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Tisztelt Képviselı Testület! 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
 
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 mőködik:  

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

illetékességi területtel. 
 
A 2005. évi LXIV. tv. Alsónémedit, Felsıpakonyt, Gyált és Ócsát sorolta be a Budapesti 
Agglomeráció területéhez tartozó települések körébe. Az agglomerációs győrőhöz való 
tartozás hatása leginkább Gyál esetében érzékelhetı és kézzelfogható, hiszen a város teljesen 
összenıtt Budapest XVIII. kerületével. Ezen települések lakosságának a száma a fıvárosból 
történı kitelepülések miatt folyamatosan növekszik, amely szintén Gyál esetében érezhetı 
leginkább. 
 
A közel 800 km2 nagyságú illetékességi területünk jelentıs tanyavilággal rendelkezik, az itt 
élı lakosság száma pedig meghaladja a 90.000 fıt, mely a Budapest területérıl történı 
kiköltözések miatt folyamatosan növekszik.  
 
Dabason jelentıs számú szlovák, míg Újhartyánon sváb nemzetiség él.  
 
A Budapest — Lajosmizse — Kecskemét vasútvonal mentén elhelyezkedı településeken         
(Gyál, Ócsa, Inárcs, Kakucs, Táborfalva és Örkény ), valamint Tatárszentgyörgyön jelentıs 
számú roma kisebbség él. A terület nagyságából, elhelyezkedésébıl adódóan jelentıs számú 
rendırkapitánysággal vagyunk határosak az alábbiak szerint: 
 
É: BRFK XVIII. Ker. Rk. és XX-XXIII ker. Rk. 
ÉK:  Monori Rk. 
K:  Ceglédi Rk. 
D: Kecskeméti Rk. 
DNY:  Kunszentmiklósi Rk.. 
NY:  Ráckevei Rk.  
ÉNY:  Szigetszentmiklósi Rk.   
 
Úthálózatunk hossza 343 km, területünkön 3 nagy forgalmú fıútvonal /M-5 autópálya 31.7 
km, 5. számú fıút 41.2 km és a 405. számú fıút 3.3 km hosszan., valamint 1 jelentıs 
forgalmat lebonyolító vasútvonal /Budapest - Lajosmizse - Kecskemét/ halad át.  
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A nemzetgazdaság szempontjából is jelentıséggel bíró ipari objektum területünkön nincs. 
Budapest közelsége, a kedvezı közlekedési viszonyok, a képzett munkaerı jelenléte és az 
önkormányzatok közremőködése következtében több gazdasági társaság létesített, illetve 
folyamatosan létesít telephelyet, ipari üzemet illetékességi területünkön /pl.: Penny Market/, 
valamint jelentıs mértékő az ipari parkok térhódítása is /pl.:  Dabas, Újhartyán, M-5 autópálya 
gyáli szakasza mentén/.  
 
A Duna folyó egykori elhagyott medrében feltárt nagy mennyiségő sóder, illetve kavics miatt 
az elmúlt idıszakban tovább folytatódott illetékességi területünkön az újabb bányák nyitása, 
illetve a meglévık bıvítése, mely leginkább Alsónémedi, Bugyi és Gyál települések területét 
érinti. A bányákhoz kapcsolódóan ipari feldolgozó üzemek is épültek /Pl.: Lasselsberger-
Knauf Kft., Duna-Bet Kft./.  
 
Ezen tényezık jelentıs mértékő gazdasági fejlıdést eredményeztek a térségben, ugyanakkor 
érezhetı volt a negatív hatásuk is: jelentısen bıvült az átmenı forgalom, mely sok esetben 
már az elviselhetetlenség határát súrolja és ennek az érintett  településeken élık több 
alkalommal hangot is adtak. Az ingázók száma jelentıs, valamint egyre gyakrabban jelennek 
meg a más kapitányság illetékességi területén élı bőnözık, bőnözıi csoportok. 
 
Területünkön található egy hadilıtér is /Dabas-Tatárszentgyörgy-Örkény-Táborfalva térsége/, 
mely jelentısége az utóbbi években megnövekedett. Korábban a KFOR és az SFOR erıkhöz 
tartozó amerikai katonák, késıbb pedig az Irakban békefenntartói feladatokat ellátó magyar 
kontingenshez tartozók kapták meg itt a szükséges kiképzést, illetve végezték a megfelelı 
lıgyakorlatot.  
 
A Magyar Honvédség is rendszeresen tart itt lıgyakorlatot. Ennek következtében rendszeresen 
le vannak zárva a lıtér menti utak, melyek a forgalom fennakadását eredményezik. 
 
Mőködési feltételeinkben nem következett be jelentıs változás, ennek ellenére a térség 
bőnügyi, közbiztonsági, közlekedésbiztonsági helyzete az elvárásoknak megfelelıen alakult.  
 
 

SZEMÉLYI, TECHNIKAI HELYZET  
 
 
Az állománytábla szerint 2010. december 31-én 117 hivatásos és 19 közalkalmazotti 
státusszal rendelkeztünk. A tényleges személyi helyzetet az alábbi táblázat tartalmazza. 
 
