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ELŐTERJESZTÉS 

A képviselő-testület 2020. szeptember 30-i ülésére: 

Az Esztergomi Rendőrkapitányság beszámolója 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Esztergomi Rendőrkapitányság vezetője elkészítette és megküldte a képviselő-testület 

részére a 2019. évi Mogyorósbánya község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság 

érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját.  

 

 

Javaslom a beszámoló elfogadását, egyben kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az 

alábbi határozatot fogadja el: 

 

 

 

…./2020. (IX. 30.) Kt. határozat 

 

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Esztergomi 

Rendőrkapitányság beszámolóját elfogadja.  

 

Felelős: Havrancsik Tibor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

Havrancsik Tibor 

          polgármester 
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B E S Z Á M O L Ó 
 

 

 

 

 

 

 

Mogyorósbánya község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esztergom, 2020. szeptember 22. 

 

 



- Tisztelt Képviselő-testület, Tisztelt Polgármester Úr! 

-  

- A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4.) bekezdésében 

meghatározott kötelezettségemnek eleget téve Mogyorósbánya község közbiztonsági 

helyzetéről, a közbiztonság javítása érdekében tett intézkedéseinkről, az ezzel 

összefüggő feladatainkról szóló tájékoztatómat az alábbiak szerint terjesztem elő. 

 

I. BEVEZETÉS 

 
 

Az Esztergomi Rendőrkapitányság (a továbbiakban: kapitányság) területi és lakossági adatai 

az elmúlt évben nem változtak.  

 

A 2019. évre előírt szakmai célkitűzéseink számos feladatot határoztak meg számunkra, 

miszerint:  

Az Európa Parlament tagjainak 2019. évi választásával, valamint a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek 2019. évi választásával kapcsolatos rendőri feladatok 

végrehajtása.  

 

Magyarország külső határainak fokozott védelme, valamint az illegális migráció elleni 

eredményes és következetes fellépés érdekében a határőrizeti, határfogalmi és mélységi 

ellenőrzési feladatok schengeni követelményeknek megfelelő végrehajtása. 

 

Az állampolgárok szubjektív közbiztonságérzetét befolyásoló jogsértések elleni hatékony 

fellépés az erők és eszközök optimális felhasználásával, az egyes rendészeti feladatokat ellátó 

személyekkel és a polgárőrséggel közös feladatellátással, valamint a büntetőeljárások 

lefolytatásának gyorsításával, eredményességének biztosításával.  

 

A közlekedésbiztonsági helyzet javítása, különösen a halálos balestek és a balesetekben 

meghalt személyek számának csökkentése 

 

A büntetőeljárásról szóló törvény hatékony jog- és szakszerű alkalmazása, a gyakorlat 

optimalizálása érdekében a jogalkalmazási tapasztalatok alapján a nyomozás hatékonyságát 

előmozdító, a szabályozás szükség szerinti korrekcióját megalapozó szakmai javaslatok 

kidolgozása.  

 

Az eredményeinket vizsgálva megállapítható, hogy a kapitányság állománya jól teljesítette 

feladatát. 

 

 

 

II. MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉNEK 

ÉRTÉKELÉSE 

 

1. A bűnügyi helyzet bemutatása 

 
 

1.1.A regisztrált bűncselekmények számának alakulása 

 

Mogyorósbánya településen a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma 60%-os 

emelkedést mutat, hiszen a 2018. évi 4 esetről növekedett a 2019. évben 10 bűncselekményre.  



 

A kapitányságunk teljes illetékességi területén a 2019. évben regisztrált bűncselekmények 

mindössze 0,8 %-át követték el Mogyorósbányán. 

 

 

1.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása                                                                                   

 

2018. évben 1 esetben követtek el Mogyorósbánya községben a közterületen bűncselekményt, 

míg 2019. évben 5 közterületen elkövetett bűncselekményt regisztráltunk.  

