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I.

A KoZBIZToNSÁGI HELYZEr

ÉnrnxnlÉsn

A bűnügyi helyzet bemutatása. A regisztrált bűncselekmények száma

1.1.

és váItozása.

regisztrált btincselekmények számát tekintve 2018. évben az pN'rÜss adatok alapján a
korábbi 2017. évi 1ó07 bűncselekményről 122l-re csökkent a rendőri eljrírrísokbanregisztrált
búncselekmények száma, ani24,0 oÁ-os csökkenést jelent.

A

Az elmúlt nyolc évet figyelembe véve hullámzó tendencia figyelhető

meg, azonbana2}t7-es

évhez képest aregisztráltbűncselekmények száma 2018. évben 386 darab számmal cstikkent'

A

turisztikai szempontból kiemelt időszaknak számító nyári időszakban állandó

járőrszolgálatot biztosítottunk a kiemelt helyszÍneken. Szentendre városa az elmúlt években
végzettkutatások alapján bekerült Magyarország 10 olyan települése közé, melyet éves szinten
legnagyobb létszámban látogatnak turistrík. A rendőr*apitányság életébenaz ősztól tavaszig
tartó időszak is nagy jelentőséggel bír, hiszen a természeti területek látogatottsága ezekben az
id ő szakokban is j ele ntő s az áilamp olgár ok áItal.

l.2 Aközterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása.
Az

előző évhez képest 20 1 8-ban a kozterületen elkövetett ismertté vált bűncselekmények száma

csökkenést mutat, 310-ről 294-rc. A statisáikai értékelő struktúra alapján minden olyan
bűncselekmény, amely nem magánterületen valósul meg, ebbe a kategóriába kerül. Ide
sorolandók a területünkre jellemző ittas vezetések, gaútzdaságok és zömében a testi sértésekis.
A testi sértésbűncselekmény száma 86-ró1 48-ra csökkent, csökkent többek között a gépkocsi
feltörések-, a gépkocsi lopiísok, valamint a garázdaság bÍincselekmények száma is'

1.3

A regisztrált biÍncselekmények 100.000 lakosra vetített aránya,váitozása

A

100.000 lakosra vetített arány az összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmény
vonatkozásábana20t7-es évrőla 2018-as éwe csökkent 2003,0-rőI1501,3-ra. A közterületen
elkövetett bűncselekmények vonatkozásában is hasonló tendencia állapítható meg 386,4-rő1
361,5-re.

Nagymértékű csökkenés állapítható meg 14 kiemelten kezelt búncselekmény számában,972,2rőI799,2-re, azonbanezen belül a közterületen elkövetett búncselekmények száma növekedett
I49,6-ró1200,4-re.

l.4

Azilletékességiteriileten regisztrált kiemelten kezelt bíÍncselekmények

száma nagymértékbencsökkent, 780-ró1 650-re a20I8csökkenését jelenti.
nagymértékű
fertőztlttség
as évben, ami a bűnügyi

A kiemelten kezelt bűncselekmények
1.5

A bűncselekmények sziiveges értékelése:

A lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább befoly.ísoló bűncselekménytípusokban az
elmúlt óvekben folyamatos csökkenés mutatható ki.

Értéketőjelentés a Szentendrei Rendőrkapitárryság 2018. évi tevélre

J

Az ide sorolható vagyon elleni, élet-testi épségelleni, illetve

a közterületen

elkövetett közrend

elleni btincselekmények' Ezen cselekmények száma folyamatosan csökkenő tendenciát mutat.

Az eredmények kommunik á|ása akapitányság részéről folyamatos'
1.ó.

Kiemett érdeklődést kiváltó bűncselekmény nyomozása:

A

Szentendrei Rendőrkapitányság Bűnügyi osztálya nyomozást folytatott üzletszertien,
bűnszervezetben elkövetitt csalrís bűrrtettének megalapozott gyanúja miatt ismeretlen
tettesek ellen. Az ismeretlen elkövetők 2017' év végétől 2018. első negyedévéigún.
unokiízós csalásokat követettek el idős sértettek sérelmére, akiktőt balesetet szenvedett
rokonukra hiv atkozvanagyobb pénzösszegeket csaltak ki. Az elkövetők öt sértett sérelmére,
összesen 1l millió rorint értetuin csaltak ki készpénÍvalamint ékszereket. A kapitányság
Bűnügyi osztálya szetteágaző nyomozás során, 2018.március 28-iín a btincselekményekkel
megaíapozottarr gyanúsítható két budapesti ferfit vett őrizetbe, majd a további nyomozás

.o.6n b"*onosított további egy személyt. A gyanúsítottakeá követően

előzetes

két
letartóztatásba kerültek. Az aprólékos felderítésimunka eredményeképpen további
került
sor.
kibocsátásríra
az
e|fogatőparancs
személy beazonosítrísa, majd elleniik

2.

