KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
ESZTERGOMI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

BESZÁMOLÓ

Mogyorósbánya község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
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Tisztelt Képviselőtestület, Tisztelt Polgármester Úr!
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4.) bekezdésében meghatározott kötelezettségemnek eleget téve Mogyorósbánya község közbiztonsági helyzetéről, az Esztergomi
Rendőrkapitányság állományának a közbiztonság javítása érdekében tett intézkedéseinkről, az
ezzel összefüggő feladatainkról szóló tájékoztatómat az alábbiak szerint terjesztem elő.
BEVEZETÉS
Az Esztergomi Rendőrkapitányság (továbbiakban: Rendőrkapitányság) területi és lakossági
adatai az elmúlt évben sem változtak. A községben 819 fő él1.
A 2021. évre előírt szakmai célkitűzéseink számos feladatot határoztak meg számunkra, miszerint:
-

A Rendőrség külső és belső megítélésének javítása.

-

Magyarország külső határainak fokozott védelme.

-

A közbiztonság fenntartása a szervezeti működés hatékonyságának javításával.

-

A büntetőeljárások hatékony folytatása, a bűncselekményekből származó vagyon
biztosítása.

-

Kiegyensúlyozott járványhelyzeti jogalkalmazási gyakorlat kialakítása.

-

A kiemelt rendezvények biztosítása új eljárásrendek és technikák alkalmazásával.

Az eredményeinket vizsgálva megállapítható, hogy a Rendőrkapitányság állománya jól teljesítette feladatát.
I. MOGYORÓSBÁNYA KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE
1. A bűnügyi helyzet bemutatása, a közterületi jelenlét mértéke
A Rendőrkapitányság rendészeti állománya a teljes illetékességi terület vonatkozásában a 2020.
évi adatokhoz képest a 2021. évben kevesebb létszámban, alacsonyabb óraszámban teljesített
közterületen szolgálatot.
1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása
Mogyorósbánya településen a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma 63,64%os csökkenést mutat, hiszen a 2020. évi 11 esetről csökkent a 2021. évben 4 bűncselekményre.
A Rendőrkapitányságunk teljes illetékességi területén a 2021.
bűncselekmények mindössze 0,85 %-át követték el Mogyorósbányán.
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évben

