁGI HELYZET ÉRTÉKELÉSE

1.1. A bűnügyi helyzet bemutatása. A regisztrált bűncselekmények száma és változása.
A regisztrált bűncselekmények számát tekintve 2018. évben az ENYÜBS adatok alapján a
korábbi 2017. évi 1607 bűncselekményről 1221-re csökkent a rendőri eljárásokban regisztrált
bűncselekmények száma, ami 24,0 %-os csökkenést jelent.
Az elmúlt nyolc évet figyelembe véve hullámzó tendencia figyelhető meg, azonban a 2017-es
évhez képest a regisztrált bűncselekmények száma 2018. évben 386 darab számmal csökkent.
A turisztikai szempontból kiemelt időszaknak számító nyári időszakban állandó
járőrszolgálatot biztosítottunk a kiemelt helyszíneken. Szentendre városa az elmúlt években
végzett kutatások alapján bekerült Magyarország 10 olyan települése közé, melyet éves szinten
legnagyobb létszámban látogatnak turisták. A rendőrkapitányság életében az ősztől tavaszig
tartó időszak is nagy jelentőséggel bír, hiszen a természeti területek látogatottsága ezekben az
időszakokban is jelentős az állampolgárok által.
1.2 A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása.
Az előző évhez képest 2018-ban a közterületen elkövetett ismertté vált bűncselekmények száma
csökkenést mutat, 310-ről 294-re. A statisztikai értékelő struktúra alapján minden olyan
bűncselekmény, amely nem magánterületen valósul meg, ebbe a kategóriába kerül. Ide
sorolandók a területünkre jellemző ittas vezetések, garázdaságok és zömében a testi sértések is.
A testi sértés bűncselekmény száma 86-ról 48-ra csökkent, csökkent többek között a gépkocsi
feltörések-, a gépkocsi lopások, valamint a garázdaság bűncselekmények száma is.
1.3 A regisztrált bűncselekmények 100.000 lakosra vetített aránya, változása
A 100.000 lakosra vetített arány az összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmény
vonatkozásában a 2017-es évről a 2018-as évre csökkent 2003,0-ról 1501,3-ra. A közterületen
elkövetett bűncselekmények vonatkozásában is hasonló tendencia állapítható meg 386,4-ről
361,5-re.
Nagymértékű csökkenés állapítható meg 14 kiemelten kezelt bűncselekmény számában, 972,2ről 799,2-re, azonban ezen belül a közterületen elkövetett bűncselekmények száma növekedett
149,6-ról 200,4-re.
1.4 Az illetékességi területen regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények
A kiemelten kezelt bűncselekmények száma nagymértékben csökkent, 780-ról 650-re a 2018as évben, ami a bűnügyi fertőzöttség nagymértékű csökkenését jelenti.
1.5 A bűncselekmények szöveges értékelése:
A lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló bűncselekménytípusokban az
elmúlt években folyamatos csökkenés mutatható ki.
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Az ide sorolható vagyon elleni, élet-testi épség elleni, illetve a közterületen elkövetett közrend
elleni bűncselekmények. Ezen cselekmények száma folyamatosan csökkenő tendenciát mutat.
Az eredmények kommunikálása a kapitányság részéről folyamatos.
1.6. Kiemelt érdeklődést kiváltó bűncselekmény nyomozása:
A Szentendrei Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya nyomozást folytatott üzletszerűen,
bűnszervezetben elkövetett csalás bűntettének megalapozott gyanúja miatt ismeretlen
tettesek ellen. Az ismeretlen elkövetők 2017. év végétől 2018. első negyedévéig ún.
unokázós csalásokat követettek el idős sértettek sérelmére, akiktől balesetet szenvedett
rokonukra hivatkozva nagyobb pénzösszegeket csaltak ki. Az elkövetők öt sértett sérelmére,
összesen 11 millió forint értékben csaltak ki készpénzt valamint ékszereket. A kapitányság
Bűnügyi Osztálya szerteágazó nyomozás során, 2018.március 28-án a bűncselekményekkel
megalapozottan gyanúsítható két budapesti férfit vett őrizetbe, majd a további nyomozás
során beazonosított további egy személyt. A gyanúsítottak ezt követően előzetes
letartóztatásba kerültek. Az aprólékos felderítési munka eredményeképpen további két
személy beazonosítása, majd ellenük az elfogatóparancs kibocsátására került sor.
2. A bűnüldöző munka értékelése
2.1 A nyomozáseredményességi mutató alakulása
A rendőrkapitányság Eredményességi mutatója az összes rendőri eljárásban regisztrált
bűncselekmény vonatkozásában elmúlt évben csökkent 57,6 %-ról 49,5 %-ra.
A nyomozás eredményesség vizsgálatánál mindenképpen ki kell emelni, hogy az év során
dinamikus és hatékony felderítő munka zajlott nagy hatékonysággal, azonban az ügyek
befejezését végző Vizsgálati Osztályon több kolléga esetében olyan egészségügyi problémával
szembesültünk, mely tartós távollétüket okozta, így a nyomozások befejezése átcsúszott a 2019es évre és 2018 eredményei között az ENYÜBS rendszerben már nem számolhattunk vele.
2.2 A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozás eredményességi
mutatója
Ahogy azt korábban már jeleztem, a közterületen elkövetett bűncselekmények száma csökkent,
azonban ezen bűncselekmények vonatkozásában a nyomozás eredményességi mutató csökkent,
79,8 %-ról 71,4 %-ra.
2.3 Egyes kiemeleten kezelt bűncselekmények eredményességi mutatója
A kiemelten kezelt bűncselekmények vonatkozásában a nyomozás eredményesség
változásairól tudunk számot adni az előző 2017-es évhez képest.
A lopás bűncselekmények vonatkozásában a nyomozás eredményeség 2017. évben 26,7 %ról 2018. évben 18,6 %-ra csökkent.
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A rablás bűncselekmények vonatkozásában a nyomozás eredményeség 2017. évben 66,7 %ról 2018. évben 100 %-ra nőtt.
A rongálás bűncselekmények vonatkozásában a nyomozás eredményeség 2017. évben 20,6
%-ról 2018. éven 28,8 %-ra nőtt.
A súlyos testi sértés bűncselekmények vonatkozásában a nyomozás eredményeség 2017.
évben 80 %-ról 2018. évben 85,7 %-ra nőtt.
A garázdaság bűncselekmények vonatkozásában a nyomozás eredményeség 2017. évben
90,5 %-rl 2018. évben 94,9 %-ra nőtt.
A jármű önkényes elvételének bűncselekmények vonatkozásában a nyomozás eredményeség
2017 évben 100 %-ról 2018. évben 80 %-ra csökkent.
Az összes kiemelten kezelt bűncselekmény vonatkozásában 2017. évhez képest csökkent a
nyomozás eredményesség, 38,4 %-ról 33,9 %-ra.
A közterületen elkövetett, kiemelten kezelt bűncselekmények vonatkozásában 2017. évhez
képest csökkent a nyomozás eredményesség, 54,2 %-ró 49,3 %-ra.
A közterületen elkövetett, valamennyi bűncselekmény vonatkozásában 2017. évhez képest
csökkent a nyomozás eredményesség, 79,8 %-ról 71,4 %-ra.
Az összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények vonatkozásában 2017. évhez
képest ismét csökkent a nyomozás eredményesség, 57,6 %-ról 49,5 %-ra.

