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Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Testület!
A Budaörsi Rendőrkapitányság Budakeszi Rendőrőrs 2021. évben a közjogi
szervezetszabályozó eszközökben, vezetői utasításokban és szakmai elvásárokban
meghatározottak alapján folytatta munkáját. Az elsődleges cél az elmúlt évben is az volt, hogy
széles körű társadalmi összefogással megfelelő biztonságot teremtsünk Remeteszőlős település,
valamint a rendőrőrs illetékességi területéhez tartozó településeken és városban élők, itt
tartózkodók számára.
Tevékenységünket a szakmaiság és a társadalmi felelősségvállalás jellemezte a közrend és
közbiztonság fenntartása, a lakosság szubjektív biztonságérzetének erősítése, a jogsértések
visszaszorítása és a koronavírus járványból fakadó széles körű feladatrendszer hatékony
végrehajtása során. Remeteszőlős település területén a közbiztonság kiegyensúlyozottsága volt
jellemző 2021. évben. A folyamatosan változó kihívásokra a rendőrőrs munkatársai minden
esetben igyekeztek minél gyorsabban és hatékonyabban reagálni. Tevékenységünk
meghatározója volt az elmúlt évben felerősödött illegális migráció és a különböző nemzetközi
rendezvények biztosításában való részvétel.
A személyi állomány 2021. évben a rendelkezésre álló erők és eszközök maximális
kihasználásával látta el feladatait - szorosan együttműködve a társszervekkel, a települési
önkormányzatokkal.
A beszámolóban szereplő adatok az Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi
Statisztika adatai alapján kerültek rögzítésre.

I.

A település közbiztonsági helyzetének értékelése

1. A bűnügyi helyzet bemutatása
1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása
Remeteszőlős településen 2021-ben 4 bűncselekményt követtek el, amely 63%-os csökkenést
jelent a 2020. évi 11 bűncselekményhez képest.
1.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása
A közterületen elkövetett bűncselekmények adatainál látható, hogy évek óta nem történt kiugró
változás. Ezen bűncselekmények 2021. évben nem történt a településen.
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1.3. A település területén regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának
alakulása
A kiemelten kezelt bűncselekmények1 száma 2020. évben 5-ről 2021-ben 80%-kal, 1-re
csökkent. Több évre visszatekintve megállapítható, hogy ezen bűncselekményi szám 2011.
évben 11 volt, azóta ezen bűncselekmények száma egy folyamatosan csökkenő tendenciát
mutat.
A lopások száma a 2020. évi 4-ről 0-ra csökkent. A 2011-es érték volt az elmúlt 12 év
legmagasabb számadata, amikor is 10 lopási cselekmény került regisztrálásra, míg a
legalacsonyabb számadat a 2021. évi volt.
Emberölést, embercsempészést, zsarolást, önbíráskodást, rablást nem regisztráltunk az elmúlt
évben.
Személygépkocsi lopás nem valósult meg településünkön, így kifosztás, illetve jármű önkényes
elvétele sem került regisztrálásra.
A testi sértések száma így a súlyos testi sértések száma is 2021 –ben 0 volt. Garázdaság a tavalyi
évben szintén nem került regisztrálásra.
A Budaörsi Rendőrkapitányság 2021. évi bűnügyi tevékenységére vonatkozó adatokat az 1. sz.
melléklet tartalmazza.
1.5. A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények
szöveges értékelése
Miközben évek óta tartó általános tendencia a bűncselekmények számának csökkenése, 2021ban a csalások számában növekedés tapasztalható. Jellemző elkövetési mód, hogy különböző
történetekkel - pl. a gyerek, unoka balesete, építkezésre, gépkocsi beszerzésre, befektetésre - a
sértettől pénzt csaltak ki. Az online térben elkövetett bűncselekmények számában emelkedés
mutatkozik.
A járványhelyzet alatt a szorosabb emberi kontaktok száma csökkent, megnövekedett az
internetes felületek mindennapos alkalmazása, többen home office-ban végezték munkájukat.
Az online teret felhasználók köre bővült, melyet az erre specializálódott kör igyekszik
bűncselekmények elkövetésére felhasználni (hamis online apróhirdetések, bankok nevében
küldött csaló e-mailek).
2. A bűnüldöző munka értékelése (az eljáró szerv szerinti adatok alapján)
2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása
A Budaörsi Rendőrkapitányság nyomozáseredményességi mutatója (az összes rendőri
eljárásban regisztrált bűncselekmény tekintetében) a 2020. évi 54,8%-ról a 2021. évben 59,9%ra emelkedett.
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emberölés, testi sértés, kiskorú veszélyeztetése, embercsempészés, garázdaság, önbíráskodás, kábítószerrel
kapcsolatos bűncselekmények (terjesztői magatartás), lopás, rablás, kifosztás, zsarolás, rongálás, orgazdaság,
jármű önkényes elvétele
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2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi
mutatója
A közterületi bűncselekmények tekintetében nyomozáseredményességünk 2021. évben elérte a
72,6%-ot, ami az elmúlt 12 év 3. legmagasabb értéke.
