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A tárgyalandó témakör tárgya:
A Váci Rendőrkapitányság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 8. §-ában foglaltak szerint a
rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén
működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település közbiztonságának helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. Ha a beszámolót a
települési önkormányzatok többsége, illetőleg a megyei (fővárosi) önkormányzat nem fogadja el,
három hónapon belül újabb beszámolót kell tartani. Ismételt elutasítás esetén a települési
önkormányzatok többsége a megyei (fővárosi) rendőrfőkapitányhoz, a megyei (fővárosi)
önkormányzat közgyűlése az országos rendőrfőkapitányhoz fordulhat. A megyei (fővárosi)
rendőrfőkapitány, illetőleg az országos rendőrfőkapitány köteles az önkormányzatok által
meghatározott kérdésekre is kiterjedő átfogó vizsgálatot tartani, ennek keretében a rendőri vezető
felelősségét, illetőleg alkalmasságát megvizsgálni. A vizsgálat eredményéről az önkormányzatokat
tájékoztatni kell. A megyei (fővárosi) rendőrfőkapitány, az országos rendőrfőkapitány köteles a
közbiztonsági feladatok ellátása érdekében a vizsgálat szerint szükséges szolgálatszervezési,
szervezeti, személyi és belső irányítási intézkedéseket megtenni.
Az Rtv-ben foglalt kötelezettségnek megfelelően a Váci rendőrkapitányság vezetője a Váci
Rendőrkapitányság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót elkészítette. A beszámoló az
előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót ismerje meg és döntsön annak
elfogadásáról.
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
Az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
6. HATÁROZATI JAVASLAT
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének…../2017. (III. 29.) számú határozata a
Váci Rendőrkapitányság beszámolójáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Váci Rendőrkapitányság 2016. évi
tevékenységéről, a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját megismerte és elfogadja.
Őrbottyán, 2017. március 17.
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I. Bevezetés
A Rendőrkapitányság illetékességi területéhez 35 település tartozik, melyek közül 4 városi címmel bír.
Az illetékességi területünk két járásra (Váci és Szobi) oszlik, nagysága 802 négyzetkilométer az
állandó lakosok száma 91.650 fő. Speciális helyzetünket tekintve rendelkezünk schengeni belső
határszakasszal és megyehatárként határosak vagyunk Nógrád megyével is. Természeti adottságait
figyelembe véve két nagy folyó a Duna és Ipoly érinti teljes hosszában területünket egyben az Ipoly
határvonalat is képezve. Az M2 autóút, a 2 számú főútvonal, valamin a nemzetközi vasútvonal
könnyen és jól megközelíthetővé teszi térségünket. A Dunakanyar szépségéből adódóan, több mint
13000 hétvégi ház található melyek nagy része ősztől tavaszig üresen áll így könnyű célpontot képez
a bűnelkövetők számára. Közbiztonsági szempontból nem, de a bűncselekmény számok alakulását
tekintve fontos objektumok a Váci és Márianosztrai Fegyház és Börtön intézménye is. Kiemelt
létesítmény a Püspökszilágyi radioaktív hulladéktároló.
A sport területén is említést érdemel az NB I-ben szereplő női és férfi kézilabda csapat. Az NBII férfi
labdarúgó csapat az őszi mérkőzéseit haza pálya helyett Dunaújvárosban játszotta.
Területünkön nincs jelen a közterületi prostitúció illetve nem található a szervezett bűnözés minden
kritériumával rendelkező bűnözői csoport sem, az elkövetők nagy része helyi lakos vagy átutazó
bűnöző.
Az illetékességi területünkön történő rendőri jelenlétet és gyors reagálás lehetőségét biztosítva a Váci
Rendőrkapitányság alárendeltségében Őrbottyán, Acsa, Verőce és Szob településeken Rendőrőrs,
míg Letkésen Határrendészeti alosztály működik.
Alapvető célkitűzéseinket teljesítettük, a közterületre vezényelt létszám emelkedett, a migráció miatt
elvezényelt állomány pótlása a közterületen megvalósult. Jelentősen csökkent az ismerté vált
bűncselekmények száma, és valamennyi nyomozás eredményességi mutatónk jelentősen javult.
Tovább javítottuk a nyomozások időszerűségét, és az adatszolgáltatási fegyelmet. A rendészeti
szolgálati ág valamennyi elvárt eredményt teljesítette. A bűnmegelőzési munkák tovább javult mely
mind a létszám emelkedésben, mind a minőségben is megmutatkozik. Tudatosan előkészítve több
területen is alkalmaztuk az új típusú ellenőrzési rendszert.
Minden szolgálati ág a feladatára
koncentrálva tette a dolgát legjobb tudása szerint. Teljesítményünk kiegyensúlyozott és több
mutatóban javuló volt. A jövőben tudatos, feladatorientált, az elvárt eredményességi mutatókat elérő,
az ismertté vált bűncselekmények számát tovább csökkentő az állampolgárok biztonságérzetét javító
munkavégzés mellett, a személyi sérüléses balesetek számának csökkentése és a kerékpárosok és
gyalogosok balesetmentes közlekedése a fő cél.
A tavalyi évben a Váci rendőrkapitányság által elvégzett munka részletes elemzését az alábbiakban
teszem meg.
II. A Váci Rendőrkapitányság illetékességi területének közbiztonsági helyzetének értékelése
1. A bűnügyi helyzet értékelése
1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása.
A 2016. évben a Váci Rendőrkapitányság rendőrségi eljárásában regisztrált adatokat figyelembe véve
1697 bűncselekmény vált ismertté, míg az előző évben 1941 bűncselekményt regisztráltunk. A
csökkenést szemlélteti majd a későbbiek során az egyes bűncselekmény kategóriák számainak
alakulása is. Pest megyében a rendőrségi eljárásokban ismertté vált bűncselekmények száma 22722.
A Váci Rendőrkapitányság rendőrségi eljárásaiban regisztrált deliktumok aránya Pest megyéhez
viszonyítva 7,4%.
1.2 A kiemelten kezelt bűncselekmények (összességében), a közterületen elkövetett kiemelten kezelt
bűncselekmények, valamint a közterületen elkövetett bűncselekmények változásainak mutatói
A 14 kiemelten kezelt bűncselekmény a rendőri eljárásokban, a tárgyévben 755 cselekményt
regisztráltunk, ez 27,6%-kal kevesebb az előző évhez képest (1043, -288). Ezen kategóriába
tartozó regisztrált bűncselekmények 21,2%-át közterületen követték el. Számuk jelentős mértékben,
21,5%-kal csökkent (204-ről 160-ra, -44).
Az eljárásokban illetékességi terület szerint közterületen ismertté vált összes bűncselekmények
száma 357, mely az előző évhez képest 6,5%-kal mérséklődött (382-ről, -25). A kapitányság
illetékességi területén regisztrált bűncselekmények 21%-át közterületen követték el. Pest megyében
ez az arány 22,4%.
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A testi sértések száma 122-ről 116-ra, -6-el, 4,9 %-kal csökkent. A súlyos testi sértés deliktumok
száma 30-ról 35-re (+5), 14,2%-kal nőtt. Halált okozó súlyos testi sértés 2016. évben a Váci
Rendőrkapitányság illetékességi területén nem történt.
Kiskorú veszélyeztetése bűncselekmények száma 1 volt, 10-el kevesebb az előző évhez
viszonyítva.
Embercsempészés nem volt.
A garázdaságok száma 7,5%-kal kevesebb volt, 53-ról 49-re csökkent, (-4.)
Az önbíráskodások száma bázisidőszakhoz képest 3-ról 1-re csökkent. (-2)
Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények (az 1978. évi IV. törvény alapján a visszaélés
kábítószerrel – terjesztői magatartások tekintetében, a 2012. évi C. törvény alapján kábítószerkereskedelem) száma 7-ről 3-ra változott.
A lopás deliktumok száma 32,4%-kal mérséklődött (748-ról 505-re, -243). Ezen belül a
személygépkocsi lopások száma 78.9%-kal csökkent (19-ről 4-re, -15), a zárt gépjármű-feltörések
33,3%-kal nőttek (16-ról 24-ra, +8); a lakásbetörések száma 46,6%-kal csökkent (146-ról 78-ra, 68).
A rablások száma (6-ról 9-re, +3) nőtt.
A kifosztások száma bázisévhez képest 6-ról 1-re, -5 változott.
A zsarolások száma 2015. évhez viszonyítva csökkent (5-ről 2-re, -3).
Rongálást tárgyévben 66 esetben regisztráltak. Számuk 4,3%-kal kevesebb (69-ről, -3).
Az orgazdaság száma 8-ról 5-re változott.
Jármű önkényes elvétele miatt 2 bűncselekmény vált ismertté, ez -4-el kevesebb mint az előző év
azonos időszakában.
Mint a számokból is jól látható szinte valamennyi bűncselekmény vonatkozásában csökkenés
következett be ez alól csak a súlyos testi sértés, a rablás és a zárt gépjármű feltörések száma nőtt. A
testi sértések száma melybe a súlyos is beletartozik az viszont csökkent. A testi sértések hátterében
vélelmezhetően a nehéz gazdasági helyzet miatti, családon belüli konfliktusok megszaporodása,
valamint a fiatalkorúak és fiatal felnőttek életmódjában beállt változások, a média közvetítette
agresszió, a toleranciahiány, a mindennapossá váló alkohol és kábítószer fogyasztás állhatnak.
A rablásoknál a követő statisztika miatt elmondható, hogy 2016 évben fejeztünk be eredményesen,
még 2015-ben elkövetett és elrendelt rablás nyomozását illetve 2016 évben előfordult olyan eset is
mikor az elkövető egy cselekményével 2 rendbeli rablást valósított meg. A felderítés itt is gyors és
sikeres volt. Ezt támasztja alá a rablás felderítési mutatójának jelentős növekedése is.
A zárt
gépjármű feltöréseknél számában szerepe van az emelkedésben a sikeres felderítésnek is melyet
alátámaszt a nyomozás eredményességi mutató 0 %-ról 8,3 %-ra történő emelkedése is.
Jól látható viszont a többi bűncselekmény számoknál a csökkenés mely évről évre kimutatható. Itt
jelentős szerepe van az összehangolt és tudatosan szervezett közterületi szolgálat szervezésnek, és
az egyre szélesebb körben foganatosított magasabb színvonalú bűnmegelőzési tevékenységnek.
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1.3. A regisztrált bűncselekmények területi megoszlásának bemutatása
2010 év