Rendőri eljárásban regisztrált
bűncselekmények száma a
rendőrkapitányság illetékességi területe
szerint 2010-2018. évi ENyÜBS adatok
alapján

2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.

Összes rendőri eljárásban
regisztrált bűncselekmény

2579

2709

3721

1839

2670

1863

1542

1607

1221

Közterületen elkövetett
bűncselekmények

711

560

731

491

351

297

292

310

294

A 14 kiemelten kezelt
bűncselekmény összesen

1632

1392

1972

1218

1506

Lakásbetörés

173

198

371

175

386

210

144

154

111

Lopás

1336

1160

1716

1008

1281

740

570

524

451

947

783
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Összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmény

Település
Budakalász
Csobánka
Dunabogdány
Kisoroszi
Leányfalu
Pilisszentkereszt
Pilisszentlászló
Pócsmegyer
Pomáz
Szentendre
Szigetmonostor
Tahitótfalu
Visegrád

2010.
608
103
180
17
69
47
14
65
473
715
52
109
70

2011.
583
122
84
22
92
45
12
56
600
793
46
127
82

2012.
720
180
64
18
117
51
21
62
901
1193
77
162
91

2013.
259
79
44
28
72
46
14
30
417
592
31
140
31

2014.
394
94
60
15
106
45
14
58
466
1199
42
109
41

2015.
260
52
43
9
64
15
7
26
333
888
26
87
33

2016.
209
62
48
9
49
20
11
23
292
651
28
78
58

2017.

