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A Szentendrei Rendőrkapitányság 2012. évben igyekezett megfelelni a szakmai és társadalmi 

elvárásoknak, bár több tényező is megnehezítette tevékenységünket (vezetőváltás, fluktuáció, 

tapasztalat hiány, az állomány motiválatlansága). 

 

Rendőrkapitányságunk nagyon leterhelt, az elhelyezkedése és a létszámhelyzete miatt. 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. 

 

Igyekeztünk szinten tartani a bűnügyi felderítési mutatót, a munka színvonalát emelni.  

A közrendvédelmi szolgálat mutatói, javulást mutatnak, a próbaidős rendőrök munkába 

állásával a közterületi órák száma is megnőtt. A közlekedésrendészeti osztály baleseti 

helyzete jelentősen javult.  Ez a közterületi órák számának növekedésével magyarázható, 

mivel a baleset-megelőzésre is több időt fordítottunk.   

 

I. VEZETÉS-IRÁNYÍTÁS 

 
A 2012-es évben több változás is történt a vezetői állományban. Börcsök László r. alezredes 

vezetői kinevezésének visszavonását követően a kapitányságot átmeneti időre Weidner 

András r. alezredes irányította, majd április 1-i hatállyal Kovács László r. alezredes lett a 

kapitányságvezetői feladatokkal megbízva, majd kinevezve.  

 
 

II. BŰNÜGYI OSZTÁLY TEVÉKENYSÉGE 
 

II/1. A bűnügyi helyzet 

 

Megállapítható, hogy a 14 település közül a lakosság biztonságérzetét leginkább befolyásoló 

bűncselekmények számában jelentős változás: Budakalász, Dunabogdány, Leányfalu, 

Pócsmegyer, Szigetmonostor esetében csökkenés, még Kisoroszi, Pilisszántó Visegrád és 

Tahitótfalu esetében növekedés tapasztalható az elmúlt évhez képest.  
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A legfertőzöttebb települések közé továbbra is Budakalász, Pomáz és Szentendre városok 

sorolhatóak. 

 

Táblázat - A kiadott bűnügyi számok alakulása: 

 

2011. év 2012. év Különbség 

2816 2632 - 184 

 

 
 

A korábbi évekhez hasonlóan az alkalmi lopás, a betöréses lopás és a gépkocsi feltörés a 

leggyakoribb bűncselekmény, de jelentős terhet generálnak a zaklatás és hitelsértés illetve 

bírósági végrehajtás akadályozása bűncselekmények is. 

A rablások, gépkocsi lopások, betörések, trükkös lopások, garázdaságok, visszaélés 

kábítószerrel bűncselekmények száma csökkent, viszont a fa és fémlopások száma nőtt   

 

Nagy hangsúlyt fektettünk a közterületi állomány intézkedési aktivitásának fokozására, és a 

területünkön élő ismert bűnlekövetők figyelemmel kísérésére, mely az év végére 

eredményeket is mutatott, egyrészt a bűncselekmények számának csökkenésében, másrészt a 

lakossági megítélésünk javításában. 

 

Az eredményesség fokozása érdekében júliusban készenléti csoportot szerveztünk annak 

érdekében, hogy a szükséges halaszthatatlan nyomozati cselekményeket a lehető 

leggyorsabban és teljes körűen el tudjuk végezni.  

 

A bíróság elé állítások száma nőtt, és több kiemelt kategóriában is sikerült a 

bűncselekmények számát csökkenteni. 

 

 

 2011. év 2012. év. különbözet 

Rögzített iratok száma: 38736 46252 +7516 

 

 

A Szentendrei Rendőrkapitányság személyi állományából összesen 13 fő végez iskolarendőr 

tevékenységet, összesen 15 általános iskolában a 2012/2013-as tanévben.  

A Bűnügyi Osztály beosztottjai szintén –felkérés alapján - számos rendezvényen vettek illetve 

több előadást is tartottak. 

A kapitányságvezető vagy a bűnügyi osztályvezető a Szentendre Város Önkormányzatának 

szervezésében újraindult Kábítószer Egyeztető Fórum minden egyes ülésén részt vett.  

 

III. KÖZRENDVÉDELMI TEVÉKENYSÉG 
 

III/1. A rendőri jelenlét mértéke, módja, szervezettsége. A reagáló képesség helyzete. 