regisztrált

https://www.ksh.hu/apps/hntr.egyeb?p_lang=HU&p_sablon=LETOLTES
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1.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása
A 2020. évben 2 esetben követtek el Mogyorósbánya községben közterületen bűncselekményt,
míg a 2021. évben 1 közterületen elkövetett bűncselekményt regisztráltunk.
1.3. A kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása
A rendőri eljárásban regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények száma Mogyorósbánya
községben pozitív irányba mozdult. Míg a 2020. évben 8 ilyen eset fordult elő, addig a 2021.
évben 4 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 kiemelten kezelt bűncselekményt a 2020. évben és 2021. évben is
csupán 1 esetben regisztrált a Rendőrkapitányság.
Az egyes kiemelten kezelt bűncselekmény típusok alakulása:
Mogyorósbánya község területén garázdaság bűncselekmény a 2020. évben 2 esetben történt,
míg a 2021. évben egy esetet sem regisztrált a Rendőrkapitányság.
A lopás bűncselekmény Mogyorósbányán a 2020. évben 6 esetben történt, míg a 2021. évben
egy eset sem fordult elő.
Mogyorósbánya község területén lakásbetörés bűncselekmény a 2020. évben 1 esetben történt,
míg a 2021. évben egy esetben sem fordult elő.
Betöréses lopás bűncselekmény Mogyorósbányán a 2020. évben 1 esetben történt, míg a 2021.
évben egy esetet sem regisztrált a Rendőrkapitányság.
Mogyorósbánya község területén kiskorú veszélyeztetése bűncselekmény a 2020. évben nem
történt, míg a 2021. évben 3 esetet regisztrált a Rendőrkapitányság.
Mogyorósbánya község területén kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény a 2020. évben
nem történt, míg a 2021. évben egy esetben fordult elő.
A 2020. évhez hasonlóan a 2021. évben sem fordult elő több olyan kiemelt bűncselekmény,
mint a testi sértés, súlyos testi sértés bűncselekmény, zárt gépjárműfeltörés, gépjárműlopás,
rablás, kifosztás, önbíráskodás, zsarolás.
Segítségnyújtás elmulasztása és cserbenhagyás bűncselekmények miatt sem a 2020. évben,
sem a 2021. 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 bűncselekmények
A településen összesen regisztrált 4 bűncselekményből a közbiztonság szempontjából kiemelt
érdeklődést kiváltó cselekmény nem történt.
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2021. június 1-én Havrancsik Tibor Mogyorósbánya polgármestere tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, aki a Mogyorósbányát és a Péliföldszentkeresztet összekötő kerékpárúton kihelyezett közlekedést korlátozó 4 db vas rudat kiszedte, és eltulajdonította.
A lopással okozott kár: 80 000 Ft. Az eljárás felfüggesztéssel zárult, mivel az elkövető
személyét nem sikerült megállapítani.
2021. augusztus 22-én indult eljárás egy budapesti hölggyel szemben, aki gépjárművével ittas állapotban közlekedett. Az eljárásban megállapítást nyert, hogy nem bűncselekmény, hanem szabálysértés valósult meg.
Üzletszerűen elkövetett csalás bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás ismeretlen elkövetővel szemben, mivel több személy (ebből ketten Mogyorósbányán) a hellomelo.hu
internetes oldalon különböző termékeket rendeltek, a vételárat kifizették, azonban a terméket nem kapták meg. A nyomozás megszüntetésre került, mivel a cég végül visszautalta a vételárat a megrendelők részére, így bűncselekmény nem történt.
2. A bűnüldöző munka értékelése

