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BEVEZETÉS

Tisztelt Képviselıtestület!
A rendırségrıl szóló törvény írja elı azon kötelességemet, melyet a jelen beszámoló
elıterjesztésével a mai napon teljesítek azzal, hogy a település közbiztonságáról számolok be.
A beszámolót kollégáimmal közösen elkészítettük, mely az elızı évhez hasonlóan két részbıl
áll. Az elsı részben bemutatom Önöknek a Nagykátai Rendırkapitányság 2012. évi szakmai
munkáját, annak érdekében, hogy komplex képet kapjanak a kapitányság munkájáról, majd
egy külön fejezetben az Önök által képviselt település közbiztonsági helyzetérıl illetve a
településen elvégzett munkákról számolok be.
A Nagykátai Rendırkapitányság 2012. évben is mindent megtett a települések rendjéért, a
lakosság nyugalmáért.
Az állomány rendkívüli erıfeszítéseket tett azért, hogy a rendırkapitányság a kitőzött céljait
elérje és a célokhoz kapcsolt feladatokat megoldja. Folyamatosan változunk és
alkalmazkodunk annak érdekében, hogy minél nagyobb hatékonysággal végezzük el
feladatainkat.

A BŐNÜGYI HELYZET ÉRTÉKELÉSE
A bőnügyi helyzet: statisztika, az ismertté vált bőncselekmények struktúrája,
terjedelme, dinamikája. A bőncselekmények megoszlása, a bőncselekménycsoportokban
a korábbi évhez képest bekövetkezett változások. A bőncselekmények megoszlása
településenként.
Illetékességi területünk általános bőnügyi-operatív helyzetének stabilitása az elmúlt évben
sem változott. Az aktuális bőnügyi-közbiztonsági helyzet rendszeres értékelésével tártuk fel a
beavatkozást igénylı gócpontokat, inkriminált idıszakokat, helyszíneket. A rendıri reagálás
hatékonyságát a közterületi állomány megerısítésével (vezényelt nyomozók) javítottuk, a
lakossági operatív kapcsolatainkat erısítettük.
A rendırkapitányság illetékességi területén a tavalyi évben 2964 db bőncselekmény vált
ismertté (BM által feldolgozott és szolgáltatott adat), mely 21.4 %-al magasabb az elızı év
hasonló adatához (2441) képest. A bőncselekményszámot jelentısen emelte a járulékos
bőncselekmények miatt kiállított statisztikai lapok száma, ezen növekmény nélkül az ismertté
vált bőncselekményi szám stagnált.
A bőnözés struktúráját tekintve illetékességi területünkön a vagyon elleni bőncselekmények
száma az elızı évhez képest nıtt eléri az összbőnözés 63 %-át.
Állam és emberiség elleni bőncselekmény sem a tárgy, sem a bázis évben a Nagykátai
Rendırkapitányság mőködési területén nem történt.
A regisztrált személy elleni bőncselekmények száma jelentısen 29.9 %-al (127-165) nıtt. A
növekedés nagyrészt a regisztrált súlyos testi sértések számának (68-78 ) valamint az
elrendelt zaklatások növekedésének köszönhetı.
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A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bőncselekmények száma 2012.
évben az elızı évben ismertté vált 39-rıl 55-re nıtt. Több ügyben folytattunk büntetıeljárást
kiskorú veszélyeztetése, valamint tartás elmulasztása miatt.
Közrend elleni bőncselekmények száma 6 %-al (572-607) nıtt. A gazdasági helyzet romlása
miatt, a munkáltatók sok esetben nem térítik az ingázók munkába járási költségeit, továbbra is
sok a hamis vagy hamisított bérletek kedvezményre jogosító igazolványok felhasználásával
elkövetett magánokirat hamisítás. Jelentısen növelte ezen bőncselekmény típusok számát a
járulékos bőncselekmények miatt kiállított statisztikai lapok.
Az ismertté vált gazdasági bőncselekmények száma illetékességi területünkön az emelkedés
( 79-94 ) ellenére sem számottevı, így 2012. évben is csupán 94 ügyben jártunk el, azonban
elmondható, hogy évek óta folyamatos emelkedés tapasztalható ezen területen.
A 2009. január 01-tıl bevezetett új statisztikai rendszer (ENYÜBS) következményeként,
megszőnt a felderítési mutató regisztrálása, egységesen a nyomozás eredményességet
vizsgáljuk. Kapitányságunk az elmúlt évben 26.73 % -ot tudott teljesíteni, ami
magasabb az elızı évi 25.30 %-nál.
A BM. honlapjáról letöltött nyomozás eredményességi mutatók a melléklet szerint alakultak.
A legjellemzıbb regisztrált bőncselekmények alakulása, a jellemzı bőncselekmények
eredményességi adatai. A nyomozások idıszerősége. A bíróság elé állítás helyzete. A
bőnözés személyi oldala, a regisztrált elkövetıkkel kapcsolatos adatok.
A kiemelt bőncselekmény kategóriákban a lopások száma 32.2 %-al (771-1020) nıtt.
Nyomozás eredményességi mutatónk, a lopás bőncselekmények tekintetében, 13.21%,
mellyel a megyei átlagot (12.13 %) felülmúltuk.
A betöréses lopások száma (576-625) 8.5 %-al nıtt az elızı évi regisztrált adatokhoz képest.
E bőncselekmény kategóriában 10.21 % volt a nyomozás eredményességi mutató. A megyei
átlag 7.75 %.
Betöréses lopások ügycsoporton belül a lakásbetörések száma (328) nıtt az megelızı évben
regisztrálttal (282) szemben, a hétvégi ház betörések száma (92-73) jelentısen csökkent az
illetékességi területünkön.
Illetékességi területünkön az elmúlt évben, a rablás bőncselekmények száma csökkent (13-7)
a korábbi évhez képest, a nyomozás eredményességünk növekedett (69.23%-75 %) a megyei
átlagot (40.37%) meghaladja.
A gépkocsi lopások száma az inkriminált helyszínek (idegenforgalmi helyszínek, strandok)
folyamatos rendıri ellenırzése nyomán, 2012. évben emelkedett (8-12). Ez évben is
törekszünk a megelızés hatékonyságát növelni, elsısorban a nyílt és demonstratív rendıri
erık közterületi megjelenítésével, valamint a helyi önvédelmi szervezetek bevonásával.
A súlyos testi sértések száma (68-78) nıtt az elmúlt évben.
Bőnmegelızés
A Bőnügyi Osztályon belül önálló, de nem független kiemelt fıelıadó végzi a
bőnmegelızésbıl adódó feladatok zömét. A tevékenysége több olyan munkafeladatot is
felölel, melyek elvégzésével jelentıs adminisztratív terhet vesz le az effektív nyomozati és
vizsgálati tevékenységet folytató munkatársakról.
A rendırkapitányságon 2000. február 22-én a Bőncselekmények Áldozatainak Napján
áldozatvédelmi iroda nyílt, a csoport elhelyezési körlete biztosítja az áldozatokkal történı
zavartalan kommunikáció lehetıségét.
Az áldozatvédelmi irodát naponta 4-5 ügyfél keresi fel bejelentéssel, panasszal,
információkéréssel. Az iroda fontos feladata az állami kárenyhítések benyújtásának
4