A bíÍnüldöző munka értékelése
2.1

A nyomozáseredményességi mutató alakulása

A

rendőrkapitányság Eredményességi mutatója az összes rendőri eljárásban regisárált
bűncselekmény vonatkozásában elrnúlt évben csökkent 57,6 Yo-ről49,5 %o'ra.
nyomoziís eredményess ég vizsgálatánál mindenképpen ki kell emelni, hogy az év soriín
dinamikus és hatékony feúerítő munka zajlott nagy hatékonyságga\ azonban 7z ug' ek

A

befejezésétvégzt5Ylzsgáiatiosáályontöbbkollégaesetébenolyane€észségügyiproblémával
szeÁbesulttink, mely tartós távollétüket oko zta,igy anyomozások befejezése átcsúszotta20l9vele.
es évre és 20l8 eredményei között az ENYÜBS rendszerben miír nem számolhattunk

2.2 Aközteriileten elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozás eredményességi
mutatója
Ahogy aztkorábban miár jeleztem,a közterületen elkövetett bűncselekmények száma csökkent,
uroiiunezen bűncselekmények vo natkozásábana nyomozás eredményességi mutató csökkent,
oÁ-ra.
79,8 Yo-ről71,4
2.3 Egyes kiemeleten kezelt bűncselekményck credményességi mutatója

A

kiemelten kezek biincselekmények vonatkozásában

a

nyomozás eredményesség

változásajrőltudunk számot adni az e|őző 2017 -es évhez képest'

A lopás bííncselekményekvonatkozásáb

an a nyomozás eredmény eség 2017' évben 26,7 Yo'

ról 201 8. évben 18'6 oÁ-ra csökkent.

Ertékelő jetentés a Szentendrei Rendőrkapitórryság 201 8' évi tevélenységéről
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A rablás bűncselekmények

vonatkozásáb an a rlyomozás eredmény eség 2011

'

évben 66"7

oÁ-

rót 2018. évben 100 Yo-ranóIt.
évben 20'6
rongálás biíncselekmények vonatkozásában a nyomozás eredményeség2017'
%o-rő12018. éven 28,8 Yo-ranőÍt'

A

A

eredményeség 2017'
súlyos testi sértésbűncselekmények vonatkozásában a nyomozás

A

évben
garázdaság bíincselekmények vonatkozásában a nyomozás eredményeség2017'
évben 94,9 oÁ-ranőÍt'

évben 80 Yo-rőI2O18. évben 85,7 %o'ranőtt'

90,5 Yo-rl2018.

zásábana nyomozás eredményeség
A jármű önkényes elvételénekbűncselekmények vonatko
csökkent'
%o-ra
zon evben l00 %'rol 2018. évben 80

képest csökkent
Az összes kiemelten kezelt bűncselekmény vonatkozásában 2Ol7. évhez
nyo mozás eredményess ég, 3 8,4

a

oÁ'r ő| 33,9 %o-ra'

' évhez

A közterületen elkövetett, kiemelten kezelt bűncselekményekvonatkozásában2017
49'3 Yo-ra'
képest csökkent a nyomozás eredményesség,54,2%o-rő

évhez képest
A közteriileten elkövetetto valamennyi bűncselekmény vonatkozásában2017 '

csökkent a nyomozás eredményess ég, 79 ,8 Yo-ről

7 1,4

Yo-ra'

Az összes rendőri eljárásban regisztrált bűncsetekmények vonatkozásában

20L7

'

évhez

képestismétcsökkeníanyomozáseredményesség,57,6Yo-rőI49,5oÁ-ra.

szÁma a
rendőrkapitányság illctókcsségi teriilcte
szerint 2010-201 & éü ENyI'IBS adatok

2016. 2017. 2018.

2010.

2011.

20t2. 2013. 2014. 2015.

b{íncselekmények

7ll

s60

731

491

351

297

292

310

294

Lakrfubetörés

t73

198

371

t'|5

386

ila

144

154

I11

alapJán

Köztertileten elkövetett
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Összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmény

Budakalász

Pilisszentlászló
Pomáz

3. A tutajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok

szabálysértési előkészítő csoport, lefolytatja az elzátással. -büntethető szabálysértések
l1lbekezdés
előkészítő eljárásaimellett, aköztltiközlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 20.5.
eljárásokat
hatósági
?.-j.,k, és l.]n., pontjaiba ütköző szabá|yszegések esetén aközigazgatási

A
is.

20l7_es évben 286, míg 2018. évben 259 szabálysértési eljárás indult az előkészítő
1425, mig a
csoportnál. Kozigazgatási bírság kiszabása miatt 2016. évben |426,2011 ' évben
2018-as évben 10l6 esetben indult eljárás.

