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Értékelő jelentés a Szentendrei Rendőrkapitányság 2017. évi tevékenységéről 

I. A KÖZBIZTONSÁGI HELYZET ÉRTÉKELÉSE 
 

 

 

    1.1. A bűnügyi helyzet bemutatása. A regisztrált bűncselekmények száma és változása. 

 

A regisztrált bűncselekmények számát tekintve 2017. évben az ENYÜBS adatok alapján a 

korábbi 2016. évi 1536 bűncselekményről 1743-ra nőtt a rendőri eljárásokban regisztrált 

bűncselekmények száma, ami 13,48 százalékpontos növekedést jelent.  

 

Az elmúlt nyolc évet figyelembe véve hullámzó tendencia figyelhető meg. Ezekben erősen 

közrejátszik az egyes bűncselekmények rendbeliségének változása is (pl. okiratokkal 

kapcsolatos bűncselekmények), illetve az hogy egyes bűncselekmények  időközben NAV 

hatáskörbe kerültek (pl. szerzői joggal kapcsolatos bűncselekmények.) 

 

Az objektivitáshoz hozzá tartozik, hogy egy-egy befejezett sorozat ügy önmagában képes akár 

10 százalékpontos emelkedést okozni, és 2017. évben is fejezett be olyan csalás bűncselekmény 

miatt folytatott eljárást a Szentendrei Rendőrkapitányság, amelyben 193 db esemény került 

rögzítésre. 

 

 

1.2 A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása. 

 

Az előző évhez képest 2017-ben a közterületen elkövetett ismertté vált bűncselekmények száma 

emelkedést mutat, 292-ről 310-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. 

Ezen kategóriákban mindenhol magasabb számokat regisztráltunk.  

 

 

1.3 A regisztrált bűncselekmények 100.000 lakosra vetített aránya, változása 

 

A 100.000 lakosra vetített arány az összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmény 

vonatkozásában emelkedett 2016-ról 2017-re 1948,3-ről 2030,5-re. A közterületen elkövetett 

bűncselekmények vonatkozásában is hasonló tendencia állapítható meg 368,9-ről 391,7-re.  

 

Kismértékű csökkenés állapítható meg azonban a 14 kiemelten kezelt bűncselekmény 

számában, 989,3-ről 985,5-re és ezeken belül a közterületen elkövetett bűncselekményekre is 

igaz ez a tendencia, 187-ről 151,6-ra.    

 

 

1.4  Az illetékességi területen regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények  

 

A kiemelten kezelt bűncselekmények száma minimális mértékben csökkent, 783-ról 780-ra a 

2017-es évben. Ebben a kategóriában gyakorlatilag stagnálásról beszélhetünk.  

 

 

 

 

 

 



3 
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2. A bűnüldöző munka értékelése 

 

 

2.1 A nyomozáseredményességi mutató alakulása 

 

A rendőrkapitányság nyomozás eredményességi mutatója az összes rendőri eljárásban 

regisztrált bűncselekmény vonatkozásában elmúlt évben emelkedett a 2016-os 53,6 %-ról 57,6 

%-ra.  

 

2.2 A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozás eredményességi 

mutatója 

 

Ahogy azt korábban már jeleztem, a közterületen elkövetett bűncselekmények száma 

emelkedett, azonban pozitívumként értékelhető, hogy ezen bűncselekmények vonatkozásában 

a nyomozás eredményességi mutató is emelkedett, komoly nagyságrendben 69%-ról, 79,8 %-

ra. Ez az érték egyébiránt meghaladja a megyei átlagot.   

 

 

2.3 Egyes kiemeleten kezelt bűncselekmények felderítési eredményességi mutatója 

 

A kiemelten kezelt bűncselekmények vonatkozásában a nyomozás eredményesség 

változásairól tudunk számot adni az előző 2016-os évhez képest. 

 

A lopás bűncselekmények vonatkozásában a nyomozás eredményeség 2016. évben 25,8 %, 

2017. évben 26,7 %-ra nőtt.  

 

A rablás bűncselekmények vonatkozásában a nyomozás eredményeség 2017. évben 66,7 %. 

 

A rongálás bűncselekmények vonatkozásában a nyomozás eredményeség2016. évben 16,7 %, 

2017. évben 20,6 %-ra nőtt.  

 

A súlyos testi sértés bűncselekmények vonatkozásában a nyomozás eredményeség 2016. 

évben 70,4%, 2017. évben 80 %.  