 

 

1.3. A kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása 

 

A rendőri eljárásban regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények száma Mogyorósbánya 

községben szintén pozitív irányba mozdult. Míg 2018. évben 2 ilyen eset fordult elő, addig a 

2019. évben 5 ilyen bűncselekmény történt.  

 

A kiemelten kezelt bűncselekmények körébe tartozik az emberölés, testi sértés, kiskorú 

veszélyeztetése, embercsempészés, garázdaság, önbíráskodás, kábítószer kereskedelem, lopás, 

rablás, kifosztás, zsarolás, rongálás, orgazdaság, jármű önkényes elvétele. 

 

Közterületen elkövetett és kiemelten kezelt bűncselekmény 2018. évben nem történt, 

azonban a 2019. évben 4 esetet regisztrált a kapitányság. 
  

Mogyorósbánya község területén garázdaság bűncselekmény a 2018. évben nem történt, míg 

2019. évben 2 esetben fordult elő. 

 

A lopás bűncselekmények száma Mogyorósbányán a 2018. évben regisztrált 2 esethez képest 

2019. évben 3 esetre nőtt.   

 

Mogyorósbányán a 2019. évben – az előző évhez hasonlóan - nem regisztráltunk 

lakásbetörést.  

 

2018. évhez hasonlóan 2019. évben sem fordult elő több olyan kiemelt bűncselekmény, mint 

a testi sértés, súlyos testi sértés, kiskorú veszélyeztetése bűncselekmény, zárt 

gépjárműfeltörés, gépjárműlopás, rablás, kifosztás, önbíráskodás, zsarolás.   

 

Segítségnyújtás elmulasztása és cserbenhagyás bűncselekmények miatt sem 2018. évben, 

sem 2019. évben nem folytattunk nyomozást, ebből is látszik, hogy a település a kiemelt 

közlekedési bűncselekmények szempontjából is biztonságosnak tekinthető.  

 

 

1.4. A közbiztonság szempontjából kiemelt érdeklődést kiváltó bűncselekmény 

nyomozásával összefüggő nyilvános információk 

 

Hatóságunk eljárást folytatott egy mogyorósbányai lakossal szemben, aki 2019. május 16. 

napján az éjszakai órákban ittas állapotban megjelent a mogyorósbányai Cuki kocsmában, 

ahol az ott tartózkodó vendégeket zavarta, beleszólt a beszélgetésükbe, beleharapott a 

pizzájukba. Majd amikor a sörözőt zárni akarták, nem volt hajlandó elhagyni a helyiséget, a 

hamutartót és az üres sörösdobozokat a földre szórta. Amikor ki akarták vezetni a helyiségből, 



kirúgta a bejárati ajtó üvegét, felborította a berendezési tárgyakat és eközben hangosan 

szidalmazta és köpködte a jelen lévő személyeket.  Magatartásával a jelenlévőkben 

megbotránkozást, riadalmat keltett. Az elkövetővel szemben az Esztergomi Járásbíróság 

garázdaság bűncselekmény elkövetése miatt marasztaló ítéletet hozott, 120 óra közérdekű 

munka büntetést szabott ki.  

2. A bűnüldöző munka értékelése 

 

 

2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása 

 

A kapitányság nyomozáseredményességi mutatóját tovább növeltük, a 2018. évi 71,1 %-os 

eredményességi mutató 2019. évre 82 %-ra nőtt. Az elmúlt 10 év adatait vizsgálva is 

emelkedő tendencia figyelhető meg, hiszen a 2010. évben mért 36,8 %-ról 45,2 

százalékponttal emelkedett. 

  
 

2.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi 

mutatója 

 

A közterületen elkövetett bűncselekmények száma Mogyorósbánya településen emelkedett, 

ugyanakkor a kapitányság nyomozáseredményességi mutatója csökkent, 87,8%-ról 79,4 %-ra. 