A

% feletti volt'
Kapitányságunk felderítésimutatója a tulajdon elleni szabálysértések esetén 34
lefo$ató_két
eljárásokat
e' tigv"r. ÁlderÍtésétnehezítette, hogy a szabá|ysértésielőkészítő
A 2018-as
cselekményeket.
eljárási
előad-ó l76 esetben teljesített megkeresés alapjántovábbi
javítása
érdekében
mutatojának
évben kitűztltt - a tulajdon elleni szabálysértések felderítési
célokat ennek ellenére sikerült teljesíteni

4.

A közlekedésbiztonsági helyzet

A zan. és 2018.

évek összehasonlításában megállapítható, hogy

a

Szentendrei

járó közlekedési balesetek
Rendőrkapitányság illetékességi területén a személyi sérüléssel
baleset).
1
darab
13
számábai egy i t durau szómű emelkedés történt (összesen

közuti közlekedési balesetek kimenetele szerint nézzÍlk
darabbal
a változásokat, akkor a könnyii iértiléssel járó közlekedési balesetek száma 15
darabbal
jríró
3
száma
balesetek
emelkedett (összesen 94 darai ba|eset). A súlyos sértiléssel
4
(összesen
I
darabbal
száma
(összesen 3: darab baleset), míg a halálos kimenetelri balesetek

Áá.n"yiu"ía személyi sérüléssel járó

darab) csökkentek.

Érúkelőj elentés a Szentendrei Rendőrkapitányság
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tekintetében a 2017 . évhez képest a 2018. évben az elhunytak száma I
könnyen
ffivel (4 fr), a súlyos megsérült személyek száma 5 fi5vel (37 fő) csökkent' míg a
megsérült személyek száma24 fove| (Ln ro) emelkedett'

A sérültek számának

2018' évben is folytattuk a személyi sérüléssel jríró közlekedési balesetek számának
Pest Megyei
csökkentése érdekébenmind a kapitányságvezet<j utasítására' mind pedig a

adatok
Rendőr-fbkapitrínyság vezetőjének utasÍtrása alapjrán a mindenkori és aktuális baleseti
külön
esetben
minden
elemzésétköietően a fokozott ellenőrzéseket. A fokozott ellenőrzések
intézkedésitervek a|apjánkerültek végrehajtásra.
átfogő, 2017 ' évet elemző és a 201 8. évre vonatkozó feladatokat meghatározó intézkedési
rendszeres
terv a|{pjántovábbra is feladatként került meghatátozásra a parancsnoki állomány
a hetente
tájékoziitása a baleseti helyzetről, melyet közlekedésrendészeti osztáIyvezetó

Az

tartanao valamennyi szakteriilet

és szeruezeti elem

vezetőjének részvételévelzajlő

koordinációs érteke'leten, parancsnoki eligazitáson,il\etve azaztkövető

ktzarőlagaközteriileti

munka
állomány vezetőinek részvételtartandó egyeztetésen hajtott végre- Az értékelő
ellenőrzendő
a|apján határoztuk meg a mindenkori járőri útirányokat, kiemelten
iskoliík és
"i.a*eíy"
útszakaszokat, ósomópontokat.2018. évben is kismelt figyelmet fordítottunk az
eszközök
óvodrák környékére, azok megközelítési útvonalaira' A passzív biztonsági
is egyik a fb
haszná|atának ellenőrzése , az itías jármuvezeÍők és a gyorshajtók kiszúrése

A
feladatunk volt az elsőbbség, a kanyarodás szabályainak megsértőinek kisziirése mellett.
jelentő
kijelölt
gyalogosok védelme érdekébena baleseti szempontból kiemelt kockiízatot
ellenőriztiik. A 2018. évben bekövezett
Eíablos-átkelőhelyek környékét is folyamatosan
gyorshajtás

J""*"ryi sérütésse|ríroktizlókedési balesetek okai között még mindig elso helyen a
,""r"p"l, aztkőveti azelsőbbségi jog meg nem adrísa' karryarodrís szabályainak megsértése és
végül

a

nem megfelelő követési távolság megválasáása'

év elejétől az úgynevezett,'Finn módszer''
résá vevő sofrröket. Az elsőként Finnországban
"Josben
bevonásával
alkalmazott módszer lényege, hogy előre kijelölt leállítási helyen több rendőr
a jármúvezető
Ha
ellenőrzését.
alkoholteszteres
ó.'"".;a.-,iuezető
etvegzit< az aÍÍaközlekedő
,r.--bi"onyul ittasnak, űgy azonrtaltovább haladhat, míg ittasság esetén az érlntett vezetőket
illetékességi
felreállítják és elj:árást kJzdemenyeznek velük szemben. A tavalyi év során, az
ki az
és
sziírtük
ellenőriztiik
vezetőjét
gépjármú
1440
összesen
alkalommal,
öt

A

Szentendrei Rendőrkapitányság 2018.

segítségévelellenőrizte u iti"tót

területünkön
ittasan vezetőket.

jövőben is tart hasonló
Szentendrei Rendőrkapitrínyság az illetékességiterületén a
ellenőrzéseket, amelyek ómai"g"' célja a balesetek megelőzése, a közlekedésbiztonság

A

növelése.
5.

