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I. BEVEZETÉS
Pilis a Duna-Tisza közén, Magyarország középső részén, a főváros határától és a Liszt
Ferenc nemzetközi repülőtértől 24 kilométerre található a 4. számú főúton. A város a
Budapestet elkerülő M0-ás autóútól és az M5 autópályát a 4-es főúttal összekötő 405-ös
főúttól néhány percre fekszik, 2020-ban pedig bekapcsolódik az országos gyorsforgalmi
úthálózatba is a M4-es autópálya megépítésének köszönhetően. A települést átszeli 100/A
számú, Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonal. Kiváló közlekedésének köszönhetően az
ország bármely pontja könnyen elérhető Pilisről. A város a Monori Kistérség része.
A település 2005. évben kapott városi rangot. Pilis város területe 47,35 km2. A Központi
Statisztikai Hivatal adatai alapján a 2019. január 01-i állapot szerint a város lakónépessége
11.753 fő.
Pilis városban, illetve annak külterületein a rendőri tevékenységet a 2019. évben is a
Pilisi Rendőrőrs beosztottjai, a pilisi körzeti megbízott, illetve Monori
Rendőrkapitányság Bűnügyi, Vizsgálati, Közrendvédelmi, Közlekedésrendészeti és
Igazgatásrendészeti Osztályok, valamint a Rendőrőrsök munkatársai látták el.
A Pilisi Rendőrőrs állománya 2019. évben is folyamatosan teljesített fokozott ellenőrzéseket a
gyalogosok, kerékpárosok, időskorúak, tanyán és külterületi részen élők biztonságának
fenntartása, javítása érdekében.
Pilis városában a bűnügyi fertőzöttség, a lakosság, a civil szervezetek jelzéseinek
figyelembe vételével kidolgozott Intézkedési Tervek kerültek végrehajtásra, külön
kiemelt
figyelemmel
a
vagyon
elleni
bűncselekmények
megelőzésére,
megakadályozására.
A Pilisi Rendőrőrs állománya 2019. évben is megfelelő szakmai szinten, aktív hozzáállással
folytatta tevékenységét a lakosság szubjektív biztonságérzetének fenntartása, fokozása
érdekében.
A Pilisi Rendőrőrs, valamint a Monori Rendőrkapitányság többi szervezeti egységének
Pilis város lakosai érdekében kifejtett rendőri tevékenységéről az alábbiakban
tájékoztatom Önöket.

II.

PILIS VÁROS KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE

1. A bűnügyi helyzet bemutatása.
1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása.

Pilis városban a regisztrált bűncselekmények száma az ENYÜBS eljáró szerv szerinti
statisztikai adatai alapján az alábbiak szerint alakult:
Pilis városában a regisztrált bűncselekmények száma a 2018. évi 177 esetet követően 28
esetszámmal, közel 16 %-al, 149 esetre csökkent 2019. évben. A bűncselekmények
szerkezete nem változott, újabb bűncselekményfajták nem bukkantak fel a vizsgált
időszakban.
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1.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása.
(kizárólag elkövetés helye szerint regisztrált bűncselekmények alapján).
A közterületen elkövetett bűncselekmények száma a 2018. évi 76 esetről 2019. évben 65
esetre csökkent.
A tipikusan közterületen elkövetett bűncselekmények közül a testi sértés 5-ről 3-ra, a
garázdaság 7-ről 3-ra csökkent. Gépjárműlopás nem történt, a zárt gépjármű-feltörés
esetszáma stagnál, 2018. és 2019. évben is 1-1 esetet regisztráltunk.
1.3. A regisztrált bűncselekmények 10.000 lakosra vetített aránya, változása
(bűnügyi fertőzöttség).
Pilis város
Bcs-k
10.000 lakosra
vetített aránya

2010.
év
448
391

2011.
év
309
270,8

2012.
év
389
339,4

2013.
év
364
316,5

2014.
év
318
276,7

2015.
év
229
199,3

2016.
év
170
147,6

2017.
év
167
144,2

2018.
év
177
151,6

2019.
év
149
126,8

A 10.000 lakosra jutó bűncselekmények számából megállapítható, hogy 2012. év óta egy
folyamatos javulás mutatkozik 2017. évig. A 2018. évben tapasztalt kismértékű emelkedést
követően 2019. évre ismét jelentős csökkenés tapasztalható.
10.000 pilisi lakos közül mindössze 127 esetben vált valaki, vagy valakik bűncselekmény
áldozatává.
Amennyiben a regisztrált bűncselekmények lakosságszámhoz viszonyított arányát vizsgáljuk,
akkor megállapíthatjuk, hogy Pilis város a Monori Rendőrkapitányság illetékességi
területén található 16 település közül a biztonságosnak mondható helységek közé
tartozik.
1.4. A Pilis városban regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának
alakulása (kizárólag elkövetés helye szerint regisztrált bűncselekmények alapján).
A lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló cselekmények továbbra is
a vagyon elleni bűncselekmények voltak. Jellemző volt a betöréses, vagy alkalmi lopás,
ahonnan könnyen értékesíthető használati tárgyakat, szerszámgépeket, ékszereket,
pénzt tulajdonítottak el.
A kiemelten kezelt bűncselekmények száma a 2018. évi 73 esetet követően 2019. évben 11
esetszámmal, 84 esetre emelkedett.
A 2018. évi 50 esettel szemben 2019. évben 74 lopást regisztráltunk. Ezen belül
lakásbetörések száma csökkent 3 esetszámmal, 17-ről 14-re, a betöréses lopások száma
nem változott 2018. valamint 2019. évben is 19 eset történt. A személygépkocsi lopás
2018. valamint 2019. évben sem volt. Zárt gépjármű-feltörés száma a 2018. évihez képest
stagnál, mindössze 1-1 ilyen eset történt Pilisen.
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A rablások sikerült a 2019. évben nullára redukálni, míg a 2018. évben 3 rablás, valamint
1 kifosztás is történt. Zsarolást és kifosztást a korábbi időszakhoz hasonlóan 2019. évben
sem követtek el. Az erőszakos vagyon elleni bűncselekmények alacsony száma
örvendetes, a közterületek fokozott ellenőrzésével igyekszünk ezt a tendenciát megőrizni.
1.5. A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények
szöveges értékelése (kizárólag elkövetés helye szerint regisztrált bűncselekmények
alapján).
A garázdaságok száma a 2018. évi 7 esetet követően 2019. évben 4 esetszámmal, 3-ra
csökkent, önbíráskodás miatt nem kellett nyomozást indítanunk a 2019-es évben.
Kiskorú veszélyeztetése bűncselekményt nem regisztráltunk sem 2018. évben, sem 2019. évben.
A 2018. évi 4 rongálást követően, 2019. évben 2 rongálás történt Pilis városában. A