2018.

250
66
36
10
89
22
12
44
306
627
26
89
28

3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok
A szabálysértési előkészítő csoport, lefolytatja az elzárással büntethető szabálysértések
előkészítő eljárásai mellett, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 20.§. /1/ bekezdés
a.-j., k, és l.-n., pontjaiba ütköző szabályszegések esetén a közigazgatási hatósági eljárásokat
is.
A 2017-es évben 286, míg 2018. évben 259 szabálysértési eljárás indult az előkészítő
csoportnál. Közigazgatási bírság kiszabása miatt 2016. évben 1426, 2017. évben 1425, míg a
2018-as évben 1016 esetben indult eljárás.
Kapitányságunk felderítési mutatója a tulajdon elleni szabálysértések esetén 34 % feletti volt.
Az ügyek felderítését nehezítette, hogy a szabálysértési előkészítő eljárásokat lefolytató két
előadó 176 esetben teljesített megkeresés alapján további eljárási cselekményeket. A 2018-as
évben kitűzött – a tulajdon elleni szabálysértések felderítési mutatójának javítása érdekében –
célokat ennek ellenére sikerült teljesíteni
4. A közlekedésbiztonsági helyzet
A 2017. és 2018. évek összehasonlításában megállapítható, hogy a Szentendrei
Rendőrkapitányság illetékességi területén a személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek
számában egy 11 darab számú emelkedés történt (összesen 131 darab baleset).
Amennyiben a személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek kimenetele szerint nézzük
a változásokat, akkor a könnyű sérüléssel járó közlekedési balesetek száma 15 darabbal
emelkedett (összesen 94 darab baleset). A súlyos sérüléssel járó balesetek száma 3 darabbal
(összesen 33 darab baleset), míg a halálos kimenetelű balesetek száma 1 darabbal (összesen 4
darab) csökkentek.
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40
32
2
33
25
15
14
241
479
24
84
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A sérültek számának tekintetében a 2017. évhez képest a 2018. évben az elhunytak száma 1
fővel (4 fő), a súlyos megsérült személyek száma 5 fővel (37 fő) csökkent, míg a könnyen
megsérült személyek száma 24 fővel (123 fő) emelkedett.
2018. évben is folytattuk a személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek számának
csökkentése érdekében mind a kapitányságvezető utasítására, mind pedig a Pest Megyei
Rendőr-főkapitányság vezetőjének utasítása alapján a mindenkori és aktuális baleseti adatok
elemzését követően a fokozott ellenőrzéseket. A fokozott ellenőrzések minden esetben külön
intézkedési tervek alapján kerültek végrehajtásra.
Az átfogó, 2017. évet elemző és a 2018. évre vonatkozó feladatokat meghatározó intézkedési
terv alapján továbbra is feladatként került meghatározásra a parancsnoki állomány rendszeres
tájékoztatása a baleseti helyzetről, melyet közlekedésrendészeti osztályvezető a hetente
tartandó valamennyi szakterület és szervezeti elem vezetőjének részvételével zajló
koordinációs értekezleten, parancsnoki eligazításon, illetve az azt követő kizárólag a közterületi
állomány vezetőinek részvétel tartandó egyeztetésen hajtott végre. Az értékelő munka
eredménye alapján határoztuk meg a mindenkori járőri útirányokat, kiemelten ellenőrzendő
útszakaszokat, csomópontokat. 2018. évben is kiemelt figyelmet fordítottunk az iskolák és
óvodák környékére, azok megközelítési útvonalaira. A passzív biztonsági eszközök
használatának ellenőrzése, az ittas járművezetők és a gyorshajtók kiszűrése is egyik a fő
feladatunk volt az elsőbbség, a kanyarodás szabályainak megsértőinek kiszűrése mellett. A
gyalogosok védelme érdekében a baleseti szempontból kiemelt kockázatot jelentő kijelölt
gyalogos-átkelőhelyek környékét is folyamatosan ellenőriztük. A 2018. évben bekövezett
személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek okai között még mindig első helyen a gyorshajtás
szerepel, azt követi az elsőbbségi jog meg nem adása, kanyarodás szabályainak megsértése és
végül a nem megfelelő követési távolság megválasztása.
A Szentendrei Rendőrkapitányság 2018. év elejétől az úgynevezett „Finn módszer”
segítségével ellenőrizte a közlekedésben részt vevő sofőröket. Az elsőként Finnországban
alkalmazott módszer lényege, hogy előre kijelölt leállítási helyen több rendőr bevonásával
elvégzik az arra közlekedő összes járművezető alkoholteszteres ellenőrzését. Ha a járművezető
nem bizonyul ittasnak, úgy azonnal tovább haladhat, míg ittasság esetén az érintett vezetőket
félreállítják és eljárást kezdeményeznek velük szemben. A tavalyi év során, az illetékességi
területünkön öt alkalommal, összesen 1440 gépjármű vezetőjét ellenőriztük és szűrtük ki az
ittasan vezetőket.
A Szentendrei Rendőrkapitányság az illetékességi területén a jövőben is tart hasonló
ellenőrzéseket, amelyek elsődleges célja a balesetek megelőzése, a közlekedésbiztonság
növelése.
5. Az illegális migráció helyzete
A Szentendrei Rendőrkapitányság illetékességi területén nem található sem vasúti útvonal, sem
tranzit útvonalként használt közútvonal, sem országhatár szakasz.
Illegális migrációval összefüggő feladatokat a kapitányság csak az előírt kötelező
határrendészeti feladatokra berendelt személyi és technikai feltételek biztosításával tesz eleget.
A 2018-as évben az ország határszakaszaira kollegák átrendelésére nem került sor.
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II.

A közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok.

1. A közterületi jelenlét mértéke
A Szentendrei Rendőrkapitányság illetékességi területén az elvárt és szükséges közterületi
jelenlét a 2018. év folyamán is biztosításra került. 2017. év során 8418 fő 62250 órában látott
el közterületi szolgálatot, míg 2018. év során 7694 fő 55124 órában. Ez a szám lényeges
csökkenést mutat, azonban a nyilvános helyek, idegenforgalmi szempontból frekventált
helyszínek közbiztonsága a szükséges mértékig került biztosításra. A csökkenés oka, hogy a
közterületi járőr állomány létszáma évről évre csökken, mely hiányt jellemzően túlszolgálatok
elrendelésével pótlunk. A 2019. év során is az elvárásoknak megfelelően kerülnek a
közterületek biztosításra.
2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata
A legfontosabb közterületi intézkedési adatok
a mellékelt táblázat szerint alakultak a 2018as évben.
Jól látható, növekedett azon intézkedések
száma, amely a közrendvédelmi szűrő és
kutatómunkára alapul.
Ezek elsősorban az elfogás, előállítás, a
szabálysértési vagy büntető feljelentések, a
helyszíni bírságok, és az alkoholszonda
alkalmazások.
A kapitányság klasszikus közterületi
állományának létszáma az elmúlt évben is
csak csökkent, az utánpótlásra rendkívül
limitáltak a lehetőségeink, mivel helyben
nincs jelentkező, a vidéki kollégák
letelepítése pedig az ingatlanárak miatt
gyakorlatilag lehetetlen.

2017.
304
226

2018.
273
284

Biztonsági intézkedések
száma

142

164

Elrendelt elővezetések száma

189

299

Szabálysértési feljelentések
száma

767

707

Büntető feljelentések száma

164

141

Helyszíni bírsággal sújtott
személyek száma (fő)

5872

4631

Alkoholszonda alkalmazások
száma összesen (eset)

