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Bevezetés 
 
A Dabasi Rendırkapitányság illetékességi területéhez 15 település tartozik az alábbi 
megoszlásban: 4 város /Dabas, Gyál, Örkény és Ócsa /, 2 nagyközség /Alsónémedi és Bugyi/, 
valamint 9 község /Felsıpakony, Hernád, Inárcs, Kakucs, Pusztavacs, Tatárszentgyörgy, 
Táborfalva, Újhartyán és Újlengyel/. 
 
A Rendırkapitányság szervezeti egységén belül 2 rendırırs mőködött:  

- Gyáli Rendırırs – Gyál és Felsıpakony, 
- Örkényi Rendırırs – Örkény, Hernád, Pusztavacs, Tatárszentgyörgy, Táborfalva 

illetékességi területtel. 
- 2013. február 1-én kezdte meg mőködését az Ócsai Rendırırs – Ócsa, Bugyi, 

Alsónémedi illetékességi területtel.  
 
 

Bőnügyi helyzet  
 
Az egyenes iktatás adatai alapján 2290 bőncselekmény vált ismertté tavaly a Dabasi 
Rendırkapitányság illetékességi területén, míg az azt megelızı évben 2416, mely 5,2 %-os 
csökkenést jelent. (126 bőncselekmény)  
 
A nyomozás eredményességi mutatónk  47,42 % volt az elızı évi 41,54%-kal szemben, így 
ezen kategóriában 5,88 %-os emelkedés figyelhetı meg.  
 
Kapitányságunk területén az ismertté vált bőncselekmények döntı többsége évrıl-évre az 
országos és megyei arányoknak megfelelıen vagyon elleni bőncselekmény, mely fıként 
lopásokból és betöréses lopásokból tevıdik össze. E kategóriákon belül elsısorban a 
falopások, besurranásos lopások, valamint a lakásbetörések, gépkocsi feltörések a jellemzıek.  
 
Bíróság elé állítások száma 2012-ben 216 volt, mely az elızı évi 100 esettel szemben jelentıs 
(+116%) emelkedést mutat, ezen eredménnyel Pest megyében a Dabasi Rendırkapitányságon 
volt a legmagasabb a bíróság elé állítások száma. 
 
Alsónémedin az ismertté vált bőncselekmények száma 2012-ben 126 volt, amely az elızı évi 
179-hez képest 26.9 %-os csökkenést jelent.    
 
A bőncselekmények számának változása Alsónémedi az elmúlt 6 évben:  
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Az elmúlt 6 évben a bőncselekmények alakulását az alábbi táblázat mutatja: 
  
Bőncselekmények/év 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 
Személy elleni bcs. 8 11 11 19 15 14 
Testi sértés 8 5 5 4 2 8 
Magánlaksértés 0 0 0 1 0 2 
Egyéb e csoporthoz tartozó bcs.-k. 0 4 3 14 13 3 
Házasság, család, ifjúság és nemi 
erkölcs elleni bcs. 

3 2 2 1 5 3 

Közrend elleni bcs. 20 26 5 12 7 10 
Garázdaság 1 2 1 0 1 1 
Visszaélés lıfegyverrel v. lıszerrel 1 0 0 0 0 1 
Egyéb e. csoportba tartozó bcs.-k. 18 24 4 12 6 6 
Vagyon elleni bcs. 97 85 72 86 73 76 
Lopás 67 40 43 48 44 52 
Betöréses lopás 16 27 10 22 15 11 
Sikkasztás 2 1 3 4 2 2 
Csalás 5 8 3 5 7 4 
Jármő önkényes elvétele 1 2 1 3 2 2 
Egyéb e kategóriába tartozó bcs.-k. 6 7 12 4 3 5 
Kiemelt bcs. 1 0 0 2 1 1 
Emberölés  0 0 0 0 0 0 
Rablás  1 0 0 1 0 0 
Zsarolás 0 0 0 1 1 1 
Közlekedési bcs. 13 27 12 13 6 20 
Közlekedési baleset okozása 8 10 9 6 1 1 
Ittas jármővezetés 5 15 3 5 5 18 
Cserbenhagyás 0 0 0 0 0 0 
Egyéb e. kategóriába tartozó bcs.-k. 0 2 0 2 0 1 
Egyéb bcs. 3 2 4 5 4 5 
Összesen 145 153 106 138 109 126 

 
A személy elleni bőncselekmények száma minimálisan, 1 esettel (- 6.66 %) csökkent, 15-rıl 
14-re. Ezen belül a testi sértések száma  2-rıl 8-ra emelkedett (+400%).  
 