2.3. A Budaörsi Rendőrkapitányság eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt
bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának alakulása
Ezen bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója emelkedést mutat: a 2020. évi 39,9
%-ról 2021-ben 44,6%-ra nőtt.
A lopások eredményességi mutatója 202l-ben 35,2% volt, mely ugyancsak emelkedést mutat a
2020. évi 30,1%-hoz képest. A lopáson belül a lakásbetörések nyomozás eredményessége 5,3%
volt 202l-ben.
3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok
Remeteszőlős település területén a nagyobb vásárlói létszámot vonzó bevásárlóközpont nem
található, így a csalási cselekmények, amik nagyban befolyásolják a tulajdon elleni
szabálysértések számát 2021. évben.
Az elmúlt évben a Budaörsi Rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozó településeken
elkövetett tulajdon elleni szabálysértések száma a 2020. évi 322-ről 358-ra emelkedett. A bolti
lopások nélküli ismeretlen tetteses felderítési mutató (amikor a ténylegesen ismeretlen
elkövetőt az eljárás során felderítjük) 46,6% volt 2021. évben.
4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások
A terület közlekedésbiztonsági helyzetét Budakeszi, Telki, Budajenő, Páty, Perbál
vonatkozásában a folyamatos és kiterjedt forgalmi torlódások jellemzik, melyek alapvetően az
ingázásból fakadnak. Budakeszi város több évre visszanyúlóan mindent megtesz a közlekedési
torlódások mielőbbi csökkentése, rendezése érdekében. Kiemelendő továbbá, hogy a Budakeszi
- Telki települést összekötő 1103-as számú főúton - az erdővel határolt részeken - a téli
időszakban lefagyott útszakaszok nehezítik az erre utazók közlekedését, illetve fokozottabb
figyelmet követel a folyamatos vadveszély.
Budaörs vonatkozásában az 1-es számú főút kimagasló forgalma jelent további
közlekedésrendészeti feladatokat. Az agglomerációba kiköltözők magas számával
párhuzamosan a településeinken áthaladó gépjármű forgalom is arányosan nő. További fokozott
figyelmet követel az M1-M7 autópálya, valamint az M0 autópálya közlekedése.
A Budaörsi Rendőrkapitányság illetékességi területén bekövetkezett személyi sérüléses
közlekedési balesetek számának, valamint a balesetet szenvedett, illetve a balesetben elhunyt
személyek számának alakulását a 2. sz. xls. melléklet tartalmazza.
Az elmúlt tíz év adatai alapján megállapítható, hogy a baleseti szám 2018. évben volt a
legmagasabb, az azt megelőző években a személysérüléses balesetek száma kisebb mértékű
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eltéréseket mutatott, azonban a számok közel azonosnak mondhatók. A halálos balesetek
számánál kiemelkedő volt a 2014-es és 2016-os évek, de azt követően folyamatos csökkenés
tapasztalható egészen a tavalyi évig, amikor az elmúlt 12 év harmadik legnagyobb számú
halálos áldozatot követelő közlekedési balesetei történtek. 2019. évtől ismételten nagymértékű
csökkenés figyelhető meg a személysérüléses balesetek számában. Ez a nagyszámú eltérés az
elmúlt időszak pandémiás helyzete, valamint az ezzel kapcsolatos korlátozások miatt
következhetett be, amely a gépjárműforgalom jelentős csökkenésével járt. 2021. évben ugyan
számszakilag növekedett a személysérüléses balesetek száma, azonban az eltérés mértéke
összeségében nem magas.
Kirívó emelkedés tapasztalható a 2020. évi adatokhoz képest a halálos közúti közlekedési
balesetek számában (3-ról 8-ra emelkedett a baleseti szám), valamint az ittasan okozott közúti
közlekedési balesetek számában (8-ról emelkedés 17-re). Kismértékű csökkenés mutatkozott a
könnyű sérüléses közúti közlekedési balesetek számában.
A bekövezett személysérüléssel járó közlekedési balesetek okai között még mindig első helyen
szerepel a megengedett legnagyobb sebesség túllépése, ezt követi az elsőbbségi jog meg nem
adása, majd harmadik helyen a kanyarodás szabályainak megsértése áll, valamint számottevő
az előzés és a követési távolság szabályainak figyelmen kívül hagyása is. Budaörs Vasút
utcában történt az egyik halálos baleset, ahol személygépkocsi és tehergépkocsi frontálisan
ütközött, a személygépkocsi vezetője a helyszínen életét vesztette. A másik halálos baleset a
Baross utcában történt, ahol a gyalogos nem a kijelölt gyalogátkelőhelyen haladt át, az érkező
személygépkocsi a megengedett sebességet túllépve a gyalogost elütötte, aki a helyszínen életét
vesztette.
