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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 91.803 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 az NBII-ben szereplő férfi
kézilabda csapat. Az NBII férfi labdarúgó csapat a tavalyi év nagy részében haza pálya helyett
Budapesten a III. kerületben játszotta mérkőzéseit, majd november hónaptól kezdődően ismét
Vácon játszik a stadionban.
Területünken 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 területünken 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 vezetői állomány stabilitása mellett a beosztotti
állomány év közbeni fluktuációja ellenére a létszámunk negatív irányba nem változott. Tovább
csökkent az ismerté vált bűncselekmények száma, és javultak a nyomozás eredményességi
mutatóink. A rendészeti szolgálati ág az elvárt eredményeket az elfogások számát kivéve
teljesítette. A bűnmegelőzési munkák a korábban elért eredményeket megtartva tovább
szélesedett, mely továbbra is megalapozza a bűnügyi és közbiztonsági helyzet kedvező
alakulását. A munkakörülmények javulását eredményezte az új Szobi Rendőrőrs épületének
átadása 2018. év végén. A körzeti megbízotti állománynál továbbra is 100%-os feltöltöttség
van.
A 2018. évi jóváhagyott munkatervünkben megfogalmazott kiemelt céljaink az alábbiak
szerint valósultak meg:
- tovább javult az adatszolgáltatási fegyelem, teljes körűen bevezettük az elektronikus
ügyitézését.
- javult a helyszíni szemlék színvonala bevezettük és elsajátítottuk az „e szemle” alkalmazását
jelentősen csökkent a nyom nélküli helyszíni szemlék száma. Megmaradt a dinamikusan javuló
nyomozáseredményességünk.
- a közbiztonság javulása megmutatkozik az ismertté vált bűncselekmény számok
csökkenésében, melyben nagy szerepe van többek között a közterületi szolgálat tudatos
szervezése mellett a rendészeti valamint bűnügyi szolgálati ágak együttműködésének is
- hatékonyan léptünk fel a kiemelt szabálysértőkkel szemben, emelkedett a szabálysértési
feljelentések száma.
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- a lakossági megítélésünk pozitív, melyet bizonyít a lakossági fórumokon való részvétellel
nyert információk és az a tény is, hogy a képviselőtestületek egyhangúan fogadták el a tavalyi
évben a 2017 évi munkák beszámolóját
- rendkívüli esemény nélkül biztosítottunk a közrend és közbiztonság fenntartását a 2018 évi
országgyűlési választás alkalmával
- megfelelő felkészülést követően rugalmasan álltunk át az új büntetőeljárásjogi törvény
rendelkezéseinek megfelelően, kialakításra kerültek a táv meghallgató helyiségek
- együttműködésünk valamennyi társszervvel kiváló
- tovább bővítettük az együttműködéseinket, mint a bűnmegelőzés mind a polgárőrségek
vonatkozásában
- tavalyi évben is munkaértekezlet keretében megbeszélést és képzést szerveztünk az
erdészetekkel, vadászati társaságokkal, polgárőrökkel és közterület felügyelőkkel,
iskolaigazgatókkal.
A tavalyi évben a Váci Rendőrkapitányság által elvégzett munka részletes elemzését az
alábbiakban teszem meg.

I. A Váci Rendőrkapitányság közbiztonsági helyzetének értékelése
1. A bűnügyi helyzet bemutatása
1/1. A regisztrált bűncselekmények száma és változása
A 2018. évben a Váci Rendőrkapitányság rendőrségi eljárásában regisztrált adatokat
figyelembe véve 1273 bűncselekmény vált ismertté, míg az előző évben 1322
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 17763. A Váci Rendőrkapitányság rendőrségi
eljárásaiban regisztrált deliktumok aránya Pest megyéhez viszonyítva 7,2%.
A bűncselekmények megoszlása, a legjellemzőbb regisztrált bűncselekmények alakulása,
eredményességi
adatai.
A
lakosság
biztonságérzetét
leginkább
befolyásoló
bűncselekménytípusok elemzése, értékelése.
A testi sértések száma 89-ről 80-ra, (-9) 10,11 %-kal csökkent. A súlyos testi sértés deliktumok
száma 33-ról 45-re (+12) nőtt. Halált okozó súlyos testi sértés 2018. évben a Váci
Rendőrkapitányság illetékességi területén nem történt.
Kiskorú veszélyeztetése bűncselekmények száma 15-ről 8-ra csökkent.
Embercsempészés nem volt.
A garázdaságok száma 68-ról 76-ra nőtt. (+8.)
Az önbíráskodások száma bázisidőszakhoz képest 4-ről 1-re csökkent. (-3)
A Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények (terjesztői magatartások tekintetében, a 2012.
évi C. törvény alapján kábítószer-kereskedelem) száma 3-ról 1-re csökkent.
A lopás deliktumok száma emelkedett (389-ről 391-re, +2).
A személygépkocsi lopások száma 0-ról 2-re nőtt.
A zárt gépjármű-feltörések száma csökkent. (8-ról 6-ra, -2).
A betöréses lopások száma csökkent 98-ról 76-ra.
A lakásbetörések száma emelkedett (39-ről 41-re, +2).
A rablások száma (4-ről 8-ra, +4) emelkedett.
A kifosztások száma bázisévhez képest 8-ról 3-ra, -5 változott.