Csökkenés tapasztalható a házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs elleni bőncselekmények 
terén, ahol 5-rıl 3-re változott a bőncselekmények száma, amely jelentıs, 40 %-os  
csökkenés.   
 
A közrend elleni bőncselekmények elemzése során megállapítható, hogy az ilyen jellegő 
bőncselekmények számában 42.85 %-os  növekedés tapasztalható, ugyanis az esetszám 7-rıl 
10-re emelkedett.   
 
A statisztikai adatokat vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a regisztrált bőncselekmények 
legjelentısebb részét Alsónémedin is a vagyon elleni bőncselekmények képezik. E 
bőncselekményi kategóriában kisebb mértékő emelkedés figyelhetı meg az elızı évhez 
képest (+ 4.1%), ugyanis 3 bőncselekménnyel több  történt, mint egy évvel korábban.  Az 
összes bőncselekményeken belüli aránya 60.31 %, amely 2011-ben 66.97 % volt.   
 
A kategórián belül a lopások és a dolog elleni erıszakkal elkövetett lopások (betörések) a 
meghatározóak. Lopást 52-t követtek el az elızı évi 44 esettel szemben , amely 18.18 %-os 
növekedést jelent, de a betöréses lopások számánál is az elızı évhez képest kedvezıbb a 
helyzet, ugyanis 2012-ben 11 ilyen jellegő bőncselekményt követtek el, szemben a 2011. évi 
15 bőncselekménnyel, amely 26.66 %-os csökkenést mutat. 
 
A csalások száma a 2011. évi  7-rıl - közel a felére - 4-re csökkent. 
 
Alsónémedin  2012-ben egy kiemelt bőncselekmény történt, amely zsarolás bőntette volt.  
 
A közlekedési bőncselekmények számában 333.33 %-os emelkedés tapasztalható, mivel a 
korábbi 6-ról  2012-ben 20-ra emelkedett azok száma. 
 
A közlekedési bőncselekményeken belül nıtt a közúti jármő ittas vezetése bőncselekménye, 
hiszen itt 5-rıl  360 %-al , 18-ra emelkedett az ismertté vált esetek száma 2012-ben, 
ugyanakkor a közúti baleset okozása tekintetében stagnálás tapasztalható: 2011-ben és 2012-
ben egyaránt 1-1 eset fordult elı.   
 
Kiemelkedıen jó a kapcsolatunk az illetékességi területünkön tevékenykedı Dabas TV-vel, 
MAG TV-vel és PÁTRIA TV-vel, valamint a Rádió Dabas-sal, melyek nem csak Dabason, 
hanem a környezı településeken is sugározzák mősoraikat. A Dabas TV-vel évek óta 
Együttmőködési megállapodás szabályozza munkánkat melynek keretében a 
Rendırkapitányság sajtóreferense heti rendszerességgel bőnügyi vonatkozású tájékoztatást is 
ad a televízió ún. „SZIRÉNA” címő mősorában az illetékességi területünkön történt 
eseményekrıl és azok tanúságairól, mely adást több alkalommal is megismétel a TV. Ennek 
következtében a lakosság tájékoztatást kap a város és vonzáskörzetének bőnügyi helyzetérıl. 
Ugyanakkor lehetıségünk van arra is, hogy egy-egy esetben a szakterület vezetıi, illetve 
beosztottjai nyilatkozzanak az éppen idıszerő kérdésekrıl, felmerülı problémákról és 
személyesen adjanak tanácsot annak érdekében, hogy minél kevesebben váljanak 
bőncselekmény áldozatává. 
 
Az úgynevezett „SZEM” /Szomszédok Egymásért Mozgalom/ kialakítása és szélesebb körben 
történı elterjesztése céljából a Polgármesteri Hivatalokkal történı kapcsolatfelvételeken kívül  
a Dabas TV fenti mősorában hívtuk fel a figyelmet azokra az elınyökre melyek ezen 
mozgalomban résztvevı lakosok biztonságérzetét pozitív irányban befolyásolhatják. Nagyon 
jó példa erre Gyál városa, ahol 7 éve mőködik a SZEM., jelenleg már több mint 500 taggal.  



 
Az áldozatvédelmi és bőnmegelızési munkát egy munkatársunk végzi, egyéb teendıi ellátása 
mellett, de munkáját a körzeti megbízottak is segítik.  
 
Az Iskola rendıre program keretében több településen rendszeres a rendırök jelenléte 
iskolákban, spontán és szervezett formában is kapcsolatot tartanak a diákokkal, a felmerült 
problémákra igyekeznek megoldást találni.  
 