Értékelı jelentés 2012. év - Tápiógyörgye
elısegítése. Az elmúlt évben 12 esetben került sor kárenyhítés kezdeményezésére, mely a
sértettek vonatkozásában pozitív visszhangot váltott ki.
Az áldozattá válás megelızésére folyamatos és tervszerő lakossági propaganda tevékenységet
folytatunk. Az elmúlt évben minden olyan helyszínen és idıpontban megjelentünk
munkatársainkkal és szóróanyagainkkal, ahol és amikor fokozott veszélyeztetettséget
jelentett a nagyobb számú lakosság egyidejő megjelenése. Az idényjellegő feladatainkat (pl.:
hétvégi házas övezetek, strandok parkolóinak visszatérı ellenırzése) jól támogatta megelızési
elıadónk a prevenciós szórólapok terjesztésével. Ugyanilyen módszert választottunk a
halottak napi megemlékezések alkalmával a temetık környezetében, vagy az év végi ünnepek
során az áruházak, piacok parkolóiban.
Feltétlen eredményként értékelhetı, hogy a megfelelı lakossági megelızı propagandával
biztosított idıpontokban és helyeken nem regisztráltunk nagyobb tárgyi súlyú jogsértést
(bőncselekményt), mely körülmény kedvezı visszhangot keltett a helyi lakosság körében.
A fıelıadó látja el a személykörözések nyilvántartásának szakmai feladatait is. Az elmúlt
három évben a körözések számának folyamatos csökkenését regisztráltuk, azonban ez a trend
2012-ben megfordult. A körözési tevékenység elısegítésére ciklikus (havi) ellenırzési
kötelezettséget írtunk elı a körzeti megbízottak számára, valamint minden, a kapitányság által
elrendelt körözésrıl értesítést kap a területileg illetékes KMB., aki így a napi tevékenységébe
tudja iktatni az ellenırzéseket.
Személykörözés száma