bűncselekményi kategóriáról megállapítható, hogy motiválatlan, garázda jellegű magatartások
eredménye.
Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény (terjesztői magatartás) miatt 2018. évben 2
esetben, 2019. évben egy esetben sem történt intézkedés.
Örömteli, hogy orgazdaság bűncselekmény miatt a vizsgált időszakban nem kellett
nyomozást elrendelni, jármű önkényes elvétele bűncselekménnyel kapcsolatban mindkét
évben mindössze 1-1 esetben történt intézkedés.
1.6. A helyi közbiztonság szempontjából kiemelt érdeklődést kiváltó
bűncselekmény nyomozásával összefüggő – személyes adatokat nem tartalmazó –
nyilvános információk rövid összefoglalása.
2019. július 10. napján a Pilisi Rendőrőrsön feljelentést tett N. M. pilisi lakos, miszerint
pénztárcáját elhagyta és a számlavezető fiók tájékoztatása szerint bankkártyájáról több kis
összegű vásárlás történt. A Pilisi Rendőrőrs beosztottjai adatgyűjtést követően (az üzletek
kamerafelvételei alapján) beazonosították az elkövetőket T. B. (30) és H. Cs. (30) pilisi
lakosokat, akikkel szemben a büntetőeljárást a Monori Rendőrkapitányság Vizsgálati
Osztálya folytatja le.
2019. december 18-án a a Pest MRFK TIK központ utasítására a Pilisi Rendőrőrs beosztottjai
megjelentek a Pilis, Haleszi szőlő II. dűlőben, mivel ott „szurkálás„ történt. A gyors helyszíni
adatgyűjtés, tanúkutatás után a bűncselekmény elkövetője, L. F. (65) budapesti lakos
beazonosítása, valamint elfogása megtörtént. Vele szemben a bűntetőeljárást a Pest Megyei
Rendőr-Főkapitányság, Bűnügyi Igazgatóság, Bűnügyi Osztálya folytatta le.
2. A bűnüldöző munka értékelése (az eljáró szerv szerinti adatok alapján).
2.1 A nyomozás-eredményességi mutató alakulása.
A nyomozás-eredményességi mutató a teljes Monori Rendőrkapitányság
vonatkozásában kerül meghatározásra, a kisebb szervezeti egységek vonatkozásában
külön eredményességet nem tudunk vizsgálni.
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A Monori Rendőrkapitányság illetékességi területén, 2019. évben rendőri eljárásban
regisztrált bűncselekmények száma, az ENyÜBS rendszer adatai alapján a következők szerint
alakult:
A 2012-es évben elindult csökkenő tendenciát sikerült megtartani 2019-ben is. A 2019.
évben 1.264 bűncselekmény került regisztrálásra rendőri eljárásban, szemben a 2018. évi
1308-al, amely 3,37 %-os csökkenést jelent.
A Monori Rendőrkapitányság nyomozás-eredményességi mutatója 2019. évben 50,5%,
ami számottevő arányú visszaesést mutat a 2018. évi 63,7 %-hoz képest.
2.2. A közterületen elkövetett,
eredményességi mutatója.

