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BESZÁMOLÓ 
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Tisztelt Képviselő Testület! 

 

Az éves munkatervüknek megfelelően napirendre tűzött, Piliscsév település közbiztonsági 

helyzetének, a közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azokkal kapcsolatos feladatok 

bemutatásáról szóló beszámolómban a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) 

bekezdése alapján az alábbiakról tájékoztatom Önöket. 

 

Bevezetés 

 

Piliscséven 2016. május 31-én volt a legutóbbi rendőrségi beszámoló, melyet a képviselő testület 

elfogadott. A Dorogi Rendőrkapitányság működési feltételeiben 2016-ban jelentős változás nem 

állt be. A Dorogi Rendőrkapitányság illetékességi területe 232,6 km2, a területen élő lakosság 

száma 38 052 fő volt. A társadalmi, etnikai jellemzők a korábbi évekhez képest nem változtak 

jelentős mértékben. 

2016. évben stratégiai cél volt a települések közbiztonságának fenntartása és javítása, a 

kistelepülések és a külterületek rendjének biztosítása, az állampolgárok szubjektív 

közbiztonságérzetét leginkább befolyásoló jogsértések elleni eredményes fellépés, melyet 

teljesítettünk. 

Fő feladat volt az illegális migráció kapcsán jelentkező rendőri feladatok törvényes és szakszerű 

végrehajtása, melynek eleget tettünk.  

Kiemelt feladatként kezelte hatóságunk a közlekedésbiztonság javítását, a személyi sérüléssel 

járó közlekedési balesetek megelőzését. További feladat volt a bűncselekmények számszerű 

csökkentése, a nyomozás-eredményesség javítása, a szabálysértési- és büntetőeljárások 

lefolytatásának gyorsítása, mely teljesítésre került. 

 

I. Piliscsév település közbiztonsági helyzetének értékelése 

 

1. A bűnügyi helyzet bemutatása 

A településen a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma 2016-ban 25%-kal 15-re 

csökkent a 2015. évi 20-hoz képest, mely az értékelt 7 év legkedvezőbb adata. A lakosság 

szubjektív közbiztonságérzetét leginkább befolyásoló kiemelten kezelt bűncselekmények száma 

2016-ban 5-re csökkent az előző évi 7-ről, mely az elmúlt 7 év legkedvezőbb adata. Ezen belül 

kiemelve a leglényegesebb bűncselekmények számadatait, megállapítható, hogy 2016-ban 

emberölés, kiskorú veszélyeztetése, embercsempészés, önbíráskodás, visszaélés kábítószerrel, 

személygépkocsi lopás, kifosztás, zsarolás, garázdaság bűncselekmény nem történt a településen. 

A lopások száma a 2015. évi 6-ról 2016-ban 3-ra csökkent. A közterületen elkövetett 

bűncselekmények száma 2016-ban 9-re nőtt az előző évi 7-ről. Az eredményeket értékelve 

megállapítható, hogy a település bűnügyi, közbiztonsági helyzete jó.  

 

2. A bűnüldöző munka értékelése 

A kapitányság illetékességi területén elkövetett bűncselekmények tekintetében a nyomozás-

eredményességi mutató 64,1%, ami az előző évi 62,3%-hoz képest 1,8 százalékpontos 

növekedést jelent, ami az elmúlt 7 év legjobb eredménye.  
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3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok 

2015-ben 7, míg 2016-ban 4 tulajdon elleni szabálysértés történt a településen. A felderítési 

mutató 25 % volt.  

 

4. A közlekedésbiztonsági helyzet, abban bekövetkezett változások 

Személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset 2016-ban 1 történt, mely könnyű 

sérüléssel járt. 2015-ben is 1 esetben következett be személyi sérüléssel járó közúti közlekedési 

baleset, mely súlyos sérüléssel végződött. Az év során fokozottan ellenőriztük a passzív és 

aktív biztonsági eszközök meglétét, használatát, illetve folyamatosan működtettük a 

sebességellenőrző készüléket. Kiemelt feladatként kezeltük az ittas vezetők kiszűrését. A 

közlekedési balesetek megelőzése érdekében 2016. évben fokozott ellenőrzést heti 

rendszerességgel hajtottunk végre.  