 

A garázdaság bűncselekmények vonatkozásában a nyomozás eredményeség 2016. évben 

80,3 % 2017 évben 90,5 %-ra nőtt.  

 

A jármű önkényes elvételének bűncselekmények vonatkozásában a nyomozás eredményeség 

2016. évben 75 %, 2017 évben 100 %-ra nőt.  

 

Az összes kiemelten kezelt bűncselekmény vonatkozásában 2016. évhez képest növekedett 

a nyomozás eredményesség, 34 %-ról 38,4 %-ra.  

 

A közterületen elkövetett, kiemelten kezelt bűncselekmények vonatkozásában 2016. évhez 

képest növekedett a nyomozás eredményesség, 39,9 %-ról 54,2 %-ra.  

 

A közterületen elkövetett, valamennyi bűncselekmény vonatkozásában 2016. évhez képest 

erősen növekedett a nyomozás eredményesség, 69 %-ról 79,8 %-ra, mely 10,8 százalékponttal 

magasabb. 
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Az összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények vonatkozásában 2016. évhez 

képest ismét növekedett a nyomozás eredményesség, 53,6 %-ról, 57,6 %-ra. 

A lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló bűncselekménytípusokban az 

elmúlt években folyamatos csökkenés mutatható ki. Az ide sorolható vagyon elleni, élet-testi 

épség elleni, illetve a közterületen elkövetett közrend elleni bűncselekmények. Ezen 

cselekmények száma folyamatosan csökkenő tendenciát mutat, és a nyomozás eredményesség 

is javult. Az eredmények kommunikálása a kapitányság részéről folyamatos.   

 

 

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.   

2016. évben 297, míg 2017 évben 286 szabálysértési eljárás indult az előkészítő csoportnál.   

2015. évben 702 közigazgatási bírság miatti eljárás indult a kapitányságon, 2016. évben 1426, 

míg 2017. évben 1425.  

 

Kapitányságunk felderítési mutatója a tulajdon elleni szabálysértések esetén 26 % feletti volt. 

A speciális szervezeti struktúra miatt elmondható, hogy a közigazgatási eljárások számának 

drasztikus emelkedése komoly terhet jelent a kis szervezeti egységnek.  

 

 

4. A közlekedésbiztonsági helyzet 

 

A 2016-2017-es évek összehasonlításában megállapítható, hogy az anyagi káros balesetek 

száma 53 darabbal, a könnyű sérüléssel járó 10 darabbal csökkent. A súlyos sérüléssel járó 

balesetek száma 6 darabbal, míg a halálos kimenetelű balesetek száma 1 darabbal nőtt. A 

sérültek számának tekintetében a 2016-os évhez képest az elhunytak száma 1 fővel, a súlyos 

megsérült személyek száma 9 fővel növekedett, míg a könnyen megsérült személyek száma 21 

fővel csökkent. Összességében a balesetek száma az elmúlt évekhez képest a tavalyi évben volt 

a legkevesebb, 507 darab.  

Ebben az évben is kiemelt figyelmet fordítottunk az iskolák és óvodák környékére, 

megközelítési útvonalaira. A passzív biztonsági eszközök használatának ellenőrzése, az ittas 

járművezetők és a gyorshajtók kiszűrése volt a fő feladat. 

 

 A gyalogátkelőhelyeket visszatérően ellenőriztük, motoros akciókat szerveztünk, 

gyalogosokat és kerékpárosokat ellenőriztünk. A sérüléses balesetek kimenetelének enyhítése 

céljából kiemelt figyelemmel kísértük a passzív biztonsági rendszerek használatát. 2017. évben 

589 esetben kezdeményeztünk közigazgatási hatósági eljárást ezen szabályszegést elkövetőkkel 

szemben. A kapitányságvezetői intézkedési terv alapján heti 1 fokozott ellenőrzés került 

végrehajtásra A személyi sérüléssel járó balesetek száma 2 %-kal csökkent.  

A közlekedésrendészeti osztály a 2017. évben  74 fokozott ellenőrzést tartott, nem a 

mennyiségének növelését, hanem a minőségi feladat végrehajtást helyeztük előtérbe. 

 

Több alkalommal éltünk a közútkezelő felé szignalizációval az úttest hibái valamint a 11-es 

számú főút forgalomszervezési és forgalomtechnikai módosítása tárgyában. A közútkezelő 

minden esetben pozitívan reagált.   