4183

6229

Elfogások száma
Előállítások száma

3. A rendezvénybiztosítások
A 2018. év folyamán a Szentendrei Rendőrkapitányság végrehajtott minden
rendezvénybiztosítást, mely egyes esetekben különösen nagy szervezési tevékenységet is
magában foglalt.
Az év során összesen 152 darab rendezvényt biztosítottunk le, mely magában foglalja a
különböző delegációk, sport rendezvények, kulturális rendezvények, gyülekezési jog hatálya
alá tartozó demonstrációk biztosítását is.
Büszkén jelenthetjük ki, hogy tettük mindezt úgy, hogy egy alkalommal sem került sor
rendkívüli eseményre, vagy jelentősebb rendőri intézkedésre.
A turisztikai szempontból kiemelt időszaknak számító nyári időszakban állandó
járőrszolgálatot biztosítottunk a kiemelt helyszíneken. Végrehajtottuk továbbá az
idegenforgalmi idény rendezvényeinek biztosítást, melyek közül országos jelentőségű a
Értékelő jelentés a Szentendrei Rendőrkapitányság 2018. évi tevékenységéről
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Visegrádi Palotajátékok, a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban rendezett események,
valamint Szentendrén, a nyár folyamán megtartott közterületi kulturális, gasztronómiai és sport
rendezvények is.
A rendőrkapitányság életében az ősztől tavaszig tartó időszak is nagy jelentőséggel bír, hiszen
a természeti területek látogatottsága ezekben az időszakokban is jelentős az állampolgárok által.
Ebből a szempontból mindenképp említést érdemel a Dobogókőn és Visegrádon található
sípályák látogatottsága.
A különböző rendezvénybiztosítások tekintetében Szentendre speciális helyzetben van, ugyanis
területünkön számottevő az úgynevezett „utazásbiztosítás”, amely a területre nagy számban
látogató védett vezetőknek köszönhető.
4. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttséges a szolgálat értékelése
A közrendvédelmi szolgálati ág már csak nehezen osztható különböző csoportokra,
egységekre, mivel az egyre csökkenő állomány létszám megköveteli a részegységek
komplex, egységes működését. Ebből kifolyólag a részegységek között heti és napi
egyeztetések kerülnek végrehajtásra, a közterületi állomány pedig szükség szerint saját
körzetén túltekintve egységeken átívelően kerül szervezésre – beosztásra. Mind a körzeti
megbízott, mind a járőr állomány legfőbb tevékenysége a közterületen az állampolgárok
közbiztonsági szubjektív biztonságérzetének feltétel nélküli biztosítása – fenntartásra. A
feltöltöttség ezzel együtt biztosított volt az év minden szakában.
5. Az igazgatásrendészeti tevékenység
A 2018. évet 1020 darab iktatott szabálysértési üggyel zártuk, melyek a közrend – és
közbiztonság elleni, valamint közlekedési szabálysértések voltak. A 2017-es évben 1145 darab
ügy volt, tehát az iktatott ügyek száma 125 darabos csökkenést mutat.
A 2017-es évben 290 esetben folytattunk le szabálysértési eljárást közúti közlekedési baleset
bekövetkezése miatt, 2018. évben ez 366-ra nőtt (ebből 98 személyi sérüléses, 268 ügy anyagi
káros volt). A lehetőséghez képest igyekeztünk többségében tárgyalás alapján meghozni a
döntést ezekben az ügyekben.
2018. évben kiadott engedélyek, igazolványok:
A működési engedélyek és hatósági bizonyítványok száma a 2017-os évhez képest jelentősen
nem változott, viszont a magánszemélyek részére kiadott igazolványok száma csökkent 199ről 125 darabra.
Az elmúlt évben működési engedély ügyfél általi visszaadására 5 esetben került sor, míg
igazolvány visszavonására 1 esetben, kiadás feltételek megszűnése miatt került sor.
Az adminisztratív ellenőrzés során 55 esetben ellenőriztünk vállalkozást. Szabálytalanság miatt
6 esetben figyelmeztetéssel éltünk.
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6. Bűnmegelőzés