5. Az illegális migráció helyzete
Budaörs vonatkozásában a M0 és M1 autópálya szakasza, illetve az ott található pihenőhelyek
visszatérő ellenőrzései, illetve a 102-es és 10-es számú főút visszatérő ellenőrzése jelenti ezzel
kapcsolatos feladatainkat. A Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Pest Megyei
Rendőrfőkapitányság szerveivel szorosan együttműködve 2021. évben is több
embercsempészettel kapcsolatos elfogásra, elszámoltatásra került sor. Ezen eljárások
lefolytatása megyei hatáskörű szervek feladata.
II. A Budaörsi Rendőrkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedések és
az azzal kapcsolatos feladatok
1. A közterületi jelenlét
2021. évben 7389 fővel, 84038,2 órában teljesített szolgálatot a rendészeti állomány a
rendőrkapitányság illetékességi területén. Sajnálatos tendencia, hogy a közterületi állomány különösen a járőri, járőrvezetői állomány - létszáma csökken. A hiányzó közterületi létszámot
ennek ellenére teljes egészében sikerült biztosítani a szolgálat megfelelő szervezésével és
túlmunkával.
2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata, a Készenléti Rendőrség megerősítő
erőként történő szolgálatellátására vonatkozó adatok
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A szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma a 2020. évi 232-ről
245-re emelkedett. A bűncselekmény gyanúja miatti előállítások száma 359-ről 250-re; a
végrehajtott elővezetések száma 42-ről 37-re csökkent.
A koronavírus járvány hatását érzékeltük a közlekedéshez kapcsolódó rendőri intézkedéseknél
is. A helyszíni bírsággal sújtott személyek száma 3566-ról 2299-re; a pozitív eredményű
alkoholszonda alkalmazások száma 192-ről 147-re csökkent. Többen home office-ban végezték
munkájukat, csökkent a közterületen átlagosan naponta megjelenő állampolgárok és
gépjárművek száma. Az így felszabaduló erőforrásokat lekötötte a koronavírus járvány kapcsán
felmerülő új feladatkörök ellátása, valamint a határmegerősítő szolgálatokra történő
átrendelések végrehajtása.
A rendészeti szakterület intézkedési mutatóit a 2.sz. xls. melléklet tartalmazza.
2021. év első felében eseti jelleggel megerősítő járőrszolgálatot láttak el az illetékességi
területünkön a Készenléti Rendőrség erői. Külön eligazítás alapján ellenőrizték az áruházak,
pályaudvarok környezetét, a tömegközlekedési eszközök végállomásait, továbbá a kijelölt
főútvonalakon folytattak járőrtevékenységet. Szükség esetén a napi küldésekre történő
reagálásban is részt vettek, mely jelentősen segítette a közterületi állomány szolgálatellátását.
3. A rendezvénybiztosítások
A kisebb létszámú, valamint az állami ünnepekkel összefüggő rendezvényeken túl rendőri
biztosítási feladatokat igénylő esemény nem volt. A kijelölt állomány végrehajtotta a nyári
turisztikai idénnyel kapcsolatos, valamint a halottak napja és az év végi ünnepek időszakában
előírt fokozott ellenőrzéseket.
4. Az esetlegesen bekövetkezett katasztrófa-, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban
végrehajtott rendőri feladatok (különösen a települések védelme érdekében tett rendőri
intézkedések); A COVID-19 világjárvány visszaszorítása érdekében végrehajtott rendőri
feladatok
Az elmúlt évben a COVID-19 világjárvány miatt a közterületi állomány - külön feladatmeghatározás alapján - végezte a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló kormányrendeletben
meghatározott magatartási szabályok betartását.
A karantén helyszínéül kijelölt ingatlanban a személyes megjelenéssel történő karantén
ellenőrzések végrehajtása 2021. év elején folyamatos volt. Az ellenőrzések 2021.03.12. napon
kerültek felfüggesztésre. A korlátozó rendszabályok megsértőivel szemben 180 db helyszíni
bírságot szabtunk ki 3.670.000 Ft. értékben.
A koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a veszélyhelyzetben és a
járványügyi készültségi időszakban bevezetett rendszabályok betartása érdekében végzett
rendőrségi feladatokkal kapcsolatban szabálysértési szakterületen 202 esetben indult eljárás,
amelyből 187 esetben került sor elmarasztalásra és 97 esetben pénzbírság kiszabására, melynek
együttes összege 3.630.000 Ft. Az egy főre eső bírság összege 37.423 Ft. volt, figyelmeztetést
a szabálysértési hatóság a fenti cselekmények elkövetéséért 90 eljárásban alkalmazott.
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5. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése
Remeteszőlős településen 1 fő körzeti megbízott látja el feladatait. Kürtösi Pál rendőr zászlós
kiterjedt hely- és személyismerettel rendelkezik, így tapasztalatával jól tudják segíteni az Őrsön
végzett felderítési tevékenységet.