A helyi fórumokon, illetve a regionális televíziókban és rádióban is megjelentetjük az aktuális 
felhívásainkat, prevenciós anyagainkat. Pozitív fogadtatása volt a védınıi szolgálatokhoz 
eljuttatott írásos tájékoztatásoknak is.  
Az áldozattá válás oka sok esetben a családokban uralkodó rossz szociális és mentális helyzet, 
vagyon elleni bőncselekmények esetén pedig gyakran megfigyelhetı a körültekintés, 
óvatosság hiánya, és a mai társadalomra jellemzı környezet iránti közömbösség. 
 
Az idısek áldozattá válásának megelızésére tett intézkedésekkel kapcsolatban elmondható, 
hogy az idısügyi jelzırendszer jól kiépített, hozzáférhetı. Az illetékességi területünkhöz 
tartozó 15 település 3 kistérségi szociális intézménybe tömörült, a 3 intézménynél összesen 
400 pánikriasztó igénybevételére van lehetıség, részben ingyen, részben csekély térítésért, 
amivel a lakossági igények jelenleg nagyrészt kielégíthetıek.  
 

Közrendvédelmi tevékenység 
 
2012. évben az elızı évekhez viszonyítva az intézkedési aktivitás az alábbiak szerint 
alakult 
 
Elfogások: Az elfogások száma 160 fı volt, az elızı évi 129 fıvel szemben, ami 24 %-os 
növekedést jelent.  

 
Elıállítások: Az elıállítások száma az elızı évhez képest 3 %-kal növekedett, 361-rıl 372-
re.  
 
Biztonsági intézkedések: Biztonsági intézkedésre 2012-ben 61 alkalommal került sor, 79,4 
%-kal több alkalommal, mint 2011-ben (34).  

 
Feljelentések: A szabálysértési feljelentéseink száma 46,2 %-kal 1114-rıl 599-re csökkent. A  
szabálysértési feljelentések számának csökkenése összhangban van azzal az elvárással, hogy a 
szabálysértés miatti intézkedéseket a helyszíni bírságolás irányába kell eltolni. A 
csökkenésnek további oka a helyszíni bírságolás lehetıségének a kiterjesztése.  
 
Helyszíni bírság: A bírságolt személyek száma 18,7 %-kal nıtt, 2.446-ról 2.904-re.  
 
Átkísérések: Kapitánysági szinten 713 (11 %-os csökkenés 801-rıl) átkísérés került 
végrehajtásra, melynek 77,7 %-át hajtotta végre a Közrendvédelmi Osztály. 
 
Balesetek: A tavalyi évben a közrendvédelmi állomány 161 közlekedési balesetnél 
intézkedett, míg 2011-ben 204 balesetnél volt szükség rendıri intézkedésre. Az önállóan, 
járırök által befejezett közlekedési balesetek száma 8, míg a baleseti helyszínelınek átadott 
balesetek száma 153 volt.  
 



Elıvezetések: Az elrendelt elıvezetések száma 33,9 %-kal csökkent, 127-rıl 84-re. A 
végrehajtott elıvezetések száma 51-rıl 39-re, 23,5 %-kal csökkent. Az elrendelt elıvezetések 
46,4 %-át hajtottuk végre. 2011-ben 40,1 %-át.  
 
Szonda alkalmazása: Alkoholszondás ellenırzést 4.820 alkalommal hajtottunk végre, 75,8 
%-kal többet, mint 2011-ben (2.742). Átlagosan minden 28. megszondáztatott személy 
esetében hozott az ellenırzés pozitív eredményt.  
 
Rendezvénybiztosítások: 48 alkalommal hajtottunk végre rendezvénybiztosítást, ami 9,1 %-
kal több, mint 2011-ben (44).  
 
Büntetı feljelentések: A közrendvédelmi állomány 2012. évben 188 esetben tett büntetı 
feljelentést, 38,2 %-kal többet, mint 2011-ben (136).  
 
Közigazgatási bírság: Közigazgatási bírságot 290 fıvel szemben szabott ki a közterületi 
állomány, melyek között 107 fı ittas vezetı, 181 fı biztonsági öv használatának elmulasztása, 
illetve 2 fı részére tilos áthaladás miatt került kiszabásra a bírság.  
 
Gyorsított szabálysértési eljárás 2012. évben 191 került lefolyatásra, mely 33,2 %-kal 
kevesebb a 2011. évhez viszonyítva (286).  
 
A gyorsított eljárásra 149 esetben tiltott kéjelgés, 22 esetben tulajdon elleni, 19 esetben 
jármővezetés az eltiltás tartama alatt, míg egy esetben garázdaság szabálysértés miatt került 
sor.  
 