Az év során a közlekedési bűncselekményekhez kötődő befejezett nyomozások száma 

jelentősen nőtt.  
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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. Havi szinten a 

kapitányságról átlagosan egy-egy hétre 3-6 fő kerül az ország déli határszakaszaira 

átrendelésre, melyet még ki kell egészíteni havi 2-3 alkalommal egy-egy hétre elrendelt kutyás 

rendőr berendeléssel ugyanezen célból.  

 

 

II. A közbiztonság érdekében tett intézkedések 

 

 

1. A közterületi jelenlét mértéke 

 

A Szentendrei Rendőrkapitányság illetékességi területén az elvárt és szükséges közterületi 

jelenlét a 2017. év folyamán is biztosításra került. 2016. év során 8712 fő 67069 órában látott 

el közterületi szolgálatot, míg 2017. év során 8418 fő 62250 órában. Ez a szám bár némi 

csökkenést mutat, 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 2018. 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 2017-

es 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. Nagyon fontos 

lenne, hogy a probléma megoldásához az 

önkormányzatok nyújtsanak segítséget, 

hiszen az 50%-os létszámhiány felszámolása 

az ő érdekük is.  

  2016. 2017. 

Elfogások száma 258 304 

Előállítások száma 344 226 

Biztonsági intézkedések 

száma 
164 142 

Elrendelt elővezetések száma 303 189 

   

Szabálysértési feljelentések 

száma 
758 767 

Büntető feljelentések száma 145 164 

Helyszíni bírsággal sújtott 

személyek száma (fő) 
5 362 5 872 

   

Alkoholszonda alkalmazások 

száma összesen (eset) 
3 014 4 183 

Pozitív eredményű 

alkoholszonda alkalmazások 

száma (eset) 

115 189 
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Jelenlegi tapasztalatink alapján nem egyedi szolgálati lakások, hanem egy olyan szállójellegű 

elhelyezése lenne célszerű, ahol a fiatal, gyökértelen kollégákat apartman vagy garzon jellegű 

egységekben lehetne elszállásolni.  

 

 

3. A rendezvénybiztosítások 

 

A 2017. év folyamán a Szentendrei Rendőrkapitányság végrehajtott minden 

rendezvénybiztosítást, mely egyes esetekben különösen nagy szervezési tevékenységet is 

magában foglalt. Az év során összesen 201 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 

Visegrádi Palotajátékok, a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban rendezett események, 

valamint Szentendrén, a nyár folyamán megtartott közterületi kulturális, gasztronómiai és sport 

rendezvények is.  

 

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. 

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 Szentendrei Rendőrkapitányságon a körzeti megbízotti szolgálat ellátás helyzete 

meglehetősen stabilnak mondható. A 2017-es év során csupán kis mértékben volt tapasztalható 

fluktuáció. Az év végére a meglévő 22 státuszból 21 volt feltöltve, azonban ezen státusz 

feltöltése a 2018-as év elején megtörténik.  

A körzeti megbízottak által feldolgozott bűnügyek száma a megelőző évhez képest némi 

csökkenést mutat.  A 2017-es év során a KMB állomány minden rendészeti tevékenységet 

érintő statisztikai adat szerint kiemelkedően jó teljesítményt nyújtott. 

 

 

5. Az igazgatásrendészeti tevékenység 

 

A 2017. évet 1145 db iktatott szabálysértési üggyel zártuk, melyek a közrend – és közbiztonság 

elleni, valamint közlekedési szabálysértések voltak. A 2016-os évben 1027 db ügy volt. 

 



7 

 

Értékelő jelentés a Szentendrei Rendőrkapitányság 2017. évi tevékenységéről 

A 2016. évben 276 esetben folytattunk le szabálysértési eljárást közúti közlekedési baleset 

bekövetkezése miatt, 2017. évben ez 290-re nőtt (ebből 87 személyi sérüléses, 203 ügy anyagi 

káros volt). A lehetőséghez képest igyekeztünk többségében tárgyalás alapján meghozni a 

döntést ezekben az ügyekben.  

 

A fegyver engedélyügyi szakterületen 2017. december 31-ig 2280 db ügyirat került beiktatásra, 

melyből 61 db. új ügyirat keletkezett a vizsgált időszakban, mely a 2016-os évhez képest 4 db 

ügyirattal több.  

Az ügyfélfogadások során a vizsgált időszakban 714 kérelem került beadásra, 2016. évben 725 

db volt. A rendőrkapitányság illetékességi területén 2512 db engedélyezett fegyver van, 2016-

éveben 2693 db. volt.  