A feladatok végrehajtásába a bűnügyi szolgálati ág mellett a közrendvédelmi-, és a
közlekedésrendészeti szakterület is bevonásra került. Bűnmegelőzési programokat egész évben
szerveztünk, figyelembe véve az aktuális bűnügyi helyzetet, valamint azokat az elkövetői
magatartásokat, melyek meghatározták a bűncselekmények jellegét, a sértetté válás minőségét.
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.
A Szentendrei Rendőrkapitányságon nincsen függetlenített bűnmegelőzési koordinátor, ezért
az általános-, és középiskolákban a bűnmegelőzési órákat a vizsgálati osztály aktuálisan kijelölt
kollegái, a közrendvédelmi és a közlekedésrendészeti osztály munkatársai tartották meg. Az
iskolákból érkező felkéréseknek a kapitányságunk minden alkalommal színvonalas órákkal tett
eleget, figyelembe véve a tanulók életkori sajátosságait, valamint az aktuális bűnügyi helyzetet.
2018. évben kiemelt bűnmegelőzési feladatunk az időskorúak megvédése volt, az ún „unokázós
csalókkal” szemben, azonban mindez mellett nagyon hangsúlyt fektettünk a gyermekek és a
fiatalkorúak áldozattá válásának megakadályozására.
A megelőzés fontosságára való tekintettel rengeteg előadást, kitelepülést, rendezvényt
tartottunk azzal a céllal, hogy felhívjuk a figyelmüket a megfelelő vagyonvédelemre és
bűncselekményt megelőző magatartásokra.
Az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt, kiemelten figyelmet fordítunk
arra, hogy az áldozattá válásuk minél szélesebb körben megelőzhető legyen.
Negyedik alkalommal a Szentendrei Rendőrkapitányság szervezésében 2018. szeptember 21én került sor az Autómentes Nappal együtt az Őrzők Napjának megtartására.
A rendőrség, a Magyar Honvédséggel, a Katasztrófavédelemmel és a Vöröskereszttel közösen
szervezte meg ezt a napot. A rendőrség részéről kutyás bemutató, intézkedéstaktikai bemutató,
baleseti szimuláció és sok érdekes, izgalmas program várta a résztvevőket. Számos iskola és
óvoda látogatott ki a bemutatók helyszínére, megközelítőleg 2500 fő vett részt a programokon.
A rendezvény Szentendre városába érkező környékbeli tanintézmény tanulóinak, óvodásainak,
pedagógusoknak és az ide látogató turistáknak is évről-évre rengeteg élményt nyújt, mely
mellett sok hasznos információval, bűnmegelőzési tanácsokkal lesznek gazdagabbak.
Az előző három évhez hasonlóan az „Őrzők Napja” a Szentendrei Rendőrkapitányság
legmeghatározóbb, legszínvonalasabb rendezvénye volt a tavalyi évben is, melyet 2019. évben
szintén megrendezünk.
Kapitányságunk illetékességi területén DADA, valamint ELLEN-SZER program nem
működik. Alkalmanként felkérésre tartunk előadásokat, az iskola rendőr program keretében, az
igényelt témakör függvényében.
A Bűnügyi Osztályon folyamatban lévő eljárásokban minden esetben kiemelt figyelmet
fordítunk a gyermekekkel kapcsolatos vagy gyermekeket is érintő büntetőeljárásokra. Az ilyen
esetekben a jelzőrendszer részeként azonnal igyekeztünk értesíteni a gyermekvédelemmel
foglalkozó társhatóságokat, és lehetőségeink szerint minden segítséget megadni
tevékenységünk eredményes folytatásához.
Értékelő jelentés a Szentendrei Rendőrkapitányság 2018. évi tevékenységéről
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Rendőrkapitányságunkon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyerekek már igen korán,
óvodás koruktól kezdve találkozhassanak a rendőrökkel, mely találkozások alkalmával már az
ő nyelvükön megkapják első bűnmegelőzési előadásaikat.
A 2018-as évben a Szentendrei Rendőrkapitányság sokrétű és színvonalas bűnmegelőzési
feladatokat hajtott végre. A munkáját tükrözi a kapitányságvezető úrnak írt állampolgári,
oktatási-, nevelési intézmények által küldött köszönőlevelek, a visszajelzések.