2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása
A nyomozáseredményességi mutatók csak a Rendőrkapitányság vonatkozásában állnak rendelkezésre. A Rendőrkapitányság nyomozáseredményességi mutatója, a 2020. évi 67,2%-os értékről a 2021. évben 75,1%-ra nőtt.
2.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója
A közterületen elkövetett bűncselekmények száma Mogyorósbánya községben 1 volt, ezzel
együtt a Rendőrkapitányság nyomozáseredményességi mutatója e bűncselekmények tekintetében a 2021. évben 83% lett, mely 7,8 százalékponttal alacsonyabb a 2020. évi 90,8%-nál.
A közterületen elkövetett kiemelt bűncselekmények száma Mogyorósbánya területén nem változott, 2020. évben és 2021. évben is egy eset volt, a Rendőrkapitánysági nyomozáseredményességi mutatója e bűncselekmények tekintetében a 2021. évben 65,8% lett, ami 18,2 százalékponttal alacsonyabb a 2020. évi 84%-os mutatónál.
2.3. A Rendőrkapitányság eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának alakulása
A kiemelten kezelt bűncselekmények száma a településen 4 volt, a Rendőrkapitányság nyomozáseredményességi mutatója a 2020. évben mért 52,1%-os mutatóról a 2021. évben 66,1%-ra
nőtt.
A Rendőrkapitányság eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt bűncselekmények
nyomozáseredményességi mutatójának alakulása (A nyomozáseredményességi mutatók
csak a Rendőrkapitányság vonatkozásában állnak rendelkezésre).
- A lopás bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója a 2021. évben az előző évi
34,6%-ról 58,6%-ra nőtt;
- a lakásbetörés bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója a 2021. évben az előző
évi 17,2%-ról 84,3%-ra nőtt;
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- rablás bűncselekmény a 2021. évben nem került regisztrálásra, a 2020. évben a nyomozáseredményességi mutató 100% volt;
- a személygépkocsi lopás bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója a 2021. évben az előző évi 0%-ról 25%-ra nőtt;
- a zárt gépjármű feltörés bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója a 2021. évben az előző évi 0%-ról 66,7%-ra nőtt;
- a jármű önkényes elvétele bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója a 2021. évben az előző évi 94,1%-ról 100%-ra nőtt;
- a testi sértés bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója a 2021. évben az előző
évi 94,1%-ról 87,5%-ra csökkent;
- a kifosztás bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója a 2021. évben az előző évi
37,5%-ról 33,3%-ra csökkent;
- a rongálás bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója a 2021. évben az előző évi
28,6%-ról 33,3%-ra nőtt;
- a garázdaság bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója a 2021. évben az előző
évi 89,3%-ról 92,1%-ra nőtt;
- visszaélés kábítószerrel (terjesztői magatartás) bűncselekmény nem került a 2020. évben regisztrálásra, a 2021. évben a nyomozáseredményességi mutató 100%;
- az online térben elkövetett csalás bűncselekmények száma a 2020. évi 11 esethez képest 4re csökkent, míg a nyomozáseredményességi mutató a 2020. évi 38,5%-ról 0%-ra csökkent;
- a kábítószerbirtoklás bűncselekmények száma a 2020. évi 30 esetről a 2021. évben 50 esetre
nőtt, míg a nyomozáseredményességi mutató a 2020. évihez hasonlóan 100%.
3. A tulajdon elleni szabálysértések alakulása
Mogyorósbánya község területén a 2020. évben 1 esetben indult tulajdon elleni szabálysértés
miatt eljárás, míg a 2021. évben egy esetben sem, így felderítési eredményességről sem beszélhetünk.
4. Közlekedésbiztonsági helyzet értékelése
A baleseti statisztikát vizsgálva megállapítható, hogy a közlekedésbiztonság kiemelkedőnek
mondható a községben, hiszen a 2020. és a 2021. évben sem történt személyi sérüléssel járó
baleset.
II. A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEK ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOK
1. A közterületi jelenlét mértéke
Az állomány a rendőri intézkedéseket az előírásoknak megfelelő időn belül megkezdte a 2021.
év során a Rendőrkapitányság teljes illetékességi területe vonatkozásában.
A Rendőrkapitányság rendészeti állománya a 2021. év során 4505 fővel 33 523 órában látott
el közterületi szolgálatot, ami az előző évhez viszonyítva csökkenést mutat. A Rendőrkapitányság 484 fővel kisebb állományt vezényelt közterületre, melynek eredményeként 22 886 órával