2017. év végére a személy és vagyonőri engedélyügyi szakterületen iktatott anyagok száma 

2414 db. volt, ebből az aktuális időszakot vizsgálva az elmúlt egy évben 132 új anyag került 

iktatásra, mely a 2016-os évhez képest 51 db. ügyiratnövekedést jelent.  

 

A működési engedélyek és hatósági bizonyítványok száma a 2016-os évhez képest nem 

változott, viszont a magánszemélyek részére kiadott igazolványok száma jelentősen emelkedett 

114-ről 199 db-ra.   

 

6. A bűn- és baleset-megelőzés 

 

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.  

2017-es évben Dr. Mihály István r. dandártábornok megyei rendőr-főkapitány úr által 2017. 

március 07-én 13000-2077/1/2017 ált számon jóváhagyott Balest megelőzési Programban 

meghatározottak alapján, helyi baleset-megelőzési tervet készítettünk, mely alapján az alábbi 

tevékenységet végeztük:  

 

Kovács László r. ezredes és Gulyás Anita r. alezredes osztályvezető asszony havi 

rendszerességgel TV Szentendrében, Pomáz TV-ben és a Budakalászi TV-ben és a Rádió 

Szentendrében nyilatkozott az aktuális baleset megelőzési témákban. A helyi tévével rendkívül 

jó a kapcsolat, külső helyszínen is több alkalommal forgattak már megelőzési témában. Minden 

héten készül Szentendre Rend- Trend, mely a rendőrkapitányság aktuális híreit közli, a területen 

lévő összes médiának szétküldve. Ebben rendszeresen közlünk baleset-megelőzési témában 

tanácsokat, felhívásokat. Facebook oldalunk folyamatosan frissítésre kerül, aktuális baleset-

megelőzési témával, vagy a végzett tevékenységünk bemutatásával. A Pest Megyei Baleset-

megelőzési Bizottság által biztosított gyalogos és kerékpáros közlekedéssel kapcsolatban 

készült animációs kisfilmek, valamint a DVD-n biztosított megelőzési kisfilmek a Szentendre 

Város Baleset-megelőzési bizottság Facebook oldalán kerültek-kerülnek folyamatosan 

megosztásra. 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.  
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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. 21 esetben jelentünk meg önkormányzati, vagy 

egyéb szervezett által felkérésre a rendezvényeken.  Az év során 22 alkalommal óvodában, 

iskolában jelentünk meg illetve látogattak el hozzánk, mely során korosztálynak megfelelő 

programmal – előadással tartottunk baleset megelőzési témájú előadásokat. 2017. évben két 

alkalommal került nyílt nap megszervezésre a rendőrkapitányságon.  

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 iskola 

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. 

  

2017-ben harmadszor került megrendezése az Őrzők napja, mely Szentendre Város 

Önkormányzatával, az Altiszti Akadémiával és a Katasztrófavédelemmel került közösen 

megszervezésre az európai autómentes nap keretében 2017. szeptember 22-én, ahol kb. 2 000 

óvodás és iskolás vett részt rajta.  

 

PMBB által megrendezésre került rendezvényeken, versenyeken részt vettünk, illetve 

résztvevőket, versenyzőket delegáltunk (pl. kerékpáros iskola kupa, bábverseny, Pindur-Pandur 

stb.) PMBB által szervezett versenyen 2017. május 30-31-én az általuk meghatározott 

feladatokat elvégzetük a „Ki a mester két keréken” verseny országos döntőjén, Visegrádon. 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 2017. évben két alkalommal tartott bizottsági 

ülését.  A bizottsági ülésen a helyi média – Szentendre Tv jelen volt, felvételt készített.  

A 2016/2017-es tanévben 17 oktatási intézményben 16 körzeti megbízottunk tevékenykedett 

iskolarendőrként. Munkatársaink 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.  

 

 

7. Együttműködés 

 

A Rendőrkapitányság első számú együttműködő partnerei az önkormányzatok. Az összes 

illetékességi területünkön működő önkormányzat egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadta 

a Rendőrkapitányság éves szakmai beszámolóját. 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.  
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A Szentendre Rendőrkapitányság polgárőrségekkel való együttműködése alapvetően jónak 

értékelhető. Szentendre, Pomáz, Szigetmonostor, Pilisszentlászló településeken működik 

polgárőr szervezet. Az együttműködési aktivitás változó. 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. 