2011 év

2012 év

2013 év

2014 év

2015 év

2016 év

Acsa

30

27

18

23

26

13

13

Bernecebaráti

19

11

21

7

15

11

7

Csörög

111

111

118

134

110

69

82

Csővár

4

18

10

13

13

2

2

Galgagyörk

19

21

18

23

21

9

6

Ipolydamásd

4

7

11

5

8

6

12

Ipolytölgyes

6

3

11

4

0

8

6

Kemence

17

19

22

20

20

9

19

Kismaros

154

81

72

85

45

71

30

Kisnémedi

6

13

8

6

10

8

3

Kosd

40

45

36

22

57

31

23

Kóspallag

14

14

11

7

7

10

9

Letkés

13

44

16

8

13

9

12

Márianosztra

18

21

14

15

21

33

28

Nagybörzsöny

17

27

28

21

18

21

16

Nagymaros

159

145

226

172

156

68

56

Őrbottyán

154

177

161

131

125

93

89

Penc

7

12

14

11

19

8

9

Perőcsény

8

6

3

3

4

2

4

Püspökhatvan

27

40

13

22

13

16

16

Püspökszilágy

7

7

7

10

6

8

4

Rád

25

35

15

18

23

19

17

Szob

65

45

69

43

55

38

37

Szokolya

31

33

63

28

24

19

26

Sződ

64

84

88

67

49

30

28

Sződliget

68

114

103

87

69

81

59

Tésa

2

2

2

1

1

1

1

Vác

1248

2073

2260

1436

1229

931

1021

Vácduka

13

30

29

28

23

20

16

Váchartyán

38

60

30

29

25

24

20

Váckisújfalu

3

24

4

3

2

3

2

Vácrátót

48

75

58

30

42

26

20

Vámosmikola

182

43

21

20

32

24

37

Verőce

118

138

130

133

93

99

80

Zebegény
34
25
31
22
24
16
11
1.4 A regisztrált bűncselekmények, továbbá a kiemelten kezelt, valamint az összes közterületen
elkövetett bűncselekmények 10.000 lakosra vetített aránya, változása.
Az összes regisztrált bűncselekmény 10000 lakosra vetített aránya 199 míg, ezen szám 2015 évben
200 volt. A közterületen elkövetett bűncselekmény esetében 40,2, míg 2015-ben 41,8 volt. A 14
kiemelten kezelt bűncselekmény 10000 lakosra vetített aránya 88,8 míg 2015-ben, ezen szám 114,4
volt. A közterületen elkövetett kiemelten kezelt bűncselekmények esetében 18,8 míg 2015-ben 22,4
volt.
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2. A bűnüldöző munka
2.1. A nyomozás eredményességi mutató alakulása
A Váci Rendőrkapitányság regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója
tárgyévben 53,2 % volt. (Előző évben, ezen mutató 42,2% volt.) Az elmúlt évek eredményeit
figyelembe véve egy dinamikusan fejlődő tendencia mutatható ki. A Pest megyei eredmény 53,7 %.
2.2 A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója
A közterületen regisztrált bűncselekmények mutatója 72,5%, mely a 2015. évi bázisévhez (62,8%)
képest 9,7%-kal jobb.
2.3. Egyes kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának alakulása.
A 14 kiemelten kezelt bűncselekmény nyomozáseredményességi mutatója tárgyévben 26,9%. A
bázisévhez viszonyítva pozitív változás történt (23,1%-ról, +3,8%). A fogalomkörön belül a
közterületen elkövetett deliktumok nyomozáseredményességi indexe 7,4%-kal javult (39,4%-ról
46,8%-ra).
A további nyomozás eredményesség vonatkozásában is emelkedés mutatható ki a korábbi
évekhez képest. Így például a tovább nőt a gépkocsi lopás, a zárt gépjármű feltörés, a súlyos
testi sértés a garázdaság, a lopás, a betöréses lopás, a lakásbetörés, a rablás, a rongálás, a
közterületen elkövetett bűncselekmények, a kiemelt bűncselekmények nyomozás
eredményessége. (A pontos számokat a melléklet tartalmazza)
3. A tulajdon elleni szabálysértéssel kapcsolatos tapasztalatok
A Váci Rendőrkapitányság 2016-os évben 446 ügyben dolgozott. A tulajdon elleni szabálysértések
száma: 354. Az ügyek 79,37%-a tulajdon elleni szabálysértés, 10,09 %-a járművezetés az eltiltás
tartama alatt, 2,02 %-a magánlaksértés 8,52 %-a egyéb.
A szabálysértési eljárások 153 esetben ismert elkövető, 293 esetben ismeretlen elkövető ellen indult.
Az ismeretlen elkövetős ügyekben 86 esetben derítettük fel az elkövető kilétét.
2016-os évben az összes szabálysértési előkészítő eljárás felderítési mutatója 40,95%.
A tulajdon elleni szabálysértések körében a lopások felderítési mutatója bolti lopások nélkül
32,1%., Az elvárt eredményesség ebben a kategóriában 27,37 %, melyet a csoport 4,73 %-kal
túlteljesített.
Az elmúlt évben 17 esetben éltünk a bíróság elé állítás jogintézményével. A 17 esetből 5 esetben
tulajdon elleni szabálysértés miatt, 11 esetben járművezetés az eltiltás tartama alatt szabálysértés, 1
esetben távoltarás szabályainak megsértése szabálysértés elkövetése miatt.
Stratégiai célunk az eddigi eredményesség fenntartása.
4. A közlekedésbiztonsági helyzet, abban bekövetkezett változások
Az elsődleges statisztikai adatok alapján 2016. évben 6%-kal emelkedett a személysérüléses
balesetek száma, azaz számuk 124-ről 132-re növekedett.
Kapitányságunk illetékességi területén bekövetkezett halálos kimenetelű balesetek száma nőtt. Míg
2015 évben 3 addig 2016 évben 9 halálos kimenetelű baleset történt. A statisztikai adatokból
megállapítható, hogy az összes személyi sérülést eredményező baleseti számhoz viszonyítva 2016.
évben a bekövetkezett balesetek 6 %-a volt halálos kimenetelű.
A súlyos sérülést okozó balesetek száma 63-ról 34-ra csökkent, míg a könnyű sérüléses
balesetek száma 58-ról 89-re nőtt.
2016. évben a balesetekben elhunytak száma 3-ról 9-re változott, a 8 napon túl gyógyuló súlyos
sérültek 68-ról csökkent 43-ra. A könnyű sérültek száma 81-ről 125-re nőtt.
2016-ban az ittasan okozott balesetek száma 17-ről 20-ra változott, azaz 15%-os emelkedés
következett be a 2015. évhez mérten. A személyi sérüléssel járó balesetek 15,15%-át okozták ittas
állapotban 2015-ben.
Baleset bekövetkezési okainak értékelése:
2016. évben a személyi sérüléses balesetek 31.81%-ban következett be a baleset nem az út és látási
viszonyoknak megfelelő sebesség megválasztása miatt.
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A balesetek oksági szerkezetét tekintve második helyen az elsőbbségi szabályok megszegése
(21,96%), áll. Ezt követi a kanyarodási szabályok megszegése, amely az összes baleseti szám
18,1%-át jelenti. Ezt követi a figyelmetlen vezetés (9,8%), a követési távolság be nem tartása (7,5%).
Az egyéb okból bekövetkezett balesetek száma (3,7%), az előzés szabályainak megszegése (3%), a
gyalogos hibája (2,2%). Műszaki hiba (1,5%).
Balesetet okozók arányának változása:
A jármű és gépjárműpark arányainak megfelelően a vizsgált évben a személygépkocsi vezetők
okozták a legtöbb sérüléssel járó közúti közlekedési balesetet, 2016. évben az összes sérüléses
baleseti szám 74,24 %-át.
Ezt követik, mint okozók a kerékpárosok, az általuk okozott személyi sérüléses balesetek aránya
2016-ban 8,3 %. A tehergépkocsi által okozott balesetek száma 5,3%.
Az egy nyomon haladó járművek közül a motorkerékpár vezető okozók aránya 2016-ban a személyi
sérüléses balesetek okozóiként 6%, illetve a segédmotor-kerékpáros okozók aránya 3%.
A gyalogos okozók által bekövetkezett baleseteket megvizsgálva megállapítható, hogy a gyalogos
okozók száma a személyi sérüléses közlekedési balesetek esetében 2,27%.
Egyéb jármű 0,7%
A balesetek többsége 41,6%-a délután 12 és 18 óra között következett be. Délelőtt 07 és 12 óra
közötti időben 23,4%, este 18 és 22 óra közötti időben 18%, reggel 4 és 7 óra valamint éjszaka 22 és
4 óra közötti időben a balestek 8%-a következett be.
5. Az illegális migráció helyzete
A Váci Rendőrkapitányság illetékességi területén áthaladó nemzetközi vonatellenőrzések kapcsán
tapasztaltuk, hogy csökkent a 3. országbeli állampolgárok elfogásának száma. A migrációs helyzet
kezelésére megszerveztük mind a vonatkísérő, mind a nemzetközi vonatokat ellenőrző szolgálatokat,
melynek során több hitelt érdemlően magát igazolni nem tudó, illetve Magyarországon való jogszerű
tartózkodását igazolni nem tudó migráns személyeket fogtunk el, valamint szállítottuk őket tovább a
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalba, illetve a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Idegenrendészeti
Osztályára. Az állampolgárok, a MÁV munkatársai örömmel fogadták, hogy a Rendőrség erőket
biztosít a Váci vasútállomásra, valamint környékére. Nimród akciók keretében a be- és kilépő
nemzetközi gyorsvonatok szúrópróbaszerű ellenőrzését, valamint saját tervezésben önálló mélységi
migrációs ellenőrzéseket hajtottunk végre a klasszikus közrendvédelmi szolgálat mellett.
6. Határrendészeti tevékenység értékelése (a határforgalom ellenőrzés, és a mélységi ellenőrzési
tevékenység végrehajtása)
A Váci Rendőrkapitányság a schengeni normák értelmében – belső határos rendőri szervként –
határellenőrzést (határforgalom-ellenőrzést, illetve határőrizeti tevékenységet) nem folytat. Az
illetékességi területhez tartozó határszakaszon a határrend fenntartását alapvetően a Váci
Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Határrendészeti Osztály Határrendészeti Alosztálya látja el.
Az államhatár hossza a III. határjeltől a IV.12 határjelig terjedő terület, összesen 57.269 méter (ebből
11.957 méter szárazföldi, 45.312 méter vízi határszakasz). Az alosztály folyamatosan hajtja végre a
mélységi ellenőrzéseket, illetve a határjelek és a határnyiladék ellenőrzését. A korábbi
határjelrongálás jogi minősítése megváltozott: rongálás vagy tulajdon elleni szabálysértésként valósul
meg. A tárgyévben két esetben történt határjelrongálás és azok kivizsgálása 2 db határjel
tekintetében. A IV. 5/5, és III.14/32. határjel kidöntésre került.
Magyar területen
Teljesített szolgálatok száma