csökkent a közterületen eltöltött órák száma.
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2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata
Közrendvédelmi szempontból a település nem tartozott a veszélyeztetett területek közé. A közterületen, nyilvános helyen elkövetett jogsértő cselekményekre a Rendőrkapitányság állománya
időben, az elvárható és szükséges mértékben reagált.
A rendészeti tevékenységet bemutató adatok település szerinti megosztásban nem állnak rendelkezésre, így a statisztikai adatok a teljes Rendőrkapitányságra vonatkozóan kerülnek ismertetésre.
Az elfogások száma a tavalyi évhez képest 342-ről 404-re, tehát 62 esettel emelkedett, amely
18,13%-os növekedést mutat.
Az előállítások száma a tavalyi évhez képest 52 esettel lett magasabb, számuk 297-ről 349-re
emelkedett, ami 17,51%-kal magasabb a 2020. évi adatnál.
A szervezeti teljesítményértékelés alapját képező, kiemelt személyes szabadságot korlátozó
intézkedések (ezalatt értendő: tettenérés esetén történt elfogások és bűncselekmény gyanúja
miatt foganatosított előállítások) vonatkozásában az előző évben regisztrált 414 esethez képest a 2021. évben 445 intézkedést hajtott végre a Rendőrkapitányság, mely emelkedést eredményezett, és ezzel együtt a Rendőrkapitányság a részére meghatározott, 1 fő hivatásos állományú tagra előírt értéket meghaladta.
A biztonsági intézkedések számában emelkedés tapasztalható, a tavalyi évben végrehajtott
206 esethez képest a 2021. évben 230 esetben foganatosított a Rendőrkapitányság, mely
11,65%-os növekedést eredményezett.
A saját kezdeményezésű intézkedések száma 0,04%-kal alacsonyabb lett az előző évi adatnál,
hiszen a 2020. évben önállóan kezdeményezett 12 208 esettel szemben 2021. évben 12 203
esetben intézkedett a Rendőrkapitányság.
Az intézkedési aktivitás csökkent az alkoholszonda alkalmazása tekintetében, ugyanis az év
folyamán 11 996 esetben alkalmaztunk alkoholszondát, mely a 2020. évi 13 732 esethez képest
12,64%-os visszaesést jelent.
A helyszínre küldések számát tekintve emelkedés tapasztalható, hiszen 2020. évben 3887, míg
2021. évben 4176 esetben kellett állampolgári bejelentés helyszínén intézkedést foganatosítani,
mely 7,43%-os emelkedés.
Helyszíni bírság kiszabása során aktívabb lett az állomány az év folyamán, hiszen 2524 esetben szabott ki a Rendőrkapitányság bírságot, mely az előző évben elért 1740 esettel szemben
45,05%-os növekedést mutat.
A szabálysértési feljelentések számában minimális mértékű, 0,37%-os csökkenés volt tapasztalható, hiszen a 2021. évben 810, míg a 2020. évben 813 esetben élt ilyen szankcióval a Rendőrkapitányság állománya.
A közlekedésrendészeti ellenőrzések során hangsúlyos volt az ittas vezetők, illetve a közlekedési szabályokat megsértő személyek kiszűrése, felelősségre vonása.
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A védelmi igazgatási feladatokat teljesítette a Rendőrkapitányság. A Helyi Védelmi Bizottsággal kapcsolatos feladatainkat elvégeztük, rendszeresített nyilvántartásaink és terveink naprakészek.
3. Rendezvénybiztosítások
Mogyorósbányán rendezvény az értékelt időszakban 1 esetben került megrendezésre. A megtartott rendezvény biztosítása esemény nélkül lezajlott, a biztonsági rendszabályok maradéktalanul betartatásra kerültek.
4. A koronavírus világjárvány visszaszorítása érdekében végzett rendőri feladatok
Kijelenthető, hogy az elmúlt évet is befolyásolták a koronavírus világjárvány kapcsán végrehajtott intézkedések.
A 2021. évi járványügyi helyzet miatt elrendelt kormányzati korlátozó intézkedések megszegése miatt a Rendőrkapitányság állománya 312 szankcionált intézkedést foganatosított.
Emellett 84 beutazási kérelem került elbírálásra.
5. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése
A 2021. évben is hangsúlyos volt a településeken a körzeti megbízottak szerepe, mivel a járőrszolgálat mellett az állandó rendőri jelenlétet ők biztosítják.
A 2021. évben Esztergom-kertváros - Tát - Mogyorósbánya KMB csoport részeként
Mogyorósbányán 3 fő körzeti megbízott látott el szolgálatot:
- Párvai Attila r. törzszászlós,
- Dajnoki Sándor 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.
6. Az igazgatásrendészeti tevékenység
A 2021. évben 3 mogyorósbányai lakos által elkövetett szabálysértés ügyében jártunk el, míg
a 2020. évben 4 helyi lakossal szemben. A 2021. évben 1 szabálysértést követtek el a településen.