Az illegális migráció helyzete

A Szentendrei Rendőrkapit ánysaeilletékességi területén nem található sem vasúti útvonal,
traruitútvonalkénthaszlá|tközutvonal,semországhatÍrszakasz.
iii"gari' migrációval összefiiggő feladatokat a kapitrányság csak az előírt kötelező

sem

tesz eleget'
baÍínendészóti feladatokra bererrdelt személyi és technikai feltételek biztosításával
A 2018-as évben az országhatársz*aszaira kollegrák átrendelésére nem keriilt sor.

Ertéketőjelentés a Szentendrei Rendőrkapitártyság 2018. évi tevélrettységéről
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il.
l.

A közbiztonság érdekében tett intézkedések és azazzalkapcsolatos feladatok.
A közterületi jelenlét mértéke

közterületi
Szentendrei Rendőrkapitányság illetékességiterületén az elvárt és szükséges
látott
őrában
8
fr
62250
jelenlét a 20 l 8. év folyamán is biztosításra került. 2017 . év sorrín 841
lényeges
a
szám
Ez
el ktiztertileti szolgáútot, míg 2018. év során 7694 ro 55124 órában.
frekventált
csökkenést mutat, azonban á nyilvános helyek, idegenforgalmi szempontból
hogy a
oka,
helyszínek közbiáonsága a sztikséges mértékig került biztosításra' A csökkenés

A

jellemzően túlszolgálatok
köáerületi jrírőr állomáiy |étszáma évtől évre ósökken, mely hián1't
a
elrendelésével pótlunk. A 20|9. év során is az e|várásoknak megfelelően kerülnek

köÍerületek biztosításra.

2. A közrendvédelmi

szolgálatteljesítés gyakorlata

A legfontosabb közterületi intézkedési adatok

2011,
304

20t82

226

284

142

164

Elrendelt elővezetések száma

189

299

Szabálysértési felj elentések
szama

767

70'7

Büntető feljelentések száma

164

141

Helyszíni bírsággal srijtott

5\',t2

4631

Alkoholszonda alkalmazások

4183

6229

a mellékelt táb|azat szerint alakultak a 2018- Elfogások száma
Előállítások száma
as évben'
intézkedések
lntézkedések
Biztonsági
azon
Jól látható, növekedett
szíma
és
szűrő
közrendvédelmi
szám4 amely a
kutatómunkára alapul.

Ezek elsősorban az elfogas, előállítás,

a

szabálysértési vagy büntető feljelentések, a
helyszíni bírságok, és az alkoholszonda
alkalmazrísok.

A

kapitányság klasszikus közterületi
állományának létszáma az elmúlt évben is
csak csökkent, az lÍánpőtlásra rendkíviil
timitáltak a lehetőségeink, mivel helyben
nincs jelentkező, a vidéki kollégak
letelepítése pedig az ingatlanárak miatt

szeméIyek száma (fő)

száma iisszesen (esct)

273

gyakorlatilag lehetetlen.

3. A rendezvénybiztosítások

A 2018. év folyamán a

Szentendrei Rendőrkapitányság végrehajtott minden
esetekben különösen nagy szervezési tevékenységet is
egyes
mely
rendezvénybiztosítást,
magában foglalt.

rcndezvényt biztosítottunk le' mely magában foglalja a
gyülekezési jog hatálya
különböző delegációk, sport rendezvények, kulturális rendezvények,
alá tartozó demonstrációk biztosításrát is.
gü*ile" je1enthetjük ki, hogy tettük mindeú ilgy, hogy egy alkalommal sem kerü1t sor

Az év során

összes

en l52 darab

rendkívüli eseményre' vagy jelentősebb rendőri intézkedésre'

turisztikai szempontból kiemelt időszaknak számítő nyári időszakban állandó
bizttsítottunk a kiemelt helyszÍneken. Végrehajtottuk továbbá az
jelentőségű a
iaegenroigatmi idény rendezvényeinek biztosítast, melyek közül országos

A

járőrszolgá|atot

Értékelőjetentés a Szentendrei Rendőrkapitónyság

2018. évi tevékenységéről

I
rendezett események'
Visegrádi Palotajátékok, a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban
és sport
gasztronómiai
kulturális'
valamint Szentendrén, a nyrár folyamán megtartott köáerületi

rendezvények is.

nagyjelentőséggel bír' |i91en
Arendőrkapitrínyság életében azósztőltavaszigtartó időszak is
jelentős
az állampolgrírok által'
is
a természeti területek látogatottsága ezekben azldőszakokban
Visegrádon található
és
Étuoi u szempontbó1 *í'a"oteip említést érdemel a Dobogókőn
sípályák látogatottsága'
helyzetben van, ugyanis
A kÍilönbtjző rendezvénybiztosítások tekintetében Szentendre speciális
nagy számban
területre
a
területünkön sámottevb az ugynevezett ,]fiazásbiÍtosítás'', amely
látogató védett vezetőknek köszönhető'