 

A Rendőrkapitányság közrendvédelmi szolgálati ágának az illetékességi területen lévő 14 

település közrendjét kell fenntartania, 3 osztály jogállású Rendőrőrs és a Közrendvédelmi 

Osztály állománya által.  

Az előző évekkel ellentétben 2012. évben már szolgálatonként 3 járőrpárt tudtunk szolgálatba 

vezényelni, ezáltal az illetékességi terület 3, bűnügyi szempontból is jól elkülönülő régiójába 

megoldottá vált az állandó járőrszolgálat megteremtése.  
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A közterületi jelenlét fokozása a Szentendre Városi Közterület Felügyelettel való szoros 

együttműködésben is realizálódott, olyan módon, hogy az év folyamán közel 150 alkalommal, 

alkalmanként 6-8 órában, önálló közterület-felügyelő járőr pár kialakítása történt meg.      

 

A közrendvédelmi szolgálati ág főbb intézkedési mutatói az alábbiak szerint alakultak: 

 

Elfogás 

- Körözött 
80 

73 

Előállítás 261 

Elővezetés 155 

Helyszíni bírság (fő) 2404 

Feljelentések:  

- szabálysértési 283 

- büntető 49 

Közig bírság 60 

Közig felj.  132 

Kényszerítő eszköz  408 

Közterületi szolgálat (fő) 8402 

Nem közterületi szolgálat (fő) 4508 

 

III/2. A közrendvédelmi szolgálati ág tevékenysége. A szolgálati ágon belüli szervezeti 

elemek, alosztályok, csoportok tevékenysége. Létszámhelyzet. 

 

A Rendőrkapitányság illetékességi területén közrendvédelmi tevékenységet a Visegrádi 

Rendőrőrs, a Tahitótfalui Rendőrőrs, a Pomázi Rendőrőrs és Közrendvédelmi Osztály 

állománya lát el. 

 

a. Járőrtevékenység: 

 

A járőrállomány a Rendőrőrsök és a Közrendvédelmi Osztály, Őr-és Járőrszolgálati 

alosztályában teljesítik feladataikat.  

A Rendőrkapitányság járőr tevékenységét létszámhelyzetéből adódóan a reagáló típusú 

járőrtevékenység jellemzi. Az év folyamán a feladatok jó reakció idő alatt, jó szinten kerültek 

végrehajtásra.  

 

b. Körzeti megbízottak: 

 

Az illetékességi terület mind a 14 településén összesen 23 fő körzeti megbízott teljesít 

szolgálatot. A körzeti megbízottak az egyes alegységek illetékességi területének megfelelően 

a Rendőrőrsök és a Közrendvédelmi Osztály, Őr-és Járőrszolgálati alosztályában teljesítek 

szolgálatot.  

Az év közepétől a bűnügyi tevékenység időszerűségének javítása, a bűnügyi tevékenyég 

színvonaláénak javítása érdekében bevezetésre került a „KMB hospitáció” program, 

amelynek értelmében havonta 1 alkalommal a készenléti alosztály állományával közösen 

látnak el szolgálatot és vesznek részt a forrónyomos feladatokat végrehajtásában. A program 

sikerét a nyomozás elrendelések száma és a körzeti megbízottak részére kiadott bűnügyi 

ügyiratok számának csökkenése igazolja. Nem utolsó sorban javult a belső  

információáramlás, csökkent az egyes nyomozásokat felügyeletét ellátó ügyészi észrevételek 

száma.     
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A körzeti megbízottak a területen jó működő, folyamatos kapcsolatot alakítottak ki az 

Önkormányzatokkal, a helyi intézmények vezetőivel és dolgozóival, a területen lévő 

társszervekkel, egyesületek és civil szervezetekkel is.  

  

Az év folyamán a Szentendre Város Önkormányzatának kezdeményezésére megalakítottuk a 

Szentendre - Püspökmajor lakótelep körzetet.  

 

c. Ügyeleti tevékenység: 

 

A kapitányság szolgáltatási és belső kommunikációs rendszerének kulcsfontosságú pillére az 

ügyeleti szolgálat. Az ügyeletesek 2012-ben is jól szervezték, irányították a szolgálati 

feladatok végrehajtását, fogadták az állampolgári bejelentéseket, feljelentéseket, panaszokat.  