2008.
évben
207

2009.
évben
245

2010.
évben
161

2011.
évben
158

2012.
évben
186

Az elmúlt évben 152 személy eltőnése tárgyában folytattunk közigazgatási eljárást. A tavalyi
évben kezdeményezett közigazgatási eljárások közül 139 esetben 30 napon belül, 11 esetben
30 napon túl jártunk el eredményesen.
A bőnmegelızési kiemelt fıelıadó végzi a más kapitányságoktól érkezı bőnügyi
megkeresések végrehajtásának egy részét, összesen 232 tanú, illetve 45 gyanúsított
kihallgatását végezte el.
A bőnmegelızési feladatok között különösen fontos helyet foglal el a kiemelt fıelıadó által a
területünkön található általános- és középfokú oktatási intézményekben tartott elıadások
tapasztalatainak összegzése. Ilyen elıadásokat elsısorban az oktatási intézmények meghívásai
alapján tartottunk, továbbá hasonló feladatokat láttunk el több falunapon, majálison, valamint
több, szépkorúak által látogatott klubrendezvényen.
Szükség esetén elıadások megtartása a veszélyeztetettnek ítélt osztályokban, az iskola és a
tömegközlekedési csomópontok közötti útvonal fokozott rendıri felügyelete, a rendırség és
az iskola között kiépített sajátos információs csatorna megtartása továbbra is igényként
jelentkezik a képviselık, a pedagógusok, a szülık és a tanulók részérıl is.
Vizsgálati tevékenység
A rendırkapitányság hatékonyságát bőnügyi szempontból a nyomozáseredményességi mutató
jellemzi.
A Nagykátai Rendırkapitányság szerveinél 2012. évben 28 %-al több (2341-2995)
nyomozást kezdeményeztünk, mint a korábbi évben.
A kezdeményezett és az eredményes nyomozások aránya 26,73 % volt, mely nıtt az elızı évi
adatokhoz (25.30 %) képest.
A vádemeléssel befejezett nyomozásaink száma 2012. évben jelentıs mértékben növekedett
(490-683), az elutasítások száma nıtt (272-382) míg a nyomozás megszüntetések száma is
szintén emelkedett (496-763).
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A büntetı eljárások preventív hatása tekintetében különösen fontosnak értékeljük az ún.
bíróság elé állítás jogintézményét, a szakzsargon szerinti gyorsított eljárásokat. E területen
jelentıs eredményeket értünk el, mind a kezdeményezések (50-85), mind az eredményes,
befejezett eljárások (47-83) számát illetıen.
A bőnözés személyi oldalát vizsgálva megállapítható, hogy az ismertté vált elkövetık száma
(481-556) növekedett. Az elkövetıi oldalt elemezve megállapítható, hogy a büntetett
elıéletőek száma (365-429), a büntetlen elıélető elkövetık száma (116-127), a gyermekkorú
elkövetık száma (23-26) valamint a fiatalkorú elkövetık száma is (42-52) is nıtt.
Bőnügyi technikai munka
Bőnügyi-technikusaink fiatalok, helyszíni tevékenységük, a rabosítások, a DNS mintavételek
színvonala megfelel az elvárásoknak. A rendkívüli halálesetekkel kapcsolatban lefolytatott
közigazgatási eljárásaik szakszerőek, idıszerőek.
A Nagykátai Rk-on a helyszíni szemlék szinte minden esetben bőnügyi technikus
részvételével kerülnek végrehajtásra. A szemlék során rögzített kéznyom-töredékek közül 69
volt azonosításra alkalmas. A tavalyi évben és a korábban rögzített eredményes, azonosításra
alkalmas kéznyom-töredékeknek köszönhetıen több ügyben az elkövetıt sikerült felderíteni.
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KÖZRENDVÉDELMI TEVÉKENYSÉG
A rendıri jelenlét mértéke, módja, szervezettsége. A reagálóképesség helyzete.
A Nagykátai Rendırkapitányság közrendvédelmi állománya részére 2012. évben is kiemelt
feladatként határoztuk meg a közterületi bőncselekmények megelızését, megszakítását, a
közterületi rendıri jelenlét biztosítását, ezáltal a lakosság szubjektív biztonságérzetének
javítását. A Nagykátai Rendırkapitányság közrendvédelmi szolgálati ága három területre való
tagolásban fedi le az illetékességi területünket. A Nagykátai Rendırkapitányság
Közrendvédelmi Osztályának állománya alapvetıen Nagykáta város, valamint hozzá
kapcsolódóan kettı község közbiztonságáért felel, míg a többi 10 település rendıri jelenlétét a
Tápiószelei és a Tápiószecsıi Rendırırs állománya biztosítja.
A közterületi szolgálatok parancsnoki állománya hetente egyezteti a következı hétre szóló,
elıre tervezett feladatokat. Ezen feladatok függvényében biztosítjuk, hogy a kapitányság
három területi egységén lehetıleg legyen folyamatosan rendıri szolgálat. Ez azt jelenti, hogy
a Közrendvédelmi Osztály járırállománya 24 órában, míg a Rendırırsök állománya közel a
teljes napot lefedve körzeti megbízott és ırsi járır bevonásával biztosítja a terület
közbiztonsági védelmét.
Az állomány részére feladatként került meghatározásra az adott eseményekre történı mielıbbi
reagálás, mely feladat koordinálását a mindenkori ügyeletes tiszt végzi. Tekintettel arra, hogy
területegység nem marad rendıri jelenlét nélkül, ezért az ügyeletes tisztnek rendelkezésre
állnak mind a technikai, mind a személyi feltételek ahhoz, hogy az egyes eseményekre –
extrém, kivételes eseteket kivéve - a lehetı legrövidebb idın belül reagálni tudjunk.
A közterületi jelenléttel kapcsolatban megállapítható, hogy az elızı évhez mérten
összességében kisebb létszámot tudtunk közterületre vezényelni, de a közterületen töltött
óraszám ennek ellenére növekedett. Az elmúlt 5 évre visszatekintve ezen adatot a 2. sz.
mellékletben mutatom be.
Az intézkedési készség és aktivitás színvonala, eredményei. A közrendvédelmi mutatók.
1) Személyi szabadságot korlátozó intézkedések
A közrendvédelmi szolgálati ág közterületi intézkedésének aktivitása, annak eredményessége
2012. évben a statisztikai adatok alapján egyértelmően jelentıs javulást mutatott. Ezen belül
kiemelendı, hogy a közterületi szolgálat egyik legfontosabb feladatában - mármint az
elfogások és elıállítások végrehajtásának tekintetében egyértelmően javulást ért el az elmúlt
évben. A fıbb intézkedési mutatókat és mérıszámokat a 2. sz. mellékletben mutatom be.
Az elfogások tekintetében szembetőnı javulást a bőncselekmény elkövetésén tetten ért
személyek esetében értünk el (+ 89,7 %.). Növekedett a körözött személyek elfogása is (+ 9,3
%.). Folyamatosan ellenırizzük az illetékességi területünkön szereplı körözött személyek
tartózkodási helyeit, azonban sok esetben a körözött személyekrıl megállapítjuk, hogy már
huzamosabb ideje nem tartózkodnak azon az illetékességi területünkön szereplı címen, mely
a körözésben szerepel.
A Nagykátai Rendırkapitányság közrendvédelmi állománya 2012. évben összesen 506
személyt állított elı, szemben a 2011. évi 342 fıvel. Ez százalékos formában kifejezve 48%os emelkedést mutat. Az elıállított személyek 49%-a (248 fı) bőncselekmény elkövetésének
gyanúja miatt került elıállításra.
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Megállapítható, hogy mind az elfogások, mind az elıállítások tekintetében a közterületi
állomány fı feladatának tekintette a bőncselekményeket elkövetı személyek felderítését, ezen
személyek átadását az eljárást lefolytató bőnügyi szolgálati ág részére.
Biztonsági intézkedést 171 esetben foganatosítottunk, míg erre 2011-ben 76 fıvel szemben
került sor.
A közterületi intézkedési mutatókat a mennyiség területén sikerült javítani, azonban e mellett
elengedhetetlen, hogy célul tőzzük ki a munka minıségét folyamatosan javítását, az állomány
tudásszintjének növelését.
A közrendvédelmi állomány 2012-ben összesen 390 esetben hajtott végre kísérési
feladatokat, ami jelentıs számnak tekinthetı a jelenleg meglévı járıri létszám figyelembe
vételével.
A bírósági és szabálysértési eljárásokban elrendelt elıvezetések foganatosítására 273 esetben
került sor. Meg kell azonban jegyezni, hogy 2012-ben mind a kísérések, mind az elıvezetések
számában némi csökkenés mutatkozott 2011-hez képest.
2) Szabálysértési tevékenység
A közrendvédelmi állomány részére szintén fı feladatként volt meghatározva a
szabálysértéseket elkövetı személyek kiszőrése, velük szemben az intézkedések lefolytatása.
A 2012. áprilisában bekövetkezett jogszabályi változások a szabálysértési tevékenységi
mutatókban egyértelmően tükrözték a hatást. A helyszínbírságolási jogkör kiterjesztése az
intézkedéseket eltolta a szabálysértési feljelentések irányából a helyszíni bírságolás
alkalmazásának az irányába.
A szabálysértési feljelentések száma 2012-ben 30 %-al visszaesett 2011-hez képest, azaz 574rıl 406-ra csökkent.
Annak ellenére, hogy 2012-ben kiemelt hangsúlyt fektettünk a tulajdon elleni szabálysértések
- ezen belül is területünkre kifejezetten jellemzı falopások - visszaszorítására, a szabálysértési
feljelentéseken belül a közlekedési szabálysértések számának aránya még mindig jóval
nagyobb.
A közrendvédelmi állomány helyszínbírságolási eredményessége a szabálysértések
csökkenésével ellentétben növekedett, 1869-rıl 2416 db-ra. Szintén a jogszabályi
változásoknak tudható be, hogy a helyszíni bírság összegek is nagy mértékben: 216%-al
emelkedtek. (10,963 ezer Ft-ról 23,755 ezer Ft-ra)
A helyszíni bírságok döntı hányadát – a szabálysértési feljelentésekhez hasonlóan - továbbra
is a közlekedéssel kapcsolatos szabálysértések szankcionálása eredményezi.
Szintén a közlekedésben részt vevık által elkövetett jogsértésekhez kapcsolódnak a
közigazgatási eljárások keretében kiszabott bírságok, illetve eljárás kezdeményezések.
A közrendvédelmi állomány 2012-évben összesen 108 fıvel szemben szabott ki közigazgatási
bírságot, indított eljárást. Ezen intézkedések száma szintén nagy mértékben, több mint
duplájára emelkedett az elızı évihez képest, ugyanis 2011-ben csupán 49 személlyel szemben
szabtak ki rendıreink közigazgatási bírságot. A közigazgatási eljárás keretében kiszabott
bírságok döntı mértékben csak az ittas jármővezetés és a biztonsági öv használatának
elmulasztása miatt történtek.
Az ittas jármővezetık kiszőrésére a tavalyi évben összesen 2976 esetben alkalmaztunk
alkohol szondát, ebbıl 89 esetben mutatott a mérés pozitív eredményt. Az ittas jármővezetık
számát havi bontásban vizsgálva megállapítható volt, hogy szembetőnıen nagyobb arányban
fordultak elı a tavaszi, nyári hónapokban.
Szintén a szabálysértési tevékenységhez tartozik, hogy a prostitúcióval összefüggı jogsértés
elkövetése továbbra sem jellemzı illetékességi területünkön, ezzel kapcsolatban intézkedésre
2012-ben nem volt szükség.