Rendszeresített létszám: Meglévı létszám: 
Tiszt:                                  36 Tiszt:                                       27 
Tiszthelyettes:                    81 Tiszthelyettes:                         82 
Közalkalmazott:                 19 Közalkalmazott:                      21 
Összesen::                        136 Összesen:                              130 
 
Az állomány körében a fluktuáció jelentıs volt, 9 fı hivatásos távozott és 16 fı érkezett, 3 fı 
közalkalmazott távozott és 9 fı érkezett. A hivatásos állomány életkora igen fiatal, kevés a 
nagy tapasztalattal, rutinnal rendelkezı idısebb kolléga.     
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Rendészeti Szakközépiskolából 2010-ben 7 fı érkezett, a Rendırtiszti Fıiskolán 2010. évben 
végzett hallgatók közül kapitányságunk állományába 2 fı került kinevezésre, mely közül egy 
fı azóta már áthelyezésre került más szervhez.  
 
A 8 fı új felvételt nyert közalkalmazottból 6 fı fegyveres biztonsági ırként dolgozik a Dabasi 
Rendırkapitányságon, akik a munkaügyi központon keresztül személyes meghallgatást 
követıen 78 fıbıl kerültek kiválasztásra.    
 
2010. évben, a korábbi évekhez hasonlóan, jelentıs változás az informatika területén nem 
következett be. A Serpico Közbiztonsági Alapítvány támogatásával 7 db irodai célra alkalmas 
munkaállomás került beszerzésre amortizációs csere keretében. Emiatt a számítógépparkunk 
száma (79 db) az új beszerzésekkel nem növekedett a 2010. esztendıben sem.  
   
2010-ben szinte a szolgálati gépjármővek teljes cseréje megtörtént, 10 db (lízingelt) új 
szolgálati gépkocsit kaptunk, ugyanennyi gépkocsit adtunk le. A szolgálati gépkocsik száma 
2010. december 31-én 18 db, ebbıl 15 db lízingelt, a szolgálati motorkerékpárok száma pedig 
2 db és van egy saját tulajdonú VW Transporter is. 
  
 

BŐNÜGYI HELYZET 
 

 
Kapitányságunk illetékességi területén a 2010-es évben az ENYÜBS adatai alapján 2568 
bőncselekmény vált ismertté a 2009. évi 2545-tel szemben, amely 0,9 %-os növekedést jelent 
(23 bőncselekmény). 
 
Az egyenes iktatás adatai alapján azonban csökkenés tapasztalható, ugyanis 2444 
bőncselekmény vált ismertté tavaly, míg az azt megelızı évben 2588, mely 5,5 %-os 
csökkenést jelent. (144 bőncselekmény)  
 
A nyomozás eredményességi mutatónk  49,77 % volt az elızı évi 45,7 %-kal szemben, így 
ezen kategóriában 4,07 %-os emelkedés figyelhetı meg.  
 
A bőncselekmények struktúráját tekintve továbbra is a vagyon elleni bőncselekmények a 
maghatározóak, számuk a 2010-es évben 1717 volt. Figyelemre méltó ezen a területen az a 
folyamatos és jelentısen csökkenı tendencia, amely az elmúlt 4 évben bekövetkezett, mivel 
2007-ben még 2228 bőncselekmény, 2008-ban 1757 bőncselekmény, 2009-ben 1731 
bőncselekmény vált ismertté. Fentiek alapján a vagyon elleni bőncselekmények számát 3 év 
alatt 22,94 %-kal tudtuk csökkenteni. (511 bőncselekmény) 
 
Ezen bőncselekmények aránya az összbőnözésen belül 66,86 %. 
 
A Btk. fejezetei szerinti fıcsoportokban az elızı évihez képest viszonyítva az alábbi 
változások történtek: 
 
Állam és emberiség elleni bőncselekmény nem történt. 
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A személy elleni bőncselekmények száma stagnál, hiszen a 2010-es évben 248 
bőncselekmény vált ismertté, míg a 2009-es évben 249. Az összbőnözésen belüli aránya 9,6 
%. E bőncselekmény kategórián belül a legnagyobb gyakorisággal a súlyos testi sértések 
fordulnak elı, az esetek száma 2009-ben 97 volt, míg 2010 évben egy jelentısebb (16,5 %) 
növekedést követıen 113 bőncselekmény vált ismertté. A felderítési mutatónk ezen a területen 
kiemelkedı (92,04 %), az elmúlt 5 évben mindig 90 % körüli felderítési eredményességet 
tudtunk elérni annak ellenére, hogy minden évben az egyik legmagasabb esetszámmal kellett 
dolgoznunk Pest megyében. 
 
A vagyon elleni bőncselekményeken belül a lopások száma jelentısen csökkenı tendenciát 
mutatott, a 2009-es 1048 esetrıl 2010-re 895-re (-14,6 %) csökkent a bőncselekmények 
száma. A betöréses lopások száma viszont jelentısen emelkedett (+28,5 %) 253-ról 325-re. 
 
A rablások számánál kisebb mértékő emelkedés volt megfigyelhetı, hiszen a 2009 évben 
elkövetett 17 rablással szemben 2010-ben 19 rablás elkövetése vált ismertté (+11,8 %).  
 

A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bőncselekmények száma  nagyobb 
mértékő növekedést mutat, 65-rıl 79-re emelkedett ezen bőncselekmények száma (+21,5 %). 
 