Kommunikációs és empátiás készségük fejlődött.  

 

d. Együttműködés: 

A területünkön működő társszervekkel, a Polgármesteri Hivatalokkal, Közterület 

Felügyeletekkel, Polgárőrségekkel, erdőgazdasággal, valamint a vadásztársaságokkal, a 

Skanzen és a Vízművek fegyveres biztonsági őrségével, a településeken szolgáló 

mezőőrökkel folyamatos és jó színvonalú az együttműködés. 

 

 Fontos stratégiai partnereink a Polgárőrségek, melyek jelenleg a jogszabályoknak megfelelő 

módon  Szigetmonostoron, Pomázon és Csobánkán működnek, óriási segítséget nyújtva a 

települések közbiztonságának javításához.  

 

Jó kapcsolat alakult ki a katasztrófavédelmi igazgatóság helyi kirendeltségével, valamint az 

Országos Mentőszolgálat Szentendrei állomásán dolgozókkal, a háziorvosi szolgálattal 

valamint a szakorvosi rendelőintézettel.  

 

III/3. Idegenforgalmi szempontból kiemelt területek ellenőrzésének hatékonysága.   

 

A terület közbiztonsági helyzetét befolyásolja, hogy Szentendre, Visegrád és Leányfalu és 

Dobogókő is az idegenforgalom tekintetében jelentős helyet foglal el az ország többi 

települése között.  

 

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 

Visegrádi Palotajátékok és a Tahitótfaluban megrendezett Eper fesztivál is.    

 

A Rendőrkapitányság életében azonban az ősztől tavaszig tartó időszak is turisztikai 

jelentőséggel bír, hiszen a természeti területek látogatottsága ezekben az időszakokban is 

jelentős. Ebből a szempontból mindenképp említést érdemel a Dobogókőn és Visegrádon 

található sípályák látogatottsága.  
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IV. KÖZLEKEDÉSRENDÉSZEI SZAKTERÜLET 

 

 

IV/1. Közterületi szolgálatellátás, létszámhelyzet. 

 

A 2012. évi számadatok azt mutatják, hogy a közterületen szolgálatot ellátó állomány 

intézkedési aktivitása 2011. évhez képest összességében nőtt. 

A 2012. évben több alkalommal végrehajtott jogszabályi változások okán (2012. 04.15.  és 

2012. 09.01. ) nagymértékben megváltozott a helyszíni bírságolások és szabálysértési 

eljárások normája.  

 

2012. április15-től – a 2012. évi. II. törvényben foglaltak alapján - amennyiben az összes 

feltétel adott, úgy a rendőr a baleset helyszínén folytatott intézkedést ott és akkor helyszíni 

bírság alkalmazásával lezárja.  

 
IV/2 Baleseti adatok: 

 

 2011. XII. 31-ig 2012. XII. 31-ig  

Anyagi káros 389 383 

Könnyű sérüléses 92 76 

Súlyos sérüléses 32 50 

Halálos 4 3 

Sérüléses összesen 128 129 

Balesetek összesen 517 512 

 
 
A baleseti okokat vizsgálva megállapítható, hogy mind az összes balesetek száma a két 

évet viszonyítva stagnált, illetve 5 db balesettel kevesebb következett be 2012. évben, 

mint 2011. évben. A személyi sérüléses balesetek száma is stagnált, illetve egyel  több 

volt 2012. évben. Azonban megállapítható a két év statisztikai adatai alapján, hogy a 

személyi sérüléses baleseteknél 56 %-al nőtt az előző évhez képest a súlyos sérüléssel 

járók száma.  A sérültek száma 1-el nőtt, míg kb. 40 %-kal nőtt az ittasan okozott 

személyi sérüléses balesetek száma is a területünkön.  

 

IV/3. Baleset-megelőzési tevékenység 

 

2012. évben a baleset-megelőzési munka fő célja a Pest Megyei Baleset-megelőzési Bizottság 

által is meghatározott célok, így a halálos és súlyos kimenetelű balesetek csökkentése volt.  

Kiemelt figyelmet fordítottunk az évek óta baleseti veszélyforrást jelentő 

motorkerékpárosokra, a veszélyeztetett útszakaszokra, valamint az ittas vagy bódult 

állapotban okozott balesetek számának csökkentésére. A PMBB által kezdeményezett 

közlekedésbiztonsági akciókat megtartottuk.  