8

Értékelı jelentés 2012. év - Tápiógyörgye
Szabálysértési elıkészítı eljárások:
A 2012. áprilisában a szabálysértési törvény változása miatt a közrendvédelmi szolgálathoz
kerültek végrehajtásra az un. elıkészítı eljárások. A törvény nevesíti azon eljárásokat
amelyek elbírálása bíróság hatáskörébe tartozik, melyekben a rendırségnek elıkészítı eljárást
kell lefolytatni. Az elmúlt évben összesen 519 db elıkészítı eljárást folytattunk le. Ezen belül
a jogszabályváltozást követıen a Bőnügyi Osztályról összesen 289 db, elévülési határidın
belüli, vagyon elleni bőncselekmény elkövetése miatt indult, majd felfüggesztett ügy került át
elıkészítı eljárásra. A fentiek alapján önmagában szabálysértésként induló ügyként 230
esetben kellett eljárást lefolytatni.
Az eljárások döntı többsége – 487 esetben - tulajdon elleni szabálysértés miatt indult. A
tulajdon elleni szabálysértések döntı hányadát a lopás szabálysértése tette ki (322 db), majd
ezt követte a szándékos rongálás szabálysértése 115 esettel.
Az elıkészítı eljárások során összesen 104 esetben sikerült eljárás alá vont személyt
felderíteni, kihallgatni, majd az ügyet az illetékes bíróságnak átadni.
Az idegenforgalmi szempontból kiemelt területek ellenırzésének hatékonysága
A Nagykátai Rendırkapitányság illetékességi területéhez országos szintő, nagy jelentıségő,
kiemelt idegenforgalommal bíró terület nem tartozik. Viszonylag kiterjedt hétvégi házas
üdülı területtel rendelkezik Tóalmás és Tápiószentmárton település. Ezen települések üdülı
területein szezonális jelleggel, fıleg nyáron nı meg a lakosság létszáma. Ekkor a
településeken különbözı „falusi” programok várják az érdeklıdıket, melyeket elsısorban a
helyi rendıri erıkkel biztosítunk. Ilyen biztosításokba minden alkalommal bevonjuk a helyi
polgárır szervezeteket is. A települések üdülı területei a téli idıszakban elnéptelenednek,
ekkor sajnálatos módon megszaporodnak ezeken a területeken a vagyon elleni
bőncselekmények. Ezen bőncselekmények megelızésére külön gyalogos és gépkocsizó
járırszolgálatokat szerveztünk, akik feladatként kapták az üdülı területeken történı
folyamatos járırözést.
Kényszerítı eszközök alkalmazásának gyakorlata
A kényszerítı eszközök alkalmazása a tavalyi évhez képest összességében 44,1 %-os
emelkedést mutat. A testi kényszer alkalmazásának mértéke 59,2 %-al, a bilincselés
alkalmazása 37,6 %-al, a vegyi eszköz, gumibot alkalmazása 300 %-al növekedett, valamint 1
esetben fegyverhasználat is történt. A számadatokat az elmúlt 5 év tükrében a 2. sz.
mellékeltben mutatom be.
A kényszerítı eszközök alkalmazása 2012. évben minden esetben törvényes, jogszerő,
szakszerő és arányos volt, melyet mindig az ügyeletes tiszt, vagy a közvetlen parancsnok
bírált el. Az ügyészség által végrehajtott ellenırzések során a kényszerítı eszközök
alkalmazásával kapcsolatban törvénysértést nem állapítottak meg.
Meg kell említeni, hogy az elmúlt év decemberében fogvatartott személy átkísérése közben
fegyverhasználatra került sor a rendır életének, testi épségének megóvása érdekében. A
lefolytatott parancsnoki kivizsgálás megállapította, hogy maga a kényszerítı eszköz
alkalmazása teljesen jog- és szakszerő volt. Az eset tanúságait, az elıidézı okokat az
állománnyal folyamatosan, részletesen feldolgoztuk, ismertettük és az intézkedéstaktikai
képzésekbe külön álló elemként beépítettük.
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Jelentısebb elvégzett feladatok a tárgyévben.
Minden évben a legnagyobb rendıri, polgárıri erıt igénylı biztosítási feladatunk az április
04-én megrendezésre kerülı „tápióbicskei csata” rendıri biztosítása. Ezen biztosítási feladatot
csak a más szervektıl is érkezı rendıri erık igénybevételével tudjuk megoldani (szomszédos
kapitányságok, PMRFK Bevetési Szolgálata).
A korábbi évekhez hasonlóan 2012-ben is részt vettünk a FORMA 1 Magyar Nagydíj rendıri
biztosításában, igaz kisebb létszámmal, mint ez eddig szükséges volt.
Területünkön tavaly is megrendezésre kerültek azok a kulturális rendezvények, falunapok,
amelyek nagyobb rendıri erıt vettek igénybe a közterület rendjének fenntartása érdekében.
Kiemelt feladat volt számunkra az állami ünnepeken a megemlékezések zavartalanságának
biztosítása, valamint a mindenszentek körüli ünnepekkor a temetıkbe látogatók személy és
vagyon biztonságának megırzése. Sikerként könyvelhetı el, hogy az elmúlt évben az állami
ünnepek rendezvényeinek biztosításakor közrendet veszélyeztetı cselekmény elkövetése miatt
nem kellett rendıri intézkedést kezdeményezni, továbbá a mindenszentek környékén teljes
mértékben sikerült a temetık környékén a közbiztonságot fenntartani. Hasonlóképpen az év
végi ünnepek rendjének fenntartása is eredményes volt, nem történt a közelgı ünnepekkel
kapcsolatba hozható, kirívó cselekmény.
A fentieken felül folyamatosan, heti rendszerességgel végrehajtottuk a lakosság szubjektív
biztonságérzetének javítására, valamint az idıskorúak sérelmére elkövetett erıszakos
bőncselekmények megelızésére kiadott feladattervekben foglaltakat.
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KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG
Baleseti adatok
A Nagykátai Rendırkapitányság illetékességi területén 2012. évben bekövetkezett személyi
sérüléssel járó balesetek adatait értékelve megállapíthatjuk, hogy a vizsgált idıszakban
összesen 58 személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset következett be a 2011. évben
bekövetkezett 72-el szemben, ami 19,5 %-os csökkenést jelent.
A halálos eredményő közlekedési balesetek terén (5-4) 20 %-os csökkenés, a súlyos sérüléssel
járó közúti baleseteknél (27-17) 37.1 %-os csökkenés, a könnyő sérüléses közúti baleseteknél
(40-37) 7.5 %-os csökkenés volt. Az anyagi káros balesetek száma 2012-ben növekedett a
2011. év 63 darabszámához képest, mivel a vizsgált évben 84 db volt.
A 2012. évben bekövetkezett személyi sérüléses balesetekben megsérült személyek számában
is csökkenés mutatkozik a 2011-es évhez viszonyítva, amely 109 sérült fırıl 77 fıre
csökkent, amely 30 %-os csökkenést jelent. A 2012. évben halálos sérülést szenvedett
személyek száma 4 fı volt, ami a 2011-es év 5 fıjéhez képest 20 %-os csökkenést
eredményezett, súlyos sérülést szenvedett személyek száma 2012-ben 24 fı volt, míg 2011ben 35 fı, ami 31.5 %-os csökkenést jelent, valamint a könnyő sérülést szenvedettek száma is
csökkent 68 fırıl 49 fıre, ami 28 %-os csökkenés az elızı évhez képest.
A Nagykátai Rendırkapitányság illetékességi területén a legtöbb közúti közlekedési baleset
oka a gyorshajtás, a kanyarodás, az elızés, az elsıbbségi jog szabályainak a megszegése,
illetve a követési távolság szabályainak megszegése.
Az elızı évhez viszonyítva a követési távolság be nem tartása stagnált, viszont a gyalogosok
hibájából bekövetkezett személyi sérüléses közlekedési balesetek száma 4-rıl 5-re növekedett
az elızı évhez viszonyítottan.
Ezen adat mutatja azt, hogy kiemelt figyelmet kell továbbra is fordítani a gyalogosok
szabálykövetı közlekedésére, hiszen a gyalogosokkal történı balesetek kimenetele válhat a
legkönnyebben súlyos, illetve halálos eredményővé.
A baleseti okok tekintetében ki kell emelni az elızési szabályok be nem tartását, mivel sok
esetben a balesethez az agresszív közlekedési magatartás vezet. Bár a 2011-es évben ilyen
okból bekövetkezett balesetek száma 10 db volt, míg 2012-ben 6 esetben következett be a
baleset ilyen szabályszegés okán, ami 40 %-os csökkenést eredményez, de ennek ellenére
kiemelt figyelmet kell ezen szabálysértések elkövetésére fordítani.
A balesetet okozók tekintetében a személygépkocsi vezetık vannak továbbra is az elsı
helyen. Ezt követik a kerékpárosok, akik úgymond területi sajátosságként nagyobb számban
okoztak közlekedési balesetet. A rendırkapitányság illetékességi területén az elmúlt években
jelentıs fejlesztések történtek kerékpárutak kiépítése terén, mellyel megjelentek a
kerékpárosok és kerékpárosok között történt közúti közlekedési balesetek.
A balesetet okozó két fı jármőfajtát viszonylag azonos megoszlásban követik a tehergépkocsi
és motorkerékpár vezetık, illetve a segédmotoros kerékpárvezetık, valamint a gyalogosok.
A kerékpárosok és gyalogosok által okozott balesetek sajnos az utóbbi években illetékességi
területünkön továbbra is nagyobb számban fordulnak elı, ezért ezen túl is fontos, hogy az
ıket érintı közúti ellenırzések során legyen megkövetelve a vonatkozó szabályok teljes körő
betartása.
A balesetek bekövetkezésének idıpontja változó, de az elmúlt évekre visszamenıleg
megállapítható, hogy a legveszélyeztetettebb idıszak a délután (12.00-18.00 óra közötti
idıintervallum) és a délelıtt (07.00-12.00 óra közötti idıben). Ettıl függetlenül területünkön
minden napszakban következnek be balesetek.
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Az értékelı elemzésnél figyelembe vesszük az adott hónapban bekövetkezett baleseti
idıpontokat, helyeket és ennek függvényében kerül meghatározásra az ellenırzések ideje és
helye.
A kapitányság illetékességi területén a 2011 évben 14, míg 2012 évben 16 alkalommal
következett be olyan személyi sérüléses közlekedési baleset, ahol szerepet játszott a
jármővezetı ittassága. Az ittas jármővezetık által okozott balesetek száma kedvezıtlen
alakulása érdekében szükséges a jelenleg is heti rendszerességgel mőködı az ittas
jármővezetık kiszőrése érdekében végzett ún. „ittas akciók” folytatása, mivel kismértékben
növekedett az általuk okozott személyi sérüléses balesetek száma.