7. Bűn- és baleset-megelőzés
A 2021. évben is kiemelt feladatnak tekintettük a bűn- és balesetmegelőzési tevékenységet,
melynek eredményei a statisztikai mutatók alakulásában és a lakosság szubjektív közbiztonságról alkotott véleményében is megjelennek.
Fenti tevékenységünknek erősen gátat szabtak a koronavírus világjárvány miatt bevezetett
intézkedések, melyek az iskolák működését is meghatározták. Így a bűnmegelőzési előadó is
korlátozott számban tarthatott csak iskolai előadásokat.
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A 2021. évben a társszervekkel való kapcsolattartás a járványügyi helyzet miatt nem volt folyamatos, azonban hatékonyan működött az elektronikus úton történő információcsere a családon belüli erőszak gyanúját keltő ügyekben.
A családon belüli erőszak kapcsán a Rendőrkapitányság a meghatározott feladatokat végrehajtotta, mellyel összefüggően is megfelelően működött a jelzőrendszer. A 2021. évben nem
történt a településen olyan cselekmény, mely ideiglenes megelőző távoltartás foganatosítását
indokolta.
8. Együttműködés
Mogyorósbánya község vezetésével és a lakossággal való kapcsolattartást fontos feladatnak
tartottuk a 2021. év során is, és a jövőben is hasonlóan kiemelt figyelmet kívánunk fordítani
erre.
A Közbiztonsági és a Járási Egyeztető Fórumokat a vírushelyzetre tekintettel nem tudtuk megtartani.
III. ÖSSZEGZÉS
Tisztelt Képviselőtestület, Tisztelt Polgármester Úr!
Előterjesztésemben igyekeztem bemutatni a Rendőrkapitányság 2021. évi tevékenységét,
melyet Mogyorósbánya község közbiztonságának, köznyugalmának fenntartása érdekében
végeztünk.
2022. évre vonatkozóan az alábbi célkitűzések kerültek meghatározásra:
1. A Rendőrség külső és belső megítélésének javítása, a professzionális, fegyelmezett, sokoldalú, a lakosság és a helyi közösségek iránt felelősséget vállaló, segítőkész, megbízható
és biztonságot nyújtó szervezeti összkép erősítése. Az állománymegtartó képesség javítása érdekében kiszámítható pályát nyújtó munkahely biztosítása, a személyi állomány
juttatásait érintő kormányzati intézkedések végrehajtásához kapcsolódó feladatok szakszerű és határidőre történő végrehajtása, a beválásvizsgálat eredményeinek felhasználásával a rendőrképzés megkezdett modernizációjának a szakmai elvárásokhoz, életpályamodellhez, munkaerő piaci feltételekhez igazodó folytatása.
2. Magyarország határainak védelme, az illegális migráció, illetve az államhatár rendjét
érintő egyéb jogellenes cselekmények elleni fellépés érdekében a határőrizeti, határforgalmi és mélységi ellenőrzési feladatok következetes végrehajtása.
3. A szervezeti működés hatékonyságának javításával a szélsőségektől mentes, kiegyensúlyozott közbiztonság fenntartása, az erőforrások optimális felhasználásával, a helyi és területi szintű közbiztonsági, közlekedésbiztonsági és bűnügyi helyzet változásaira rugalmasan reagáló közterületi jelenléttel a lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló bűncselekmények, szabálysértésekés baleseti okok e16fordulásának csökkentése.
4. A büntetőeljárások törvényes, szakszerű, időszerű és hatékony lefolytatása, a bűncselekményből származó vagon minél nagyobb arányú elvonása és az okozott kár megtérítése
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érdekében a vagyonvisszaszerzés, az elkobzás és a vagyonelkobzás hatékony végrehajtása, az áldozatsegítési rendszer működtetésében közreműködés.
5. A járványügyi helyzet miatt szükséges rendőrségi feladatok végrehajtása során - a jogszerűség, szakszerűség és eredményesség követelményének szem előtt tartásával - Olyan
kiegyensúlyozott jogalkalmazási gyakorlat kialakítása, ami a közrend és a közbiztonság
fenntartását szolgáló arányos intézkedésekkel a nemkívánatos társadalmi és gazdasági
hatások mérsékléséhez is hozzájárul.
6. A 2022. évi országgyűlési képviselői választással és népszavazással kapcsolatos rendőri
feladatok ellátása.
A feladataink eredményes ellátása érdekében továbbra is számítunk az eddig kialakult jó munkakapcsolatra, és az Önök támogatására.
Esztergom, időbélyegző szerint
Tisztelettel:
Debreczeni István r. ezredes
rendőrségi tanácsos
kapitányságvezető

Mellékletek: 1. számú melléklet - bűnügyi adatok
2. számú melléklet - rendészeti adatok
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