- Autómentes nap  -  Szentendre 

- Békás  Vándor Kerékpáros Egyesülettel három alkalommal KRESZ 

vetélkedő és    kerékpár        versenyt tartottunk. 

- baleset-megelőzési fokozott ellenőrzések megtartása (motoros akció)- „angyal program” 

-   a PMBB által meghirdetett  pályázatok (rajzpályázat stb.), versenyek 

- baleset-megelőzési céllal havonta három alkalommal „ittas akció”-kat tartottunk. 

- A helyi médiában több alkalommal nyilatkoztunk a baleseti veszélyforrásokról-, 

baleseti okokról, tavasz-, őszi-téli átállással kapcsolatban. Stb. 
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- Az iskola rendőr program keretében több alkalommal megjelentünk iskolákban 

baleset-megelőzési előadást tartani. 

- Vállalatnál bb. Előadás – Szentendre, Vízmű Zrt-nél. 

a PMBB által biztosított szóró anyagok, biztonságos közlekedést segítő eszközök 

(fényvisszaverő prizmák, fényvisszaverő mellények, kerékpár lámpa stb) osztása megelőzési 

akciók keretében megtörténtek. 

 

V. IGAZGATÁSRENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG 

 

 Az Igazgatásrendészeti Osztály 2012. évben – hasonlóan a korábbi időszakokhoz – a 

jogszabályban meghatározott hatósági engedélyezési – ellenőrzési, valamint szabálysértési 

eljárásokkal kapcsolatos tevékenységet végezett.  

V/1. Személy- és vagyonvédelem valamint magánnyomozói tevékenység: 

 

2012. év végére a szakterületen iktatott anyagok száma 1869 db. volt, ebből az aktuális 

időszakot vizsgálva az elmúlt egy évben 163 új anyag került iktatásra. 

 

2012. évben kiadott engedélyek, igazolványok száma összesen 352 darab. 

V/2. Fegyver engedélyügyi szakterület 

 

Jelenleg a rendőrkapitányság illetékességi területén 1822 db fegyver van nyilvántartva. 

  

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

fegyvertartására kérelmet.  

Kapitányságunk illetékességi területén 2 lövészklub és 1 polgári lőtér működik.  

V/3. Szabálysértési szakterület 

 

A 2012. évet 2142 db iktatott szabálysértési üggyel zártuk, melyek a közrend – és 

közbiztonság elleni, valamint közlekedési szabálysértések voltak. A tavalyi évben ez a szám 

3266 db volt, tehát az iktatott ügyek száma jelentős csökkenést mutat, mely  köszönhető 

annak is, hogy néhány KRESZ szabálysértés (Ittas vezetés, a behajtás tilalmának megszegése, 

a vasúti átjáróra történő ráhajtásra vonatkozó rendelkezések megszegése stb.) közigazgatási 

bírság hatálya alá került. 

Csökkent a kiemelt szabálysértések és az eltiltások száma. 

 

A 2011. évben 624 esetben folytattunk le szabálysértési eljárást közúti közlekedési baleset 

bekövetkezése miatt, 2012. évben ez 499-re csökkent (ebből 122 személyi sérüléses, 377 ügy 

anyagi káros volt).  
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VII. HIVATALI TEVÉKENYSÉG 

 

 

Segédhivatal tevékenysége  

 

A kapitányságon 2012. évben 16745 db alapirat került iktatásra, ebből 2632 bűnügyi irat, 

2142 db szabálysértési irat, 1954 db fegyveranyag, 1869 db SZV anyag, 7686 db általános 

ügyirat, az. év folyamán 1107 ügyirattal került több iktatásra, mint az ezt megelőző évben. 

 

2012. évben 1101 db bűnjel került bevételezésre, ez összesen 2538 letéti tárgyat jelent. 

 

VII/1. Minőségfejlesztés 

 

A 2012- es évben több áthúzódód projekt is folyt, melyek nagy része már nem volt hatékony 

így ezeket le is zártuk 2012.  

Új irányokat kerestünk a kommunikáció terén a  „Szentendre Rend trend-je” projekttel, mely 

havi kiadványként tájékoztatja  lakosságot illetve szakmai vonalon a „KMB bűnügyi 

hospitáció” elnevezésű projekttel. Mindkét program eddig hozta a tőle elvárt eredményeket. 