4

A zsarolások száma 2017. évhez viszonyítva csökkentt. (8-ról 1-re, -7).
Rongálást tárgyévben 40 esetben regisztráltak. Számuk kevesebb (43-ról, -3).
Az orgazdaság tavalyi évben nem volt.
Jármű önkényes elvétele miatt 5 bűncselekmény vált ismertté, ugyanannyi mint 2017 évben.
Segítségnyújtás elmulasztása deliktumok száma 3-ról 6-ra emelkedett.
Cserbenhagyás a tárgyévben 2 történt. A tavalyi évben szintén 2 ilyen deliktumot
regisztráltunk.
A 14 kiemelt bűncselekmények száma 637-ről 614-re csökkent.
2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év
27
18
23
26
13
13
13
16
Acsa
111
118
134
110
69
82
48
71
Csörög
18
10
13
13
2
2
1
7
Csővár
21
18
23
21
9
6
15
8
Galgagyörk
13
8
6
10
8
3
7
18
Kisnémedi
45
36
22
57
31
23
17
11
Kosd
177
161
131
125
93
89
64
65
Őrbottyán
12
14
11
19
8
9
15
9
Penc
40
13
22
13
16
16
11
8
Püspökhatvan
7
7
10
6
8
4
3
1
Püspökszilágy
35
15
18
23
19
17
15
13
Rád
84
88
67
49
30
28
25
23
Sződ
114
103
87
69
81
59
45
39
Sződliget
2073
2260
1436
1229
931
1021
889
733
Vác
30
29
28
23
20
16
10
7
Vácduka
60
30
29
25
24
20
19
33
Váchartyán
24
4
3
2
3
2
1
3
Váckisújfalu
75
58
30
42
26
20
23
15
Vácrátót
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 614 cselekményt
regisztráltunk, ez kevesebb az előző évhez képest (637, -23). Ezen kategóriába tartozó
regisztrált bűncselekmények 32,5%-át közterületen követték el. Számuk emelkedett. (120ról 200-ra, +80).
Az eljárásokban illetékességi terület szerint közterületen ismertté vált összes
bűncselekmények száma 414, mely az előző évhez képest emelkedett (406-ról, +8). A
kapitányság eljárásaiban regisztrált bűncselekmények 32,5%-át közterületen követték el.
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2. A bűnüldöző munka értékelése
2/1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása
A Váci Rendőrkapitányság regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója
tárgyévben 59,2 % volt. (Előző évben, ezen mutató 53,5% volt.)
2/2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója
A rendőri eljárásokban közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozás eredményessége
84,3%-ról 78,6%-ra csökkent.
A közterületen elkövetett kiemelten kezelt bűncselekmények körében a nyomozás
eredményeségi mutató 58,3 %-ról 64,6 %-ra nőtt.
2/3.
Az
eljárásokban
regisztrált
egyes
nyomozáseredményességi mutatójának alakulása

kiemelten

kezelt

bűncselekmények

A kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozás eredményessége 38.1%-ról 42,9%-ra nőtt.
Jármű önkényes elvétele bűncselekmény nyomozás eredményességi mutatója 50%.-ról 75%ra nőtt. Rongálás bűncselekmény nyomozás eredményességi mutatója 39,1%-ról 50%-ra
nőtt. A zárt gépjármű feltörések nyomozás eredményességi mutatója 0%-ról 16.7%-ra
emelkedett. A kifosztás bűncselekmény nyomozás eredményessége 0%-ról 33,3%-ra nőtt.
A lopások nyomozás eredményességi mutatója 22%-ról 19,8%-ra csökkent. A betöréses
lopások nyomozás eredményességi mutatója 18,3%-ról 23,3%-ra nőtt, míg a lakásbetörések
nyomozás eredményességi mutatója 21,1%-ról 22%-ra emelkedett. A rablások nyomozás
eredményességi mutatója 100%. A személygépkocsi lopások nyomozás eredményességi
mutatója 100%.

3. A tulajdon elleni szabálysértések
A szabálysértési előkészítő csoport 3 fővel a törvényben meghatározott szabálysértési
elzárással is büntethető szabálysértés tényállásának felderítése, az elkövető kilétének
megállapítása, valamint a bizonyítási eszközök felkutatása és biztosítása érdekében a bírósági
eljárást előkészítő eljárást folytat le. A csoport 2018-as évben 518 indított ügyben dolgozott.
A befejezett ügyek száma 522. A tulajdon elleni szabálysértések száma: 364.
Az ügyek 70,27%-a tulajdon elleni szabálysértés, 20,28 %-a járművezetés az eltiltás
tartama alatt, 3,47 %-a magánlaksértés, illetve 5,98 %-a egyéb.
A szabálysértési eljárások 212 esetben ismert elkövető, 306 esetben ismeretlen elkövető ellen
indult. Az ismeretlen elkövetős ügyekben 73 esetben derítettük fel az elkövető kilétét.
2018-es évben az összes szabálysértési előkészítő eljárás felderítési mutatója 32,88%.
A tulajdon elleni szabálysértések száma 386-ről 364-re csökkent, a tulajdon elleni
szabálysértési ügyek felderítési mutatója 31,58 %-ról 31,13%-ra csökkent.
Ismeretlen elkövető ellen indult, lopások szabálysértési ügyeinek felderítési mutatója,
bolti lopások nélkül 33,33%. Az elvárt eredményesség ebben a kategóriában 30,00%,
melyet a szabálysértés előkészítő csoport 3,33 %-al túlteljesített.
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Az elmúlt évben 17 esetben éltünk a bíróság elé állítás jogintézményével. 17 esetből, 7 esetben
tulajdon elleni szabálysértés miatt, 10 esetben járművezetés az eltiltás tartama alatt
szabálysértés elkövetése miatt.