A közrend elleni bőncselekmények számában szintén nagyobb emelkedés figyelhetı meg, 
számuk 221-rıl 275-re nıtt (+24,4 %). 
 
A közlekedési bőncselekmények száma 246-ról 192-re, jelentıs mértékben csökkent (-21,95 
%), ezen belül az ittas jármővezetés  18.6 %-kal 145-rıl 118-ra csökkent.  
 
A bőnügyek településenkénti megoszlását tekintve legfertızöttebb továbbra is Gyál, ahol az 
ismertté vált összes bőncselekmény 29,4 %-át követték el (756 bőncselekmény), majd a 
rangsorban  Dabas következik, ahol 16,45 %-os az elkövetési arány (422 bőncselekmény). Ez 
az összes bőncselekmény 45,85 %-át jelenti, ugyanakkor meg kell említeni, hogy a két 
városban él a lakosság 43 %-a illetékességi területünkön. 
 
Alsónémedin az ismertté vált bőncselekmények száma 2010-ben 138 volt, amely az elızı évi 
106-hoz képest 30.2 %-os növekedést jelent.    
 
A bőncselekmények számának változása Alsónémedi nagyközségben az elmúlt 5 évben:  
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Az elmúlt 5 évben a bőncselekmények alakulását az alábbi táblázat mutatja: 
  
Bőncselekmények/év 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 
Személy elleni bcs. 4 8 11 11 19 
Testi sértés 4 8 5 5 4 
Magánlaksértés 0 0 0 0 1 
Egyéb e csoporthoz tartozó bcs.-k. 0 0 4 3 14 
Házasság, család, ifjúság és nemi 
erkölcs elleni bcs. 

4 3 2 2 1 

Közrend elleni bcs. 11 20 26 5 12 
Garázdaság 4 1 2 1 0 
Visszaélés lıfegyverrel v. lıszerrel 2 1 0 0 0 
Egyéb e. csoportba tartozó bcs.-k. 5 18 24 4 12 
Vagyon elleni bcs. 84 97 85 72 86 
Lopás 59 67 40 43 48 
Betöréses lopás 15 16 27 10 22 
Sikkasztás 1 2 1 3 4 
Csalás 2 5 8 3 5 
Jármő önkényes elvétele 1 1 2 1 3 
Egyéb e kategóriába tartozó bcs.-k. 6 6 7 12 4 
Kiemelt bcs. 2 1 0 0 2 
Emberölés  0 0 0 0 0 
Rablás  2 1 0 0 1 
Zsarolás 0 0 0 0 1 
Közlekedési bcs. 10 13 27 12 13 
Közlekedési baleset okozása 8 8 10 9 6 
Ittas jármővezetés 2 5 15 3 5 
Cserbenhagyás 0 0 0 0 0 
Egyéb e. kategóriába tartozó bcs.-k. 0 0 2 0 2 
Egyéb bcs. 6 3 2 4 5 
Összesen 121 145 153 106 138 

 
A személy elleni bőncselekmények száma jelentısen 72.72 %-kal emelkedett, 11-rıl 19-re. 
Ezen belül a testi sértések száma egy bőncselekménnyel 20 %-kal, 5-rıl 4-re csökkent.  
 
A házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs elleni bőncselekmények terén a 2-rıl 1-re 
változott, amely 50 %-os csökkenést mutat.  
 
A közrend elleni bőncselekmények száma szintén kedvezıtlenül alakult, 140 %-kal, az elızı 
évi kedvezı 5 esetrıl 12-re  emelkedett az ismertté vált bőncselekmények száma. Ezen belül 
ugyanakkor kedvezı képet mutat a garázdaság bőncselekmény alakulása tekintettel arra, hogy 
2010-ben ilyen jellegő bőncselekmény kapitányságunk elıtt nem vált ismertté.  
 
A statisztikai adatokat vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a regisztrált bőncselekmények 
legjelentısebb részét Alsónémedin is a vagyon elleni bőncselekmények képezik. E 
bőncselekményi kategóriában szintén emelkedés (+ 14 bőncselekmény +19.4 %) figyelhetı 
meg. Az összes bőncselekményeken belüli aránya 62 %, amely 2009-ben 68 % volt.   
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A kategórián belül a lopások és a dolog elleni erıszakkal elkövetett lopások (betörések) a 
meghatározók. A lopások száma 2009-hez képest 5 bőncselekménnyel emelkedett, amely 11.6 
%-os növekedést mutat. A betöréses lopásoknál már sokkal kedvezıtlenebb a kép, ugyanis a 
2009. évi 10 bőncselekményrıl 22-re emelkedett a számuk, amely szintén jelentıs 120 %-os 
növekedés.  
 
A csalások száma  a 2009. évi  3-ról  5-re, két bőncselekménnyel ( 66.6 % ) emelkedett.  
 
Jármő önkényes elvétele bőncselekmény 2009-ben 1 esetben történt, míg 2010-ben 3 ilyen 
eset volt, amely szintén komoly 200 %-os növekedést mutat.  
 
A nagyközségben 2010-ben 2 kiemelt bőncselekmény történt, mely egy-egy zsarolás illetve 
rablás volt.  
 