Szlovák területen

Összesen

83

22

105 eset

Szolgálatot teljesítő szlovák rendőr

180 fő

24 fő

204 fő/576 óra

Szolgálatot teljesítő magyar rendőr

155 fő

31 fő

186 fő/656 óra

Ellenőrzött személy

5287

130

5417 fő

Ellenőrzött jármű
Helyszíni bírság

137
-

97
2/40

234 db
2/40 Euro

-

-

-

2 elfogás

-

2 elfogás

Szabálysértési feljelentés
egyéb
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A határnyiladék tisztítását 2016. év tavaszától együttműködési megállapodás alapján a KözépDunavölgyi Vízügyi Igazgatóság végzi közfoglalkoztatottak közreműködésével, melynek révén egész
évben folyamatos a határjel láthatóságát biztosító tisztítás.
A Váci Rendőrkapitányság Határrendészeti Alosztály 2016. évben mélységi ellenőrzés tevékenysége
során kiemelt figyelmet fordított a határrend fenntartására, határon átnyúló bűnözés és az illegális
migráció megakadályozására.
Tevékenységünk kiterjed az M2 autóút 2-es, 12 sz. főútvonal, mint lehetséges migrációs útvonalakra,
melyet feltehetően kamionokban, tehergépkocsikban, zárt mikrobuszokban megbújt illegális
migránsok használják, azonban közúton még nem került sor felfedésre. Az ismert felfedett illegális
migráció, útvonal Budapest Keleti pályaudvar (Berlinig, Hamburgig, Prágáig közlekedő) és Szob
között közlekedő nemzetközi vonatokon aktiválódott. Itt az illegális migránsok 2015. évhez képest
nagymértékben csökkenő létszámban kerültek elfogásra (7fő).
A hatékonyság növelése érdekében folyamatosan közös szolgálatokat szerveztünk a szomszédos
Szlovák rendőri szervekkel, (Sahy és Sturovo) továbbá együttműködő szervekkel (Szlovák
vasútrendészet), egyeztetés keretében rendszeres ellenőrzéseket tartunk. Mélységi idegenrendészeti
ellenőrzéseket szerveztünk az illegális migráció visszaszorítása érdekében mind közúton, mind
vasúton. A be- és kilépő nemzetközi vonatok szúrópróbaszerű ellenőrzését, önálló mélységi migrációs
ellenőrzéseket hajtottunk végre.
Járőröztünk a határvonal mentén, ellenőriztük a határjelek meglétét és a határnyiladék állapotát.
Határjelek ellenőrzése: havonta, több szakaszban, negyedévente teljes hosszban.
II. A Váci Rendőrkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal
kapcsolatos feladatok
1. A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt idegenforgalmi
területek biztonsága (létszám, technikai eszköz, óraszám)
A 2016-es évre is célként fogalmaztuk meg a közterületi létszám növelését, amely 3,1 %-kal 10398
főről 10722 főre emelkedett, mely növekedésben jelentős szerepet játszott a lakosság szubjektív
biztonság érzetének növelésére biztosított túlórakeret, melyet teljes mértékben felhasználtunk.
A Váci Rendőrkapitányság illetékességi területén található települések rendőri ellenőrzésének
időszakos rendőri jelenléttel történő megerősítésének célja a lakosság szubjektív biztonságérzetének
növelése volt.
A cselekmények megelőzését és visszaszorítását, valamint az elkövetők elfogását a folyamatossá tett
rendőri jelenlét biztosításával a helyi közrendvédelmi, határrendészeti, és közlekedésrendészeti
állománya hajtotta végre.
Az intézkedési terv alapján az új útiránytervek, járőrkörzetek elkészítésre kerültek.
A megnövekedett közterületi szolgálatot – mind az önkormányzati, mind a lakossági visszajelzések
szerint – az állampolgárok nagy örömmel fogadták, kiemelten a gyalogos járőrszolgálat végrehajtását,
amely szolgálati forma az intézkedésnek köszönhetően nagymértékben nőtt, ezáltal a lakossággal
való közvetlenebb kapcsolattartás valósult meg.
A turisztikai idény során felmerülő rendőri feladatok ellátására kiemelt figyelmet fordítottunk.
A napi szolgálat ellátása mellett részt vettünk nagy tömegeket vonzó rendezvények biztosításában,
így a Váci Világi Vigalom, valamint a Forma 1-es magyarországi futamának rendőri biztosításában.
A Verőcei Rendőrőrs illetékességi területét idegenforgalmi idényben jelentős leterhelés jellemzi. A
kiemelt rendezvények mellett részt vettünk a 35 település közösségi életében jelentkező nagyszámú
rendezvények zarándoklatok, falunapok, felvonulások, bálok felügyeletében.
2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés hatékonysága (tett intézkedések száma és azok eredményei)
A személyes szabadságot korlátozó intézkedések elemzése során megállapítható a 2016-os évre
stratégia célként meghatározott személyes szabadságot korlátozó intézkedések számának növelése
megvalósult. Igaz az elfogások száma összességében 451 főről 329 főre csökkent. Fontos
megemlíteni azonban, hogy a 2015-ös évben 248 fő esetében illegális migráns elfogása történt meg,
amely az idei évben már nem jelentkezett az illetékességi területünkön. Amennyiben az illegális
migráns elfogásokat nem vennénk figyelembe akkor a 2016 év elfogásai magasabb számot
eredményeznének, mint 2015 évben.
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Az előállítások száma 329 főről 391 főre 15,8%-al nőtt.
Megállapítható, hogy az elmúlt 7 évben soha nem volt ilyen magas a személyi szabadságot
korlátozó intézkedések száma, és a szervezeti teljesítményértékelésben meghatározott
eredményességet ezzel elértük.
A helyszíni bírsággal sújtott személyek száma 23,3%-kal 5552-ről 4256-ra csökkent. A szabálysértési
feljelentések száma viszont 720-ról 765-re 6,3%-al nőtt.
A közterületi szolgálat létszámának bázisévhez képest történő további növekedése pozitív eredmény.
Az elővezetések végrehajtásának aránya az elvárt eredményesség tekintetében 35,1% volt. 2016
évben 201 elővezetésből 77 került sikeresen végrehajtásra, mely az elrendelt elővezetések 38,3%-a.
A pozitív alkoholszonda alkalmazások száma 180-ról 229-re 27,2 %-al nőtt.
A tulajdon elleni szabálysértés felderítési mutatója 35,81 %-ról 39,30 %-ra nőtt. A bolti lopások nélküli
mutató 32,10 % mely meghaladja az elvárt 27,37 %-os mutatót.
3. A rendezvénybiztosítások, a csapaterős tevékenység tapasztalatai, az együttműködés helyzete a
rendező szervezetekkel, az ideiglenes csapatszolgálati századok helyzete
A rendezvénybiztosítások szervezésénél, lebonyolításánál minden esetben szoros együttműködés
került kialakításra a szervezőkkel és a biztosításban közreműködő más személyekkel, szervezetekkel.
A kulturális, a nemzeti ünnepekhez kapcsolódó és egyéb rendezvények biztosításában is
közreműködtek a helyi polgárőr szervezetek és az önkormányzatok. A feladatok végrehajtásába egyre
nagyobb számban kerültek bevonásra a települések közterület-felügyelői is.