4. A közlekedésbiztonsági helyzet
Területünkön igen nagy a tranzitforgalom a szomszédos Nógrád megye és a határátkelőhelyek
miatt.
Illetékességi területünkön 5 nagy forgalmú útvonal található. Ezek az útvonalak az M2-es
számú autóút, a 2-es számú fő közlekedési útvonal, a 12-es számú fő közlekedési útvonal, a
2104-es számú mellékútvonal, és a 2106-os számú mellékútvonal. Az M2-es autóút, a 2-es
számú fő közlekedési útvonal, valamint a Budapest-Szob közötti vasútvonal könnyen és jól
megközelíthetővé teszi területünket.
A személysérüléses közúti közlekedési balesetek alakulása:
Az elsődleges statisztikai adatok alapján 2018. évben 11,3%-kal emelkedett a
személysérüléses balesetek száma, azaz számuk 124-ről 138-ra.
Kapitányságunk illetékességi területén bekövetkezett halálos kimenetelű balesetek száma
emelkedett. Míg 2017. évben 5, addig 2018. évben 8 halálos kimenetelű baleset történt. A
növekedés mértéke 60%-os. A statisztikai adatokból megállapítható, hogy az összes személyi
sérülést eredményező baleseti számhoz viszonyítva 2018. évben a bekövetkezett balesetek 5,83
%-a volt halálos kimenetelű.
A súlyos sérülést okozó balesetek száma 38-ról 54-re emelkedett, míg a könnyű sérüléses
balesetek száma 81-ről 76-ra csökkent.
2018. évben a balesetekben elhunytak száma 5-ről 8-ra emelkedett, a 8 napon túl gyógyuló
súlyos sérültek száma 45-ről 61 főre változott. A könnyű sérültek száma 118-ról 125-re
emelkedett.
2018-ban az ittasan okozott balesetek száma 19-ről 16-ra változott, azaz -15,7%-kal
csökkent. Halálos kimenetelű balesetnél 0, súlyos sérülésessel járó balesetnél 4, míg könnyű
sérüléssel járó balesetnél 12 alkalommal volt ittas az okozó. A személyi sérüléssel járó
balesetek 11,6%-át okozták ittas állapotban 2018-ban.
Baleset bekövetkezési okainak értékelése:
2018. évben a személyi sérüléses balesetek 33.57 %-ban következett be a baleset nem az út és
látási viszonyoknak megfelelő sebesség megválasztása miatt.
A balesetek oksági szerkezetét tekintve második a kanyarodási szabályok megszegése, amely
az összes baleseti szám 26,3%-át jelenti. Ezt követi az elsőbbségi szabályok megszegése
(20,43%), és az előzés szabályainak megszegése (6,56%). A követési távolság be nem tartása
(4,38%), figyelmetlen vezetés (2,19%). Az egyéb okból bekövetkezett balesetek száma
(5,10%), a gyalogos hibája miatt nem következett be személyi sérüléssel járó közúti
közlekedési baleset. Műszaki hiba miatt 1 esetben következett be baleset.
Balesetet okozók arányának változása:
A jármű és gépjárműpark arányainak megfelelően a vizsgált évben a személygépkocsi vezetők
okozták a legtöbb sérüléssel járó közúti közlekedési balesetet, 2018. évben az összes sérüléses
baleseti szám 78,1 %-át.
Ezt követik, mint okozók a kerékpárosok, valamint a tehergépkocsi vezetők. Az általuk
okozott személyi sérüléses balesetek aránya 2018-ban 6,56 – 6,56 %.
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Az egy nyomon haladó járművek közül a segédmotor-kerékpáros okozók aránya 4,37%.
a motorkerékpár vezető okozók aránya 2018-ban a személyi sérüléses balesetek okozóiként
2,19%, Egyéb jármű 1,45%. Autóbuszok vezetői által és gyalogosok által okozott balesetet
nem következett be.
A balesetek többsége 39,41 %-a délután 12 és 18 óra között következett be. Délelőtt 07 és
12 óra közötti időben 34,30 %, este 18 és 22 óra közötti időben 13,86 %, reggel 4 és 7 óra
közötti időben 9,48 %, valamint éjszaka 22 és 04 óra közötti időben a balestek 2,19 %-a
következett be.

5. Az illegális migráció
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.
Tendenciaként megállapítható, hogy a vasútról áttevődött a közútra az illegális migráció (taxi,
furgon, kisbusz, kamion, stb.)
Mindezek mellett folyamatosan ellenőrizzük a Váci Rendőrkapitányság területén található
magánszállásokat, panziókat, szállodákat.

6. A határrendészeti tevékenység
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 egy esetben történt
határjelrongálás.
A határnyiladék tisztítását 2018. évben kétszer volt végrehajtva együttműködési megállapodás
alapján, a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság végzi közfoglalkoztatottak
közreműködésével, melynek révén egész évben folyamatos a határjel láthatóságát biztosító
tisztítás.
A mélységi ellenőrzési tevékenység értékelése:
A Váci Rendőrkapitányság Határrendészeti Alosztálya 2018. 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
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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.
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.
A határvonal mentén ellenőriztük a határjelek meglétét és a határnyiladék állapotát.
Határjelek ellenőrzése: havonta, több szakaszban, negyedévente teljes hosszban.