A közlekedési bőncselekményeken belül minimális emelkedés ( +1 bőncselekmény ) 
figyelhetı meg, amely 8.33 %-os növekedésnek felel meg. A közúti jármő ittas vezetése 
bőncselekmény vonatkozásában 66.66 %-os a növekedés, amely esetszámra levetítve a 2009. 
évi 3-ról 5-re emelkedett.   
 
A Bőnügyi Osztály létszámhelyzete közel sem ideális, ezért eddig sajnálatos módon 
lehetetlenné tette függetlenített bőnmegelızési elıadó foglalkoztatását, 2010. november 01. 
naptól olyan elıadó került a vizsgálati alosztályra, aki elsısorban ezen a területen fog 
tevékenykedni. Természetesen azért a lehetıségeinkhez mérten 2010. év elsı 10 hónapjában 
is mindent megtettünk annak érdekében, hogy csökkentsük annak esélyét, hogy az 
illetékességi területünkön élık bőncselekmények áldozatává válhassanak.   
 
Kiemelkedıen jó a kapcsolatunk az illetékességi területünkön tevékenykedı Dabas TV-vel, 
MAG TV-vel, valamint a Rádió Dabas-al, 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 6 éve mőködik a SZEM. Mozgalom, jelenleg már több mint 
350 taggal.  
 
2010-ben az elızı évekhez hasonlóan sajnos nem tudtuk biztosítani a D.A.D.A. program 
oktatását, mely nagyban segítené az általános, illetve a középiskolai oktatásban résztvevı 
ifjúság körében felhívni a figyelmet a kábítószer- az alkoholfogyasztás, a dohányzás és az 
AIDS veszélyére. Ennek oka létszámhelyzetünk volt, de a fentebb leírt pozitív személyi 
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változás remélhetıleg éreztetni fogja hatását ezen a területen is. Természetesen több iskolában 
jártunk eseti jelleggel és a fenti témakörökben elıadásokat tartottunk. Ócsa városában a 
PMRFK. Bőnmegelızési Osztálya nyújtott segítséget egy projekt megvalósításában ebben a 
témakörben.  
 
A családon belüli erıszak terjedésének megelızése érdekében folyamatosan történik a 
veszélyeztetett családok felmérése. 2010-ben az elızı évben megkötött együttmőködési 
megállapodásokban foglaltaknak megfelelıen mőködtünk együtt a területünkön mőködı 3 
Családsegítı Szolgálattal. A családon belüli bőncselekmények elkövetıinél a megelızés 
érdekében számos esetben utóellenırzést hajtottunk végre. A megelızés érdekében napi 
kapcsolatban állunk a helyi önkormányzatok gyámügyi elıadóival, a családsegítı 
szolgálatokkal, a Kisebbségi Önkormányzatokkal, a településeken mőködı védınıkkel, 
orvosokkal és az oktatási-, nevelési intézetekkel. Kölcsönösen tájékoztatjuk egymást a 
felmerülı problémákról, azok megoldási lehetıségeirıl.   
 
Folyamatosan nagy hangsúlyt fektetünk a vagyonvédelmi cégek által mőködtetett ún. csendes 
riasztó rendszerek propagálására, melyek hatékony segítséget nyújtottak abban, hogy 
területünkön a vagyon elleni bőncselekmények az elmúlt években jelentısen csökkentek.   

 
 

KÖZBIZTONSÁGI TEVÉKENYSÉG 
 
 

A beszámoló elején már szó volt arról, hogy kapitányságunk területe közel 800 
négyzetkilométer, és a lakosok száma meghaladja a 90.000 fıt. A körzeti megbízotti hálózat 
kiépítésével is megpróbáltuk elérni, hogy minél több egyenruhás kollégát tudjunk a 
közterületre vezényelni. Az Önkormányzatok szolgálati lakások biztosításával segítik, hogy 
minél több Körzeti Megbízott teljesítsen szolgálatot, jelenleg 1 hiányunk van a lehetséges 19-
bıl. 
 

Közrendvédelmi állomány intézkedési mutatóinak alakulása 
 
Az elfogások száma 103 fı volt, az elızı évi 101 fıvel szemben, ami 2.0 %-os növekedést 
jelent. 
 

Az elıállítások száma az elızı évhez képest 6.3 %-kal csökkent, 286-ról 268-ra.  
 
A közlekedési szabálysértési feljelentéseink száma 1129-rıl 1343-ra emelkedett, ami 19.0 %-
os növekedést jelent.   
 
A bírságolt személyek száma 8.1 %-kal nıtt, 1731-rıl 1871-re. A kiszabott bírságok összege 
összesen a Kapitányságon 40.2 %-kal nıtt 26.076.600 Ft.-ról 36.561.500 Ft.-ra. Az 1 fıre jutó 
átlagos bírság a Közrendvédelmi Osztályon 2010-ben 7424 Ft., 2009-ben 6.214 Ft.  
 
2010-ben az elızı évihez képest 13.3 %-kal nıtt az átkísérések száma, 465-rıl 527-re. A 
többi intézkedési mutató alakulásánál figyelembe kell venni, hogy a közterületi szolgálattól 
ezek az intézkedések vonják el legjobban az állományt. 
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A tavalyi évben a Közrendvédelmi Osztály által önállóan befejezett közlekedési balesetek 
száma a korábbi évhez képest 26.6 %-kal csökkent, 139-rıl 102-re, míg a baleseti 
helyszínelınek átadott esetek száma  17.3 %-kal csökkent, 98-ról 81-re. 
 