A gyorsított bírósági eljárások számának csökkenése a jogszabályi változással magyarázható, 
ugyanis a 2012. évi II. törvény 2012. április 15-e óta lehetıvé teszi a bírósági hatáskörő 
szabálysértési eljárások helyszíni bírságolását. 
 
A településen teljesítenek szolgálatot Tóth Gábor r. fıtörzszászlós és  Szadai Attila r.  
fıtörzsırmester körzeti megbízottak, akik munkájukat nagy odaadással, lelkiismeretesen 
végzik.   
 
Hosszú idı óta ápolunk jó kapcsolatot a településen mőködı polgárır szervezettel, akitıl 
2012-ben is sok segítséget kaptunk. Több alkalommal hajtottunk végre közös akciókat, 
vettünk részt közös rendezvénybiztosításokban.   
 

Közlekedésrendészeti tevékenység 
 
 
Kapitányságunk közlekedésbiztonsági helyzetét nagymértékben befolyásolja, hogy két 
fıútvonal és egy autópálya halad át területünkön. 
 
Alsónémedi közigazgatási területén 2012. évben  13 közlekedési baleset történt, mely jelentıs 
mértékő csökkenést jelent az elızı évi  21-es baleseti számhoz képest (- 38.1 %).  
 
A személyi sérüléses balesetek számában csökkenés tapasztalható, hiszen amíg 2011-ben 
kilenc baleset történt, addig az elmúlt évben ez a számadat 6-ra csökkent, amely 33.33%-os 
csökkenésnek  felel meg.  
 



Halálos kimenetelő baleset 1 esetben történt 2012-ben, míg 2011-ben nem volt Alsónémedi 
területén halálos kimenetelő közlekedési baleset.  
 
2012-ben súlyos sérüléses közlekedési baleset nem történt, mely jelentıs mértékő csökkenést 
jelent az elızı évi 3 esethez képest.  
 
A könnyő sérüléssel járó közlekedési baleseteknél  csökkenés  tapasztalható, ugyanis a 2011. 
évi 6 könnyő sérüléssel végzıdött balesethez képest az elmúlt évben 5 balesetben volt könnyő 
sérült ( - 20 % ).  
 
Anyagi kárral végzıdött balesetnél 7 esetben történt rendıri intézkedés, mely megegyezik az 
elızı évivel.  
 
A baleseti okokat vizsgálva megállapítható, hogy 3-3 balesetnél az elsıbbségi szabályok be 
nem tartása, a sebesség nem megfelelı megválasztása, illetve követési távolság be nem tartása 
okozta a balesetet. 1-1 esetben a nem az út vonalvezetésének megfelelı jármővezetés, a 
tolatás illetve a kikerülés szabályának a megsértése valamint az út menetiránya szerinti bal 
oldalának az indokolatlan igénybe vétele jelentette a baleset okát. Örvendetes tény, hogy az 
ittasság, mint másodlagos baleseti ok egy esetben sem merült fel a 13 közlekedési baleset 
során, mely jelentıs mértékő csökkenést jelent az elızı évi 6 esethez képest.  
 
Hét közlekedési baleset történt lakott területen belül és 6 lakott területen kívül.  
 

Igazgatásrendészeti tevékenység 
 
A szabálysértési iktatások száma jelentıs mértékben csökkent az elızı évihez képest. (2011-
ben 2619 db iktatás történt) 2012-ben az ügyiratszám 1917-re csökkent (- 702 db), mely -26,8 
%-os csökkenést jelent. Ezzel az ügyiratszámmal a 5. helyen állunk Pest megyén belül .  
 
A vezetıi engedélyek visszavonásának, vezetéstıl való eltiltásoknak a száma jelentıs 
mértékben csökkent az elızı évhez képest: 219 esetben éltünk ezzel az intézkedéssel, mely –
42,07 %-os csökkenést jelent. (2011-ben 379 eltiltás volt). Az eltiltások alkalmazása terén az 
elızı éveknek megfelelıen továbbra is az élmezınyben, az 1. helyen állunk Pest megyében. 
 
Fegyver ügyintézés terén az iktatások száma 2011. évhez képest megemelkedett 2012. évben, 
az ügyiratszám így 2451 db lett. 
Jogi személyek: 10 db (4 db Kft., 6 db sportegyesület).  
Illetékességi területünkön 8 lıtér található.  
 