Vizsgálati tevékenység
A Közlekedésrendészeti Osztály speciális feladatai miatt kimondottan közlekedési
bőncselekmények vizsgálatát végzi, alkalmanként végez más jellegő bőncselekmények miatti
vizsgálatot, amennyiben az közlekedési bőncselekményhez kapcsolódik.
Az 2012-es év során is kiemelt figyelmet fordítottunk a bíróság elé állítások számának a
növelésére, melynek eredményeként 47 esetben került sor bíróság elé állítás
kezdeményezésére, amely a 2011-es évben 13 volt. Ez 72 %-os emelkedést mutat a 2011-es
évhez viszonyítva. Ennek oka az, hogy jogszabályi változtatás következett be a bíróság elé
állítások határidejének tekintetében, mely azt eredményezte, hogy szinte az összes ittas
jármővezetés kapcsán lehetıség volt a bíróság elé állítás kezdeményezésére.

Elrendelt nyomozások
További nyom. cselekm.
Bíróság elé állítás (Be.517§)

2008. év

2009. év

2010. év

2011. év

2012. év

181
7
9

230
3
10

147
13
14

150
6
13

193
4
47

Az elızıekben feltüntetett adatok alapján megállapítható, hogy a korábbi évekhez viszonyítva
lényegesen kevesebb alkalommal került sor az Ügyészség által elrendelt nyomozás tovább
folytatására.
Az osztály feladatkörébe tartozó bőncselekmények tekintetében a közlekedés biztonsága
elleni bőntett bőncselekmény a leggyakoribb a közlekedési bőncselekmények között, a
második leggyakrabban elkövetett bőncselekmény pedig a jármővezetés ittas vagy bódult
állapotban bőncselekmény, melyet a közúti baleset gondatlan okozása követ. A közlekedés
biztonsága elleni bőncselekmények közül is a leggyakoribb a vasúti közlekedés biztonságát
érintı cselekmények, melyek fıként a vasúti átjárót biztosító félsorompók csapórúdjának
letörésével valósul meg. Jellemzı még ebben a kategóriában a különbözı biztosító
berendezéseket tápláló vezetékek eltulajdonításával, megrongálásával megvalósított
cselekmények. Elenyészı számban volt a 2012-es évben a közúti közlekedés biztonságát
érintı bőncselekmény elkövetése, ami fıként közúti közlekedési jelzıtábla eltulajdonításával
hajtottak végre.
A fıbb intézkedési mutatókat, adatokat a 3. sz. mellékletben mutatom be.
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Baleset-megelızési tevékenység
A 2012-es évben a Nagykátai Rendırkapitányságon Városi Balesetmegelızési Bizottsági
ülések nem kerültek megtartásra, a Bizottság újjászervezése 2013-ban megvalósult. A
személyi sérüléses közúti közlekedési baleseti tendenciák szabták meg számunkra a balesetmegelızési tevékenység fı irányvonalát, stratégiáját.
Annak ellenére, hogy a 2012-es évben Városi Balesetmegelızési Bizottság nem ülésezett,
kiemelt figyelmet fordítottunk a gyermekekre, hiszen az iskolai tanév alatt minden reggel és a
déli órákban, lehetıség szerint rendıri jelenlétet biztosítottunk az oktatási intézmények
környékén található, fokozottan veszélyeztetett kijelölt gyalogos átkelıhelyek mellett,
melyben a helyi polgárırszervezetek nagy segítséget nyújtanak.
Az Iskola rendıre elnevezéső program keretében, több az illetékességi területünkön található
általános iskolában, iskola rendıre került kinevezésre az iskolákkal történı szorosabb
együttmőködés érdekében, akik a kapcsolatot folyamatosan tartották az intézményekkel.
Baleset-megelızést érintı pályázatokon történı részvétel lehetıségének biztosításával,
közlekedésbiztonsági akciók végrehajtásával (Magyar Közlekedéspolitika 2003-2015),
intézmények felkérése alapján oktatásokkal, szóróanyagok osztásával, felvilágosító kampány
folytatásával próbáltuk meg a baleset-megelızési tevékenységet hatékonyabbá tenni.
Az év során a területünkön mőködı iskolák felkérésének mindig eleget téve közlekedési
elméleti- és ügyességi versenyeket tartottunk az alsó- és felsı tagozatos korosztálynak. Az
illetékességi területen mőködı Önkormányzatok is több esetben kérték fel az osztályt a
különbözı közösségi rendezvényeken baleset-megelızési célzattal történı részvételre,
melyeknek szintén eleget tettünk.
A gyermek- és fiatalkorúakat érintı balesetek megelızése érdekében az illetékességi
területünkön található általános iskolákban közlekedési oktatásokat tartottunk, illetve
képviseltettük kapitányságunkat a Kerékpáros Iskola Kupa elnevezéső közlekedési versenyen,
valamint részt vettünk a „Szuperbringa” programban.
A lakosságot írott helyi sajtóban folyamatosan tájékoztattuk az illetékességi területünkön
bekövetkezett és közérdeklıdésre számot tartó balesetekrıl, kirívó szabálytalanságokról,
bíróság elé állítások során kiszabott büntetésekrıl, intézkedésekrıl. A baleset-megelızési
tevékenységben segítséget nyújtott a bőnmegelızési elıadó.

IGAZGATÁSRENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG
(Az igazgatásrendészeti mutatószámokat a 4. sz. mellékletben mutatom be.)
Szabálysértés
2012. évben 1084 db szabálysértési feljelentés érkezett hatóságunkhoz. A feljelentések száma
az elızı évi 1236 db-hoz viszonyítva 12 % csökkenést mutat. A feljelentések számának
csökkenése elsısorban a 2012. április 15-tıl hatályba lépı új szabálysértési törvényben
bevezetett változások következménye.
Elmarasztalt személyek száma a tárgyévben 895 fı volt, míg 2011. évben 977 fı, azaz 8 % a
csökkenés. A figyelmeztetések számadatai minimális mértékőek a megbüntetettek számához
viszonyítva. A figyelmeztetések alkalmazására szinte csak a jövedelemmel nem rendelkezı
fiatalkorúak estében kerül sor, illetve nagyon csekély súlyú cselekmény, és szabálysértési
priusszal nem rendelkezı vonatkozásában alkalmazzuk. A tárgyévben mindössze 86 db
figyelmeztetést alkalmaztunk, mely az elmarasztalt személyek 8 %-t teszi ki.
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Az átlagbírság 9 % emelkedést mutat az elızı évhez viszonyítva, 26.430. –Ft-ról 29.039.- Ftra emelkedett. A szabálysértési bírságok további emelését néhány szabálysértés esetében még
indokoltnak tartom.
A jármővezetéstıl eltiltások alakulása továbbra is a szigorú elbírálási gyakorlatunkat igazolja.
Az eltiltottak száma 2012. évben 94 fı volt, mely a kiemelt közlekedési szabálysértések miatt
elmarasztaltak számához viszonyítva 57 %, azaz megyei viszonylatban a második
legszigorúbb ezen a téren szabálysértési hatóságunk.
A feljelentések összetétele a következık szerint alakult:
1./ A kiemelt közlekedési szabálysértés miatt feljelentettek száma :
2./ Egyéb közlekedési szabálysértések száma :
3./ Közrend elleni szabálysértések száma:

210
918
75

Fentieken túl jelentıs új feladatot jelentett számunkra a helyszíni bírságok végrehajtása. 2012.
április 15-tıl az év végéig 865 db ilyen ügy került már iktatásra. Az igazgatásrendészeti
osztályon létszámfejlesztésre nem került sor, ezért ez nagy leterheltséget jelent.
A szabálysértési tevékenységgel összefüggésben szintén jelentıs munkát jelent az elızıekben
ismertetetteken túl a nagyszámú megkeresések teljesítése is, mely megkeresések száma 2012.
évben 163 db volt.
Engedélyügyi szakterület (fegyver-vagyon)
2012. december 31-én illetékességi területünkön 402 fı magánszemély és 3 jogi személy
rendelkezett lıfegyvertartási engedéllyel. A jogi személyek száma nem változott a múlt
évhez képest, míg a fegyvertartási engedéllyel rendelkezı személyek száma kissé emelkedett
(6 fıvel).
A természetes személyeknél összesen 1070 db engedélyezett fegyver található. Ebbıl 454 db
sörétes, 421 db golyós, 112 db kisgolyós, 68 db sport maroklıfegyver, és 15 db gáz-riasztó
fegyver. Jogi személynél összesen 31 db engedélyezett lıfegyver található, ebbıl 13 db
kisgolyós, 9 db sport maroklıfegyver, 2 db sörétes fegyver és 7 db színházi gáz-riasztó
fegyver.
A tárgyévben 115 db új kérelem érkezett hatóságunkhoz lıfegyver megszerzése vonatkozóan.
Az új kérelmek száma hasonlóan alakult az elızı évhez viszonyítva, amikor is 117 db volt az
új kérelmek száma. Elutasításra egy esetben került sor, tárolási feltételek hiánya miatt. Gáz –
riasztófegyver viselési engedély iránti kérelem 33 db érkezett 2012. évben.
Illetékességi területünkön 2012. évben 11 vadásztársaság mőködött. Velük az
együttmőködésünk jó és folyamatos. Minden év végén a vadásztársaságok elnökeivel
együttmőködést értékelı értekezletet tartunk, melyen megbeszélhetjük az esetleges
problémákat és javaslatokat. 2012 –2013. évre a vadászati ütemtervek alapján átfogó
ellenırzési tervet készítettünk, amelynek során a társas vadászatok ellenırzése rendszeresen
megtörténik.
Személy- és vagyonvédelem, magánnyomozás
2012. december 31-ig bezárólag összesítve 3211 db igazolvány, 101 db mőködési engedély,
valamint 3 db hatósági bizonyítvány került kiadásra.
Ezen belül 3177 db személy-és vagyonıri igazolvány, 13 db magánnyomozói és 21 db
biztonságtechnikai tervezı, szerelı igazolvány kiadására került sor.
2012. évben 446 db igazolvány, illetve 7 db mőködési engedély iránti kérelem érkezett
hatóságunkhoz.
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Az igazgatásrendészeti osztály által végrehajtott ellenırzések száma 1634 db volt a tárgy
évben. Az ellenırzések alapján 10 db bevonásra, 2 db visszavonására és 2 db felfüggesztésre
került sor.
A 2012. évi szabálysértési statisztika alapján az ügyek feldolgozása nagyon jól alakult, az
1084 db iktatott ügybıl folyamatban maradt ügyek száma mindössze 18 db volt, azaz 1,6 %.
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EGYÜTTMŐKÖDÉS
A rendırkapitányság életében továbbra is nagy hangsúly helyezıdik a társ- és civil
szervezetekkel történı együttmőködésekre, az érdekek összehangolására és egymás
tevékenységének segítésére. Kiemelt stratégiai partnereinkkel, az önkormányzatokkal,
polgárırségekkel, kisebbségi önkormányzatokkal naponta cserélünk információt.
Rendszeresek a közös ellenırzések társszerveinkkel, a vadász- illetve horgász egyesületek
tagjaival.
A kistérségi egyeztetı fórumokon a polgármesterekkel és a helyi társszervekkel folyamatos a
konzultáció, mely további együttmőködésre nyit lehetıségeket. Az ırsparancsnokon és a helyi
körzeti megbízottakon keresztül is folyamatos kapcsolattartás valósul meg a 13 település
vezetésével.
Az illetékességi területen minden esetben eleget teszünk a bőn-, és balesetmegelızési
tevékenységgel kapcsolatos felkéréseknek, melyekre fıként falunapokon, családi napokon,
iskolai rendezvényeken kerül sor. Rendszeresen részt veszünk a társszervek (tőzoltóság,
honvédség) és egyéb szervezetek, egyesületek vetélkedıin, találkozóin, a megrendezett
labdarúgó tornákon, horgászversenyeken.
A megelızési kiemelt fıelıadó az illetékességi területen lévı oktatási intézményekben
rendszeresen tart bőnmegelızési elıadásokat.
Rendszeres munkakapcsolatban állunk továbbá a Nemzeti Közlekedési Hatóság, a Fogyasztóvédelmi Felügyelet, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (2011-tıl), a Munkavédelmi
Felügyelıség, valamint a MÁV és a VOLÁN munkatársaival.
Belsı együttmőködés az egyes szolgálati ágak között
A kapitányságon összehangolt munka folyik. A reggeli eligazítások, vezetıi értekezletek
alkalmával a vezetık egyeztetik a teendıket és egymást segítve tervezik meg, hajtják végre a
napi feladatokat, akciókat, biztosításokat.