 

A közterületen elkövetett kiemelt bűncselekmények száma a településen növekedett, ezzel 

ellentétben a kapitányság nyomozáseredményességi mutatója a 2018. évi 74,8%-ról 58,9 %-

ra, 15,9 százalékponttal csökkent.  

 

 

2.3 A kapitányság eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt bűncselekmények 

nyomozáseredményességi mutatójának alakulása 
 

A kiemelten kezelt bűncselekmények száma a településen 5 volt, a kapitányság 

nyomozáseredményességi mutatója a 2018. évben mért 52 %-os mutatóról a 2019. évben 54,2 

%-ra nőtt. 

 

 

3. A tulajdon elleni szabálysértések alakulása 

 

Mogyorósbánya község területén a 2018. évben 3 esetben indult tulajdon elleni szabálysértés 

miatt eljárás, míg a 2019. évben 2 esetben. A felderítési eredményesség a 2019. évben 100 % 

lett, így mindkét ügy eredményesen került befejezésre. 

 

 

4. Közlekedésbiztonsági helyzet értékelése 
 

A baleseti statisztikát vizsgálva megállapítható, hogy a közlekedésbiztonság kiemelkedőnek 

mondható a községben, hiszen a 2018. és a 2019. évben sem történt személyi sérüléssel járó 

baleset. 

 

 

III. A közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok 

 



1. A közterületi jelenlét mértéke 

 

Az állomány reagáló készségét vizsgálva megállapítható, hogy a küldések alkalmával javult a 

reagálási idő, az intézkedéseket az előírásoknak megfelelő időn belül megkezdik az 

illetékességi terület bármely pontján.  

 

A rendészeti tevékenységet értékelő mutatók azt tükrözik, hogy a területen a 2018. évi 

adatokhoz képest a 2019. évben kisebb létszámban, kevesebb óraszámban töltött az állomány 

szolgálatban a közterületeken. 

 

 

2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata 

 

Közrendvédelmi szempontból a település nem tartozott a veszélyeztetett területek közé. A 

közterületen, nyilvános helyen elkövetett jogsértő cselekményekre a kapitányság állománya 

időben, az elvárható és szükséges mértékben reagált. 

A 2019. évben továbbra is fontos feladat volt a bűncselekmények elkövetőinek elfogása, a 

bűncselekmények elkövetésével gyanúsítható személyek előállítása, melyet eredményesen 

hajtottunk végre.  

 

A közlekedésrendészeti ellenőrzések során hangsúlyos volt az ittas vezetők, illetve a 

közlekedési szabályokat megsértő személyek kiszűrése, felelősségre vonása.  

 

A saját kezdeményezésű közterületi intézkedések számát jelentős mértékben növeltük, a 

szolgálatot ellátók aktivitása és kezdeményezőkészsége jó szintű.  

 

 

3. Rendezvénybiztosítások 
 

Mogyorósbányán a 2019. évben megtartásra kerülő rendezvényeket (Mazsorett fesztivál, 

Szüreti felvonulás) a körzeti megbízottak által biztosítottuk. Jogsértő cselekmény nem történt.  

 

 

4. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése 

 

Hangsúlyossá vált a községben a körzeti megbízottak szerepe, mivel az állandó rendőri 

jelenlét megteremtésének fő alappillérét ők alkotják.  

 

A 2019. évben Esztergom-kertváros- Tát - Mogyorósbánya KMB csoport részeként 

Mogyorósbányán 4 fő körzeti megbízott látott el szolgálatot: 

- Párvai Attila r. törzszászlós, 

- Dajnoki Sándor r. főtörzsőrmester, 

- Basa Péter r. főtörzsőrmester, 

- Holczhakker Tamás r. főtörzsőrmester. 

 

A helyi önkormányzattal, gazdálkodó szervezetekkel, az itt élő lakossággal napi kapcsolat 

került kialakításra. Hely- és személyismeretüknek köszönhetően, minden esetben megtették a 

szükséges intézkedéseket a helyben elkövetett, és a lakosság szubjektív közbiztonság-érzetét 

negatívan befolyásoló bűncselekmények elkövetése után. 