4. A körzeti

megbízotti státuszok feltöltöttséges a szolgálat értékelése

csoportokra'
közrendvédelmi szo|gálaÍi' ág már csak nehezen osáható kÍilönböző
részegységek
a
egységekre, mivel az .iy." ..ón enő á|l91íny létszám megköveteli
között heti és napi
komplex, egységes mtit<Toeset. Ebből kifolyólag a részegvséq9k
végrehajtásra, a köáerületi állomány pedig szükség szerint saját
beosáásra' Mind a körzeti
"gv"i't"té'"t''t<eititnet<
körzetén túltekintve .gyr;g"k"'' átívelően kerül szervezésre az áIlampolgárok
*"gbi"ott, mind a 1araí aíomny legfbbb tevékenysége a köáerületen _
fenntartásra' A
iaZarrto*agi szub;ektiv binonságéízeténekfe1tétel nélküli biztosítása

A

feltoltottség ezzelegyittbiztosított volt az év minden szakában.

5.

A

Az igazgatásrendészeti tevékenység

a közrend
2018. évet 1020 darab iktatott szabálysértési üggyel zárttlk, melyek

közbiáonság

_

és

évben l145 darab
elleni, valamint közlekedési szabálysértések voltak. A201r7-es

mutat.
ügy volt, teíát aziktatott ügyek száma 125 darabos csökkenést

A

eljárást
2017 -es évben 29o esetben folytattunk le szabálysértési

tözúti közlekedési baleset

személyi sérüléses, 268 ngy anyagi
bekövetkezése miatt, 20l8. évben ez366-tanőtt (ebbol 98
alapján meghozni a
t,lros volg. A lehetosJghez képest igyekezttink többségében tárgyalás
döntést ezekben az ügyekben.

2018. évben kiadott engedélyek, igazolványok:
évhez képest jelerrtősen
igazolványok száma csökkent 199nem változott, viszont amagánszőmélyek részéiekiadott

A működési engedétyek és hatósági bizonyitványok
ró1|25 darabra.

Az elmúlt évben müködési
ig-oiuanv visszavonására

száma a 2017

--os

engedély ügyfél általi visszaadásfua 5 esetben került sor, míg

1 esetben,

kiadás feltételek megszűrrese niatt került sor'

SzabáLytalanság miatt
admnisztratív e||enőrzés során 55 esetben ellenőriztünk vállalkozást.
6 esetben figyelmeztetéssel éltünk.

Az

Értékelőjelentésa Szentendrei Rendőrkapitáttystig 2018. évi tevékenységéről

9

6.

A

Bűnmegelőzés

feladatok végrehajtásába

a

bűnügyi szolgálati ág melleÍt

a

közrendvédelmi-, és a

programokat egész évben
közlekedésrendéúeti szakÍerület is bevonásra került. Bűnmegelőzési
azokat az elkövetői
szerveáünk, figyelembe véve az aktuális bűnügyi helyzetet, valamint
jellegét,
asértettéválrás minőségét'
meghatározták a bűncselekmények

magatartásoto -elv"k

az

aktuális bűnmegelőzési témakörökben előadásokat
történnek' A témakörök
tartanak, melyek vagy bejelentkezés útján, vagy aziskola felkérésére
anyagok kerülnek
bűnmegelőzési
kidolgozott
fiiggvényében u tapit'l"yságon összegyűjtött és

Havonta legalább egy alkalomma|,

felhasználásríra és bemutatásra.

koordinátor, ezért
Szentendrei Rendőrkapitányságon nincsen fiiggetlenített bűnmegelőzési
aktuálisan kijelölt
osztály
azáltalános-, és középiskolakbaná brinmegelőzésiórríkatavlzsgáIati
meg' Az
tartották
lott"gai, u ko"."ndrréde1mi és a közleked?srendészeti osztály munkatarsai
tett
órákkal
színvonalas
iskoütuot érkező felkéréseknek a kapitrányságunk minden alkalommal
helyzetet'
bűnügyi
aktuális
eleget, figyelembe véve a tanulók élelkoriiajátosságait, valamint az
voht, azún ,,unokázós
megvédése
időskorúak
az
feladatunk
bűnmegelőzési
kiemelt
2018. évben
gyermekek és a
szemben, *oolr]un mindez mellett nagyon hangsúlyt fektettünk a

A

csalókkaÍ'
fi

atalko rúak á|dozattá válásának megakadályo zás ár a'

rendezvénl
megelőzés fontosságára való tekintettel rengeteg előadást,- kitelepülést,
és
vagyonvédelemre
tartottrínk azzal a cé[aT, hogy felhívjuk a figyelrntiket a megfeleló