regisztrált

bűncselekmények

nyomozás-

A közterületen elkövetett bűncselekmények számában mérséklődés tapasztalható. A
2018. évi 576 eset után 2019. évben 563 ilyen típusú bűncselekmény történt.
A közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozás-eredményességének mutatója
2019. évben 60,8 % volt, ami szintén csökkenő tendenciát mutat a 2018. évi 80,7%-hoz
viszonyítva.
2.3.A Monori Rendőrkapitányság eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt
bűncselekmények nyomozás-eredményességi mutatójának alakulása.
A 14 kiemelten kezelt bűncselekmény kategóriájába tartozó bűncselekmény tekintetében
2019. évben 644 regisztrálás történt, szemben a 2018. évi 556 esettel szemben.
A 14 kiemelten kezelt bűncselekményben a befejezett nyomozások eredményessége 24,2
%, szemben a 2018. évi 34,9 %-kal.
A legjelentősebb eredmények között mindenképpen meg kell említeni, hogy nyolc
bűncselekményi kategóriában is emelkedést sikerült elérni 2019. évben a nyomozás
eredményességi mutatóban az elmúlt évi eredményekhez képest. A testi sértésben 90,2
%-ról 97,4 %-ra, a súlyos testi sértésben 86,4 %-ról 95,0%-ra, a személygépkocsi
lopásban 0-ról 100%-ra, a zárt gépjármű feltörésben 0-ról 3,8%-ra, a rablásban 80%-ról
87,5%-ra, a kifosztásban 0-ról 22,2%-ra, a rongálásban 6,9%-ról 22,8%-ra és a jármű
önkényes elvételében 28,6%-ról 41,7%-ra emelkedett 2019. évben a nyomozáseredményességi mutató.
Csökkenést öt kategóriában tapasztaltunk. A garázdaságban 88,2%-ról 82,4%-ra,
kábítószerrel (terjesztői magatartások, kereskedelem) kapcsolatos bűncselekmények
vonatkozásában 100-ról 50%-ra, lopásban 22,8%-ról 13,7%-ra, míg betöréses lopásban
24,0%-ról 8,8%-ra mérséklődött 2019. évben a nyomozási-eredményesség.
3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok. (Az adatok a
Monori Rendőrkapitányság teljes illetékességi területére vonatkoznak.)
Míg 2018. évben 345, addig 2019. évben 403, szabálysértési előkészítő eljárást indítottunk
tulajdon elleni szabálysértési elkövetése miatt.
A bolti lopások felderítési mutatója 2019. évben 67,86% (2018. évben 55,66 %), az egyéb
lopás felderítési mutatója 2019. évben 42,45 (52,67 %), az egyéb tulajdon elleni
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szabálysértés (csalás, sikkasztás, jogtalan elsajátítás, orgazdaság, szándékos rongálás, idegen,
nem gépi meghajtású jármű önkényes elvétele) felderítési mutatója 2019. évben 39,67
(30,61 %) volt. A tulajdon elleni szabálysértések - átlagos - felderítési mutatója 2018.
évben 44,53 % volt, amely 2019. évre 43,92 %-ra emelkedett.
4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások.

Baleset

2010
év

2011
év

2012.
év

2013.
év

2014.
év

2015.
év

2016.
év

Halálos
Súlyos
Könnyű
Összes

1
5
12
18

2
3
16
21

0
3
14
17

0
0
10
10

0
0
17
17

0
1
17
18

2
1
12
15

2017. 2018.
év
év
0
0
13
13

0
2
10
12

2019.
év
0
1
8
9

(A 2018. és 2019. évi adatokat összehasonlítani nem lehet. A 2010-2018. közötti időszak
baleseti adatai a KSH települési baleseti statisztikáiban szereplő értékeket tartalmazzák,
azonban 2019. évről még ilyen adat nem áll rendelkezésre. A 2019. évi a számadatokat a
„Rendőri tevékenységek kapitányság illetékességi területén” nyilvántartásból nyertük.)
Pilis város területén a 2019. évben 3 esetszámmal csökkent a személyi sérüléssel járó
közúti közlekedési balesetek száma. Halálos baleset nem történt. A közlekedési fegyelem
megszilárdulására, a baleset-megelőzési tevékenység eredményességére utal a balesetek
száma, súlyossága összességében csökkent. Nyilvántartásaink szerint kollégáink a 2018.
évben 39 anyagi káros balesetnél intézkedtek Pilis városban. (A 2018. és 2019. évi
adatokat összehasonlítani nem lehet. A 2010-2018. közötti időszak baleseti adatai a KSH
települési baleseti statisztikáiban szereplő értékeket tartalmazzák, azonban 2019. évről még
ilyen adat nem áll rendelkezésre. A 2019. évi a számadatokat a „Rendőri tevékenységek
kapitányság illetékességi területén” nyilvántartásból nyertük.)
Az ittas gépjárművezetők, valamint a durva, agresszív közlekedési szabálysértések elkövetői
kiszűrése érdekében a múlt évben is tartottunk fokozott ellenőrzést a Monori
Rendőrkapitányság illetékességi területén, így Pilis városban is. Bevezettük az un. „finn
módszeres” ellenőrzést, amelynek során a megállított és kiterelt gépjárművek vezetőit csak az
ittasság ellenőrzése céljából vontuk intézkedés alá.
A veszélyeztetett kijelölt gyalogos-átkelőhelynél iskolai időszakban, a reggeli és a kora
délutáni órákban rendőri jelenlétet biztosítottunk a gyermekbalesetek megelőzése
érdekében.
5. Az illegális migráció helyzete.
2019. évben a Pest MRFK Migrációs Ellenőrzési Koncepciója alapján készült migrációs
ellenőrzési terv alapján havonta 2-2 alkalommal hajtottunk végre migrációskompenzációs ellenőrzést a 4-es számú főút 37+100 km szelvényében. A 2018. évi 1 fővel
szemben 2019. évben 10 fő illegális migráns kiszűrésére került sor a közterületi
szolgálatellátások során.
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III.

A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEK ÉS AZ
AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOK

1. A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek biztonsága.
2019. évben a Monori Rendőrkapitányság illetékességi területén lévő települések, így
Pilis város veszélyeztetettségi szintjét is felülvizsgáltuk, a besoroláson a bűnügyi és a
közbiztonsági helyzet adatainak elemzését, értékelését követően nem változtattunk. Pilis
továbbra is „ nem veszélyeztetett” kategóriába tartozik.
A Pilisi Rendőrőrs közterületi szolgálatot ellátó állományát igyekeztünk azokra a
bűnügyileg fertőzött területekre vezényelni, ahol a lakosság szubjektív biztonságérzetét
legjobban befolyásoló bűncselekmények, szabályértések történtek.
Az év valamennyi napján, annak valamennyi napszakában volt közterületi járőrés/vagy körzeti megbízotti szolgálat Pilis város területén.
Pilisen nagyobb óraszámban, visszatérő jelleggel valósult meg a látható rendőri jelenlét.
Körzeti megbízott saját területén rendszeresen teljesített közterületi szolgálatot, elvonó
tényező tevékenysége végrehajtása során nem merült fel.
A járőr útvonalakat a bűnügyi tapasztalatok, értékelések-elemzések és bűnmegelőzési érdekek
alapján terveztük meg. A gépkocsizó járőr útiránytervek a települések közbiztonsági adatai
értékelésével, elemzésével készültek, amelyek során kijelölésre kerültek a veszélyeztetett
területek, objektumok, meghatározásra kerültek az ellenőrzések időpontjai. Esetenként
vonatkísérő szolgálatot láttak el kollégáink Ferihegy-Cegléd, Cegléd-Ferihegy vonalakon
személyszállító, elsősorban zónázó vonatokon, az utazók biztonságérzetének javítása és a
bűncselekmények megelőzése céljából.
Naponta teljesítettek kollégáink irányított járőrszolgálatot, de az időskorúak sérelmére
elkövetett erőszakos bűncselekmények megelőzésével kapcsolatos rendőri feladatokat is
hajtottak végre. A feladatok átfedésben voltak a külterületeken, tanyákon élők sérelmére
elkövetett jogsértések vonatkozásában készült intézkedési tervben meghatározott
feladatokkal.
Rendszeresen történt bűnügyi portya végrehajtása a bűnügyi állomány részéről, melynek
határozott célja a megelőző vagyonvédelem volt. Közbiztonsági tevékenységünk során
kiemelt figyelmet fordítottunk az idény-jellegű bűncselekményekre, illetve azok
megelőzésére. A hatékonyabb és demonstratívabb rendőri jelenlét érdekében - a különböző
szervezeti egységek együttműködését is fokozva – havi több alkalommal helyi akciókat
szerveztünk, szintén visszatérő jelleggel.
A 28/2016 (X.17.) ORFK Utasításban foglaltak alapján fokozott ellenőrzéseket
szerveztünk továbbá a Halottak Napja, Mindenszentek, valamint az év végi ünnepek
eseménymentes biztosítása céljából, de a Húsvéti Ünnepek sem teltek el fokozott
ellenőrzések nélkül.
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2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata (a Monori Rendőrkapitányság
rendészeti szervezeti egységei által a tett intézkedések száma és azok eredményei,
amely adatok tartalmazzák a Pilis településen foganatosított intézkedéseket is.).
A személyi szabadságot korlátozó intézkedések számában összességében nagyobb
mértékű csökkenés mutatható ki. Az elfogások száma a 2018. évi 501 esetről 2019. évben
427 esetre mérséklődött. A szándékos bűncselekményen tettenért személyek elfogására a
2018. évi 330 esetet követően 2019. évben 242 esetben került sor.
Az előállítások száma a 2018. évi 456 esetről 2019. évben csekély mértékben 443 esetre
csökkent. A bűncselekmény gyanúja miatti előállítások száma is mérséklődött, a 2018.
évi 341 esettel szemben, 2019. évben 313 ilyen esetben intézkedtek a kollégák. Az
igazoltatás miatti előállítások számának további csökkentése a 2019. év egyik fő feladata volt,
amelynek teljes mértékben eleget tettünk. A közterületi szolgálat a lekérdezésekhez,
priorálásokhoz Samsung okostelefonokat használt, amelyek megfelelő számban állnak
rendelkezésükre.
A biztonsági intézkedések esetszáma szinten kisebb mértékben csökkent, a 2018. évi 355
fővel szemben, 2019. évben 341 fővel intézkedtek segítő szándékkel rendőreink.
A büntető feljelentést 2018. évben 377 fővel szemben, míg 2019. évben 325 fővel szemben
tettek rendőreink. A tettenérések nagyobb része a járművezetés ittas állapotban
bűncselekmény elkövetőinek elfogása során történt.
A szabálysértési feljelentések száma is hasonló mértékű csökkenést mutat, ezek száma a
2018. évi 1.931 főről, 2019. évben 1.810 főre mérséklődött. A helyszíni bírságolások
száma 8.568 főről 5.277 főre, a kiszabott helyszíni bírság összege 90.286.000 Ft-ról,
60.517.000 Ft-ra csökkent.
Alkoholszondás vizsgálatot 2018. évben 8.961, míg 2019. évben 5.102 alkalommal
végeztek kollégáink. A tavalyi 396 esetet követően 2019. évben 303 pozitív esetet
regisztráltunk.
Az intézkedési aktivitás mérőszámait vizsgálva megállapítható, hogy a rendőri