ÖSSZEGZÉS
A Nagykátai Rendırkapitányság 2012-ben nagyrészt teljesítette a kitőzött céljait.
Végrehajtotta a jogszabályokból, normákból, vezetıi utasításokból, szakmai elvárásokból
adódó feladatait. A napi rendıri munkát sikerült összhangba hozni a társadalmi elvárásokkal.
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TÁPIÓGYÖRGYE TELEPÜLÉS KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRİL,
A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRİL

Tápiógyörgye területének rendıri lefedettsége
Tájékoztatom Önöket, hogy a településen 2012. évben az elızı évekhez hasonlóan egy fı
körzeti megbízott látta el szolgálatát. Változás személyében nem történt. Egyúttal itt
szeretném Önöket tájékoztatni, hogy a legutóbbi, 2012. évben tartott beszámoló óta a
Tápiószelei Rendırıs vezetésében változás nem történt.
Engedjék meg, hogy rögtön az elején köszönetemet fejezzem ki magam és kollégáim nevében
a Testületnek a körzeti megbízott munkájához – ezáltal a Rendırkapitányság munkájához nyújtott támogatásukért. Az önkormányzat által fenntartott RB 74-73 frsz. szolgálati Lada
Niva személygépkocsi nagyban hozzájárult a település közbiztonságának fenntartásához,
hiszen rendıri jelleggel ellátott gépjármő áll a körzeti megbízott rendelkezésére a szolgálatok
során, melynek már a megjelenése visszatartó erıvel bír, nem beszélve arról, hogy a nehezen
járható külterületi utak, gát ezáltal „járhatóvá” vált. A körzeti megbízotti iroda átadásával
megszőntek azok az okok, melyek lehetetlenné tették a körzeti megbízott számára az irodai
munkavégzést.
A településen tehát változatlan formában 1 fı körzeti megbízotti státusz van rendszeresítve,
mely feltöltött és törekszünk a folyamatos feltöltöttség fenntartására.
A körzeti megbízott az Önök által biztosított új irodában látja el szolgálatát, mely minden
téren megfelel az európai elvárásoknak.
A körzeti megbízott az Önök által biztosított irodában látja el szolgálatát, így kijelenthetı,
hogy az elhelyezése megfelelı. Az iroda technikai ellátottsága az alapvetı rendıri feladatok
ellátására teljes körően alkalmas, a számítógépes végpont kiépítésével az adminisztrációs
követelményeknek teljes egészében meg tud felelni a körzeti megbízotti irodán, így a korábbi
évek egyik elvonási tényezıje szőnt meg.
Szakmai szempontból a körzeti megbízott a feladatát jó színvonalon hajtotta végre, az
alapfeladatait szinte maradéktalanul ellátja, bőnügyeket dolgoz fel, és mind e mellett idınként
különbözı, elsısorban központi szervezéső akciókban, rendezvénybiztosításokban vesz részt.
A település közbiztonságáért elsısorban a helyi körzeti megbízottak, valamint a Tápiószelei
Rendırırs beosztottai a felelısek. Tavalyi évben beszámolhattam arról, hogy egy új szolgálati
vezénylés kialakításán dolgozunk, melynek lényege, hogy az egész tárgyévben napi
rendszerességgel - több alkalommal megjelennek a településen úgymond „ idegen „ rendırök,
akik elsısorban közlekedési feladatokkal kerülnek vezénylésre, melynek visszatartó ereje
jelentıs. Most ismét arról számolhatok be, hogy a már bevezetett – és jól mőködı vezénylési
rendszer megtartása mellett - új szolgálatvezénylési rendszerrel próbáljuk településeink
közbiztonságát tovább szilárdítani, melynek lényegi eleme, hogy minimum 4 óra
idıtartamban – természetesen a nap különbözı napszakaiban - minden településen legyen
rendıri jelenlét.
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A körzeti megbízottnak – a hozzánk érkezett visszajelzések alapján – a lakossággal jó
kapcsolata van, melyet az is minısít, hogy igen sokszor keresik meg İt állampolgárok olyan
problémákkal, melyben ugyan nem kell rendıri intézkedést foganatosítani, csak jogi vagy
ilyen jellegő tanácsot kérnek. Ez mindenképpen a feléje való bizalmat tanúsítja. A kolléga
egyébként rendszeres fogadóórát tart, amelyen az ügyfélforgalom nem számottevı,
legtöbbször eseti jelleggel keresik meg egyéb szolgálati feladatai ellátása során a közterületen.
Ennek köszönhetı, hogy igen sok alkalommal szolgálaton kívül is megkeresték helyi
problémákkal telefonon keresztül, mely megkereséseknek igyekszik İ maga, illetve jelzés
alapján a Rendırırsön, Kapitányságon szolgálatot teljesítı járır vagy nyomozó kollégák
eleget tenni.