7. Baleset-megelőzés
2018-as évben Dr. Mihály István r. dandártábornok, megyei rendőr-főkapitány úr által 2018.
március 6-án, az 13000-2958/2/2018 ált számon jóváhagyott balest-megelőzési programban
meghatározottak alapján, helyi baleset-megelőzési tervet készítettünk, mely alapján az alábbi
tevékenységet végeztük:
A helyi médiával (Szentendre, Pomáz, Kalász Tv, Rádió Szentendre) kiváló kapcsolatot
ápolunk, Kovács László r.ezredes kapitányságvezető úr és Gulyás Anita r. alezredes
osztályvezető asszony havi rendszerességgel nyilatkozik a helyi sajtóban az aktuális baleset
megelőzési témákban. A kapitányságon tartott rendezvényeken is megjelenik a sajtó.
Heti rendszerességgel készül Szentendre Rend- trend, mely a rendőrkapitányság aktuális híreit
közli, melyet a területen lévő összes média leközöl. Ebben rendszeresen közlünk balesetmegelőzési témában tanácsokat, felhívásokat. Facebook oldalunk folyamatosan frissítésre
kerül, aktuális baleset-megelőzési témával, vagy a végzett tevékenységünk bemutatásával.
Az PMBB és OBB által készített megelőzési kampányokban aktívan részt veszünk, az általuk
készített kisfilmeket, szóróanyagot tovább terjesszük. Facebook oldal tapasztalata alapján a
kisfilmeket a helyi médiák illetve a követők tovább osztják, így széles körben tudjuk azt az
interneten terjeszteni. Az iskolai előadások során a kisfilmek levetítésre kerültek. A térségben
a helyi körzeti megbízottakkal közösen részt vettünk nyugdíjas találkozón, melyen baleset
megelőzési előadást tartottunk. A nyugdíjas szervezetek felé jeleztük, hogy a rendezvényeiken
szívesen részt veszünk, ha konkrét felkérést kapunk annak mindig eleget teszünk. A területi
önkormányzattokkal kiváló az együttműködés számos önkormányzat által szervezett
rendezvényen részt vettünk, baleset megelőzési előadást, bemutatót tartottunk. Az év során,
havonta több alkalommal is, számos óvodában, iskolában jelentünk meg illetve látogattak el
hozzánk, mely során korosztálynak megfelelő programmal – előadással tartottunk baleset
megelőzési témájú előadásokat. Az év során számos pályaorientációs napot tartottunk a térség
iskoláinak.
Saját tervezésű, életkornak, közlekedésben betöltött szerepnek megfelelő szóróanyagokat
készítettünk, melyeket fokozott ellenőrzések során osztunk, illetve a helyi médiában közlésre
kerülnek.
A nyári hónapokban a Tourist Police diákok és a Sashegyi Sándor Rendészeti Szakközépiskola
és Gimnázium diákjai fenti szóróanyagokat gyalogátkelőhelyeknél, strandoknál, a város
számos pontján osztották.
A közterület járőr állomány aktívan részt vesz a kerékpáros és gyalogos balesetek megelőzése
érdekében a láthatósági mellény osztásában, valamint a „Látni és Látszani” kampánnyal
kapcsolatos szóróanyagok osztásában, melyekről fényképfelvételek készültek.
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2018. májusban saját megelőzési kisfilmet készítettünk a motoros balesetek megelőzése
érdekében.
A tavalyi év végén a Hír Tv Riasztás című műsort forgatott a baleseti helyszínelőkkel, mely
műsor 2019. január 8-án került adásba.
A PMBB által megrendezésre került rendezvényeken, versenyeken részt vettünk, illetve
résztvevőket, versenyzőket delegáltunk (pl. kerékpáros iskola kupa, bábverseny, Pindur-Pandur
stb.) A PMBB által szervezett fokozott ellenőrzésekben aktívan részt vettünk, helyi sajtó és
országos sajtó több esetben megjelent ezen eseményeken.
A Baleset-megelőzési Bizottságba új tagok kerültek delegálásra, egy helyi nyugdíjas klub
elnöke, pedagógus és motoros-autós iskola vezetője. Szentendre Város Baleset Megelőzési
Bizottsága 2018. évben két alkalommal tartott bizottsági ülését. A bizottsági ülésen a helyi
média – Szentendre Tv jelen volt, felvételt is készített.
Az iskola rendőr programért és a baleset megelőzési tevékenységért felelős személy ugyanaz,
így két program szoros együttműködésben kerül végrehajtása, az iskola rendőrök bevonásával.
Szentendre Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályával együttműködve közösen tartunk bűn-, és
baleset-megelőzési előadásokat.
9. Együttműködés
A Rendőrkapitányság első számú együttműködő partnerei az önkormányzatok. A 2018-as
évben az illetékességi területünkön működő önkormányzatok közül Pomáz Város
Önkormányzata nem fogadta el a beszámolót, a többi település önkormányzata egyhangúlag,
ellenszavazat nélkül elfogadta a Rendőrkapitányság éves szakmai beszámolóját.
Pomáz Város polgármesterével az el nem fogadott beszámoló miatti egyeztetés megvalósult,
az együttműködés és az önkormányzat általi, a kapitányságtól, a rendőrségtől az elvásároknak
megfelelően alakutak. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a 2017. évi szakmai
tevékenységgel szemben nem akartak kifogással élni, településen 2018. évben eszkalálódott
kábítószer jelenségre kívánták ilyen módon felhívni a figyelmet. Az elvárásoknak megfelelően
az eredmények 2018. év második felében már jól körvonalazódtak, a közterületi rendőri jelenlét
és az eredményesség javult, az önkormányzat részéről több pozitív visszajelzést is kaptunk.
Az információáramlás kiváló, a települési jegyzőkkel, egyéb rendészeti feladatokat ellátó
szervezetekkel.
Szentendre és Budakalász városa szerződéses együttműködés alapján szabadidős rendőröket is
foglalkoztat a nyári idegenforgalmi és az adventi időszakban.
Együttműködés a polgárőrséggel.
A Szentendre Rendőrkapitányság polgárőrségekkel való együttműködése alapvetően jónak
értékelhető. Szentendre, Pomáz, Szigetmonostor, Pilisszentlászló településeken működik
polgárőr szervezet. Az együttműködési aktivitás változó.
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A polgárőr szervezetek alapvetően a fokozott ellenőrzések, a kiemelt ünnepek, valamint a
turisztikai idény során felmerülő rendezvény biztosítások keretében segítik a kapitányság
munkáját. A polgárőr szervezetek alapvetően a körzeti megbízotti szolgálati ággal látnak el
közös szolgálatot.
Az illetékességi területen kívüli, mégis nagyon aktív partnerünk az Első „Motorvéd” Polgárőr
egyesület, akik a Szentendre Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály által szervezett,
főként az egy nyomon haladó járművek és vezetőik ellenőrzésére elrendelt fokozott
ellenőrzések aktív résztvevői. Emellett több rendezvény biztosításban is részt vettek.
Együttműködés a bírósággal, ügyészséggel.
A Szentendrei 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 konzultálunk.
Egyéb együttműködések
Kiemelt érdemel a Pilis Parkerdő Zrt-vel való együttműködésünk, mert rugalmas és rendkívül
hatékony, a vagyon elleni bűncselekmények megelőzése és az eltűnt személyek felkutatásának
vonatkozásában.
A helyi médiákkal való együttműködés jó és folyamatos, kiadványainkat örömmel fogadják és
hasznosítják.
A nagyobb bevásárló központok vagyonvédelmi szolgálataival az együttműködés kifogástalan.
A budakalászi bevásárlóközpont az adventi időszak alatt bűnmegelőzési feladatainkban
helyszínt biztosít és segíti az eredményes prevenciós munkánkat.
A Járási Kormányhivatallal és annak szervezeteivel kiváló együttműködés zajlik, csakúgy, mint
a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatokkal. Folyamatos a kapcsolattartás az általános és
középiskolákkal, óvodákkal és bölcsődékkel, illetve a területen működő nyugdíjasokat, szép
korúakat tömörítő szervezetekkel.