II. A közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos
feladatok
1. A rendőri jelenlét mértéke, módja szervezettsége.
A rendőri jelenlétnek, a tudatos folyamatos elemző értékelő munka adataira épülő
szolgálatvezénylésnek köszönhetően tovább csökkent 2018. évben is az ismertté vált
bűncselekmények száma. Ennek jelentősége van abból a szempontból is, hogy a közterületi
létszám 9775 főről 8479 főre csökkent. Ezzel szemben a tudatos szolgélatszervezéssel, a
közterületről történő elvonó tényezők számának csökkentésével sikerült elérni, hogy a
közterületi óraszám 90506-óráról 97692-órára emelkedett.
A jó felépített szervezett közterületi szolgálatot – mind az önkormányzati, mind a lakossági
visszajelzések szerint – az állampolgárok nagy örömmel fogadták.

2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata
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 szolgálatok szervezettségének javítása érdekében hetente két nap elemző értékelő és feladat
meghatározó értekezleteket továbbra is megtartottuk, amelyen a terület bűnügyi, közbiztonsági
közlekedésrendészeti helyzetének, illetve a várható feladatok függvényében osztjuk el az erőket
és eszközöket a helyi elemzések-értékelések által településenként elkészített bűnügyi
statisztikai adatok, valamint a napi jelentésben szereplő adatok figyelembevételével.
A reagálási idő 24,2 perc, mely az elvárt 25 percet nem haladja meg.
A turisztikai idény során felmerülő rendőri feladatok ellátására kiemelt figyelmet fordítottunk.
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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.
A szándékos bűncselekményen tetten ért személyek elfogása terén nem de a bűncselekmény
gyanúja miatti előállítások tekintettében a szakmai teljesítménykövetelmény-minimumot
elértük.
Az elfogás kategóriában elért eredmény 1,19 mely nem érte el az 1,3 eredményt. A
bűncselekmény gyanúja miatti előállítás eredménye 1,42 mely teljesítette a szakmai
teljesítménykövetelmény minimumot.
Az ittas vezetők kiszűrésének érdekében bevezetett intézkedések eredményeként az
alkalmazott alkoholszondák száma 5703-ról 6818-ra emelkedett. Ezen belül 2018. évben
232 pozitív alkoholszondát regisztráltunk, amely a tavalyi 335-ös évről 30,75 %-os
csökkenést jelent.
Az összes elfogások száma 319 főről, 342 főre emelkedett. amelynek oka a körözés és az egyéb
ok miatti elfogások emelkedése volt.
Az összes előállítások száma 396 főről 312 főre csökkent.
A büntető feljelentések száma 263-ról 283-ra emelkedett.
A helyszíni bírságok száma 3764 főről 3189 főre csökkent, de ezzel szemben a szabálysértési
feljelentések száma 961-ről 967-re emelkedett. A szabálysértési szankciók vonatkozásában ki
kell emelni, hogy a tavalyi évben elsődleges szempont a kiemelt szabálysértésekkel szembeni
hatékony fellépés volt, melynek szankcionális eszköze a szabálysértési feljelentés.
Tavalyi évben 401 elrendelt elővezetésből 159 került sikeresen végrehajtásra, mely az elrendelt
elővezetések 39,65 %-a. Stratégiai cél, hogy az idei évben az elővezetések arányában fent kell
tartani.
Igazoltatások száma: 2017. évben 2679 volt, a 2018-as évre 2583-ra csökkent.

3. A rendezvénybiztosítások
A 2018-as évben tovább folytattuk a turisztikai idényben a hétvégi gyalogos szolgálatokat Vác
turisztikai szempontból frekventált területeire – sok esetben túlszolgálat keret terhére
valósítottunk meg-melynek köszönhetően a városhoz tartozó Duna-parti sétány, a Március 15.
tér és a Széchenyi utca rendőri jelenléttel voltak megerősítve, ezáltal sikerült megelőzni és
megakadályozni a közterületen elkövetett jogellenes cselekményeket.
A turisztikai idény során felmerülő rendőri feladatok ellátására kiemelt figyelmet fordítottunk.
A napi szolgálat ellátása mellett részt vettünk nagy tömegeket vonzó rendezvények
biztosításában, különös tekintettel a Forma 1-es magyarországi futamának rendőri
biztosításában.
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A Verőcei Rendőrőrs illetékességi területét idegenforgalmi idényben jelentős leterhelés
jellemző. A kiemelt rendezvények mellett részt vettünk a 35 település közösségi életében
jelentkező nagyszámú rendezvények zarándoklatok, falunapok, felvonulások, bálok
felügyeletében.
Fontos eseményeink a teljesség igénye nélkül: Őrbottyánban a Harangok Napja, különböző
falunapok, valamint a vadásznapok ősszel.
A különböző rendezvények Vácon a Madách Imre művelődési központban, Vörösházban, a
Március 15. téren, a Püspöki palotában, a Konstantin téren, a Dunakanyar színházban, és a
Duna-parti zenepavilonnál. Számos futóversenyt, illetve autóversenyt biztosítottunk.
Biztosítottuk továbbá a piacok közterületi rendjét is. Említést érdemelnek még a
sportrendezvények is.
Jelentős rendezvényünk volt a V4 fesztivál, melynek közterületi részét sikeresen biztosítottunk.
Kiemelkedő rendezvényünk több tízezer vendég részvételével minden évben a július hónap
végén 3 napon át tartó Váci Világi Vigalom. 2018. évben a Vigalom biztosítását szintén
eseménymentesen, közbiztonsági és közlekedésrendészeti szempontból sikeresen hajtottunk
végre.
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 idegenforgalmi szempontból kiemelt területek ellenőrzése magas szinten valósult meg.
Rendkívüli eseményre nem került sor.