Az Önkormányzattal, a településen élőkkel, a közbiztonságért tenni akaró személyekkel,
szervezetekkel a napi munkakapcsolatot kialakította, ez által rendszeresek a Polgárőrség, a
Közterület-felügyelet és a Budakeszi Rendőrőrs állományának bevonásával végrehajtott
fokozott ellenőrzések. Ezen közös munkák elsősorban az agresszív, illetve az időszakosan
megnövekedett forgalmat szabálytalanul kikerülni szándékozó gépjárművezetők kiszűrésére
irányultak.
A rendőri jelenlétnek köszönhetően az oktatási intézmények is pozitív nevelő hatást érzékeltek
az elmúlt évben, a felmerülő problémákkal, észrevételekkel bátrabban és nagyobb bizalommal
fordultak hozzánk - elsősorban az intézmények vezetői. Az önkormányzat, illetve a lakosság
véleménye a körzeti megbízottak tevékenységét illetően 2021. évben is pozitív volt.
6. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ működése
A 112-es központi segélyhívóra érkező bejelentések kezelésére a hívásfogadó központok
rendszere 2013-ban került bevezetésre, amellyel egyidőben a Rendőrség irányítása is jelentősen
megváltozott. A segélyhívások kezelését a megyei szintű Tevékenység-irányítási Központok
végzik, ahonnan a rendelkezésre álló egységek helyzetének és feladatrendszereinek figyelembe
vételével irányítják az illetékességi területre szolgálatba vezényelt egységeket. A Tevékenységirányítási Központok feladatellátásának elősegítése érdekében ilyen esetekben a kapitányságok
szolgálatirányító parancsnokai nyújtanak segítséget, akik hely- és személyismeretük révén
tudják a reagáló egységeket irányítani.
7. Az igazgatásrendészeti
tevékenység)

tevékenység

(szabálysértési

eljárások,

engedélyügyi

7.1 Szabálysértési eljárások: Az elmúlt évben összesen 1610 szabálysértési eljárás indult
hatóságunknál, amely 25,5%-kal kevesebb, mint 2020. évben. Az eljárások elbírálásának
vonatkozásában 608 esetben megszüntetésre, valamint 1363 esetben elmarasztalásra került sor.
Az elmarasztaltak száma 2021. évben 1285 fő. A szabálysértések elkövetését 587 esetben
szankcionáltuk pénzbírsággal, amelyből az 1 főre jutó átlagbírság összege 38.578 Ft.
Járművezetéstől eltiltást 2021. évben összesen 59 esetben alkalmaztunk, mely intézkedés 52,1
%-kal kevesebb, mint 2020. évben. Ennek oka lehet az a jogszabályváltozás, amely szerint
2021. év május 14. napjától az „Engedély nélküli vezetés” szabálysértés elzárással büntethető
szabálysértéssé vált.
A szabálysértési eljárások jelentős hányada „Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú
megsértése” szabálysértés elkövetése miatt indult. Az értékelt időszakban az előadók 692
esetben alkalmaztak figyelmeztetést, továbbá 25 esetben alkalmaztak elkobzást. A befejezési
időt vizsgálva megállapítható, hogy átlagosan 21,31 nap alatt hozott szabálysértési ügyekben
döntést a hatóság, amely 48,8%-os javulást jelent 2020. évhez képest.
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Rendőrség által kiszabott helyszíni bírság végrehajtására 760 esetben került sor, mely az előző
évhez képest 17,1%-os csökkenést jelent, valamint egyéb, nem a Rendőrség által kiszabott
helyszíni bírság végrehajtására 40 esetben került sor. Bíróság által kiszabott büntetések
végrehajtása miatt 133 ügy került iktatásra, valamint 16 esetben indult végrehajtási jogsegély
keretében külföldről átvett eljárás.
7.2 Engedélyügyi tevékenység: Engedélyügyi szakterületen 2021. évet tekintve a természetes
és jogi személyek esetében összesen 5386 fegyvert tartunk nyilván. Ebből 4650 db engedély
természetes személy részére, 736 db engedély jogi személy részére lett kiadva.
Illetékességi területünkön 3 lőtér és 2 klub, valamint 5 vadásztársaság található. A lőterek
ellenőrzése az év folyamán megtörtént, melynek során hiányosságot nem tapasztaltunk.
A figyelmeztető jelzésekkel kapcsolatos eljárások során 2021. évben összesen 18 db hatályos
engedélyt tartottunk nyilván, engedély visszavonására nem került sor, azonban 2 esetben került
sor kérelem elutasítására.
7.3 Személy- és vagyonvédelem, magánnyomozás: Személy- és vagyonvédelemhez, valamint
magánnyomozáshoz kapcsolódóan hatóságunknál az érvényes működési engedélyek száma 74
db, a hatósági igazolványok száma 976 db, valamint a múlt évben 10 új működési engedélyt és
6 megújított engedélyt adtunk ki. Igazolvány, illetve működési engedély visszavonása
jogszabálysértés miatt nem történt.
Az éves priorálás alkalmával 976 fő, a vállalkozások ellenőrzésének keretein belül pedig 180
fő lett átvilágítva. Az elmúlt évben a 10 új engedélyest, valamint 6 megújítást figyelembe véve
48 társas és egyéni vállalkozás lett teljes körűen leellenőrizve.