Az együttműködés folyamatos a Készenléti Rendőrség, BRFK Vizi rendészeti kapitányság
Nagymarosi kirendeltségével, valamint a PMRFK MEKTO szolgálatával, ezen felül a Nógrád megyei
Rendőr-főkapitánysággal és a Szlovák határ menti szervekkel is.
A csapaterős tevékenység során a Váci Rendőrkapitányság 7 plussz 1 fővel vesz részt a PMRFK
csapaterős századában. Természetesen a személyi állományunkban tartalék kiképzett kollegák is
rendelkezésre állnak. A szükséges technikai felszereléssel rendelkeznek.
A 2016-os évben folyamatosan biztosítottunk rendőri erőket a déli határra az illegálisan átlépő
migránsok miatt. A PMRFK Csapatszolgálati Század déli határon történő tevékenységben a Váci
Rendőrkapitányság hatékonyan vette ki részét és biztosított megfelelő számú rendőri erőt, az ott
kialakult helyzet kezelése végett, valamint hasonló tevékenységet látott el a Váci rendőrkapitányság
állományában szolgálatot teljesítő kutyás rendőrök.
4. A védelmi igazgatási tevékenység értékelése (értesítések, riasztási gyakorlatok, kiemelt szakmai
feladatok, katasztrófahelyzetek kezelése, társszervekkel végrehajtott közös gyakorlatok), a különleges
jogrend időszakára történő felkészülés helyzete
A személyi állomány értesítésével és berendelésével, illetve a különleges jogrend bevezetésére
történő felkészüléssel kapcsolatban gyakorlóriadó végrehajtására nem került sor. Külön megbízott
védelmi tiszttel a kapitányság rendelkezik a szükséges tervek, értesítési anyagok frissítése folyamatos
naprakész. Minden alkalommal részt vettünk mind a szobi mind a váci Járási hivatal védelmi
bizottságának munkaértekezletén. A tavalyi évben részt vettünk 1 alkalommal a Püspökszilágy
Radioaktív hulladéktároló védelmi igazgatási gyakorlatán. A 2016 évben bekövetkezett jogszabályi
változások kapcsán szükségessé vált módosításokat végrehajtottuk.
5. Körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége, tevékenységük értékelése
Évek óta nagy hangsúlyt fektetünk a KMB szolgálat stabilitásának megőrzésére, hatékonyságának
növelésére
A kapitányságon rendszeresített 27 körzeti megbízotti státusz fel van töltve. A helyi sajátosságokra
figyelemmel megállapítható, hogy a KMB állomány jelentős része klasszikus területfelelősi szolgálatot
tudja végezni. Rendkívül jó az önkormányzatokkal a kapcsolatuk, amely abban is tetten érhető, hogy
az önkormányzatok (anyagi lehetőségeikre tekintettel) irodahelyiség biztosításával is segítik a
település rendőrének munkáját. Az iskola rendőr program keretében az általános iskolában
folyamatos előadásokat tartanak, ahol többek között felhívják a figyelmet a biztonságos közlekedésre
az alkohol,a dohányzás, valamint a különféle kábítószerek veszélyeire.
A körzeti megbízottak lehetőség szerint szolgálatuk 75 %-át közterületen töltik. A körzeti megbízottak
2016 évben 437 büntetőügyet dolgoztak fel melyből 36 esetben kerül sor elkövető felderítésére.
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6. A tevékenység irányítási központtal való kapcsolattartás, együttműködés és irányítás tapasztalatai.
A bejelentés fogadásától a helyszíni intézkedésre kijelölt erőforrás hozzárendeléséig eltelt idő alapján
a reagálási idő értékelése
A tevékenység irányítási rendszer a korábbi hiányosságait javítva a tavalyi évben stabilan működött
az állomány irányítása határozottan történt. Az ipari PC tesztelése tovább folyt. A gyors azonalos
reagálást a TIR rendszer lehetővé tette.
A reagálási idő 22:56 perc mely az elvárt 25 percet nem haladja meg.
7. Az igazgatásrendészeti tevékenység értékelése (szabálysértési eljárás, engedélyezés, kábítószerrendészet) főbb mérőszámai, a változás okai
Szabálysértési szakterület
Az előző évekhez viszonyítva a szabálysértési eljárások száma 77-el nőtt. (1291).
Összesen 850 főt marasztaltunk el, melyből 10 fő volt eljárás alá vont külföldi személyek száma. A
fiatalkorú eljárás alá vontak szám 26 volt, mely a tavalyi évhez képest növekedést mutat. A feljelentés
elutasításának lehetőségével hatóságom összesen 8 esetben élt, jellemzően szabálysértés hiánya
miatt. Az előző évekhez képest hasonlóan – a létszám problémák ellenére - a szakmai színvonalat
továbbra is igyekeztünk megtartani. Év végén 5,4 % volt a folyamatos szabálysértési ügyek száma,
valamint 24,7 nap volt az átlag eljárási napok száma, mely a megyei átlag 19,3 felett van. A
meghallgatás nélküli ügyek átlagos eljárási ideje 14,6 nap volt, míg a meghallgatás tartásával
lefolytatott ügyeké 38,9 volt, mely szintén a megyei átlag alatt van.
Általános ügyek:
Különösen sok feladatot ad továbbra is a más szabálysértési hatóság megkeresésére történő
meghallgatás teljesítése, mely 2016-ban 260 volt. Az előadók leterheltségét ez azért növeli jelentősen,
mert a saját eljárásainkban is sokkal több bizonyítási eljárást kell lefolytatni az előző évekhez képest,
és az ún. egy mozzanatos, határozatos ügyek száma egyre csökken. A megkeresések
feldolgozásában jelentős segítséget nyújtott a szabálysértési előkészítő csoport.
Jogerős döntések:
Az elmarasztalás során összesen 113 esetben alkalmaztuk figyelmeztetést, 729 fővel szemben
összesen 38,985,000 Ft pénzbírságot szabtunk ki, az egy főre eső átlagbírság 53,477 forint volt, mely
7 ezer forinttal több, mint tavaly. 13 ügyben döntöttünk elkobzásról. 452 ügy került megszüntetésre.
Ebből 30 esetben kellett csak elévülés miatt megszűntetni az eljárást. 359 esetben az elkövető
ismeretlen volta, 21 esetben szabálysértés hiánya miatt, 37 esetben bizonyítottság hiánya miatt került
sor a megszüntetésre. 5 esetben tettük át az ügyet büntetőeljárásra, 3 esetben pedig közigazgatási
eljárásra.
Összesen 88 meghallgatás iránti kérelmet nyújtottak be hatóságunkhoz.
Kiemelt közlekedési tényállások:
Összesen 378 főt vontunk eljárás alá kiemelt közlekedési szabálysértés miatt mely 3 fővel több az
előző évhez képest. Az elkövetőkkel szemben 19,6 millió forint bírság kiszabására került sor. Tavaly
összesen 197 baleset (8-al több, mint 2015) miatt folytattunk eljárást, ebből 83 esetben (2015-ben 78)
az anyagi kár mellett könnyű sérülés is történt, mely szintén kismértékű emelkedést mutat. Anyagi
kárral járó baleset összesen 114 volt. A közlekedési szabálysértésekkel összefüggésben,
alapdöntésben 112 esetben alkalmaztuk a járművezetéstől eltiltást, mely 27-el több, mint tavaly.
A balesetek legfőbb okai – az előző évekhez hasonlóan – az elsőbbség meg nem adása
figyelmetlen vezetés valamint nem az út- és látási viszonyoknak megfelelően történő közlekedés