Az elrendelt elıvezetések száma 71.4 %-kal nıtt, 112-rıl 192-re. A végrehajtott elıvezetések 
száma 38-ról 64-re, 68.4 %-kal nıtt. Az elrendelt elıvezetések 33.3 %-át hajtottuk végre. 
 
Alkoholszondás ellenırzést 3010 alkalommal hajtottunk végre, 173.4 %-kal többet, mint 
2009-ben (1101). Átlagosan minden 18. megszondáztatott személy esetében hozott az 
ellenırzés pozitív eredményt. Az alkoholszondás ellenırzések 270 alkalommal (- 10 %) 
hoztak pozitív eredményt. A Közrendvédelmi Osztály 166 (- 18.2 %) ittas vezetıvel szemben 
kezdeményezett eljárást.  
 
212 alkalommal hajtottunk végre akciót, ami 241.9 %-os emelkedést jelent a 2009. évi 62-hez 
képest. 
 
44 alkalommal hajtottunk végre rendezvénybiztosítást, a 2009. évi 42 alkalommal szemben. A 
rendezvénybiztosítások számában 4.8 %-os növekedés figyelhetı meg. 
 
A Közrendvédelmi Osztály a 2010. évben 62 esetben tett büntetı feljelentést, 8.8 %-kal 
kevesebbet, mint 2009-ben (68). 
 
A 2010. év során a jelentıs hangsúlyt fektettünk a bírósági hatáskörő szabálysértések miatti 
eljárások kezdeményezésére. Tiltott kéjelgés 141 esetben (+ 25.9 %) kezdeményeztünk 
gyorsított eljárást. A jármővezetés az eltiltás tartama alatt szabálysértés elkövetése miatt 35 (-
34.0 %), bírósági hatáskörő tulajdon elleni szabálysértés miatt 11 (- 31.2 %), garázdaság miatt 
1 esetben kezdeményeztünk gyorsított eljárást. Összesen 188 (+ 3.9 %) gyorsított 
szabálysértési eljárás került lefolytatásra – Kapitánysági szinten – a Dabasi Városi Bíróságon.   
 
A településen 2 fı körzeti megbízott  Szadai Attila r. ftırm. és Tóth Gábor r. tzls. teljesít 
szolgálatot, akik lelkiismeretesen végzik munkájukat. A nagyközség önkormányzatától 2010-
ben is jelentıs támogatást kaptak, melyet ezúton is megköszönök. 
 
Hosszú idı óta ápolunk jó kapcsolatot a községben mőködı polgárır szervezettel, akiktıl 
2010-ben is sok segítséget kaptunk. Több alkalommal hajtottunk végre közös akciókat, 
vettünk részt közös rendezvénybiztosításokban.    
 

 
KÖZLEKEDÉS-BIZTONSÁGI HELYZET 

 
 
Kapitányságunk közlekedésbiztonsági helyzetét nagymértékben befolyásolja, hogy két 
fıútvonal és egy autópálya halad át területünkön. 
 
Alsónémedi közigazgatási területén 2010. évben 15 közlekedési baleset történt, ez az adat 
közel  - 50%-os csökkenést jelent a 2009.-es év adatával, mivel 2009-ben  28 közlekedési 
baleset történt. 
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A személyi sérüléses balesetek számában jelentıs csökkenés mutatkozik 11-ról 6-ra csökkent, 
ami 46 %-al  kevesebb a 2009. évhez képest. Halálos kimenetelő baleset az elmúlt évben 1 
történt, ez növekedést jelent, mivel  a 2009. évben nem történt halálos kimenetelő közlekedési 
baleset. 
 
Súlyos sérüléssel nem végzıdött baleset 2009. évben 2 közlekedési baleset végzıdött súlyos 
sérüléssel. A könnyő sérüléssel járó közlekedési baleseteknél is csökkenés mutatható ki a 
tavalyi évben 5 az azt megelızı évben pedig 9 ( - 45 %) járt.  
Anyagi kárral végzıdött balesetnél 9 esetben történt rendıri intézkedés az elızı évi 17 esettel 
szemben, ez  (-47 %) kevesebb mint az elızı évi. 

 
A balesetek okozóinak jármőkategória szerinti megoszlását tekintve az elmúlt év a 
következıképpen alakult: A 6 balesetbıl 5 alkalommal személygépkocsi vezetı, 1 
alkalommal kerékpáros személy volt a baleset okozója. 

 
A település területén bekövetkezett személyi sérüléses baleseteknél a baleseti okokat 
vizsgálva megállapítható, hogy az elsıdleges baleseti ok a tolatás szabályainak be nem tartása 
volt  (2 eset, a balesetek  33 %-a), majd ezt követi az elsıbbségi jog meg nem adása (1) eset, 
kikerülés szabályainak megsértése (1 eset),  sebesség nem megfelelı alkalmazása( 1 eset) ,  
egyéb ok 1 esetekben. 

 
A személyi sérüléses balesetek naponkénti megoszlását elemezve megállapítható, hogy 
baleseti szempontból a csütörtök és a péntek  a legveszélyesebb nap 4 sérüléses balesettel. 
A hétfın és kedden   1-1  személyi sérüléses baleset volt. 