7.4 Pirotechnika: Pirotechnikai eljárásokkal kapcsolatosan a 2021. évben 4 db pirotechnikai
termék felhasználásával kapcsolatos bejelentés érkezett hatóságunkhoz, melyek a jogszabályi
előírásoknak megfeleltek, és elfogadásra kerültek. Az év végi ideiglenes tárolási és
forgalmazási tevékenység kapcsán 13 hatósági ellenőrzésre került sor, amelyet követően a
forgalmazó egységek utóellenőrzése - két alkalommal – megtörtént.
8. A bűn- és baleset-megelőzés
8.1. A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai
8.1.1. Család- és gyermekvédelemi tevékenység, valamint a hozzátartozók közötti erőszak
helyzetének bemutatása.
A családsegítő szolgálatokkal, gyámhivatalokkal, illetve a civil szervezetekkel folyamatos
kapcsolatot ápolunk. A bűnmegelőzési előadó és a települések körzeti megbízottjai részt vettek
a szakmaközi megbeszéléseken - mint jelzőrendszeri tag. A kapcsolatfelvétel során
tájékoztatást kapunk a veszélyeztetett célcsoportokról, hatósági ügyekben kölcsönös az
információcsere.
Kiemelt figyelmet érdemel a családon belüli erőszak vizsgálata, mely kriminalizált formában
legnagyobb számban a testi sértés, a kiskorú veszélyeztetése, a kapcsolati erőszak, valamint a
zaklatás deliktumaként jelenik meg. A kiskorú személyek eltűnésével kapcsolatos ügyek
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vizsgálata során az évben nem volt olyan eset, amikor az eltűnés okaként családon belüli
erőszak merült volna fel.
A Budaörsi Rendőrkapitányság vonatkozásában elmondhatjuk, hogy jelenleg nem folytatunk
körözési eljárást kiskorú személy eltűnése miatt.
8.1.2. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése, ezen belül a Rendőrség iskolai
prevenciós programjai
A fenti szervezetekkel való jó kapcsolatnak köszönhetően a településeken megtartott nyári
táborokba meghívást kaptak a bűn- és balesetmegelőzési előadók, mely felkéréseknek örömmel
tettek eleget.
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya által meghatározott „fix
világnapokra” épülő időintervallumban, az óvodákban, általános és középiskolákban
rendszeresen tartottak figyelemfelhívó, tájékoztató órákat az előadók.
Kiemelkedő oktatási témák az internetbiztonság, a bullying, a cyberbullying, az iskolai erőszak,
a lopások megelőzése és a biztonságos közlekedés.
Nagy figyelmet fordítunk a pályaorientációs napokra, melynek keretében lehetővé tettük a
diákok számára a kapitányság bemutatását, látogatását.
8.1.3. Az áldozatvédelem területén végzett rendőri tevékenység bemutatása
A Budaörsi Rendőrkapitányság az áldozatvédelemmel kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeit
maximálisan teljesíti. Az áldozatok tájékoztatása, védelme minden esetben prioritást élvez.
Az előírtaknak megfelelően történik az áldozatvédelmi igazolások kiállítása, kiadása, a sértettek
nyilatkoztatása adataik továbbításáról. Az ügyfélfogadó térben megtalálhatók az áldozatsegítő
szolgálatokkal kapcsolatos információk.
A fiatal- és időskorúak esetében, illetve a személy elleni erőszakos bűncselekmények
áldozatainál minden esetben - megfelelő empátiával - nagy figyelmet fordítunk a különleges
bánásmódra, speciális kihallgatási módszerekre.
A Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Áldozatsegítő
Szolgálatának munkatársai az év folyamán több alkalommal tartottak a rendőrkapitányságon
ügyfélfogadást.
8.1.4. Az emberkereskedelem elleni küzdelem bemutatása
A rendőrkapitányság illetékességi területén emberkereskedelem bűncselekménnyel összefüggő
esemény nem történt.
8.1.5. A megelőző vagyonvédelemben végzett tevékenység
A Pest MRFK Bűnmegelőzési Osztálya által megküldött Elbír hírlevelek, plakátok minden
esetben online megküldésre kerültek az illetékességi területünkön működő médiumoknak,
önkormányzatoknak, nyugdíjas kluboknak, általános és középiskoláknak, családsegítő
szolgálatoknak, óvodáknak és a körzeti megbízottaknak.
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A rendezvényeken való kitelepüléseink során az állampolgárok számára szóróanyagok kerültek
kihelyezésre és kiosztásra, tájékoztatást adtunk arról, hogyan előzhető meg, hogy ne váljanak
bűncselekmények áldozataivá.
Az általános megelőző vagyonvédelem egyik elemeként a járőrszolgálatokat, a körzeti
megbízotti szolgálatokat a bűnügyileg legfertőzöttebb területekre koncentrálva tervezzük meg.
A bűncselekmények elkövetési helyeinek elemzése alapján bűnügyi portyákat szervezünk.