A

bűncselekményt megelőző magatartásokra'

frgyelmet fordítunk
időskoruak sérelmére elkövetett btincselekmények miatt, kiemelten
legyen.
arra, hogy azá|dozattáválásuk minél szélesebb körben megelőzhető

Az

2018. szeptembet 21'
Negyedik alkalommal a Szentendrei Rendőrka_pitányság szervezésében
megtartására.
én Lerült sor az Autómentes Nappal együtt az Órzők Napj ának
közösen
A rendőrség, a Magyar Honvédségg e|, aKataszttófavédelemmel és a Vöröskereszttel
bemutató,
intézkedéstaktikai
bemutató,
szervezte meg ezta napot. A rendőiség részérő|kutyás

Számos iskola és
baleseti szimuláció és sok érdekes, izgalmas program várta a résávevőket'
résztaprogramokon'
ffi vett
óvoda látogatott ki a bemutatók helyszínére, megközelítőleg 2500
óvodiísainak,
A rendezvény Szentendre vrírosába érkező környékbeli tanintézménytanulóinak,

élménytnyújt, mely
pedagóguso{nak és az ide látogató turistríknak is évről-évre rengeteg
gazdagabbak'
hasznos információvá| bűnmegelőzési tanácsokkal lesznek

'',.nJtt-.ot

Az

e|óző hiárom évhez hasonlóan az ,,Órzök

legmeghatáro zőbb,legszinvonalasabb
szintén megrendeztink.

Napja'' a Szentendrei Rendőrkapitányság

rendezvénye volt a tavalyi évben is, melyet 2019' évben

program nem
Kapitányságunk illetékességi területén DADA, valamint ELLEN-SZER
program keretében, az
*t*tiait . A]lkalmanként fekZrésre taftunk előadrísokat, az iskola rendőr

igényelt témakör fiiggvényében.

osztá$ón folyamatban lévő eljrírásokban minden.91etben kiemelt figye1met
biintetőeljárásokra. Az i|yen
fordítunk-á gyermeÉekkel kapcsolatos uugy gy"'..keket is érintő
a gyermekvédelemmel
értesíteni
jekőrends
igyekeztünk
zer részeként-o*ril
esetekben a
segítségetmegadni
minden
szerint
lehetőségeink
foglalkozó iárshatóságokat' és

Á nmtigyi

tevékenységünk eredményes folytatásához'

Értékelőjelentésa Szentendrei Rendőrkapitórtystig 20I8. évi tevékertységéről
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hogy a gyerekek már igen koráq
Rendőrkapitrínyságunkon nagy hangsúlyt fektettink arra,
találkozások alkalmával már az
mely
óvodás koruktól kezdve taláilózhassanak a rendőrökkel,
ő nyelvtikön megkapják első bűnmegelőzési előadásaikat'
színvonalas bűnmegelőzési
2018'as évben a Szentendrei Rendőrkapitányság sokrétű és
írt állampolgári'
hajtott nég'' A munkáját ttikitizi á kápitányságvezető úmak

A

feladatokat

oktut,í.i_, ,r"',r"ié.i inté-zmények aftal-t<tildtitt köszönőlevelek,

7.

a

visszajelzések'

Baleset-megelőzés

megyei rendőr-fokapitány úr által20l8'
2018-as évben Dr. Mihály István r. dandrírtábomok,
jóváhagyott balest-megelőzési programban
március 6-án, az l30}0-2g58l2l20l8 á|t számon
készítettiink, mely a|apján az alábbi
meghatározottak alapján, helyi baleset-megelőzési tervet
tevékenységet végezttik

:

kiváló kapcsolatot
helyi médiával (Szentendre, Pomáz, Kalász Tv, Rádió Szentendre)
r' alezredes
Anita
Gulyás
és
ít
ápolurrk, Kovács Lászlő r.ezredes kapitányságvezeÍő
baleset
aktuális
az
a helyi sajtóban
osztá|yvezető asszony havi rendszerességgel nyilatkozik

A

sajtó'

is megjelenik a
megelőzési témákban. A kapitányságon tartott rendezvényeken
aktuális híreit
rendőrkapitányság
a
mely
trend,
RendHeti rendszerességgel készül széntendre
baleset_
közlünk
rendszeresen
Ebben
közli, melyet a tiriileten lévő összes média leközöl.
frissítésre
folyamatosan
."g.to"e.i témában tanácsokat, felhívásokat' Facebook oldalunk
bemutatásával'
kerül, aktuális baleset-me gelozésitémával, vagy avégzelttevékenységünk
]

részt veszünk, az á|taluk

Az PMBB és oBB által készített megelőzési kampányokban aktívan
Facebook oldal tapasztalata a|apjána
készítettkisfilmeket, szóróanyagot tovább terjesszük'
így széles kcirben tudjuk azt az
kisfilmeket a helyi médiríkilíewe a követők tovább osztják,
levetítésrekerültek' A térségben
interneten terjesáeni. Az iskolai előadások során a kisfilmek
találkozőn, melyen baleset
nyugdíjas
a helyi korzeti megbízottakkal közösen részt vettünk
jeleztük,
hogy a rendezvényeiken
felé
megelőzési előadást tartottunk' A nyugdíjas szervezetek