4. A körzeti megbízottak helyzete, 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.
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5. Igazgatásrendészeti tevékenység
V/1. Szabálysértés
A szabálysértési eljárások száma az elmúlt évhez képest emelkedő tendenciát mutat. A 2017es évben 1134 db eljárás, míg 2018. évben összesen 1328 db eljárás indult. Ez 194-el volt több,
mint az előző évben.
Összesen 1360 főt marasztaltunk el. Ebből 10 fő volt külföldi személy, ami nem mutatott
emelkedést az előző évhez képest. A fiatalkorú eljárás alá vontak szám 43 volt, mely a tavalyi
és az azt megelőző évet figyelembe véve folyamatos emelkedő tendenciát mutat. A feljelentés
elutasításának lehetőségével hatóságom összesen 19 esetben élt, jellemzően szabálysértés
hiánya miatt. Az előző évekhez képest hasonlóan a szakmai színvonalat továbbra is igyekeztünk
megtartani. Év végén 5,1 % volt a folyamatos szabálysértési ügyek száma, 34,2 nap volt az
átlag eljárási napok száma, a megyei átlag 23,8 nap. A meghallgatás nélküli ügyek átlagos
eljárási ideje 20,4 nap, e tekintetben a megyei átlag 17,4 nap. A meghallgatás tartásával
lefolytatott ügyek átlagos eljárási ideje 44 nap volt, mely a megyei átlag alatt van.
Általános ügyek:
Különösen sok feladatot ad a más szabálysértési hatóság megkeresésére történő meghallgatás
teljesítése, mely 2018-ban 286 db volt. Az előadók leterheltségét ez továbbra is jelentősen
növeli, mivel a saját eljárásainkban is sokkal több bizonyítási eljárást kell lefolytatni a korábbi
évekhez képest, az ún. egy mozzanatos, határozatos ügyek száma egyre csökken.
Jogerős döntések:
Az elmarasztalás során összesen 81 esetben alkalmaztuk figyelmeztetést, 787 fővel szemben
összesen 31.530.000 Ft pénzbírságot szabtunk ki, az egy főre eső átlagbírság 40.063 forint volt,
mely kevesebb, mint az előző évben. 27 személlyel szemben alkalmaztunk elkobzást. A 2018as évben 435 ügy került megszüntetésre. Ebből 9 esetben elévülés miatt került sor a
megszüntetésre, ami 3-al több, mint 2017. évben. 324 esetben az elkövető ismeretlen volta, 51
esetben szabálysértés hiánya miatt, 40 esetben bizonyítottság hiánya miatt került sor a
megszüntetésre. 6 esetben tettük át az ügyet büntetőeljárásra, közigazgatási eljárásra történő
áttételre nem került sor.
Összesen 19 meghallgatás iránti kérelmet nyújtottak be hatóságunkhoz, ami jelentős csökkenést
mutat az előző évhez képest. Ennek oka, hogy emelkedett a meghallgatások száma, így az
eljárás alá vont személyek, már a döntés meghozatal előtt nyilatkozatot tehetnek a
szabálysértésről, valamint az anyagi- és szociális helyzetükről.
Kiemelt közlekedési tényállások:
Összesen 427 főt vontunk eljárás alá kiemelt közlekedési szabálysértés miatt mely 8 fővel
kevesebb az előző évhez képest. Tavalyi évben összesen 243 baleset miatt folytattunk eljárást,
ami 6-al több, mint 2017. évben. 81 esetben az anyagi kár mellett könnyű sérülés is történt,
mely 5-el kevesebb az előző évhez képest. Kizárólag anyagi kárral járó baleset összesen 162
volt, amely kismértékű emelkedést mutat 2017. évhez képest. A közlekedési szabálysértésekkel
összefüggésben, alapdöntésben 135 esetben alkalmaztuk a járművezetéstől eltiltást, mely 5-el
több, mint 2017-ben.
A balesetek legfőbb okai – az előző évekhez hasonlóan – az elsőbbség meg nem adása a
figyelmetlen vezetés valamint nem az út- és látási viszonyoknak megfelelően történő
közlekedés
A balesetes ügyekben törekszünk arra, hogy a határozat hozatalra meghallgatást követően
kerüljön sor.
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Végrehajtás:
Az elmúlt évben 31.530.000 forint bírságot szabtunk ki szabálysértési eljárásban, melyből
27.060.000 forint emelkedett jogerőre. A bírság önkéntes megfizetésével 13.590.000 forint
folyt be, ami emelkedés az előző évhez viszonyítva. Szabálysértési eljárásban mindössze 18 fő
váltotta meg a kiszabott pénzbírságot közérdekű munkával, összesen 1.180.000 forintot
dolgoztak le. Elzárás kitöltésével a pénzbírságot nem váltották meg.
A bíróság 2018. évben 206 esetben hozott végzést a pénzbírság elzárásra történő
átváltoztatásáról. 138 esetben került sor ennek nyomán elővezetés elrendelésére, mely 72