  
A személyi sérüléses balesetek idıbeli megoszlását elemezve megállapítható, hogy baleseti 
szempontból a délelıtti, reggeli  (06-12 ó) a legveszélyesebb idıszak 3  sérüléses balesettel. 
Ezt követi a délutáni  idıszak (12-18) 2 személyi sérüléses balesettel és a  esti idıszak ( 18-
22)  1 balesettel. 
 
A személyi sérüléses balesetek bekövetkezési helyét vizsgálva a következı képet kapjuk. 
 
4617 sz út              1 
4604 számú út       1 
Haraszti út             1 
Dózsa Gy  tér         1 
4602   sz út            2 
 
Az 5.-ös számú fıút Alsónémedi közigazgatási területéhez tartozó szakaszán az elmúlt évben 
a következı képen alakult a baleseti helyzet: 
2010. évben a fenti szakaszon 5 személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt, 2009. 
évben ez a szám 7 volt. 
Az 5 balesetbıl 2 baleset végzıdött halállal, 3 pedig súlyos sérüléssel.    
 
Figyelemmel arra, hogy a nagyközségben az egyik legjelentısebb baleseti ok az elsıbbség 
meg nem adása mellett a sebesség nem megfelelı megválasztása, a sebességmérı berendezést 
rendszeresen üzemeltettük a település fıbb útjain. 
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Baleset-megelızési munkánk 2009. évhez képest stagnált. Heti rendszerességgel jelen 
vagyunk a Dabas Rádióban, mely lefedi a Kapitányság illetékességi területét. Riportokkal, 
közlekedési aktualitásokkal, ellenırzések, akciók eredményeinek ismertetésével színesítjük 
mősoraikat. A Rádió munkatársai készséggel állnak rendelkezésünkre, ha közérdekő 
közölnivalónk akad. 2008-ban kezdte meg mőködését a MAG televízió, újhartyáni 
székhellyel. Alkalomszerően itt is megjelenünk, inkább magazin jellegő riportokkal, 
kampányokhoz, rendezvényekhez köthetı riportokkal, mint napi aktualitásokkal. 
 
Jól sikerült vetélkedıket rendeztünk a dabasi, hernádi, újlengyeli, táborfalvai, bugyi általános 
iskolákban és az Inárcsi Nagycsaládosok Egyesületének rendezvényén, mint már évek óta. 
 
Hetente adunk tájékoztatást a Dabas Rádiónak és a Dabas Televíziónak a területen 
bekövetkezett balesetekrıl. A balesetekhez kapcsolódóan pár mondatban próbálunk segítséget 
adni ahhoz, hogy legközelebb hasonló okok miatt ne következzen be baleset. A Dabas 
Rádióval megítélésem szerint jó a kapcsolatunk, a baleset-megelızéssel kapcsolatosan több 
riportot készítettek már, illetve tudósítanak rendezvényeinkrıl, illetve alkalmanként 
stúdióbeszélgetés keretében, nagyobb témát átölelı beszélgetésekre is sor került. 
  
 

IGAZGATÁSRENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG 

 
Jelentıs változást hozott a szakterület munkájában, hogy 2009. január 01-én bevezetésre 
került az új szabálysértési számítógépes program, a Robotzsaru NEO integrált ügyviteli és 
ügyfeldolgozó rendszer. Bevezetését követıen a programot folyamatosan bıvítették, illetve  
fejlesztették. 2010-re mindenki el tudta sajátítani a program mőködését, valamint az abban 
rejlı lehetıségeket jól hasznosították a szakterületen dolgozók. 
 
A szabálysértési iktatások száma kisebb mértékben növekedett az elızı évihez képest  ( 2009-
ben 3192 db. iktatás történt), míg 2010-ben az ügyiratszám 3280-ra emelkedett (+ 88 db.), 
mely +2.75 %-os növekedést jelent. Ezzel az ügyiratszámmal a 6. helyen állunk Pest megyén 
belül. 2525 fıvel szemben  84.796.000 Ft-. pénzbírság kiszabására került sor.  Az átlagbírság 
összege 33.490 Ft.-/fı.  ( 2009-ben 2578 fıvel szemben 89. 240. 000 Ft.- pénzbírság 
kiszabására került sor, az átlagbírság 34.616 Ft.- volt). Megfigyelhetı, hogy mind a kiszabott 
bírság összege, mint pedig az átlagbírság összege minimális mértékben csökkent az elmúlt 
évhez képest. Ennek okai az alábbi tényekre vezethetı vissza: 

- a feljelentések számán belül csökkent a nagyobb bírsággal sújtható kiemelt 
szabálysértések aránya, 

- az elıadók kicsit visszafogottabban állapították meg a büntetések mértékét. 
- sok szabálysértési feljelentés érkezett olyan esetekben, amikor az eljárás alá vont 

személlyel szemben közigazgatási bírság kiszabása ügyében indult eljárás, mert 
ezekben az esetekben a törvényi elıírás miatt csak figyelmeztetést, illetve önálló 
intézkedésként jármővezetéstıl való eltiltást lehetett alkalmazni,  