 



 

5. Az igazgatásrendészeti tevékenység 

 

A 2019. évben 5 mogyorósbányai lakos által elkövetett szabálysértés ügyében jártunk el, 

akik nem a lakóhelyükön követték el ezeket a szabálysértéseket, hiszen –éppúgy, mint a 2018. 

évben- a 2019. évben sem regisztráltunk a községben szabálysértés elkövetését. 
 

 

6. Bűn- és baleset-megelőzés 

 

Továbbra is kiemelt feladatnak tartjuk a prevenciós tevékenységet, mely a baleset- és 

bűnmegelőzés vonatkozásában is pozitív hatással van a statisztikai adatokra és a lakosság 

szubjektív közbiztonság-érzetére. 

A bűnmegelőzési tanácsadó folyamatosan teljesíti az áldozatvédelemmel, egyéb prevenciós 

tevékenységgel összefüggő (pl.: D.A.D.A, Ellen-SZER) feladatait. 

 

A családon belüli erőszak visszaszorítása érdekében a kapitányság kiválóan alkalmazta a 

megelőző távoltartás intézményét; a településen nem került sor a 2019. évben ideiglenes 

megelőző távoltartás foganatosítására. 

 

 

7. Együttműködés 

 

Mogyorósbánya község vezetésével és a lakossággal való kapcsolattartást fontos feladatnak 

tartottuk a 2019. év során is, és a jövőben is hasonlóan kiemelt figyelmet kívánunk fordítani 

erre. 

 

Tovább kell javítani az intézkedési kultúra színvonalát, mely nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az 

előírt célkitűzéseknek a jövőben megfeleljünk. 

 

A minden hónap első szerdáján megtartásra kerülő fogadóóra lehetőséget ad a rendszeres 

kapcsolattartásra a körzeti megbízottak és a lakosság, valamint a település vezetősége között. 

  

 
 

- Tisztelt Képviselő-testület, Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Előterjesztésemben igyekeztem bemutatni a kapitányság 2019. évi tevékenységét, melyet 

Mogyorósbánya község közbiztonságának, köznyugalmának fenntartása érdekében 

végeztünk.   

 

Számunkra nagyon fontos az állampolgárok, Önkormányzatok véleménye, hiszen 

észrevételeikkel, javaslataikkal nagymértékben segíthetik munkánkat, objektív tükröt állítva 

szervezetünk felé.   

 

A feladataink eredményes ellátása érdekében továbbra is építünk az eddig kialakult jó 

munkakapcsolatra, és az Önök támogatására. 
 
 

 

 



2020. évre kitűzött főbb célkitűzéseink: 

 

- A szélsőségektől mentes, kiegyensúlyozott biztonsági helyzet fenntartása, a helyi és a 

területi közbiztonsági, valamint bűnüldözési adatokra és szempontokra rugalmasan 

reagáló közterületi jelenlét folyamatos biztosítása. 

 

- A közlekedésbiztonsági helyzet javítása, ennek keretében különösen a halálos 

balesetek és a balesetekben meghalt személyek számának csökkentése. 

 

- Az illegális migráció és az államhatár rendjét érintő egyéb jogellenes cselekmények 

elleni eredményes és következetes fellépés érdekében a határrendészeti feladatok 

schengeni követelményeknek megfelelő végrehajtása. 

 

- Az általános szabálysértési hatáskör járási hivataloktól történő átvételének 

végrehajtása. 

 

- A koronavírus kapcsán a Rendőrségre háruló feladatok teljesítése. 

 

 

Esztergom, 2020. szeptember 22. 

 

                                                             Tisztelettel: 

  

                                                                                             Debreczeni István r. alezredes  

                                                                                                   Rendőrségi Tanácsos   

                                                                                                        Kapitányságvezető      

 
 

 

 

 

 