intézkedések száma összességében nagyobb mértékű csökkenést mutat, azonban annak
mértéke a közterületi óraszám mérséklődésével arányban áll, az állomány 1 főre vetített
intézkedési mutatója érdemben nem változott.
Örömteli, hogy a végrehajtó állomány nagymértékű létszámcsökkenése ellenére sikerült
teljesíteni a SZTÉR-ben meghatározott közrendvédelmi célkitűzéseket (az 1 fő
hivatásosra jutó szándékos bcs elkövetésén tettenért elfogottak száma /Rtv. 33. § (1) a)/ 1,51
(db/fő), illetve az 1 fő hivatásosra jutó bcs gyanúja miatti előállítások száma 1,96 (db/fő).
(A Monori Rendőrkapitányság szervezeti egységei rendészeti intézkedési mutatóit a
beszámoló 22-27. számú mellékletei tartalmazzák.)
3. A rendezvénybiztosítások.
A Pilisi Rendőrőrs életében számos biztosítási feladat végrehajtása jelentett nagyobb
erőpróbát, mivel jelentős tömegeket vonzó rendezvényeken kellett a biztonságot
szavatolni.
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Ilyenek voltak:
Böllér Fesztivál, Városnap, Szüreti felvonulás - bál, Autómentes nap, Búcsú.
Esemény nélkül sikerült biztosítanunk a március 15-i, az augusztus 20-i rendezvényeket, a
Húsvéti ünnepeket, a Halottak napjához, a Mindenszentekhez és az év végi ünnepekhez
kötődő eseményeket, valamint az Európai Parlamenti képviselők, az önkormányzati
képviselők és polgármesterek választását és néhány kisebb párt aláírásgyűjtő akcióját.
4. Az esetlegesen bekövetkezett katasztrófa-, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban
végrehajtott rendőri feladatok.
A 2019. esztendőben sem veszélyhelyzet, sem pedig a rendőrség beavatkozását igénylő
katasztrófa-helyzet nem következett be.
5. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése.
A Rendőrkapitányság állománytáblájának 2019. december 31. napi állapota szerint a
Monori Rendőrkapitányságon Pilis városban 1 rendszeresített körzeti megbízotti státusz
van. A körzeti megbízotti státusz betöltött.
Körzeti megbízott a bűnügyi megkeresések feldolgozása mellett ellátta a személy- és
vagyonőri tevékenységet ellátók, a lakhelyelhagyási tilalommal sújtottak, valamint a házi
őrizetben lévő személyek ellenőrzését. Vizsgálatot folytatott a társhatóságoktól érkező
megkeresések alapján, ellenőrizte a helyi hatályú körözöttek tartózkodási helyeit, segítette a
bűnügyi munkát az ilyen tárgyú megkeresések alapján végrehajtott nyomozati
cselekményekkel, valamint a helyszínes cselekmények közelében folytatott adatgyűjtéssel. A
lakossággal való kapcsolattartás keretében havi rendszerességgel fogadó órákat tartott.
Figyelemmel kísérte a pártfogó felügyelet hatálya alatt állók, a mellékbüntetéssel sújtottak, a
büntetés-végrehajtási intézetekbe befogadott, illetve onnan elbocsájtott személyek
vonatkozásában a hatóságunkhoz érkezett értesítéseket.
6. A szolgálatparancsnoki tevékenység, a tevékenység-irányítási központ működése.
A Monori Rendőrkapitányság illetékességi területén történt bűncselekmények,
szabálysértések, rendőri intézkedést igénylő egyéb események bejelentései a PMRFK
Tevékenység-irányítási Központjába (a továbbiakban: TIK) érkeznek. A TIK ügyeletese a
bejelentéssel kapcsolatosan rendelkezésére álló információk értékelése alapján dönt arról,
hogy melyik egységet irányítja a helyszínre, utasítja őket a helyszíni intézkedések
végrehajtásra. Szükség esetén értesíti a bűnügyi szolgálat munkatársait, a mentőszolgálatot a
katasztrófavédelmi kirendeltséget, az intézkedésre jogosult szerveket, valamint a vezető
ügyeletest. A rendészeti állomány lekérdezéseit rádión keresztül teljesíti. A TIK ügyeletese az
irányításból adódó feladatait maradéktalanul ellátja.
A PMRFK TIK mérési eredményei alapján állományunk az első riasztástól számítva
átlagosan 20 perc alatt reagál egy bejelentésre. A reagálási idő ugyan az elvárt
eredményességi mutató (25 perc) alatt van, azonban minden eszközzel arra törekszünk, hogy
a reagálási idő 15 perc alá csökkenjen.
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A szolgálatparancsnoki tevékenységről szóló 14/2017. (III. 24.) ORFK utasítás alapján
szolgálatparancsnoki rendszert működtettünk a Monori Rendőrkapitányság alárendelt
állománya tevékenységének közvetlen irányítása, koordinálása, ellenőrzése, a beérkező,
intézkedést igénylő információk alapján a halaszthatatlan döntések meghozatala, az
intézkedések megtétele, a beérkező, intézkedést igénylő információknak a döntésre,
intézkedésre jogosultak felé történő továbbítása céljából.
Összességében a szolgálatparancsnoki rendszer jól vizsgázott, az irányításból,
ellenőrzésből adódó feladatokat a kollégák gyorsan elsajátították, átvették a
parancsnoki attitűdöt, így hatékonyan tudták segíteni az alárendeltek munkavégzését.
7. Az igazgatásrendészeti
tevékenység).