A

területi
önkormányzat álta| szerveze|Í
önkormányzattokkat kiváló az együttműködés számos
tartottunk' Az év során'
bemutatót
előadást,
rendezvénye n részt vettünk, baleseimegelőzési
jelentünk
illetve lártogaÍtak el
meg
havonta több alkalommal is, számos óvodában, iskolában
annak mindig eleget teszünk'
szívesen részt vesziink, ha konkréi felkérést kapunk

hozzánk, mely során korosnalynak megfelelő programmal

-

előadással tartottunk baleset

pályaorientációs napot tartottunk
megelőzési témájúelőadásokat. Az év soriín számos

a

térség

iskoláinak.
szerepnek megfelelő szóróanyagokat
illcl've a helyi médiában közlésre
készítettünk, melyeket fokozott ellenőrzések során osÍunk,

Sqát tervezésű, életkornak, közlekedésben betöltött

kerülnek.
Rendészeti Szakközépiskola
A nyári hónapokban a Tourist Police diákok és a Sashegyi Sándor
gyalogátkelőhelyeknél, strandoknál' a város

és Gimnázium diákjai fenti szóróanyagokat
számos pontj án osztották.

gyalogos balesetek megelozése
A közterület jar& á|lomány aktívan résúvesza kerékparos és
a
,!-átni és Látszaní" kampánnyal
érdekében a láthatósági áeneny osztásábary valamint

készültek'
kapcsolatos szóróanyagok osztásában, melyekről fényképfelvételek
Értékelőjelentésa Szentendrei Rendőrkapitártysóg
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balesetek megelőzése
2018. májusban sajrít megelőzési kisfilmet készítettunk a motoros
érdekében.

A tavalyi év végéna HÍr Tv Riasztás című műsort

forgatott a baleseti helyszínelőkkel, mely

műsor 20L9' januát 8-rín került adásba.

A PMBB

illetve
által megrendezésre kertilt rendezvényeken, versenyeken részt vettünk,

Pindur_Pandur
résávevoket, versenyzóket delegáltunk (pl. kerékparos iskolakupa, bábverseny,
helyi sajtó és
vettünk,
részt
aktívan
stb.) A PMBB á|Íal szewezett fokozott ellenőrzésekben
országos sajtó több esetben megielerrt ezen eseményeken'

helyi nyugdíjas klub
Baleset-megelőzési Bizottságba új tagok kerültek delegálásra, egy
Baleset Megelőzési
Város
Szentendre
elnöke, pedagógus és motoros-autós iskola vezetője.
ülésen a helyi
A
bizottsági
Bizottsála zotg. evben két alkalommal tartott bizottsági ülését.
média Szentendre Tv jelen volt, felvételt is készített'

A

-

ugyanaz,
Az iskola rendőr programért és a baleset megelőzési tevékenységértfelelős személy

rendőrök bevonásával'
így két program szoros együttmtíködésben kerül végrehajtása, az iskola
közösen tartunk bűn-, és
S-zentendre Rendőrkapitányság Bűnügyi osztályáva|együttműködve
baleset-megelőzési elóadásokat.

9.
A

Együttmííködés

Rendőrkapitrányság első számú együttműködő

évben az
ó*or*any"ata nem

partnerei

az öt'tkormányzatok' A 2018_as
közül Pomán Viíros

illetekességi területtinkón múködő önkormányzatok

egyhangúlag,

fo_gadta el a beszámolót, a többi település önkormányzata
beszámolóját'
e||enszavűatnélktil elfogadta a Rendőrkap1Íányság éves szakmai

egyeztetés megvalósult'
PomázVaros polgármesterével az el nem fogadott beszámoló miatti
gtől az elvásároknak
rendőrsé
a
es * á*o.*a''y zat általi,Ákapitányságtól,
u"
évi szakmai
2017'
"!y,itt'''ur.oaes
szerint
*g?árao"n alakutak. Az önkormányzat tájékoztxása
-a
eszkalálódott
évben
2018'
településen
t"nEt"ny'eggel szemben nem akartak tirogassát éhi"
megfelelően
figy.elry2t'.Azelvárásoknak
kábítószer jáLnségre kívánták ilyen módon tethi'vni a

az eredméiyek 2o]

8. év mrísodik felében mrár jól körvonala ződtak, a köáerületi

rendőri jelenlét

pozitív visszajelzést is kaptunk'
és az eredményesség jawlt, az önkormány zat Észéróltöbb

Az

feladatokat ellátó
információáramlás kiváló, a települési jegyzőkkel, egyéb rendészeti

szervezetekkel.
alapján szabadidős rendőröket is
Szentendre és Budakalás zyárosaszerződéses együttrnűködés
foglalkoztat a nyári idegenforgal mí és az adventi időszakban'

Együttmíiködés a potgárőrséggel.