esetben volt sikeres, mivel a szabálysértést elkövető személy BV Intézetbe került elszállításra
vagy az elővezetés során a pénzbírságot megfizette.
Körözés elrendelésére 2018. évben 66 esetben került sor. 34 esetben a körözött személy
elfogásra került, melyet követően a bírság befizetésre került, vagy a körözött személy BV-be
szállítása megtörtént. A 2018. évben elrendelt körözésekből az év végére 5 még aktív volt, 27
esetben a pénzbírság befizetésre került, miután a körözés elrendelése a körözött személynek a
tudomására jutott. A végrehajtás a körözés lehetőségével már el tudja érni a kívánt eredményt.
A fizetés alól a szabálysértést elkövető személyek már nem tudják kivonni magukat, mivel a
körözés elrendelését követően – az elévülési időn belül - bárhol és bármikor elfoghatók, nincs
olyan időkorlát, mint az elővezetések végrehajtása során. A pénzbírság adók módjára történő
behajtását 14 esetben rendeltük el. Erre csak akkor kerül sor, ha a pénzbírság elzárásra
átváltoztatásakor vagy azt követően elzárást kizáró körülményt állapítunk meg. Amennyiben
az elmarasztalt személy elzárást kizáró körülményt jelez, annak fennállása ellenőrzésre kerül.
52 ügyben terjesztettek elő részletfizetési kérelmet, az eljárás alá vont személyek.
Méltányossági kérelmet 2018. évben nem nyújtottak be hatóságomhoz.
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. 2018-ban 1070 HB végrehajtás került iktatásra.
V/2. 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 kötelezettségével kapcsolatos ügyintézés a
helyi rendőri szerv hatáskörébe tartozik, ezzel összefüggésben hatóságomnak ellenőrzési
feladatokat is végre kell hajtania. Az engedélyügyi területen 2018. évben bevezetésre került az
elektronikus ügyintézés, mely a magánszemélyek részére lehetőség, a vállalkozók és
vállalkozások részére pedig kötelezettség. Az elektronikus ügyintézés az év folyamán
folyamatosan nehézséget okozott az ügyfeleknek, még jelenleg is nehezen tesznek különbséget
a kérelmek beadási módjai között, különös tekintettel az ügyfélkapu és a cégkapu közötti
különbségre. Tapasztalatunk szerint az elektronikus ügyintézés az év vége felé, a bevezetéstől
számított majd egy év elteltével sem vált készségszintűvé az ügyfelek körében.
Fegyver:
Területünkön vadászati célból 2683 db sörétes és 3109 db golyós és 411 db kisgolyós fegyvert,
sport célból 472 db fegyvert, valamint önvédelmi célból 452 db gáz-riasztó fegyvert tartunk
nyilván, melyek 1834 tulajdonos kezében vannak. Az engedélyügyi eljárások során 2018.
évben 417 esetben kértünk tároló hely ellenőrzést. Az illetékességi területünkön 1 lövész klub,
és 1 lőtér működik. Az év folyamán mind a lövészklub, mint a lőtér 2 alkalommal került
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ellenőrzésre, melyek során hiányosság, probléma nem merült fel. Társas vadászat ellenőrzésére
25 esetben került sor a közrendvédelmi állomány bevonásával, ez 5-tel több, mint 2017-ben.
Intézkedést nem kellett alkalmazni egyik esetben sem.
Pirotechnika:
A szakterületen 10 esetben jelentették be pirotechnikai termék felhasználását hatóságunknál,
ezek ellenőrzése során szabálytalanság nem került megállapításra. A tavalyi évben 5 esetben
ellenőriztünk forgalmazást, ebből mind az év végi ideiglenes tároló hely ellenőrzése volt. Az
ellenőrzések során hatóságom hiányosságot nem tárt fel, elkobzásra nem került sor.
V/3. Személy és vagyonőri, magánnyomozói engedélyezés:
A szakterület döntő többségét a vagyonőri igazolványok kiadása teszi ki. Működési engedély 2
eseten, személy-és vagyon védelmi igazolvány 8 esetben került visszavonására. Összesen 1627
db vagyonőri, 18 db magánnyomozói, 12 db vagyonvédelmi rendszer tervező- szerelő, valamint
11 db vagyonvédelmi rendszerszerelő igazolványt tartunk nyilván. Jelenleg 21 egyéni és 55
társas vállalkozás működik illetékességi területünkön
A közrendvédelmi állomány bevonásával 185 személy- és vagyonőr került ellenőrzésre. 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 2018-ban 2 esetben
adtunk ki engedélyt, elutasításra nem került sor. Hatóságunk területén jelenleg 7 érvényes
engedélyt tartunk nyilván.