tevékenység

(szabálysértési

eljárások,

engedélyügyi

Az adatok a Monori Rendőrkapitányság összesített adatai:
Szabálysértés:
2019. évben 2.007 (2018. évben 2.126) db szabálysértési eljárás került iktatásra, amelyből
25 (32) ügyben nem került sor első fokú határozat meghozatalára a vizsgált időszakban,
ami az összes ügy 1,2 %-a (1,5). Az előző évhez képest 119 szabálysértési üggyel volt
kevesebb. 2019. évben a szabálysértési ügyekben az átlagos eljárási idő a Monori
Rendőrkapitányságon 17,2 (15,9) nap volt, ami a meghallgatás nélküli ügyekben 8,8 (7,8)
nap, míg a meghallgatással lefolytatott ügyekben 45,4 (49,3) nap után került meghozatalra az
ügydöntő határozat.
2019. évben összesen 2.133 (2018. évben 2.230) személy ellen indult szabálysértési eljárás,
akik közül 1688 (1.685) személy lett elmarasztalva, ebből 1.401 főt összesen 72.545.000
forint (1.483 főt összesen 74.290.000 forint) pénzbírsággal sújtottunk, 377 (341) főt
tiltottunk el a járművezetéstől, 40 (71) fővel szemben alkalmaztunk elkobzást és 247
(186) főt figyelmeztettünk.
2019. évben 532 (2018. évben 331) esetben a szabálysértési eljárást ismeretlen elkövető, a
szabálysértés hiánya, bizonyítottság hiánya, vagy elévülés miatt meg kellett szűntetni.
2019. évben a kiszabott pénzbüntetésből összesen 22.936.000 (2018. évben 22.819.000)
forint került befizetésre. Az önként fizetők aránya a jogerősen megbüntetettekhez
viszonyítva 40,5 %, ami 2018. évben még 39,6 %-volt. Az egy főre eső átlagbírság 51.781
(2018. évben 50.094) forint volt. A megyei átlag 53.382 forint.
A folyamatban lévő szabálysértési végrehajtási eljárásokat tekintve az ügyfeldolgozás
folyamatos volt, a szükséges végrehajtási intézkedések az ügyekben 30 napon belül
megtörténtek. A határozatok jogerősítése és nyilvántartó felé küldése folyamatos, naprakész,
a bírósági, illetve más hatóságok döntései a szabálysértési programban rögzítésre kerültek,
lemaradás e tekintetben nincs.
2019.évben a szabálysértési végrehajtási ügyekben sikertelen elővezetést követően a
körözés elrendelése 61 esetben került sor.
2019. évben összesen 552 (2018. évben 665) db más hatóság által megküldött szabálysértési
megkeresést teljesítettünk.
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A helyszíni bírság végrehajtására 2019. évben összesen 1.694 (2018. évben 2.604) ügyben
indult végrehajtási eljárás.
Engedélyügyi szakterület:
Az engedélyezési eljárás lefolytatása a 2016. évi CL törvény az általános közigazgatási
rendtartásról (ÁKR) szabályai betartásával és annak figyelembevételével történt. Az
ügyfelek értesítésére, a határidők hosszabbítására határidőn belül minden esetben intézkedés
történt. A Monori Rendőrkapitányság illetékességi területén 12 vadásztársaság működik,
akiknek vadászterülete részben, vagy teljesen ezen a területen található. A rendőrőrsök
segítségével alkalomszerűen ellenőrzésre kerültek a területünkön működő
vadásztársaságok társas vadászatai. Az ellenőrzések során hiányosság nem került
feltárásra. Vadászbaleset nem történt az illetékességi területen. 2019. évben 10 (2018. évben
11) esetben érkezett kérelem hatóságunkhoz figyelmeztető jelzés felszerelésének
engedély kiadására. 6 (11) esetben az engedély kiadásra került, 4 esetben a kérelem el
lett utasítva. 2019. év végén 16 (16) db érvényes engedély volt kiadva. Pirotechnikai
eszközzel kapcsolatosan 2019. évben összesen 10 (2018. évben 10) esetben tettek bejelentést
hatóságunkhoz felhasználásra és összesen 14 (23) esetben hajtottunk végre hatósági
ellenőrzést felhasználáskor, továbbá az év végi illetékességi területünkön engedélyezett
pirotechnikai árusító helyek hatósági ellenőrzését végrehajtottuk, melynek során hiányosságot
nem tapasztaltunk.
Személy- és vagyonvédelem, magánnyomozás:
2019. évben összesen 7 (2018. évben 13) db tevékenységi engedélyt (ebből 6 (10) db
személy és vagyonvédelmi, (1) db magánnyomozói, 1 (2) tervező-szerelő), illetve 325 (272)
db igazolványt (amiből 305 (265) db személy és vagyonőr, 5 (4) db magánnyomozó, 2 (1) db
vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő és 12 (2 db) szerelő) adtunk ki.
Illetékességi területünkön 2019. évben összesen 68 (2018. évben 76) db érvényes működési
engedéllyel rendelkező vállalkozás és 1.745 (1.728) db igazolványos volt.
2019. évben a személy- és vagyonőrök éves adminisztrációs ellenőrzése év közben
folyamatosan megtörtént, az ellenőrzések végrehajtása a SZEVAPOL programban
rögzítésre került. Az illetékességi területünkön 3 működési engedéllyel rendelkező lőtér
ellenőrzésére került sor, hiányosság egy esetben sem merült fel. (A Monori
Rendőrkapitányság igazgatásrendészeti tevékenységének mutatóit a 33-35. számú mellékletek
tartalmazzák.)
8. A bűn- és baleset-megelőzés.
A Monori Rendőrkapitányságon 2019. évben egy fő előadó (Elekes Emőke Dalma c. r. törm.
kisasszony) végezte a bűnmegelőzési tevékenységet.
A bűnmegelőzés szempontjából két leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportja, melyek védelme tevékenységünk során prioritást élvez - a gyermek-, fiatalkorú, illetve az
időskorú személyek.
A 2019. évben folytatott aktív bűnmegelőzési tevékenység részét képezte a területen lévő
oktatási intézmények rendezvényein (egészségnap, iskolanap, nyári táborok, autómentes
nap), továbbá önkormányzatok által szervezett programokon (gyereknap különböző
szabadtéri rendezvények) való részvétel. A rendezvényeken többnyire a szervező meghívása
alapján vettek részt előadóink, ahol igény szerint közlekedésbiztonsági, baleset-megelőzési,
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drog-prevenciós, illetve általános bűnmegelőzési előadást tartottak, kiemelt szerepet kapott
a „”Házhoz-megyünk” program.
Tevékenységünk másik alappillére volt a szépkorúakat célzó és a feladattervben
meghatározottaknak megfelelően helyi Kortárs-segítő program folytatása és kiterjesztése.
Mindegyik településen tartottak kollégáink idősek részére vagyon- és személyvédelmi,
valamint baleset-megelőzési témájú előadást a nyugdíjas klubokban.
Illetékességi területünkön 2019. évben 1 fő - képzéssel rendelkező - személy képviselte a