A

alapvetően jónak
Szentendre Rendőrkapitányság polgárőrségekkel való egytittműködése
működik
településeken
Pomái 3zigetmonóstor, Pilisszent|ászló

értékelhető. Szentendre'

p

olgárő

r

szery ezet.

Az együttműko

dés i

aktivitás v ákozs'

Értéketőjetentésa Szentendrei Rendőrkapitártysóg
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ünnepek, valamint a
polgrírőr szervezetek alapvetően a fokozott ellenőrzések, a kiemelt
keretében segítik a kapitányság
turisztikai idény során felmerülő rendezvény biztosÍtasok
szolgálati ággal látnak el
megbízotti
körzeti
a
alapvettjen
munkáját. A polgárőr szervezetek
közös szolgálatot.

A

Polgárőr
Az illetékességi területen kíviili, mégis nagyon aktív partnertink azB|ső,}4otorvéd''
osáály ÍtlÍa1szervezeÍt,
egyesület, akik a Szentendre Rendőrfapitrínyság Közlekedésrendészeti
elrendelt fokozott
ellenőrzésére
jrírművek
vezetőík
és
frként u egy nyomon haladó
biztosítrásban is részt vettek'
ellenőrzések aktív résÍvevői. Emeliett több rendezvény

Együttműködés a bírósággal, ügyészséggel'

jó

kapitányságvezeto, mind

Min9
Járási Ügyészséggel a kapcsolat kifejezetten
nyomozásokban a fokozott
A
bűnügyi
tafiának'
a szakÍerületek vezetőirendsze1-es kapciolatot
korzultálunk.
is
tigvJ'"i feltigyelettel érintett ügyekben személyesen

A Szentendrei

a

Egyéb egyiittműkiidések
mert rugalmas
Kiemelt érdemel a Pilis Parke rdó Zrt-velvaló együttműködésünk,

és rendkÍvÍil

örömmel
A helyi médiríkkal való együttmúködés jó és folyamatos, kiadványainkat

fogadják és

nuretony, a vagyon elleni bűncselekmények
vonatkozásában.

és az eltúnt személyek felkutatásának

*"g"to"e'"

hasznosítjiík.
kifográstalan'

együttmiiködés
A nagyobb bevásárló központok vagyonvédelmi szolgálataival az
feladatainkban
bűnmegelőzési
alatt
idosiak
A budakalászi rcvasariáközpont áz adventi
munkánkat'
prevenciós
helyszínt biáosít és segíti az eredményes

zajlik, csakúgy, mint
A Jarási Kormányhivatallalés annak szervezeteivelkiváló együttműködés
és

a kapcsolattartás az általános
a Gyermekjóléti és Csaladsegítő Szo1gál{o\kal. Folyamatos
működő nyrgdíjasokat, szép
a
teriileten
óvodiíkkal Zs bolcsődékkel, illetve

középiskolríkkal,
korúakat tömörítő szervezetekkel.

ilr.

Összegzés, kitiizött feladatok a következő

A

Szentendrei Rendőrkapitányság
évben elért eredményeket.

időszakra

a 2018-as évben a legtöbb területen megórizte az elm'(it

volt, így a rendészeti
A köáerületi állomány feltöltöttsége kitikus, az év soránvégig kritikus

"r.JÁenv"r.

volt.
megtartása, és a teljesitménycélok eléréseigen nehéz

is nehézkes, jobb lehetőség
alacsonyabb tiszthelyettesi státuszok betöltése továbbra
be, akinek.a HSZT
megbizásával
löltjük
i'iá'''ú a magasabb beásztásokat is olyan állomány n * lehetséges'
vezetői állomány
A
elveit követve az ettoveit ező néhány évben kinev"iés"
adminisztratív leterheltsége nagyon nagy'

Az
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Törvény
Az év során az elektronikus ügyintézés és év közben az új Büntetőeljárási
működését nem
bár nem volt minden esetben zökkenőmentes, de a Rendőrkapitrínyság
bevezetése

befolyásolta.

A

javítását, valamint
2018. évben elért eredményeink megtartását,

a

még meglevő

így a ffibb célkitrízéseinka következők:
hiányosságok kijavítását tervezziii' a20l9. énb.n,

.Aszemélyisérülésseljáróközutiközlekedésibalesetekszámánakszintentartása.

.

javítása'
A közterületi állomány létszrímának növelése, az intézkedésiaktivitás

'
.

A bűnügYi eredményességszinten
A legfontosabb az

javítása'
tartása és bizonyos kategóriríkban tovább

felderítési
átlagos nyomozati idő csökkentése és a betöréses loprísok

eredményességnek növelése'

.Azigazgatásrendészetiterületeredményeinekmegőrzése.

. Az
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