  
Az átlagbírság tekintetében a 3. helyen állunk Pest megyén belül.  
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A vezetıi engedélyek visszavonásának, illetve a vezetéstıl való eltiltásoknak a száma 
csökkent az elızı évhez képest: 648 esetben éltünk ezzel az intézkedéssel, mely –12,6 %-os 
csökkenést jelent. A csökkenés ellenére ez a szám a megyében alkalmazott összes eltiltás 
16,38 %-át jelenti. (2009-ben 741 volt). A csökkenés mértéke az alábbi okokkal 
magyarázható: a szabálysértési feljelentéseken belül csökkent a kiemelt szabálysértések 
aránya – ez alapvetıen befolyásolta az átlagbírság alakulását is -, így kevesebb esetben lehetett 
alkalmaznia jármővezetéstıl való eltiltást, másrészt több eljárás alá vont személy az eltiltás 
tartama alatt vezetett, így velük szemben újabb eltiltást nem lehetett alkalmazni a 
szabálysértési eljárások során. Az eltiltások alkalmazása terén (a lehetséges esetek 86.3 %-a) 
az elızı éveknek megfelelıen továbbra is az élmezınyben, a 3. helyen állunk Pest megyében. 
Negatívan befolyásolta ennek az adatnak az alakulását azon tény is, hogy közigazgatási eljárás 
megindításakor a külföldi eljárás alá vont személy esetében nem tudtunk élni a  
jármővezetéstıl való eltiltás intézkedés alkalmazásával. Megítélésem szerint a csökkenı 
statisztikai adatok ellenére kellı szigorral léptünk fel a kiemelt közlekedési szabálysértést 
elkövetıkkel szemben: ezt támasztja alá azon tény is, hogy a magas számú és arányú eltiltás 
alkalmazása mellett a kiemelt szabálysértéseknél magas az átlagbírság összege is: 59.400 Ft/fı 
( 2009-ben 58.688 Ft/fı  volt), mely a 6. legmagasabb érték  Pest megyében. 
 
 A jelentıs számú vezetéstıl eltiltás mellett büntetıpontok kiszabására is sor kerül, melyre 
2010-ben 350 fı esetében került sor, míg 2009-ben 398 fıvel szemben szabtunk ki 
büntetıpontot. Itt is csökkenés volt megfigyelhetı  (-12,1%). A csökkenés oka is a korábban 
már említett okokra vezethetı vissza. 
 
Új feladatként jelentkezett a szakterületen, hogy a jogszabályi változások következtében a 
tulajdon elleni szabálysértések, illetve a feloszlatott társadalmi szervezettel kapcsolatos 
szabálysértések elıkészítı eljárásának lefolytatása ismert elkövetı esetén az 
Igazgatásrendészeti Osztály feladatkörébe került. Összesen 20 db. ilyen ügyet kaptunk, ezek 
közül 9 esetben kellett elıkészítı eljárást lefolytatnunk, 11 esetben pedig gyorsított bíróság elé 
állítást hajtottunk végre és tevékenyen részt vettünk az ügyirat feldolgozásában. 
 
Bírósági hatáskörbe tartozó szabálysértések ügyében végrehajtásra 32 db. ügyiratot kaptunk. 
 
A szabálysértési szakterületet érintı jogszabályok szinte az egész év során folyamatosan 
változtak, melyeket nyomon követtünk és azokat a napi munkavégzés során alkalmaztuk is. 
Ezzel kapcsolatosan nem volt nehéz dolgunk, hiszen a megyei szakirányítás folyamatosan 
tájékoztatott azokról bennünket és a megfelelı útmutatással is ellátott. 
 
Az év során a jelentıs hangsúlyt fektettünk a gyorsított bíróság elé állításokra, mely 
eredményességének elısegítése érdekében szakmai segítséget nyújtottunk a közrendvédelmi 
szakterületen dolgozóknak, valamint magunk is részt vettünk különbözı akciókban a tiltott 
kéjelgés visszaszorítása érdekében.  
2010-ben 188 fıvel szemben képviseltük a rendırhatóságot gyorsított bíróság elé állítás során 
(2005-ben 74 fı, 2006-ban 84 fı, 2007-ben 42 fı, 2008-ban 81 fı, 2009-ben 181 fı), mely 
+3,86 %-os növekedést jelent az elızı évihez képet.  
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Az esetek döntı többségét a tiltott kéjelgés miatt indított eljárás képezte: 141 fı (2008-ban 66 
fı, 2009-ben 112 fı), ezt követte a jármővezetés az eltiltás tartama alatt szabálysértés 
elkövetése: 35 fı (2008-ban 13, 2009-ben 53 fı), terménylopás szabálysértés elkövetése miatt 
nem indult eljárás 2008-ban 2 fı, 2009-ben 16 fı.). Tulajdon elleni szabálysértés miatt 11 
fıvel, garázdaság szabálysértés miatt 1 fı szemben indítottunk gyorsított eljárást. A bírósággal 
továbbra is nagyon jól együtt tudtunk mőködni és minden esetben sikerült az általunk 
kezdeményezett gyorsított eljárást lefolytatni. 
 