A megelőzés elvének fontosságát szem előtt tartva a nyugdíjas klubokban történő megjelenés
során a szépkorúak tájékoztatására is kiemelt figyelmet fordítunk: „unokázós” csalások, 112-es
segélyhívó alkalmazásának ismertetése. A mindenszentek és az advent időszakában a gépjármű
feltörések és a zsebtolvajlás útján való eltulajdonításra hívtuk fel elsősorban a figyelmet.
8.1.6. A kábítószer prevenció helyzete
Több oktatási intézményben tartott a bűnmegelőzési előadó drogprevenciós előadást a
Kábítószer Ellenes Világnap alkalmával. Az előadások során azt kívánjuk elérni, hogy a
gyermekek tudjanak és akarjanak nemet mondani, ha felkínálják nekik a kábítószer fogyasztás
lehetőségét. Területünkön több intézmény tartott „Egészségnap”-ot, melynek során
bemutatásra került a „kábítószer szemüveg” – amely a rendezvényeken mindig nagy sikert
aratott.
8.1.7. Kiberbiztonság bemutatása
A kiberbiztonság tárgykörére az iskolákban megtartott internetbiztonsági előadás kapcsán
tértünk ki. Felhívtuk a figyelmet az internet veszélyeire: internetes vásárlás, internetes játékok,
letöltések, szelfik, fotók feltöltése, tartalom megosztása.
A nyugdíjas klubokban történő megjelenésünk során a szépkorúak figyelmét szintén felhívtuk
az internet veszélyeire. Fontos, hogy illetéktelenek részére ne adják ki adataikat, tudjanak
magabiztosan online vásárolni. A Pest MRFK Bűnmegelőzési Osztálya által e témakörben
küldött plakátokat és szóróanyagokat elektronikus formában és személyesen is eljuttattuk a
nyugdíjas klubokhoz.
Az Internetbiztonsági Alportálon közzétett, kiberbiztonsággal összefüggő tájékoztató anyagok
szintén megküldésre kerültek a médiumoknak, önkormányzatoknak, nyugdíjas kluboknak,
oktatási intézményeknek, családsegítő szolgálatoknak.
8.2. Az iskolaőri tevékenység bemutatása
A Budaörsi Rendőrkapitányság illetékességi területén iskolaőr nem lát el szolgálatot.
8.3. Bűnmegelőzési tartalmak közösségi médiában történő megjelenése
A rendőrkapitányság illetékességi területén megjelenő írott sajtó képviselőivel folyamatos a
kapcsolattartás, a megjelenő helyi újságokat figyelemmel kísérjük, 41 újságíróval,
szerkesztőséggel tartjuk a kapcsolatot. A helyi médiatartalom-szolgáltatók részére egész évben
folyamatos a bűnügyi közlemények és felhívások, továbbá a bűn- és baleset-megelőzési
anyagok összeállítása. A közérdeklődésre számot tartó eseményekről, akciókról szintén
rendszeresen tájékoztatjuk a helyi médiumokat.
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A Budaörsi és a Budakörnyéki Televízióban az elmúlt évben többször adtunk nyilatkozatot,
melynek során aktuális témák köré csoportosítva hívtuk fel a nézők figyelmét: az online
vásárlások veszélyeire, a biztonságos közlekedésre, „unokázós csalásokra”, 112-es segélyhívó
igénybevételének lehetőségére.
A helyi médiatartalom-szolgáltatóknál 52 alkalommal történt televíziós megjelenés, 642
alkalommal online megjelenés.
8.4. A baleset-megelőzési tevékenység
Baleset-megelőzési munkatervünket a baleseti statisztikai adatok elemzése alapján készítettük
el. Kiemelt helyet kapott a balesetek, ittasan okozott balesetek számának további csökkentése,
a halálos balesetek és a balesetben elhunytak számának mérséklése, a kerékpárosok, valamint
a gyermekek kerékpárral való közlekedésének felügyelete, oktatása. Fokozott figyelmet
fordítottunk a gyalogos balesetek megelőzésére.
Az elmúlt évben baleset-megelőzési órákat tartottunk az általános iskolákban a balesetmegelőzési, valamint a bűnmegelőzési előadó részvételével és a tanári kar segítségével.
Folyamatosan tettünk közzé baleset-megelőzéssel kapcsolatos sajtónyilatkozatokat,
közlekedés-biztonsági műsorokban jelentünk meg. Egész évben folyamatos kampány a
demonstratív és fokozott rendőri jelenlét. A kerékpárosok és gyalogosok részére több
alkalommal láthatósági eszközöket osztottunk, továbbá iskolák, óvodák előtt gyermekek
számára biztosítottunk láthatósági mellényt és lámpát, valamint részt vettünk a területünkön
tartott „Látni és Látszani”, valamint „Light Friday” rendezvényen.