6. Bűn és baleset -megelőzés
A Váci Rendőrkapitányság nagy hangsúlyt fektet a bűnmegelőzés mind szélesebb körben
történő megvalósulására. 2018. évben is 2 fő Iskolai Bűnmegelőzési Tanácsadó (melyből az
egyikőjük ellátja Drogprevenciós összekötői feladatokat is) látott el szolgálatot a
rendőrkapitányságon. Továbbá 1 fő függetlenített bűnmegelőzési előadó látja el feladatát,
összevontan az áldozatvédelmi feladatokkal.
2017. július 01-től függetlenített balesetmegelőzési előadó került kinevezésre a
Rendőrkapitányságra.
A bűn- és baleset megelőzési előadók szoros együttműködésben látták el feladatukat, a
végrehajtandó programokat egyeztették, amennyiben lehetőség engedte, akkor a két
tevékenységet összekapcsolva, egymásra építve hajtották végre.
Jelenleg ifjúság védelmi célból folyamatban van az Ovi-Zsaru, a DADA, valamint az IBT
program. Vagyon védelmi célok megvalósulása érdekében a bűn- és baleset megelőzési
előadók folytatták a BikeSafe programot, évente több alkalommal is részt vett a kapitányság a
"Házhoz megyünk" programsorozatban, valamint az időskorúak kortárssegítő programja
keretében is több előadás került megszervezésre. A központilag indított programokon kívül a
megelőzési előadók – a lehetőségekhez mérten - részt vettek a városi rendezvényeken,
falunapokon, ahol közvetlenül szólították meg a lakosságot.
A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megvalósulása érdekében a Rendőrkapitányság
törekszik a jelzőrendszeri tagokkal minél hatékonyabb együttműködést kialakítani. Ennek
keretében napi kapcsolatban áll az áldozatvédelmi referens a kapitányság illetékességi területén
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működő két járási hivatal (Szob, Vác) gyámügyi osztályaival, valamint Család- és
Gyermekjóléti Központjaival, valamint a területen működő gyermekjóléti szolgálatokkal.
Az ifjúságvédelem másik sarokkövét a Váci Tankerületi Központtal kialakított jó
munkakapcsolat, valamint az általános- és középiskolákban jelenlevő IBT és DADA oktatóktól
érkező információk adják.
A bűnmegelőzési előadó a tárgyév során előadásokat tartott a végrehajtó – bűnügyi és
rendészeti - állomány részére a gyermekeket érintő bűncselekmények kezelésével, szükséges
jelzések adásával kapcsolatban.
2018. évben az általános iskolák egyedi felkérésére, bűnmegelőzési témában, a bűnmegelőzési
előadó által összesen 57 előadás került megtartásra 1.529 diák részére. A felkérések többsége
internet biztonsági előadás, drogprevenciós előadás, valamint a törvényekre, jogszabályokra
felhívó előadás megtartására érkezik, de egyre gyakoribb az iskolai- és internetes zaklatás
megelőzését célzó programra történő felkérés is. Az internet biztonsági előadások a "Kiút a
világháló útvesztőiből" internet biztonsági program keretében történnek. A bűnmegelőzési
előadó a programhoz kapcsolódó képzés 4 modulját elvégezte.
DADA program továbbra is folyamatos a Váci Rendőrkapitányságon. Jelenleg 2 általános
iskolában (a Váci Földváry K. Általános Iskolában, valamint a Fekete I. Ált. Iskola
Vámosmikolai Tagiskolájában) van folyamatban. A Földváry K. Ált. Iskolában 2017/18-as
tanévben összesen 9 osztályban (4 évfolyamon) folyt a program. 2018/19-es tanévben
ismételten 9 osztállyal folytatódott a megkezdett munka. A Vámosmikolai Általános Iskolában
előzetes egyeztetés alapján 5 évfolyamon (összesen 5 osztályban) folytatódott a program. Az
iskolákkal történt egyeztetés szerint havi egy alkalommal tart foglakozásokat a DADA oktató.
Mind két iskolában a bűnmegelőzési előadó a DADA oktató. A foglalkozások minden esetben
az ORFK és az NBT által biztosított tematika alapján zajlanak. A 2018. év II. félévében, a
"Mission Possible" pályázat keretében megrendezett három napos élménypedagógiai képzés
tapasztalatait beépítve a foglalkozások tovább színesedtek.
A kapitányság bűnmegelőzési előadója a programtól függetlenül szervezett a nyári időszakban
előre meghirdetett helyszíneken BikeSafe regisztrációs lehetőséget, melyet minden alkalommal
egybekötött a vagyonvédelmi információs pont felállításával. 2018 nyarán 3 alkalommal került
sor ilyen önálló vagyon védelmi pont telepítésére. Ezen felül a bűn- és baleset megelőzési
előadók meghívás alapján részt vettek az önkormányzatok által szervezett sport napokon,
falunapokon, ahol a már ismertetett módon információs pont került felállításra.
Az időskorúak kortársképző programja keretében a bűnmegelőzési előadó rendszeresen tartott
előadásokat, célzottan az idősebb generáció tagjainak is. A programnak fő gerincét a Váci
Nyugdíjas Klub és Nappali melegedő képzi, ahol a bűnmegelőzési előadó szóbeli megállapodás
alapján havi - kéthavi rendszerességgel tartott előadásokat. Immár hagyományossá vált a
rendőrkapitányság adventi megelőzési programja, melynek keretében a 60 éven felüli
korosztály részére komplex átfogó megelőzési előadás került megszervezésre, melyben a
bűnmegelőzési előadón kívül részt vett a baleset megelőzési előadó, valamint a Váci
Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági Osztálya is.
Az iskolák visszajelzése alapján a drogprevenció fontos és szükséges. Egyre több felkérés
érkezik általános- és középiskoláktól prevenciós előadások megtartására. A drogprevenciós
összekötő tiszthez 2018 évben összesen 10 jelzés érkezett és összesen 8 szülői értekezletet
tartott a témával összefüggésben. A kábítószer prevenció érdekében nagy segítséget jelent a
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Váci Rendőrkapitányság munkájában a Váci Fegyház- és Börtön, mely havi egy alkalommal
fogad 1 középiskolás osztályt, ahol a belátogató fiatalok részére szabadságvesztésüket töltő,
részben drogproblémáik miatt bűnelkövetővé váló személyek tartanak szemléletes
drogprevenciós előadást.
Drogprevenció tekintetében együttműködő partnere a rendőrkapitányságnak a Váci
Polgármesteri Hivatal, is több programot szervezett a Rendőrkapitánysággal szoros
együttműködésben. Ilyen program a KEF nyári tábora, valamint az évi rendes központi
előadása, melyet általános iskolás gyerekek részére szervez meg.
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.
Az értékek, a tulajdon védelmének fontosságát hangsúlyoztuk és erre a feladatra bevontuk a
helyi középiskolák diákjait is közösségi szolgálat keretén belül melynek során, a strandon és
a Tesco parkolóban terítettek szét általuk tervezett és készített megelőzési szóróanyagot.
Az év végi ünnepek időszakában, a nagyáruházakban és piacokon szervezetünk megerősítő
gyalogos szolgálatokat.
Bűnmegelőzési tanácsadók tevékenységének rövid ismertetése.
A Közrendvédelmi és Határrendészeti osztályon 2 fő Iskolai Bűnmegelőzési Tanácsadó teljesít
szolgálatot. 2018. szeptember 01-től immáron 6 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 Büntetés Végrehajtási Intézetétben 2016 éven elindított együttműködési megállapodás
keretében szervezett BV. látogatásokat egy jóvátételi program keretében megtartott előadással
kiegészítve tovább folytattuk. A BV elítéltjei bűnmegelőzési és drog-prevenciós előadást
tartanának, akár az iskolákban is.
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 2 (budapesti és szobi szakgimnázium)
összesen 10 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
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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
09.00-12.00 óra között.