Személy- és vagyonvédelem, magánnyomozás  
508 db igazolvány legyártására került sor (2011-ben 581 db), ebbıl 499 db személy- és 
vagyonıri igazolvány (2011-ben 572 db),  3 db magánnyomozói igazolvány (2011-ben 7 db),  
6 db vagyonvédelmi rendszerszerelı (2011-ben 2 db). 
Személy- és vagyonıri szakterületen 9 új társas vállalkozás engedélyezésére került sor (2011-
ben 16 db), egyéni vállalkozás engedélyezésére nem került sor, megújítások száma: 9 db 
társas vállalkozás és 8 db egyéni vállalkozói engedély  
 
2012. december 28 – 2012. december 31. közti idıszakra vonatkozóan pirotechnikai 
forgalmazási engedélyt illetékességi területünkre a PMRFK Igazgatásrendészeti Osztálya 7 
darabot adott ki. Pirotechnikai termék felhasználásával kapcsolatos bejelentés 3 db volt 



(2011-ben 8 db). 2012-ben 11 db kérelmet nyújtottak be figyelmeztetı jelzés felszerelésének 
és használatának engedélyezése érdekében. 

 
Együttmőködés 

 
A társszervekkel az év folyamán folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, különféle akciók 
keretén belül az összehangolt feladatok végrehajtása érdekében a szükséges egyeztetéseket 
megtettük. A helyi bírósággal, ügyészséggel, valamint az önkormányzatokkal a kapcsolat 
jónak mondható, kölcsönösen segítjük egymás érdemi munkáját, az utóbbival kapcsolatosan 
külön említést érdemel a 2012. évben (Ócsa Város Önkormányzata, Bugyi Nagyközség 
Önkormányzata és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata) lakosságorientált koncepció 
alapján megkötött támogatási szerzıdés.  Az ennek keretében végrehajtott migrációs 
ellenırzések során március – október hónap közti idıszakban 8 alkalommal (hét órában 6 
fıvel, 2 db. szolgálati gépjármővel) hajtottunk végre akciót Alsónémedi területén, melyek 
során 569 külföldi állampolgár igazoltatására került sor. Az ellenırzések végrehajtására több 
esetben a társszervek – NAV, Munkafelügyelıség, ÁNTSZ   - bevonásával került sor.  
 
Az illetékességi területünkön lévı 14 polgárır egyesület közül 2012. évben 5 egyesülettel 
történt meg az írásos megállapodás megkötése, mely egyesületekkel a törekvéseink azonosak, 
az együttmőködések elérik céljaikat.    
 
A közterület felügyelıkkel, mezıırökkel történı együttmőködés összehangolt, közös 
szolgálatok ellátása gyakori.  
 

Hivatali tevékenység 
 

 
Az év elején a létszámbıvítés miatt a PMRFK Informatikai Osztálya 2 db plusz 
számítógéppel segítette ki a kapitányságot. Összesen 13 db multifunkcionális eszközzel 
rendelkezik (13-ból 1 db színes nagyteljesítményő), ebbıl 9 db 2012. évben érkezett a Ricoh 
Aficio eszközök kiváltása után.  
A nagy leterheltség miatt a 13 eszközbıl 2 db eszköz pluszban érkezett a Kapitányságra az év 
során.  
 
 

ÖSSZEGZÉS 
 
Tisztelt Képviselı Testület! 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
 
A Dabasi Rendırkapitányság egyik fı célkitőzése, hogy rendırei az eredményes és hatékony 
mőködés mellett minél jobban megfeleljenek a lakosság, illetve a civil szervezetek által 
támasztott követelményeknek, elvárásoknak. Úgy gondolom, hogy kapitányságunk a nehéz 
körülmények között egész évben nyújtott egyenletes jó teljesítményével, az 
önkormányzatokkal és a társadalmi szervezetekkel való együttmőködéssel, valamint a 
lakossággal folytatott párbeszéddel eleget tett ezen elvárásoknak.  
Munkánkat a hatályos jogszabályok és normák betartása, valamint a megyei szakirányítás 
mellett önállóan végeztük, jó színvonalon.  



Az elért eredmények fokozása és azok továbbvitele a 2013-as év egyik fı célkitőzése kell 
hogy legyen mind a vezetık, mind a végrehajtó állomány számára.  
 
Biztosíthatom Önöket, hogy a kapitányságunk személyi állománya, ahogyan eddig is, úgy a 
jövıben is legjobb tudásának megfelelıen, a lakosság érdekeit maximálisan szem elıtt tartva 
végzi feladatait. 
 
Kérem, hogy a beszámolómat vitassák meg, tisztelettel fogadom azzal kapcsolatos 
kérdéseiket, észrevételeiket, javaslataikat, melyekkel a jövıben is segítik munkánkat. 
 
 

 
 
Dabas, 2013. április 19. 
 
 
 
         Kocsis István r. alezredes  
               kapitányságvezetı  