 

                                                       

VII/2 Kommunikációs tevékenység 

 

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Iroda által év közben felmerülő és 

általuk részünkre meghatározott feladatait teljesítettük a megadott határidőre.  

A helyi médiumokkal kialakult kapcsolat kielégítőnek mondható 14 különböző helyi 

kommunikációs csatornával tartunk kapcsolatot.  

A fenti médiumokat rendszeresen tájékoztattuk az illetékességi területünkön történtekről, 

felhívásokat, érdekességeket nyújtottunk át nekik írásos formában. Nyilatkozatokat is tettünk 

bűn- és baleset-megelőzési témákban, bíróság elé állításokról közleményeket adtunk ki.  

 

 

 

 

VIII. A RENDŐRÖRSÖK ÉRTÉKELÉSE 

 

 
VIII/1 Visegrádi Rendőrőrs  

 
 a. Bűnügyi helyzet: 

A rendőrőrs működési területén összesen 132 bűncselekményt követtek el. Ez az előző évhez 

képest jelentős csökkenést mutat 2011-éven 180 db. volt. 

Dunabogdányban az összes bűncselekmény száma majdnem felére 103-ról 57 darabra 

csökkent  Visegrád város területén az évi 75 bűncselekményből 35 lopást követtek el, ennek 

nagy része egyéb lopás 25, gépkocsi lopás 1, a gépkocsiból történt lopások száma 7, 

besurranás 3. betöréses lopások száma 10,  közlekedési 3, személy elleni 3, gazdasági 2, 

egyéb 32.   
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b. Közbiztonsági tevékenység: 

 

A közterületi jelenlét a működési területen jelentősen nem változott.  

A Reagáló képessége az őrsnek jó. Az értesítéstől számítva 10-15 percen belül a címre ér a 

járőr, ha a saját területen kell vonulnia. 

 Sajnos a területünkről nem jelentkeznek fiatalok rendőrnek így az utánpótlás nehézkes. 

  A rendezvénybiztosítás területén a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok négy napos 

rendezvénysorozatának biztosítása emelkedett ki, mely probléma mentesen lezajlott 

 

c. Együttműködés: 

 Az együttműködés terén legszorosabban a Tahitótfalui Rendőrőrssel koordinálunk, a közös 

szolgálat ellátás okán.  

 Az őrs speciális helyzetéből adódóan nagy jelentősséggel bír a szomszédos megye rendőri 

szerveivel való együttműködés. A helyi KMB-vel (Pilismarót, Dömös) és az Esztergomi Rk. 

bűnügyi osztály munkatársaival tartjuk a kapcsolatot. 

Az önkormányzatokkal kiváló az együttműködés és e jelenleg működő visegrádi 

polgárőrséggel is. 

 A helyi civil szervezetekkel - Turisztikai Egylet, Szentgyörgy Lovagrend – az adott feladatok 

során végrehajtandók megbeszélésére, egyeztetésére kerül sor. 

  

VIII/2. Tahitótfalu Rendőrőrs 

A Tahitótfalu Rendőrőrs illetékességi területe 96 négyzetkilométer – a teljes Szentendrei-

sziget - Tahitótfalu, Kisoroszi, Pócsmegyer-Surány és Szigetmonostor-Horány településekkel.  

A Tahitótfalu Rendőrőrs különálló épületben került elhelyezésre, melyet az Önkormányzattól 

bérel a PMRFK. Az épület jó állapotú, folyamatosan karbantartott.  

 

a. Bűnügyi helyzet értékelése 

 

A Rendőrőrs teljes illetékességi területére vonatkozóan a 2011 évhez képest az összes 

bűncselekmények száma szinte változatlan: 308.  

A vagyonelleni bűncselekmények száma továbbra is csökken 183-ról 175 esetre csökkent. (-

5%) Ezen belül a betöréses lopások száma az elmúlt évek csökkenő tendenciája után stagnál.  

Összegezve bár az illetékességi területünkön regisztrált összes bűncselekmények száma nem 

változott, a lakosság szubjektív biztonság érzetét jelentősen befolyásoló bűncselekményi 

kategóriákban az előző évekhez hasonló adatokat láthatunk. Kisoroszi vonatkozásában kell 

megemlíteni, hogy a regisztrált 10 betöréses lopásból 8 felderítésre került a Rendőrőrs teljes 

személyi állományának közreműködésével.  