D.A.D.A programot (Elekes Emőke c. r. törm.) A bűnmegelőzési előadó egyben az
iskolarendőr program koordinátora is volt.
A korábbi évekhez hasonlóan 2019. évben is folytattuk az „iskola rendőre” programot,
amelyhez az illetékességi területünkön működő mind a 27 oktatási intézmény csatlakozott.
A „Tanévkezdési kampány” keretében az iskola rendőrök megfelelő hatékonysággal
tevékenykedtek. Az iskola rendőrök főként helyi körzeti megbízottak voltak, akik már a
korábbi kapcsolataikra építve, hatékonyan együttműködtek a pedagógusokkal és a szülőkkel.
A Monori Rendőrkapitányság illetékességi területén 27 alapfokú és 4 középfokú oktatási
intézmény található. A tanév kezdetén mindegyik iskola vezetőjével felvettük a kapcsolatot,
akik az oktatási intézmények részvételét kezdeményezték az Iskola Rendőre
Programban. A tanév kezdetén kijelölésre került 14 fő iskolarendőr, akiknek képzése
megtörtént. A tanévkezdési kampányban forgalomtechnikai bejárást végeztünk az iskolák
közvetlen környezetében a balesetveszélyes helyzetek kiküszöbölésére, majd a reggeli és kora
délutáni órákban fokozott rendőri jelenlétet biztosítottunk az oktatási intézmények előtt,
amelyet az egész 2019. évre kiterjesztettünk. Továbbá a 2019-as tanévnyitón, mind a 27
tanintézmény első iskolás diákjai láthatósági hátizsákot kaptak. A tanév folyamán összesen
260 órában, 245 osztály részére 6.558 gyermek részére tartottunk bűn- és balesetmegelőzési előadásokat az intézményekben, részt vettünk rendezvényeiken, nyílt napokat
tartottunk diákjaik számára.
Monori Rendőrkapitányságon a 2019. évben több - sajtóban és egyéb módon meghirdetett rendezvény keretében biztosítottunk lehetőséget a Bike Safe program megismerésére. 2019.
január 01. - december 31. között összesen 12 db kerékpár került regisztrálásra.
A baleset-megelőzési programban a Közlekedésrendészeti Osztályon kívül, a Bűnügyi
Osztály, a Közrendvédelmi Osztály, és a helyi rendőrőrsök vettek részt, nagyobb
rendezvény esetén közösen hajtottuk végre az ezzel kapcsolatos feladatokat, mint pl.:
városi rendezvények, gyermeknap, versenyek, nyílt napok az iskolákban stb. A
rendőrőrsök a településeken található iskolákban a körzeti megbízottakon, az
„iskolarendőrökön” keresztül alakítottak ki közvetlen kapcsolatot a tanintézetekkel.
A rendezvények során különböző szóróanyagokkal, figyelemfelhívó plakátokkal,
kivetítésekkel, rövid bejátszásokkal, filmekkel próbáltuk még jobban felhívni a felnőttek és a
gyerekek figyelmét a biztonságos közlekedésre. Óvodai, iskolai előadásaink során játékos
formában igyekeztük a gyerekeket ebbe a baleset-megelőzési munkába bevonni, és
érdeklődésüket mind inkább felkelteni. Több versenyen vettünk részt a gyerekekkel,
különböző elméleti és ügyességi feladatok megoldásán keresztül ismertettük meg őket a
mindennapi közlekedésük során is használt, avagy kevésbé ismert KRESZ-szabályokkal.
A saját kezdeményezésű, főleg a gyermekeket megmozgató és fejlődésüket elősegítő
oktatások, versenyek számának növelésére törekedtünk 2019. évben. Ehhez nagy
segítséget nyújtott a Monoron korábban átadásra került KRESZ-park.
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A tanév kezdésétől egészen a tanév végéig naponta, a frekventált időszakokban jelen
voltunk az iskolák környékén lévő veszélyeztetett gyalogos-átkelőhelyeknél.
9. Együttműködés.
A Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala felügyeleti joggal rendelkező
és ellenőrzésre jogosult irodáinak vezetőivel, a jegyzővel, illetve a polgármesterrel napi
munkakapcsolatban voltak a Pilisi Rendőrőrs vezetői, akik részt vettek a bizottsági és
testületi üléseken, a közmeghallgatáson is.
Együttműködési megállapodás alapján a pilisi közterület-felügyelet és a mezőőri
szolgálat munkatársaival is kooperáltak munkatársaink. Járőreink, körzeti
megbízottaink rendszeresen láttak el velük közös járőrszolgálatot.
Pilis Város Önkormányzata jelentős támogatással járult hozzá a kiváló teljesítményt
nyújtó rendőrök év végi jutalmazásához.
A Pilisi Rendőrőrs egyik legfontosabb stratégiai partnere továbbra is a Pilisi Polgárőr
Egyesület a bűnmegelőzés területén, akikkel a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
korábban együttműködési megállapodást kötött.
Értékelésünk szerint a Pilisi Polgárőr Egyesülettel a kapcsolat kiváló. Az Egyesület tagjai
rendszeresen láttak el önállóan, valamint rendőrrel közösen is szolgálatot, de kérésünkre részt
vettek az általunk szervezett akciókban, fokozott ellenőrzésekben, segítséget nyújtottak a
nagy tömegeket vonzó rendezvények biztosításában.
A Monori Rendőrkapitányság szakterületi vezetői, előadói a Pest Megyei Főügyészség, a
Monori Járási Ügyészség, a Budakörnyéki Járási Ügyészség, a Budakörnyéki Ügyészség
Közlekedési Csoportja, valamint a Ceglédi Járási Ügyészség munkatársaival működtek
együtt a büntető-, szabálysértési, illetve közigazgatási eljárások lefolytatása során.
A Monori Járási Ügyészség vezetőjével és munkatársaival igen jó munkakapcsolat
alakult ki. A nyomozások felügyelete során napi munkakapcsolat alakult ki az ügyészek,
illetve az ügyek előadói között. Az ügyészek segítő szándéka érvényesült az év folyamán
az ügyészi utasítások megküldése során. Az ügyészségek munkatársai az eljárások
törvényességét, szabályszerűségét és időszerűségét rendszeresen ellenőrizték, segítve ezzel
tevékenységeinket. Vezető ügyész úr több koordinációs vezetői értekezleten is részt vett,
valamint részt vállalt a bűnügyi állomány oktatásában is.
Kiváló munkakapcsolat jellemzi a Monori Járásbírósággal, a Budakörnyéki
Járásbírósággal, a Budapest Környéki Törvényszékkel, valamint a Pesti Központi
Kerületi Bírósággal történő együttműködésünket. A Monori Járásbírósággal napi szinten,
személyesen, míg a többi bírói szervezettel telefonon, illetve írásban, elektronikus formában
tartjuk a kapcsolatot. Kéréseiket, írásbeli megkereséseiket soron kívül teljesítjük.
Nagy jelentőséggel bírt a nyugdíjas klubokkal, valamint az egyházakkal való
kapcsolattartás.
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IV.