A helyi médiatartalom-szolgáltatóknál több alkalommal írásos formában jelentkeztünk, balesetmegelőzési felhívásokat tettünk közzé: felhívtuk a figyelmet a téli közlekedés veszélyeire,
valamint a szünidei időszakban a kerékpáros közlekedés, szabad vizekben való fürdés
veszélyeire. Az iskolák kérésére baleset-megelőzési órákat tartottunk, a veszélyhelyzeti
normák betartásával. A nyári időszakban létesített napközis táborokban megjelentünk, és a
kapitányság épületét, valamint a megyei kutyásszolgálatot is bemutattuk a gyermekek részére,
amely igen nagy sikert aratott.
Tavasztól kezdődően folyamatosan jelen voltunk óvodákban, iskolákban, továbbá napközis és
nyári táborokban is baleset-megelőzési előadásokat tartottunk. Felnőtteknek szóló
rendezvényeken is megjelentünk: November elejétől, a pandémia erősödése miatt a zárt térben
történő előadásainkat mérsékeltük, vagy kivittük a szabadba. A Budakeszi Vadasparkban is
rendszeresen megjelentünk, a bűnmegelőzési előadóval együtt tematikus programokat
tartottunk a megjelenő gyermekeknek, szülőknek.
Szeptember hónapban a szolgálatos állomány a közterület-felügyelők, valamint a polgárőrség
segítségével hajtotta végre az iskolák környékének ellenőrzését, elsősorban a közlekedésbiztonság fenntartása érdekében. Segítették a gyalogosok közlekedését, valamint a felhívták a
járművezetők figyelmét az iskolák környékén megnövekedett gyalogosforgalomra.

8.5. „Az iskola rendőre” program
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„Az iskola rendőre” program keretében a 2021/22. tanévre a Budaörsi Rendőrkapitányság
illetékességi területén kijelölésre került az iskolarendőr-koordinátor, valamint az
iskolarendőrök, akiknek elérhetőségét és az általuk felügyelt iskolák beosztását megküldtük a
Pest Megyei Baleset-megelőzési Bizottság részére. Kapitányságunkon 26 fő iskolarendőr
került kijelölésre. Tájékoztattuk az iskolarendőröket a 2021/22. tanévben végrehajtandó
feladatokról, valamint elláttuk őket naplóval. Az iskolarendőr plakátok kihelyezésre kerültek a
tanintézményekben.
Az iskola rendőre programhoz illetékességi területünkön 31 iskola csatlakozott.
9. Együttműködés
9.1. A helyi önkormányzatokkal folytatott együttműködés
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések végrehajtása érdekében
folyamatosan tartottuk a kapcsolatot a települések vezetőivel. Kiemelt figyelmet fordítottunk a
közterületek és nyilvános helyek ellenőrzésére.
November hónapban megtartottuk a kistérségi konzultációs fórumokat, ahol a települések
vezetőinek részvételével személyes eszmecserét folytattunk a térség bűnügyi és rendészeti
helyzetének alakulásáról, aktuális kérdésekről.
9.2. A területileg illetékes bírósággal és ügyészséggel folytatott együttműködés helyzete
Hatóságunk illetékességi területén elkövetett bűncselekmények miatt elrendelt nyomozások
felügyeletét a Budaörsi Járási Ügyészség, valamint a Budakörnyéki Járási Ügyészség látja el.
Az ügyészségekkel napi kapcsolatban állunk. Az ügyészségek a szükséges szakmai irányítást
a szervezeti elemek részére megadják, kapcsolatunk minden szakterületre vonatkozóan jónak
mondható. Az elmúlt évben vezetői szinten személyes szakmai megbeszélésekre került sor az
ügyészségek vezetőivel, melynek során megállapodások születtek a további hatékony
együttműködés érdekében.
A Budaörsi Járásbírósággal és a Budakörnyéki Járásbírósággal szintén jónak ítéljük
együttműködésünket. A bíróságokkal az ideglenes megelőző távoltartás kapcsán, valamint a
szabálysértési előkészítő eljárásokban (normál és gyorsított bíróság elé állítások
ügycsoportokban) működünk együtt. A Budaörsi Járásbírósággal az előkészítő eljárások során
heti szintű a kapcsolattartás.
9.3. Az oktatási intézményekkel, civil szervezetekkel folytatott együttműködés helyzete
Az illetékességi területen működő valamennyi oktatási intézménnyel, civil szervezetekkel
igyekszünk a kapcsolat felvételére, együttműködésre. Az óvodákban, iskolákban a bűn- és
baleset-megelőzési előadók találkoznak az ifjúsággal, valamint a kijelölt oktatási
intézményekben az iskolarendőrök útján tartjuk a kapcsolatot. Örömmel tapasztaltuk, hogy a
közbiztonsági konzultációs fórumon részt vett az Érdi Tankerületi Központ igazgatónője,
valamint több oktatási intézmény vezetése is képviseltette magát.
9.4. A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés értékelése, a megkötött
együttműködési megállapodások száma, ellátott közös szolgálatra vonatkozó adatok
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A polgárőr egyesületekkel történt közös szolgálatellátás összességében az elmúlt évben 304
esetben valósult meg 312 fő polgárőr és 290 fő rendőr részvételével, 2.545 óra időtartamban.