III.

Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra

A Szentendrei Rendőrkapitányság a 2018-as évben a legtöbb területen megőrizte az elmúlt
évben elért eredményeket.
A közterületi állomány feltöltöttsége kritikus, az év során végig kritikus volt, így a rendészeti
eredmények megtartása, és a teljesítménycélok elérése igen nehéz volt.
Az alacsonyabb tiszthelyettesi státuszok betöltése továbbra is nehézkes, jobb lehetőség
hiányában a magasabb beosztásokat is olyan állomány megbízásával töltjük be, akinek a HSZT
elveit követve az elkövetkező néhány évben kinevezése nem lehetséges. A vezetői állomány
adminisztratív leterheltsége nagyon nagy.
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Az év során az elektronikus ügyintézés és év közben az új Büntetőeljárási Törvény bevezetése
bár nem volt minden esetben zökkenőmentes, de a Rendőrkapitányság működését nem
befolyásolta.
A 2018. évben elért eredményeink megtartását, javítását, valamint a még meglevő
hiányosságok kijavítását tervezzük a 2019. évben, így a főbb célkitűzéseink a következők:


A személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek számának szinten tartása.



A közterületi állomány létszámának növelése, az intézkedési aktivitás javítása.



A bűnügyi eredményesség szinten tartása és bizonyos kategóriákban tovább javítása.



A legfontosabb az átlagos nyomozati idő csökkentése és a betöréses lopások felderítési
eredményességnek növelése.



Az igazgatásrendészeti terület eredményeinek megőrzése.



Az illetékességi terület közbiztonságának, közlekedésbiztonságának, a lakosság
biztonságérzetének javítása.

Kovács László r. ezredes
kapitányságvezető
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