a

Az egyszerűbb tényállásoknál törekedtünk a 15 napon belüli, meghallgatás nélküli határozathozatalra.
A meghallgatást követően csak néhány esetben hoztunk kedvezőbb döntést, túlnyomó többségben,
hatályban tartottuk az első döntést.
Ügyészi intézkedések:
Az elmúlt évben csupán kettő esetben vizsgált panaszt az ügyészség; mindkettőt, mint alaptalant az
ügyész elutasította. Az ügyészség felügyeleti jogkörében eljárva főként az ismeretlen elkövetővel
szemben, vagy bizonyítottság hiányában megszüntetett ügyeket kérte be ellenőrzésre. Az ügyészség
7 esetben élt felhívással, hogy az adott szabálysértési ügyben hozzon új határozatot, 1 esetben pedig
kérte a szabálysértési eljárás folytatását.
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Az ügyészség 6 esetben élt jelzéssel az ügy menetét nem befolyásoló körülmény miatt. Az ügyészség
7 esetben a felhívást szabálysértési hatóság törvénysértő határozata miatt nyújtotta be.
Bírósági döntések:
Döntésünk ellen 23 esetben nyújtottak be kifogást az eljárás alá vont személyek, ebből 20-at az
illetékes bíróságnak küldtük meg, melyből 2 esetben hatályon kívül helyezte, 1 esetben igazságügyi
műszaki szakértői bizonyítást rendelt el. Az összes kifogással támadott döntésünkhöz viszonyítva az
ügyek közel 90 %-ban a bíróság hatóságunk határozatait hatályában fenntartotta.
Végrehajtás:
Az elmúlt évben 38.985.000 forint bírságot szabtunk ki szabálysértési eljárásban, melyből 32,7 millió
forint emelkedett eddig jogerőre. A bírság önkéntes megfizetésével 9 millió 748 ezer forint folyt be.
Szabálysértési eljárásban mindössze 21 fő váltotta meg a kiszabott pénzbírságot közérdekű
munkával, összesen valamivel több, mint 1.690.000 millió forintot dolgoztak le. Elzárás kitöltésével a
pénzbírságot nem váltották meg.
A bíróság 193 esetben hozott végzést a pénzbírság elzárásra történő átváltoztatásáról.43 esetben
került sor ennek nyomán elővezetés elrendelésére, mely 18 esetben volt sikeres.
A végrehajtás azonban még mindig nem éri el a kívánt eredményt, mivel sokan kivonják magukat a
fizetési kötelezettség alól, ezzel a végrehajtási eljárásban jelentős adminisztrációs terhet generálnak.
Az adók módjára behajtást már csak akkor rendelünk el, ha a pénzbírság elzárásra átváltoztatása
kizárt. 51 ügyben terjesztettek elő részletfizetési kérelmet, 3 ügyben pedig halasztási kérelmet az
eljárás alá vont személyek. 3 esetben kértek méltányossági kérelmet, melyet minden esetben
elutasítottak.
Helyszíni bírság végrehajtása:
A helyszíni bírságok végrehajtásával kapcsolatos adminisztratív feladatok igen nagy terhet jelentenek
a napi ügyfeldolgozásban, tekintettel arra, hogy a teljes végrehajtást egy fő közalkalmazott végzi.
2016-ban 1587 HB végrehajtás került iktatásra.
Engedélyügy:
Az Igazgatásrendészeti Osztály feladata közé tartozik az engedélyügyek intézése, ami a
fegyverügyek, a személy- és vagyonvédelemi, magánnyomozói, figyelmeztető jelzések
engedélyezését és e tevékenységek ellenőrzését jelenti. A pirotechnikai anyagok felhasználásának és
forgalmazásának bejelentési kötelezettsége, az ezzel kapcsolatos ügyintézést a jogszabály a helyi
rendőrségi szervek hatáskörébe utalta, ezzel összefüggésben hatóságomnak első sorban ellenőrzési
feladatokat kell végrehajtani.
Fegyver:
Összesen 2486 lőfegyvert tartunk nyilván, (169-el többet, mint 2015-ben) mely 835 tulajdonos
kezében van. Az előző évhez képest mindkét adat tekintetében emelkedés mutatkozik. Az
engedélyezett lőfegyverek túlnyomó része vadászfegyver (2179 db). Az engedélyügyi eljárások során
82 esetben kértünk tároló hely ellenőrzést. Az illetékességi területünkön 1 lövész klub, és 1 lőtér
működik. A tavalyi évben végrehajtott ellenőrzések (lőtér: 1 alkalommal) során hiányosság, probléma
nem merült fel. Társas vadászat ellenőrzésére 13 esetben került sor a közrendvédelmi állomány
bevonásával, ez elmarad a 2015. évi ellenőrzésekhez képest. Intézkedést nem kellett alkalmazni
egyik esetben sem.
Pirotechnika:
A szakterületen 5 felhasználást jelentettek be hatóságunknál, ezek ellenőrzése során szabálytalanság
nem került megállapításra. 5 esetben ellenőriztünk forgalmazást, ebből mind az 5 esetben év végi
ideiglenes tároló hely ellenőrzés történt. Az ellenőrzések során hatóságom hiányosságot nem tárt fel,
elkobzásra nem került sor.
Személy és vagyonőri, magánnyomozói engedélyezés:
A szakterület döntő többségét a vagyonőri igazolványok kiadása teszi ki. Működési engedély és
igazolvány visszavonására nem intézkedtünk. Összesen 1320 vagyonőri igazolványt és 15
magánnyomozói igazolványt tartunk nyilván. Jelenleg 17 egyéni és 30 társas vállalkozás működik
illetékességi területünkön. Biztonságtechnikai tervező-szerelő igazolványt 5 esetben adtunk ki,
összesen 12 db ilyen igazolványost tartunk nyilván.
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A közrendvédelmi állomány bevonásával, 21 alkalommal összesen 106 személyt ellenőriztünk. A
szakterületen az elmúlt évben, felügyeleti bírság kiszabására nem került sor. Szabálysértési, illetve
büntetőeljárást nem kezdeményeztünk.
Figyelmeztető jelzés:
A figyelmeztető jelzések engedélyezésével összefüggő feladatok során 2016-ban 1 esetben első
engedélyt adtunk ki. Meghosszabbításra és elutasításra nem került sor. Hatóságunk területén
jelenleg 11 érvényes engedélyt tartunk nyilván.
8. A bűn- és baleset-megelőzés
8.1. A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai
A Váci Rendőrkapitányság munkatársai prevenciós feladataikat 2015-ben is a hatályos
jogszabályoknak, belső normáknak megfelelően, valamint a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiában
foglaltakhoz igazodóan a megelőzési szakvonalak szerint látták el a gyermek- és ifjúságvédelem,
kábítószer prevenció, a megelőző vagyonvédelem és az áldozatvédelem területén. Széles
körben működtek együtt civil szervezetekkel és az állampolgárokkal, illetőleg azok közösségeivel.
Valamennyi PMRFK vagy más szervvel által kezdeményezett programban részt vettünk és részt
veszünk.
A bűncselekményeket folyamatosan elemezzük, értékeljük a lakosságot kérdőív formájában
megkérdeztük és az így nyert információkat felhasználjuk a szolgálat tervezés és szervezés
alkalmával. Azon területen ahol emelkedést tapasztalunk a helyi erők átcsoportosítása mellett,
nyomozóportyákat rendelünk el, továbbá a nehezen megközelíthető helyek, hétvégi házas területek,
külterületek ellenőrzése során lovas és kutyás járőrszolgálatot igényeltünk.
8.2. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése
A jelzőrendszer tagjaival folyamatos kapcsolattartás valósul meg. napi kapcsolatot tartunk fenn a
Szociális szolgáltatások házával, a gyermekjóléti szolgálatokkal az önkormányzatoknál működő
gyámügyi szolgálatokkal. A tavalyi évben is munkaértekezlet megtartására került sor a helyi
iskolaigazgatók részére a Váci Rendőrkapitányságon. A fiatalokat leginkább érintő témakörökben
folyamatosak az általános és középiskolákban tartott prevenciós előadások.
Minden évben a nyári szünet kezdetekor „MOSOLYHÉT” nevű gyermektáborban tartunk előadásokat.
Folyamatosan tartunk előadásokat iskolákban, és 5 váci középiskola vonatkozásában csatlakoztunk
az országos kezdeményezéshez így a Váci Rendőrkapitányság 2 fő függetlenített bűnmegelőzési
tanácsadóval rendelkezik. Az ifjúságvédelem területén együttműködünk a civil és társadalmi
szervezetekkel tagjai vagyunk a Vácon működő Kábítószerügyi Egyeztető Fórumnak.
„Tanévkezdési kampány” keretében 2016. szeptember hónapban az illetékességi területünkön
működő polgárőr egyesületekkel, valamint a biztonsági cégek járőreivel szorosan együttműködve a
reggeli, valamint kora délutáni órákban az iskolák, oktatási intézmények körzetében a
gyermekbalesetek megelőzése érdekében jelenlétükkel segítették a gyalogosforgalmat.
Ezen kívül a bűn- illetve baleset megelőzési előadásokra rendszeres jelleggel sor került a különböző
rendezvények keretében (ifjúsági nap, egészségnap, iskolai gyereknap, stb.).
8.3. A családon belüli erőszak helyzete, áldozatvédelem
Jó és hatékony kapcsolat alakult ki az illetékességi területünkön lévő jelzőrendszeri tagokkal
(gyermekjóléti és családsegítő szolgálatokkal, gyámhatósággal és gyámhivatalokkal, kirendelt eseti
gondnokokkal, valamint a pedagógusokkal és házi orvosokkal.
Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk az áldozatvédelemre, soron kívül kitöltésre és megküldésre
kerülnek a gyermekjóléti szolgálatok felé az adatlapok. Ezekre reagálva egyre több esetben jeleznek
vissza az illetékes hatóságok a jelzésünkre megtett intézkedéseikről.
8.4. A kábítószer prevenció helyzete
„A szülők és a családok a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében”
elnevezésű programtervben meghatározott feladatok végrehajtása érdekében a kapitányságon
kijelölésre került 1 fő, aki a szükséges felkészítés után aktívan tevékenységét megkezdte.
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A bűnmegelőzési előadók figyelemmel kísérik a kábítószer helyzet alakulását a Váci
Rendőrkapitányság illetékességi területén. Megelőző előadásokat tartanak az általános- és
középiskolákban. 2016. novemberében újjá szerveződött a Váci Kábítószer Egyeztető Fórum a Váci
Rendőrkapitányság részvételével. Nyitó rendezvényként a váci általános iskolák 7-8 osztályos diákjai
számára (kb. 180 fő) tartott a Váci Önkormányzat és a Váci Rendőrkapitányság drog prevenciós
előadást, mely során információkat kaptak a diákok a kábítószerek egészségügyi hatásairól, valamint
az azokkal kapcsolatos jogi következményekről.
Bűnmegelőzési tanácsadók tevékenységének rövid jellemzése
A Közrendvédelmi és Határrendészeti osztályon 2 fő Iskolai Bűnmegelőzési Tanácsadó teljesít
szolgálatot. Jelenleg 5 váci középiskolával van érvényes együttműködési megállapodásunk. Az
együttműködés keretében – tekintettel a hatályos ORFK utasításokra – éves munkatervet is
készítettünk. Ezekben került aktualizálásra, hogy az adott iskolában, mely témakörben – az
osztályfőnöki órák keretében – tartunk bűnmegelőzési, felvilágosító, figyelemfelhívó, tanácsadó
órákat.
A Váci Szakképzési Centrum Király Endre Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma – a
Nemzetgazdasági Minisztérium felkérésére – 2016. április 15-én 18.00-22.00 óra között szervezte
meg a szakmák éjszakája elnevezésű programot. Ennek kapcsán a Váci Rendőrkapitányság –
tekintettel az iskola rendészeti szakára – több szakterületét mutatta be az érdeklődőknek. Többek
között a közrendvédelmi- és határrendészeti, a bűnmegelőzési, a közlekedésrendészeti, az
intézkedés taktikai, bűnügyi technikai szakterületeket. Kiemelkedő sikere volt a kutyákkal végrehajtott
bemutatónak. A nagy sikerre való tekintettel 2017. április hónapban az iskola ismét meg kívánja
szervezni ezt a programot, melyre szóban már felkérés is érkezett.
A Váci Büntetés Végrehajtási Intézetétől is felkérés érkezett, hogy az együttműködési megállapodás
keretében szervezett BV. látogatásokat egy jóvátételi program keretében folytatott előadással
egészítenék ki. A BV elítéltjei bűnmegelőzési és drog-prevenciós előadást tartanának, akár az
iskolákban is. Az új program kidolgozása során több alkalommal tekintettük meg az elítéltek
előadását, melyet követően beszéltük át, mit, és hogyan kellene jobban, vagy kevésbé érzékeltetni a
14-18 éves fiatalokkal. Ahogy a diákok is leírták házi dolgozataikban, rendkívül "megrázó" és megható
volt az előadás, mélyen megérintette őket. Elmondták továbbá, hogy ilyen előadásokra van szükség,
az ilyeneken keresztül lehet hatékonyan megszólítani, figyelmeztetni a mai X-Y-Z generációt. A
programot ez év március-április havától tervezzük folytatni melyre a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács
is felfigyelt.
Iskolai faliújságokon, iskolai újságban és honlapon az elérhetőségek és a fogadó órák időpontjai
megadásra kerültek. Egyedi, figyelemfelhívó, QR kódot is tartalmazó IBT elérhetőségek az iskolák
több pontjára kihelyezésre kerültek. Ezen túlmenően facebook profilt hoztunk létre a facebook.com
oldalon, Iskolai Bűnmegelőzés Vác címmel. A kapcsolattartás egyik kiváló módjának ítélem meg ezt a
fajta elérhetőséget is. A pedagógusok teljes mértékben támogatják és segítik az IBT munkáját.
A tanácsadók folyamatosan tartják a kapcsolatot a társszervekkel, ezen belül kiemelten a Váci Járási
Gyámhivatal vezetőjével és munkatársaival.
A Szociális Szolgáltatások Háza (magába foglalja a nevelési tanácsadókat, iskola pszichológusokat,
iskolaorvosokat, védőnőket) szervezettel a tanácsadók kapcsolatot tartanak. Az információ csere, és a
tapasztalatok megosztása naprakész. A szülői visszajelzés pozitív.
Az elmúlt évben a közösségi szolgálat (kötelező 50 óra) tekintetében az illetékességi területünkön 8,
míg illetékességi területünkön kívül 1 (budapesti szakgimnázium) összesen 9 középiskolával kötöttünk
együttműködési megállapodást. A megállapodásban foglaltak szerint közvetlen partnerként
működtünk közre. A nyári programban kiemelt hangsúlyt fordítottunk a pszichoaktív szerek káros
hatásaira, az internetes zaklatás, családon belüli erőszak, lopás, garázdaság témakörökre. Ennek