 

 

II. A Dorogi Rendőrkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedések és az 

azzal kapcsolatos feladatok 

 

1. A közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt idegenforgalmi területek biztonsága  

A kapitányság illetékességi területén 2016-ban csökkent a közterületen teljesített szolgálati órák 

száma az előző évi adatokhoz képest, aminek elsődleges oka az illegális migrációval kapcsolatos 

rendőri feladatok ellátása volt. A vizsgált időszakban a településen nem volt olyan közterület, 

nyilvános hely, amelynek biztonsága valamely bűncselekményi kategória elszaporodása miatt 

veszélybe került volna. Piliscséven idegenforgalmi szempontból kiemelt terület nincs. A 

településen átvezető út fokozott ellenőrzése a napi közterületi szolgálat által, a gyalogos 

szolgálatok előtérbe helyezésével teljesült, amelyek biztonsága az idegenforgalmi időszakban 

sem romlott.  

 

2. A rendezvénybiztosítások 

A településen 2016-ban elsősorban ünnepi, kulturális jellegű rendezvények kerültek 

megrendezésre, melyek rendőri biztosítását törvényesen és szakszerűen hajtottuk végre, rendőri 

intézkedésre nem került sor.  

 

3. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése 

A településen Pokriva Zsolt rendőr főtörzsőrmester látta el a körzeti megbízotti feladatokat. 

Szolgálatukat önállóan, illetve a település polgárőreivel megerősítve teljesítették. A közösségi 

rendőrség megvalósításában továbbra is kulcsszerepet szántunk a körzeti megbízottaknak, akik 

folyamatosan együttműködtek a helyi önkormányzattal, a település polgármesterével, a 

lakossággal, oktatási intézmények vezetőivel, polgárőrséggel, erdészekkel, valamint egyéb állami 

és társadalmi szervezetekkel, történelmi egyházak képviselőivel. Ezzel is növelték a lakosság 

szubjektív közbiztonságérzetét.  
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4. A bűn-és baleset-megelőzés 

A körzeti megbízott rendszeresen tartott előadásokat a működési területén lévő általános 

iskolában, melynek témája volt többek között a kábítószer bűnözéssel kapcsolatos felvilágosítás, 

a megelőzéssel kapcsolatos bűnmegelőzési anyagok ismertetése. Tájékoztatást adott az időskorú 

személyeknek a legelterjedtebb elkövetési módszerekről, arról, hogy hogyan kerülhetik el az 

áldozattá válást. A gépjármű feltörések megelőzése érdekében a temető parkolójában 

figyelemfelhívó plakátok kerültek elhelyezésre.  

 

Baleset-megelőzési tevékenység 

A 2016-ban folyamatosan értékeltük a baleseti adatokat, elemeztük a kialakult helyzeteket, és a 

levont következtetések alapján határoztuk meg a fő feladatokat. A megelőzési tevékenység 

legfontosabb területe a gyermekek és fiatalok helyes közlekedésre nevelése volt. Az Esztergomi 

Rendőrkapitánysággal közösen megrendeztük a Kerékpáros Iskola Kupa területi vetélkedőjét. 

Kezdeményeztük az iskolák igazgatóinál, hogy a tanév végéhez közeledve hívják fel a tanulók 

figyelmét a közlekedés veszélyeire. Fordítsanak kellő időt a közlekedési szabályok 

megbeszélésére, a balesetek elkerülhetőségére. Az év során megrendezésre került a 

„szuperbringa” elnevezésű biztonságos közlekedést elősegítő program.  

 

5. Együttműködés  

 

A helyi önkormányzattal folytatott együttműködés 

Piliscsév Község Képviselő-testülete 2016-ban elfogadta a település közbiztonságáról szóló 

beszámolót, és elismerően nyilatkozott a rendőrség tevékenységéről. A kapitányságvezető az év 

során 1-1 esetben tartott Konzultációs Fórumot, illetve Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórumot, 

melyen részt vettek a települések polgármesterei, polgárőrei, tankerületi vezetők, történelmi 

egyházak képviselői is. A fórumok jó lehetőséget adtak a kapitányság jelenlegi helyzetének, 

erőfeszítésének bemutatására, illetve annak megismerésére, hogy egyes települések, 

településrészek milyen konkrét rendőri beavatkozást igényeltek bűnügyi, közbiztonsági vagy 

közlekedési szempontból. Rendőrség napja alkalmából a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 

2016-ban 2 főt jutalmazott meg, továbbá az önkormányzat helyiséget biztosított a körzeti 

megbízott számára a fogadóórák megtartásához.  