 

b. Közrendvédelmi – közlekedésrendészeti tevékenység 

 

A rendőrőrs közrendvédelmi tevékenysége kapcsán kiemelhető, hogy az állomány 

viszonylagos stabilizálódásának köszönhetően az elfogások száma jelentősen nőtt (14-22), 

ami megfigyelhető az előállítások számánál is. (36-56). 

 Továbbra is kiemelten kezeltük az ittas járművezetőkkel szembeni hatékony fellépést, és az 

előző évhez közel azonos számú, 23 fővel szemben kezdeményeztünk eljárást ittas 

gépjárművezetés miatt. 

 

 A Körzeti Megbízotti állomány és az őrsnyomozó 2012.-es évben is jelentős számú bűnügyi 

aktát dolgozott fel. Míg 2011. évben 106 esetben, addig 2012. évben 171 esetben folytattak 
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nyomozást a rendőrőrs illetékességi területén történt vagyon elleni bűncselekmények 

tekintetében.  

A KMB állomány - az előző évek gyakorlatától eltérően - csak ritkán vett részt a 

járőrszolgálat megerősítésében. 2012. évben is az általános és bűnügyi megkeresések 

feldolgozásának nagy részét a KMB állomány hajtotta végre.  

 

VIII/3. Pomáz Rendőrőrs 

 

A pomázi rendőrőrs illetékességi területe 117,8 km2, melynek jelentős része hegyes, dombos 

és erdővel borított terület. Két város (Pomáz, Budakalász) és 3 község (Csobánka, 

Pilisszentkereszt és Pilisszántó) tartozott az őrshöz. Az állandó lakosság közel 36.000 fő, amit 

kb. 10-11.000 fő ideiglenesen a területen élő lakos egészít ki. 

 

a. Bűnügyi helyzet 

A rendőrkapitányság bűnügyi tevékenységének meghatározó része a rendőrőrs illetékességi 

területéhez köthető. 

Pomázon és Csobánkán a települések lakosságának összetétele, Budakalászon a bevásárló 

központok, az OMSZK tó és a környékükön lévő parkolók, Pilisszántó vonatkozásában pedig 

az őrstől való távolsága ami segíti a bűnelkövetést és nehezíti a megelőző munkát. 

A terület specialitása Dobogókő település, mely ritkán lakott, azonban nagyon preferált 

kirándulóhely az év minden szakában. 

Meg kell még említenünk a fa- és kőlopásokat, melyek elsősorban a természetkárosítás 

szempontjából jelentenek problémát a területen. Az erdészetekkel, bányakapitánysággal és a 

Pilisi Parkerdő RT biztonsági szolgálatával kialakult jó kapcsolatnak köszönhetően növelni 

tudtuk az ellenőrzések mennyiségét és hatékonyságát is, bár a jelenség teljes 

visszaszorításától még messze vagyunk.  

Az őrs 2010-ben 398, 2011-ben 467, 2012-ben 457 db bűnügyben folytattunk nyomozást. 

Általános ügyiratot 2010-ben 1673, míg 2011-ben 1446 2012-ben 1090 darabot dolgoztunk 

föl.  

 
b. Közrendvédelem 

A körzeti megbízotti állomány létszáma alacsony és a 2013-as Budakalászi Rendőrős 

megindulással a Pomáz városában maradó 2 státusz semmiképpen nem elégséges.  

A területen lévő önkormányzatokkal nagyon jó a kapcsolat és kiemelkedőnek és 

példaértékűnek tartom a Pomázi Polgárőrség működését, illetve a budakalászi közterület 

felügyelőkkel való kapcsolatunkat. 

c. Közlekedés 

Az elmúlt időszakban a forgalom folyamatos növekedése volt jellemző. 

A terület lakosainak száma évek óta folyamatosan nő, és a települések úthálózata nem tartott 

lépést ezzel. Pomáz város területén a 11. számú főút irányába meglehetősen sok balesetet 

regisztráltunk ennek csökkentése érdekében a Közlekedésrendészeti Osztállyal 

együttműködve intézkedéseket tettünk. 

 

Szentendre, 2013. március 1.                                    
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