ÖSSZEGZÉS, KITŰZÖTT FELADATOK A KÖVETKEZŐ IDŐSZAKRA

A Monori Rendőrkapitányság állománya a 2019. évi teljesítménycélokat – a bűnügyi és
az igazgatásrendészeti szakterület kivételével – teljesítette. Céljaink eléréséhez hozzájárult
a bűnügyi, a rendészeti, a hivatali, a hivatásos, a rendészeti igazgatási alkalmazotti és a
munkavállalói állomány is. Különösen a bűnügyi felderítési tevékenység színvonalának
visszaesése jelentett problémát a vizsgált időszakban.
Célkitűzéseink:
Elsődleges feladat a vagyon elleni bűncselekmények, elsősorban a lopások, betöréses
lopások, lakásbetörések, zárt gépkocsi feltörések megelőzése, a már megtörtént
deliktumok esetében a felderítési eredményesség növelése.
Az ORFK, valamint a Pest MRFK vezetése által meghatározott szervezeti
teljesítménycélok és szakmai teljesítmény követelmény minimumok elérése valamennyi
szervezeti egység, valamennyi szakterület kiemelt célkitűzése.
A látható, érzékelhető közterületi rendőri jelenlétet az ERFESZ, valamint a polgárőr
szervezetek tagjainak együttműködése útján fokozni kell az állampolgárok szubjektív
biztonságérzetének javítása érdekében.
A következetes vezetői ellenőrzési feladatok végrehajtásával is folyamatosan támogatni
szükséges a magas színvonalú munkavégzést.
Kiemelt hangsúlyt kell helyezni az iskolákban, a civil szervezeteknél, a nyugdíjas
klubokban, a közösségi rendezvényeken, valamint az írott és elektronikus sajtó felületein
folytatott bűn- és baleset-megelőzési tevékenységre.
Parancsnoki példamutatással, a parancsnoki szerep teljes mértékű felvállalásával el kell
érni, hogy a rendészeti állomány a törvénysértéseket észlelje, azokat minden esetben
differenciáltan szankcionálja. Az intézkedési aktivitás növelésére oktatás, konkrét
feladat meghatározás, illetve ellenőrzés végrehajtásával intézkedni szükséges.
Eredményes toborzó tevékenységet kell folytatni a betöltetlen, illetve a megüresedő
státuszok feltöltése érdekében.
V.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS.

A Monori Rendőrkapitányság teljes személyi állománya nevében köszönetemet fejezem
ki Pilis Város Önkormányzatának, a Pilisi Polgárőr Egyesület tagjainak és egyéb
segítőinknek a település közbiztonsága megszilárdítása, a lakosság szubjektív
biztonságérzete javítása érdekében nyújtott segítségéért.
Bízom benne, hogy az állampolgári jogok és kötelezettségek a gyakorlatban,
folyamatosan érvényesülnek a mindennapokban, egyetlen polgárnak sem kell előre
láthatatlan súlyos veszélyekre számítania, és ha ezek mégis bekövetkeznek, gyors és
biztonságos segítségre lelnek a Rendőrség és az Önkormányzat erre hivatott szerveinél.
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A közbiztonság, mint szolgáltatás
együttműködése nyomán.

új
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nyer

hatóságaink

hatékony

Biztos vagyok abban, hogy a kooperáció a jövőben is töretlenül magas színvonalú
marad, közös tevékenységünk nyomán a bűnügyi és a közbiztonsági helyzet, a lakosság
szubjektív biztonságérzete tovább javul.

Monor, 2020. K.m.f.

Tisztelettel:

A kapitányságvezető távollétében, jogkörében eljárva:

Kiss Gábor r. alezredes
bűnügyi osztályvezető
kapitányságvezető-helyettes