Az Igazgatásrendészeti Osztály nyilvántartásában összesen 2184 db. lıfegyver szerepel.  
(2006-ban 2331 db., 2007-ben 2317 db., 2008-ban 2301 db., 2009-ben 2226 db. fegyver volt) 
 
A nyilvántartott jogi személyek száma: 11. (ebbıl 8 rendelkezik lıfegyverrel, 1 csak lıteret 
üzemeltet, 1 csak tagsággal rendelkezik)  
 
Jogi személyeknél lévı fegyverek száma:  57 db. 
 
Természetes személyeknél lévı fegyverek száma: 2127 db. 
 
Az év során kisebb mértékben csökkent a fegyvertartási engedéllyel rendelkezı természetes 
személyek, illetve a náluk lévı fegyverek száma. Ez a következı okokra vezethetı vissza: 

• engedélyes elhalálozása, 
• engedélyes más hatóság illetékességi területére költözött, 
• fegyverek leadása selejtezésre, 
• fegyvertartási engedély visszavonása, 
• fegyverek eladása a tartási költségek növekedése miatt. 

 

Fegyverrel rendelkezı természetes személyek száma: 788 fı, míg 2009-ben 825 fı volt, 
akiknél összesen 2127 db. lıfegyver szerepel a nyilvántartásban.  
 
A flóbert fegyverek tartását az új jogszabály engedélyhez köti. Eddig összesen 84 fı részére 
adtunk ki tartási engedélyt. ( 2004-ben 7 fı, 2005-ben 29 fı, 2006-ban 48 fı részére ) 
2007-ben, 2008-ban és 2009-ben és 2010-ben nem adtunk ki flóbert tartására engedélyt. 
 
Gáz- riasztó fegyver viselését ez idáig 489 fı részére engedélyeztük, 2010-ben 43 fı részére.  
(2005-ben 164 fı, 2006-ban 89 fı, 2007-ben 42 fı, 2008-ban 59 fı, 2009-ben 135 fı részére 
adtunk ki viselési engedélyt).  
 
Európai Lıfegyvertartási Engedélyt 2010-ben 12 fı részére állítottunk ki. (2004-ben 3 fı, 
2005-ben 12 fı, 2006-ban 5 fı, 2007-ben 20 fı, 2008-ban 7 fı, 2009-ben 6 fı kérelmezı volt). 
 
Fegyver kiviteli engedélyt 2010-ben 2 fı részére állítottunk ki (2004-ben 3 db., 2005-ben 1 
db., 2006-ban 8 db, 2007-ben 3 db.2008-ban 3 db., 2009-ben nem volt). 
Összesen 98 fı természetes személy (van aki több fegyverre is!) adott be kérelmet 
megszerzési engedélyre. A kérelmeknek helyt adtunk, így összesen 150 db. megszerzési 
engedély kiadására került sor. Jogi személy nem nyújtott be kérelmet megszerzési engedély 
iránt. (2007-ben 1 kérelem volt, 2008-ban nem volt kérelem, 2009-ben 3 db. kérelem volt).  
 
Fegyvertartási engedély visszavonása: 11 fı esetében került sor (2006-ban 4 fı, 2007-ben 6 
fı, 2008-ban 3 fı, 2009-ben 3 fı)  
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Személy- és vagyonıri szakterületen 44 vállalkozás engedélyezésére került sor (2006. II. 
felében 54 db., 2007-ben 24 db., 2008-ban 20 db., 2009-ben 48 db.), ebbıl 10  társas (2006-
ban 20 db., 2007-ben 10 db., 2008-ban 13 db., 2009-ben 8 db. személy- és vagyonır ill.. 
magánnyomozó) és  34 egyéni vállalkozás (2006-ban 34 db., 2007-ben 14 db., 2008-ban 7 db., 
2009-ben 40 db. személy- és vagyonvédelmi magánvállalkozást engedélyeztünk), míg 
magánnyomozói szakterületen nem került sor engedély kiadására (2006-ban  1 db. társas 
vállalkozás lett engedélyezve, 2007-ben, 2008-ban és 2009-ben nem lett engedélyezve). 
 
 

ÖSSZEGZÉS 
 
Tisztelt Képviselı Testület! 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
     
A Pest Megyei Rendır-fıkapitányság egyik fı célkitőzése, hogy a rendırség az eredményes és 
hatékony mőködése mellett minél jobban megfeleljen a lakosság, illetve a civil szervezetek 
által támasztott követelményeknek, elvárásoknak. Úgy gondolom, hogy kapitányságunk – a 
kedvezıtlen feltételek mellett – az 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. 
E tendencia továbbvitele a 2011-es év egyik fı célkitőzése kell hogy legyen mind a vezetık, 
mind a végrehajtó állomány részérıl. Úgy gondolom, hogy a 2010. évet – az objektív 
tényezıket is figyelembe véve – sikeresnek nevezhetjük, hiszen munkánkat a negatív 
belpolitikai viszonyok, a tovább szőkülı anyagi keretek és a növekvı követelmények mellett, 
a rendırség átszervezése kapcsán fellépı bizonytalanság közepette is eredményesen végeztük.  
 
Biztosíthatom Önöket, hogy a kapitányságunk személyi állománya ahogyan eddig is, úgy a 
jövıben is legjobb tudásának megfelelıen, a lakosság érdekeit egyre jobban 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, 2011. február 12. 
 
 
 

           Dr. Farkas László r. alezredes 
                                rendırségi fıtanácsos 
                                  kapitányságvezetı                                             