 

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 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.   

Folyamatos az egyeztetés a Járási Ügyészséggel, a helyi Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel 

és a Magyar Honvédség Altiszti Akadémiájával.  

 

Komplex jelzőrendszeri találkozón vettünk részt a Járási Kormányhivatal szervezésében, illetve 

a különböző Családsegítők által szervezett programokon is rendszeresen részt veszünk.  

Folyamatos volt az együttműködés a szentendrei és a pomázi Kábítószer Egyeztető Fórumokkal 

és 2017-be is volt közös tevékenységünk az Egészséges Városért szentendrei alapítvánnyal. 

Az egyéb rendészeti feladatokat ellátó személyekkel a kapitányság kapcsolata folyamatos és 

zökkenőmentes. A Szentendre Városi Közterület Felügyelettel, valamint a Budakalászi 

Városőrséggel kifejezetten szoros a kapcsolat, a 2017-es év folyamán 1416 órában láttunk el 

közös szolgálatot a szervezetekkel. Ezen felül havi rendszerességgel végzünk 40-40 órában 

közös szolgálatot a Pilisi Parkerdő erdőrendészeivel is.  

 

A Szentendrei Rendőrkapitányság fontosnak tartja, hogy a helyi médiában hitelesen 

szerepeljen, valamint, hogy az illetékességi területünkön élő állampolgárok átfogó képet 

kapjanak a rendőrség munkájáról. Ennek érdekében törekszünk arra, hogy a helyi médiumokkal 

kiváló kapcsolatot fent tartsuk, a rendelkezésükre álljunk, valamint közleményeink 

állampolgárokhoz való eljuttatásához ők is partnereink legyenek. 

 

A fenti médiumokat rendszeresen tájékoztattuk az illetékességi területünkön történtekről, 

felhívásokat, érdekességeket nyújtottunk át nekik írásos formában, a közérdeklődésre számot 

tartó, jelentős ügyekről közleményeket adtunk ki, baleset-és bűnmegelőzési tárgyú 

közleményeket készítettünk. Jelenleg 32 különböző helyi kommunikációs csatornával tartunk 

kapcsolatot,  

 

Rendszeresen tájékoztattuk az illetékességi területünkön történtekről, felhívásokat, 

érdekességeket nyújtottunk át nekik írásos formában, a közérdeklődésre számot tartó, jelentős 

ügyekről közleményeket adtunk ki, baleset- és bűnmegelőzési tárgyú közleményeket 

készítettünk.  
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2017. évben készült sajtókiadványokat továbbítottunk a helyi sajtószerkesztőségek felé. A 

2012-ben indult „Szentendre Rend-trend-je” projektet folytattuk. A kommunikációs 

tevékenységgel kapcsolatban felmerült elvárásoknak megfelelően év közben hetire növeltük a 

kiadvány megjelenési gyakoriságát, 2017. évben összesen 50 szám jelent meg.  

 

 

III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra  

 

 

A Szentendrei Rendőrkapitányság a 2017-es évben a legtöbb területen megőrizte vagy javította 

az elmúlt évben elért eredményeket. 

 

Ez azért is nehéz feladat volt, mert a vezetői állományban ismét volt változás és a közterületi 

állomány feltöltöttsége kritikus. 

 

Az alacsonyabb tiszthelyettesi státuszok betöltése rendkívül nehézkes, és 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.  

 

Az RZS NEO rendszer fejlesztése során a központi szervek információ igényét továbbra sem 

veszik figyelembe, így az informatikai rendszer aktív használata mellett is – mely az 

adminisztratív feladatok csökkentését és a stratégia tervezés segítését célozza – egyre több és 

nehezebben kezelhető adatszolgáltatási és nyilvántartási feladat nehezedik ránk.    

 

A 2017. évben elért eredményeink megtartását, javítását, valamint a még meglevő 

hiányosságok kijavítását tervezzük a 2018. 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. 

 A továbbra is feladat a vizsgálati osztályvezető helyettesítésének rendszerszerű 

megoldása. 

 

 Az igazgatásrendészeti terület eredményeinek megőrzése. 

 

 Az illetékességi terület közbiztonságának, közlekedésbiztonságának, a lakosság 

biztonságérzetének javítása. 

 

 Az új Büntető-eljárási törvény és az E- ügyintézés zökkenőmentes bevezetése. 

 

 

 Kovács László r. ezredes 

 kapitányságvezető 



ZÁRADÉK
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