 

A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés 

2016-ban együttműködési megállapodás volt érvényben az illetékességi területen működő 

polgárőr szervezettel. Az együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően teljesültek 

az abban vállalt kötelezettségek, érvényre jutottak a biztosított lehetőségek. A közös szolgálatok 

során főként biztosítási feladatokat teljesítettünk. Az elmúlt évben jó együttműködést értünk el a 

helyi polgárőr szervezettel, amely tevékenységét napi rendszerességgel látta el. Kiépítésre és 

biztosításra került az információk gyors és kétirányú áramlása. Kölcsönös tájékoztatás valósult 

meg a releváns információk tekintetében, kapitányságunk negyedévente jelentést készített a 

polgárőrség számára a működési területüket érintő jellemző bűncselekményekről.  

 

 

 

 



 5 

Az oktatási intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel folytatott együttműködés  

Az oktatási intézményekkel a helyi körzeti megbízott – egyben az iskola rendőre is – tartotta a 

kapcsolatot, és szükség szerint tájékoztatta a gyerekeket és pedagógusokat a bűn- és baleset 

megelőzéssel kapcsolatos kérdésekről, aktuális változásokról. A vizsgált időszakban több 

alkalommal kérték fel a helyi körzeti megbízotti szolgálatot, mint az iskola rendőrét, hogy egy-

egy problémás szituáció kezelésében, a már kialakult jogsértő cselekmény felszámolásában, 

megelőzésében vegyen részt. 

 

 

III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra 

 

A kapitányság az elmúlt évben is teljesítette mind a munkatervből, mind pedig a környezetünkben 

élők, és dolgozók elvárásaiból fakadó feladatait. Ebben szerepet kapott a végrehajtó állomány, 

általánosságban szakszerűnek, pontosnak, aktívnak jellemezhető munkája éppúgy, mint a vezetők 

korábbi években megszokott színvonalú tevékenysége.  

Az év során a stratégiai célok megvalósultak, a kapitányság alaprendeltségének megfelelő 

tevékenységgel biztosította a közbiztonság korábbi szintjét, megtartotta az állampolgárok 

jogállamba vetett bizalmát, biztonságukat szavatolta. 

Ennek érdekében hatékonyan együttműködött a társszervekkel és egyéb szervezetekkel. Az 

eredményes munkát nagymértékben segítette az önkormányzatok erkölcsi és anyagi támogatása.  

Az illegális migráció kapcsán jelentkező rendőri feladatokat határozottan, törvényesen és 

szakszerűen hajtottuk végre, így biztosítva a lakosság szubjektív közbiztonságérzetét.  

A közterületen eltöltött órák száma, az előző évhez képest csökkent, azonban nőtt az intézkedési 

aktivitás, szinte minden mutató javult, mely a hatékonyság növelését jelenti. 

A településen a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma 25%-kal csökkent az előző 

évi adatokhoz képest, míg a nyomozás-eredményesség 1,8 százalékponttal nőtt, ami az elmúlt 7 

év legjobb eredménye.  

A közterületek rendje, biztonsága nem romlott, ennek eredményeképpen nem csökkent társadalmi 

megítélésünk, a lakosság szubjektív közbiztonságérzete. 

 

Az önkormányzat és a rendőrség kapcsolatára, valamint a településen végzett rendőri 

tevékenységre vonatkozó 2016. évi kérdőíves felmérésre Piliscsév település által adott válaszok 

átlaga az 1-5 skálán 4,75 volt, mely értékelést ezúton is köszönöm.  

Összességében elmondható, hogy a kitűzött célokat a kapitányság állománya sikeresen 

megvalósította. Az ehhez szükséges személyi feltételek és az alapvető dologi, anyagi 

eszközrendszer biztosított volt.  

 

A 2017. év legfontosabb célkitűzései 

 

- A büntetőeljárások és szabálysértési eljárások lefolytatásának gyorsítása, az eredményes 

befejezések arányának növelése. 

- Magyarország külső határainak és közbiztonságának, közrendjének fokozott védelme, az 

illegális migráció elleni hatékony fellépés. 

- A közlekedésbiztonsági helyzet további javítása, különösen a halálos balesetek és a 

balesetekben meghalt személyek számának csökkentése. 
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- A lakosság szubjektív közbiztonság-érzetének fenntartását, javítását szolgáló rendőri 

tevékenység folytatása, ennek érdekében az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyekkel 

és a polgárőrséggel történő közös feladatellátás. 

- A Rendőrség határvadász hivatásos állománya 3000 fővel történő létszámbővítésének 

ütemezett végrehajtása. 

- A belső ügyviteli folyamatok elektronizálásának folytatása, az elektronikus ügyvitel és 

ügyintézés kiterjesztése.  

 

 

Dorog, 2017. május 24. 

                                                                                                            Krasula János r. ezredes 

              rendőrségi főtanácsos                                                                                                                   

                                              kapitányságvezető 
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