A közös szolgálatellátás során 36 esetben 36 fővel szemben szabálysértési eljárás került
kezdeményezésre feljelentés formájában, 20 esetben 20 fő került előállításra. A közös
szolgálatellátás során 110 esetben 870.000 Ft helyszíni bírság került kiszabásra.
A Budakeszi Rendőrőrs illetékességi területén a
- Budakeszi Városi Polgárőr és Katasztrófavédelmi Egyesület;
- Budakeszi Polgárőr Egyesület;
- Telki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület;
- Budajenő Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Közhasznú Egyesület;
- Nagykovácsi Készenléti Szolgálat
polgárőr szervezetekkel működünk együtt.
A polgárőrök az elmúlt évben a mindenszentek, a halottak napja időszakában részt vettek a
temetők ellenőrzésében, illetve segítették az oda érkezők parkoltatását. Az év végi ünnepekkel
kapcsolatos intézkedési tervben foglaltak alapján a rendőri feladatok ellátását segítették. A
polgárőrök bevonásra kerültek a Magyar Posta Zrt. és az ORFK között kelt biztonsági
együttműködési megállapodásban foglalt feladatok végrehajtására. Kiemelt figyelemmel
december hónapban, az emelt nyugdíjak kézbesítése idején.
A rendőrkapitányság illetékességi területén több települést érintett a V4 kerékpáros verseny,
melynek lebonyolításában a Pest Megyei Polgárőr Szövetséggel működtünk együtt.
9.5. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel történő
együttműködés
Budakörnyéki Közterület-felügyelet:. A Budakeszi Rendőrőrs vonatkozásában az
együttműködés szoros és közvetlen: ez vonatkozik 2021. évben a közös járőrszolgálatok
ellátására, valamint a rendezvények biztosítása során a kölcsönös együttműködésre.
Kiemelendő továbbá, hogy a Budakörnyéki Közterület-felügyelet a Budakeszi Rendőrőrs
illetékességi területén található települések mindegyikén jelen van, elősegítve azt, hogy a tagok
aktívan és naprakészen közreműködhessenek a rendőri munka hatékony végrehajtásában. A
munkakapcsolat napi szintű, az egymás közötti információáramlás folyamatos.
Fővárosi Vízművek: A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság és a Fővárosi Vízművek közötti
együttműködési megállapodás alapján szoros kapcsolatot ápol a Rendőrőrs vezetése a
Vízművek biztonsági szolgálatával, a járőrszolgálatok rendszeresen, folyamatosan ellenőrzik a
a Fővárosi Vízművek Budakeszi város területén található telephelyét.
A sikeres együttműködés eredményeként, valamint munkájuk elismeréseként a Fővárosi
Vízművek 5 fő részére biztosított jutalomkeretet, melyek az év végén kerültek átadásra a
rendőrőrs munkatársainak.
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A Budaörsi Rendőrkapitányság személyi állománya 2021. évben a rendelkezésre álló
feltételrendszerek mellett törekedett feladatainak ellátását az elvárt szinten végrehajtani,
igyekezett a személyi és tárgyi körülményekből a legmagasabb szintű feladatvégrehajtást
garantálni. A hadrafogható erők és eszközök maximális kihasználásával látta el feladatait,
szorosan együttműködve a társszervekkel, települési önkormányzatokkal. A változó társadalmi
környezetben a közjogi szervezetszabályozó eszközök, vezetői utasítások betartása mellett
törekedtünk az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének megtartására.

CÉLKITŰZÉSEK 2022. ÉVRE
-

Az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló jogsértések elleni
hatékony fellépés - az erők és eszközök optimális felhasználásával;
A közterületi jelenlét szinten tartása;
A bűnügyi és rendészeti szolgálati ágak szorosabb együttműködése, eredményesebb
megelőzési és felderítési tevékenység;
A közlekedésbiztonsági helyzet további javítása, különösen a halálos balesetek és a
balesetekben meghalt személyek számának csökkentése;
Az ittas járművezetők és a járművezetéstől eltiltás hatálya alatt állók hatékonyabb
kiszűrése;
Az állomány intézkedési kultúrájának növelése.

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-Testület!
Célkitűzéseinket társadalmi összefogással, a lakosság és a különböző civil szervezetek
bevonásával, a rendelkezésünkre álló erők és eszközök legoptimálisabb felhasználásával
kívánjuk megvalósítani.
Ezúton is köszönetemet fejezem ki Polgármester Úrnak, a Képviselő-Testületnek, a
Polgármesteri Hivatal munkatársainak az egész évben tapasztalt erkölcsi és anyagi
támogatásért, melynek köszönhetően közösen tudtuk a beszámolóban jelzett eredményeket
elérni. A továbbiakban is kérem Önöket a kölcsönös együttműködésre.
Kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy a beszámolót megtárgyalni és elfogadni
szíveskedjenek.
Budakeszi, „időbélyegző szerint”
Tisztelettel:
Hoffmann Kornél rendőr alezredes
Őrsparancsnok
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