7. Együttműködés
VI/1. Együttműködés a helyi önkormányzatokkal
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 2018-ban valamennyi képviselő testület a beszámolót egyhangú
igennel fogadta el.
A tavalyi évben is sor került a települési önkormányzatokat érintő online kérdőíves felmérésre
melynek eredményeképpen 4,38 átlagot értünk el.
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.
VI/2. Együttműködés a polgárőrséggel
Kapitányságunk vonatkozásában elmondható, hogy a polgárőr szervezetekkel és azok
tagságával az együttműködés jó színvonalú.
A Váci Rendőrkapitányság illetékességi területén található 35 település közül 20 településen
23 polgárőr egyesület működik. Vácott, Kismaroson és Verőcén két egyesület is működik.
Jelenleg 23 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.
A tanya program végrehajtásában a polgárőrségek aktívan közreműködnek. A polgárőrök
munkájuknak köszönhetően több sikeres felderítés is történt.
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 2018. évben összesen 1667 alkalommal, 14968 órában, 3783 polgárőr látott el közös
szolgálatot a rendőrökkel.
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A VSZC Király Endre Szakgimnázium ás Szakközépiskola 40 fő Rendészeti szakos tanulója
június-július hónapban, ifjú polgárőrként segítette a polgárőrségek és a rendőrség munkáját
nyári szakmai gyakorlata során.
VI/3. Együttműködés a bírósággal, ügyészséggel
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.
A Váci Járásbírósággal kialakított kapcsolat évek óta példaértékű és az elmúlt években tovább
erősödött főleg az elzárással is sújtható szabálysértések terén történő együttműködés kapcsán
is.
VI/4. Egyéb együttműködések (civil szervezetk, más rendvédelmi szervek)
Illetékességi területünkön kiváló kapcsolatot tartunk fenn az egyéb rendvédelmi szervekkel.
Külön kiemelést érdemel a Váci és Márianosztrai Büntetés-végrehajtási intézet. Hatékony az
együttműködés a Katasztrófavédelemmel. Jó a kapcsolat 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 egyesületek, települési őrök, mezőőrök,
horgászegyesületek, halőrök, vadásztársaságok
- 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
A nemzetközi rendőri együttműködés
A Váci Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Határrendészeti Osztály Határrendészeti
Alosztály állománya a közös határ menti járőrszolgálat keretében szlovák és magyar területen
egyaránt teljesített szolgálatot a szlovák kollégákkal.
Tovább folytattuk a migráció visszaszorítására érdekében a szlovák vasútrendészettel Budapest
Keleti pályaudvar és Szob között közlekedő nemzetközi vonatokon is végeztünk közös
ellenőrzéseket.
Az együttműködést mindkét fél eredményesnek ítéli meg.
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III. Összegzés, kitűzött feladatok 2019 évre
- A helyi bűnözési struktúra, illetve az új típusú elkövetési módszereket figyelembe vételével a
bűnügyi eredményességi és felderítési mutatók megtartása, javítása ennek érdekében a humán
hírszerzés és titkos információ gyűjtés széles körben történő kihasználása.
- 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
- 2019 évi Európa parlementi illetve helyi önkormányzati képviselő választással összefüggő
feladatokra felkészülés, eredményes végrehajtás.
- Felkészülés a 2019 évben várható schengeni ellenőrzésre
- Váci Rendőrkapitányság épületének korszerűsítése, felújítása

Vác, 2019. március 27.

Tisztelettel:
Latorovszky Gábor r. alezredes
rendőrségi tanácsos
kapitányságvezető
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