során elméleti oktatást, illetve rövidfilmeken keresztüli bemutatókat tartottunk. A diákok lopás és
gépkocsi feltörés vonatkozásában szórólapot készítenek, melyet Vác város különböző frekventált
területein osztanak szét. A bevont diákok száma – iskolai honlapon, helyi újságban, iskola vezetőin
keresztüli tájékoztatást követően – 64 fő volt. Heti bontásban 12-16 fő. Hétfőtől-péntekig 08.00-12.00
óra között. Az IBT programról és az együttműködés tapasztalatairól szeptember hónapban a
kapitányságon értékelő konferenciát tartottunk, melyen az iskola vezetői, valamint a váci tankerületi
igazgatók voltak jelen.
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Mind a közösségi szolgálat, mind az iskolai bűnmegelőzés vonatkozásában több pozitív visszajelzést
kaptunk, Összességében megállapítható, hogy a bűnmegelőzési tanácsadó munka eredménye az
előző időszakhoz képest is még fokozottabban jelentkezik az iskolákban. Egyre többen kérnek
tanácsokat, a tantestületek nagyobb bizalommal fordulnak a tanácsadókhoz. Fogadó óráinkon a
tanulók, a szülők, a pedagógusok és iskolai egyéb dolgozói rendszeresen felkeresik az Iskolai
Bűnmegelőzési Tanácsadókat, a rendőrséget is érintő egyéb témájú kérdésekkel. Álláspontom szerint
az IBT program médiában való ismertetése további lehetőségeket nyithat meg.
8.5. A baleset-megelőzési tevékenység, a baleset-megelőzési bizottság tevékenységének és
programjainak bemutatása
A Váci Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya, valamint a Váci Baleset-megelőzési
Bizottság 2016. évben az alábbi baleset-megelőzési tevékenységeket végezte:
2016. évben havonta több alkalommal tartottunk fokozott ellenőrzéseket, közlekedési akciókat,
melyeknek célja az ittas vezetők kiszűrése, passzív biztonsági rendszerek megléte, használatának, a
kerékpárral közlekedők ellenőrzése, illetve a sebességtúllépések visszaszorítása voltak. A megtartott
fokozott ellenőrzéseken kívül fokozott óraszámban (napi 10, majd napi 8 óra időtartamban)
üzemeltettük a sebességmérő készüléket.
A Vác Város Polgármesteri Hivatal szervezésében lebonyolított Autómentes nap keretén belül hívtuk
fel a gyermekek, illetve az őket kísérő felnőttek figyelmét a kerékpárral történő biztonságos
közlekedésre.
Október, november hónapban kiemelt figyelmet fordítottunk az őszi-téli átállással kapcsolatban a
gépjárművek műszaki állapotának ellenőrzésére. Ennek érdekében a területünkön is lebonyolításra
került a Látni és látszani kampány.
A tavalyi év folyamán több alkalommal is tartottunk a területünkön lévő általános iskolákban
biztonságos közlekedésről szóló, baleset-megelőző előadásokat, melyen összességében több száz
gyermek vett részt.
A kerékpáros közlekedés javítása érdekében külön hangsúlyt fektettünk a kerékpárosok oktatására,
melynek keretén belül a rendőrőrsök bevonásával tanintézményekben, falunapokon tartottunk elméleti
oktatásokat, valamint ügyességi pályák felállításával gyakorlati képzéseket.
A területünkön lévő polgármesteri hivatalokkal folyamatos a kapcsolatunk. Az év folyamán segítséget
nyújtottunk egyes polgármesteri hivataloknak a községek közlekedésének biztonságosabbá tételében
forgalomszervezési tanácsokkal, ellenőrző-visszajelző rendszerek telepítésével kapcsolatos
tájékoztatás adással. Helyi önkormányzatok, valamint a társszervek bevonásával több helyszíni
bejáráson vettünk részt.
A VBB folyamatos segítséget nyújtott és nyújt a Váci Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti
munkájában.
A kerékpáros közlekedés javítása érdekében külön hangsúlyt fektettünk a kerékpárosok oktatására,
melynek keretén belül a rendőrőrsök bevonásával tanintézményekben, falunapokon tartottunk elméleti
oktatásokat, valamint ügyességi pályák felállításával képeztük a fiatalokat.
8.6. Az Iskola Rendőre Program értékelése
A Váci Rendőrkapitányságon az iskola rendőre programban mind a rendőrőrsök 1-1 kijelölt
munkatársa, mind a város területén körzeti megbízotti szolgálatot ellátó munkatársak látják el
tevékenységüket. A program keretében a kijelölt személyek folyamatos kapcsolatot tartanak fenn a
területükön lévő tanintézményekkel ( óvodák, iskolák ). Mind az iskola rendőrök, mind a
Közlekedésrendészeti Osztály beosztottjai jelen vannak különböző rendezvényeken, felkérés alapján
baleset megelőzési oktatást tartanak, egészségnapok, gyermeknapok, különböző rendezvények
keretein belül mutatják be a rendőrség munkáját. Ezen program koordinálását a Közlekedésrendészeti
Osztályának megbízott Vezetője látta el a 2016. évben, aki ellenőrizte az iskola rendőreinek
tevékenységét, a Pest Megyei Rendőr - főkapitányság Baleset megelőzési Bizottsága által
hatóságunk részére biztosított szóróanyagot, plakátokat a részükre kiadta.
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9. Együttműködés
9.1. A helyi és megyei önkormányzatokkal folytatott együttműködés értékelése
Az önkormányzatok továbbra is a legfontosabb stratégiai partnereink a feladataink ellátása során, a
velük való kapcsolattartásnak kiemelt figyelmet szentelünk. A tárgyévben is megvoltak azok a
fórumok, ahol a rendőrség és az önkormányzatok meg tudták vitatni a helyi közrend, közbiztonság
aktuális kérdéseit. Részt veszünk valamennyi közmeghallgatáson, lakossági fórumon vagy
falugyűléseken is. Mind a 35 önkormányzattal kiváló kapcsolatot ápolunk ennek az is az eredménye,
hogy 2016-ban valamennyi képviselő testület a beszámolót egyhangú igennel fogadta el.
Továbbra is jelentős segítséget nyújtanak az önkormányzatok a kapitányságunk anyagi támogatását
illetően.
9.2. Együttműködés az ügyészi szervezettel
A Váci Járási ügyészséggel kialakított kapcsolat évek óta kiegyensúlyozott és eredményes,
köszönhetően az előadó ügyészek és a nyomozók közötti napi szintű – telefonos vagy személyes
megjelenésen alapuló – konzultációnak.
Általánosságban elmondható, hogy a közlekedésrendészeti nyomozó szervek kapcsolata az
ügyészségekkel szintén folyamatos, jól működő szakmai kapcsolat.
A személyi szabadságukban korlátozott személyek vonatkozásában végrehajtott ügyészi ellenőrzések
kapcsán folyamatos a koordináció.
9.3. A civil szervezetekkel történő együttműködés értékelése
Illetékességi területünkön kiváló kapcsolatot tartunk fenn minden olyan civil szervezettel mely
közvetlen vagy közvetett módon segíti a kölcsönös munkavégzést.
A Váci Rendőrkapitányság a mindennapi munkája során az alábbi civil szervekkel működik együtt
- Illetékességi területünkön található polgárőr
horgászegyesületek, halőrök, vadásztársaságok

egyesületek,

települési

őrök,

mezőőrök,

- Illetékességi területünkön található 35 önkormányzat polgármestereivel, képviselőivel, igazgatási
szerveivel
- Illetékességi területünkön található nemzetiségi, kisebbségi önkormányzatokkal, Váci és Szobi járási
hivatallal, kistérségi társulásokkal
- Oktatási intézményekkel, civil szervezetekkel, családsegítő szolgálatokkal, Ipoly Erdő Zrt.
erdészeivel, és a Duna – Ipoly Nemzeti Park természetvédelmi őreivel
- Váci Baleset megelőzési Bizottság, Nemzeti Közlekedési hatóság, Magyar Közút Kht. Váci
Üzemmérnökség, Volánbusz
- Helyi írott, elektronikus média, Kutató, mentő egyesületek
- Büntetés-végrehajtási intézetekkel
- Katasztrófavédelemmel, Tűzoltósággal
9.4. A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés értékelése, a megkötött együttműködési
megállapodások száma, ellátott közös szolgálatra vonatkozó adatok
Kapitányságunk vonatkozásában elmondható, hogy a polgárőr szervezetekkel és azok tagságával az
együttműködés jó színvonalú. A Váci Rendőrkapitányság illetékességi területén található 35 település
közül 19 településen 22 polgárőr egyesület működik. Vácott, Kismaroson és Verőcén két egyesület
is működik. Az elmúlt években újjá szerveződött a Szobi és megalakult a Váci Kútvölgy Polgárőr
Egyesület. alatt állnak. Jelenleg 22 polgárőr egyesülettel van hatályos együttműködési
megállapodásunk.
Az elmúlt év során a polgárőr szervezeteket továbbra is bevontuk a fokozott ellenőrzésekbe, valamint
az időskorúak sérelmére elkövetett erőszakos bűncselekmények megelőzése érdekében történő
feladatok végrehajtásába is. Tanévkezdéskor egy hónap időtartamban bevontuk a
gyalogátkelőhelyeknél a gyalogosok biztonságos átkelésének biztosításába. A polgárőrségek jelentős
számban vettek részt rendezvények biztosításában.
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A tanya program végrehajtásában a polgárőrségek aktívan közreműködnek. Munkájuknak
köszönhetően a hétvégi házas területeken kiemelt bűncselekmény nem történt. A hétvégi ház
feltörőket információjuk alapján sikerült elfogni.
Részt vettek az önkormányzatok által szervezett helyi kulturális- és sportrendezvények biztosítási
feladatainak végrehajtásában, továbbá bűn- és baleset-megelőzési tevékenységet folytattak,
közreműködtek figyelőszolgálatokban és járőr szolgálatokban is. Nagy segítséget jelentettek az állami
ünnepek kapcsán tartott megemlékezések, a turisztikai jellegű rendezvények biztosításában.
A 2016. évben összesen 1170 alkalommal 7643 órában 2379 polgárőr látott el közösen
szolgálatot.
A hatékony munkavégzést és az együttműködést szolgálta a tavalyi évben általunk kezdeményezett
munkaértekezlet, amikor is meghívtuk valamennyi polgárőrség vezetőjét és a Pest megyei
polgárőrszövetség elnökét egy munkamegbeszélésre.
9.5. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel történő együttműködés
Az önkormányzatok jegyzőit és más gazdasági szervezetek vezetőit tájékoztattuk, a 2012. évi CXX.
törvény előírásaira mely szabályozza az állami és önkormányzati alkalmazásban álló közszolgálati
tisztviselők és közalkalmazottak, valamint, egyéb foglalkoztatási jogviszonyban álló rendészeti
feladatokat ellátó személyek tevékenységét, foglalkoztatását. A rendészeti feladatokat ellátó
személyek által alkalmazott kényszerítő eszköz használatáról nem érkezett bejelentés, ezért azzal
kapcsolatos kivizsgálás nem történt. A rendészeti feladatokat ellátó személyek intézkedései ellen
panasz nem volt így kivizsgálására nem került sor. A Váci Rendőrkapitányság által szervezett akciók
során valamint a közös szolgálat alkalmával igénybe veszi a speciális ismeretekkel rendelkező
rendészeti feladatokat ellátó személyeket.
Egyéb szervekkel is megfelelő az együttműködésünk, több közös ellenőrzést hajtottunk végre az NAV,
Közterület Felügyelet, valamint az erdészet illetve vadásztársaságok munkatársaival.
III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra
A javulást célzó, 2017. évre vonatkozó célkitűzéseink az alábbiak:
- A helyi bűnözési struktúra figyelembe vételével a bűnügyi eredményességi és felderítési mutatók
megtartása, javítása ennek érdekében a humán hírszerzés és titkos információ gyűjtés széles körben
történő kihasználása.
- Továbbra is fő feladat az átlagos nyomozási határidők tovább csökkentése.
- Az állampolgárok biztonságérzetét leginkább befolyásoló bűncselekmények megelőzése, a
bűnmegelőzési munka szélesítése, ennek érdekében a bűnügyi és rendészeti szolgálati ágak közötti
együttműködés erősítése a kialakított feladatterv alapján
- Az állomány intézkedési aktivitásának növelése
- Mind a rendészeti mind a bűnügyi területen az elvárt eredményesség elérése.
- Migrációs ellenőrzések intézkedési aktivitásának tovább folytatása a határrendészeti munka
hatékonyságának további növelése, ezen a területen a bűnügyi érzékenység fokozása, az állomány
ismereteinek fejlesztése
- A személyi sérülésessel járó közúti közlekedési balesetek számának csökkentése baleset
megelőzés és rendőri tevékenység biztosításával. A gyalogosok és kerékpárosok baleset megelőzési
programjának teljesítése
- Az elektronikus ügyvitel tovább folytatása.
- Hatékony széleskörű toborzási tevékenység
Vác, 2017. február 23.
Tisztelettel:
Latorovszky Gábor r. alezredes
rendőrségi tanácsos, kapitányságvezető
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