Tápiógyörgye település bőnözésérıl (2011-2012)
Mielıtt rátérnék Tápiógyörgye településre, engedjenek meg egy kis összesítıt az ırs területén
a bekövetkezett és rendırség elıtt ismertté vált bőncselekmények vonatkozásában.
A Rendırırs illetékességi területén az adott évben elrendelt bőnügyek száma alapján jelentıs,
10 %-os emelkedés tapasztalható (716-793). Szinte minden településen tapasztalható volt
kisebb-nagyobb emelkedés, mely általánosan jellemzı volt Nagykáta térségére. Leginkább
Tápiógyörgye és Tápiószentmárton településeken volt nagyobb emelkedés, míg Farmos és
Tápiószele településen elenyészı.
Elemezve az elmúlt évek statisztikai adatait megállapítható, hogy továbbra is a vagyon elleni
cselekmények alkotják az elkövetett bőncselekmények jelentıs részét, azonban míg 2011-ben
ez 69 % volt, addig 2012-ben mindössze 62,3 % -a volt személyek javai elleni, ami
jelentısebb, 6,7 % csökkenés.
2012-ben Tápiógyörgyén az ismerté vált bőncselekmények számában jelentıs növekedést
tapasztalható. Míg 2011-ben 113 db bőncselekmény vált ismertté a településen, addig 2012ben már 149, azaz az ismertté vált bőncselekmények számában mintegy 24,2 %-os növekedés
volt tapasztalható.
A településen továbbra is a vagyon elleni bőnözés a meghatározó, hiszen a 149 ismertté vált
bőncselekmény 61,7 %-a (míg 2011-ben ez 75,2 % volt, 85 db) a vagyon elleni
bőncselekmény, azaz 92 eset.
A vagyon elleni bőncselekményeken belül a lopások szám szerinti adatának vizsgálata során
megállapítható, hogy az stagnál (68-67).
Az ismertté vált kisebb lopások száma minimálisan emelkedett (38-40), míg a betöréses
lopások száma csökkent (30-27).
A vagyon elleni bőncselekmények jelentıs hányadát az év elején követték el, amikor mintegy
„hullámként” jelentkezett a településen. Ennek megelızésére, visszaszorítására, a felderítés
fokozására bevezetett intézkedéseink ellenére is csak 2012 márciusára sikerült – a helyi
polgárırség aktív bevonásával, támogatásával – teljesen megállítani ezt a hullámot.
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Az is megfigyelhetı volt, hogy az elkövetıi kör jól felkészült volt mind a település
helyismeretében, mind pedig a helyi szokásokat illetıen. Az ilyen jellegő jogsértések
elsısorban a település belterületi részén elhelyezkedı magánlakások tulajdonosainak
sérelmére követték el. A szolgálatok szervezése során ezért fokozott figyelemmel voltunk és
vagyunk a már ismertté vált helyi bőnelkövetıi körök figyelemmel kísérésére, valamint a
településen megjelenı gyanús személyekre, jármővekre, veszélyeztetett idıszakokra, melyben
a helyi polgárırség aktív részt vállal. Több esetben szerveztünk a településen civil
gépjármővek bevonásával ún. bőnügyi figyelı- és portyaszolgálatokat, gyalogos járır
szolgálatotak, melyeket gépkocsizó szolgálattal egészítettünk ki.
A közterületen, illetve a közrend ellen elkövetett bőncselekmények számában jelentıs
növekedés tapasztalható (5-14). Itt csak néhány számadatot említek meg, mely szerint
garázdaság bőncselekmény miatt 2011-ben nem indult eljárás, 2012-ben egy alkalommal
került sor. Jelentısen emelkedett az önbíráskodások száma, amely 1-rıl 4-re emelkedett.
Ennek bekövetkezése rendıri eszközökkel nem igazán befolyásolható, hiszen ezek
kialakulása jogos, vagy jogosnak vélt érdekek kikényszerítésének következménye. Másik az
egyéb kategóriába tartozó, leginkább okmányokkal elkövetett cselekmények számának
jelentıs növekedése (4-9)
A személy elleni bőncselekmények (13-27), ezen belül a testi sértések (7-rıl 11-re)
jelentısnek mondható emelkedést mutatnak. Jelentıs az emelkedés az egyéb kategóriába
tartozó zaklatás, rágalmazás, becsületsértés miatt indított eljárások számában, mely 4-rıl 14re emelkedett.
2012-ben 1 esetben indult rablás miatt büntetıeljárás a településen, 2011-ben ilyen
bőncselekmény a településen nem történt. 2011-ben szintén egy esetben indult eljárás
emberölés kísérlete miatt, mely utóbbiban az eljárást a PMRFK folytatta le, 2012-ben ilyen
esemény nem történt.

Tápiógyörgye település közbiztonsági (közlekedési és közrendvédelmi) helyzete
2011-ben mindösszesen 1 sérüléses baleset történt Tápiógyörgye kül- és belterületén. Ennek
során halálos kimenetelő sérülés nem történt, 1 esetben könnyő sérülés következett be.
Ez az adat teljesen megegyezik a 2012 évi adatokkal, amikor szintén 1 db könnyő sérüléses
baleset történt.
A fenti adatokat elemezve a 2012-es év során több alkalommal kifejezetten az ittas vezetık
kiszőrésére tartott a kapitányságunk fokozott ellenırzéseket, s ennek is köszönhetı, hogy a
baleseti statisztikának e mutatójában javulást értünk el. Tápiógyörgyén az ittas vezetés miatti
eljárások száma 2-rıl 4-re emelkedett az elmúlt évben.
A közbiztonság fokozása érdekében a Tápiószelei Rendırırs állománya 2012. évben is a
többirányú leterheltség ellenére törekedett az ittas vezetık, az engedély nélkül vezetık
kiszőrésére, valamint a passzív biztonsági eszközök használatát elmulasztókkal szembeni
intézkedésre, mely utóbbiak mint tudjuk jelentısen befolyásolhatják a balesetek kimenetelét.
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A rendırırs statisztikai mutatóiban az alábbi változások történtek.
2011. évben 1335 ellenırzésbıl 27 esetben jelzett a szonda ittasságot, míg 2012. évben 1070
ellenırzésbıl 46-szor.
A szabálysértési feljelentések száma 183-ról 141-re csökkent, melynek oka a jogszabályi
környezet változása, melynek során a jogalkotó több, eddig helyszíni bírsággal nem súlytható
jogsértések esetén tette lehetıvé ezt a fajta helyszíni rendıri szankciót. Jól mutatja a helyszíni
bírsággal súlytott személyek száma, amely 562-rıl 679-re emelkedett meg. A büntetı
feljelentések száma jelentısen emelkedett, 27-rıl 41-re, melynek egyik oka az ırs
állományának aktív szőrı-kutató tevékenysége a szolgálatok során az ittas vezetık kiszőrése
érdekében. Ezen felül kollégáim több esetben kezdeményeztek eljárást vagyon elleni, illetve
közrend elleni bőncselekmények miatt.
Az elfogott személyek száma az elızı évhez képest szintén emelkedett, míg 2011-ben 42
személy került elfogásra, 2012-ben 52 személyt sikerült elfogni, melynek jelentıs része
tettenérés volt, másik jelentıs kategória a körözés miatti elfogások voltak.
Minden évben nagy hangsúlyt fektetünk a település közbiztonsága érdekében a körözött
személyek felkutatására és elfogására, melyet folyamatosan nyilvántartunk és a körzeti
megbízottak, valamint a járırállomány a település körözötteit folyamatosan ellenırzi.
Az elıállított személyek számában is emelkedés tapasztalható. 2011. évben 73, míg 2012ben 103 fıvel szemen élt az ırs elıállítással. Mindenképpen pozitívnak értékelem azt a
tendenciát, hogy évek óta igen alacsony a személyazonosság megállapítása, valamint az
eltőnés miatt foganatosított elıállítási ok, ezzel szemben folyamatosan emelkedik a
bőncselekmény gyanúja és a mintavétel végett foganatosítottak száma.
Folyamatosan ellenıriztük a településeinken élı házi ırizetben lévı személyeket, valamint
lakhelyelhagyási tilalom alatt állókat, hogy a számukra bíróság által meghatározott
magatartási szabályokat betartsák. Velük szemben szigorúbb szankciót alkalmazni nem
kellett, lakhelyüket nem hagyták el.
Az állomány által a közterületen eltöltött idı 2011 évi 9908 óráról 9385 órára csökkent.
Ennek egyik oka, hogy több kollégánk végzett szaktanfolyami, vagy szakközépiskolai
tanulmányokat, mely idıszakok elvonták ıket a közterületrıl. Elmondhatom azonban az ırs
növekvı közbiztonsági eredményeit figyelembe véve, hogy az állomány mindent elkövetett
annak érdekében, hogy e csökkenésbıl az állampolgárok minél kevesebbet észleljenek, hiszen
mind az elfogások, mind az elıállítások, ittas jármővezetık kiszőrése egyben az elıállítások
idıtartamára elvonják a közterületrıl a rendırt.
Munkánk során együttmőködtünk az Önkormányzattal, annak szerveivel, a Polgárırséggel,
valamint a területi erdészekkel, mezıırökkel is. Mind az ırs, mind a rendırkapitányság
állománya közös erdei szolgálatokat láttak el az erdészekkel, polgárırségekkel, mezııri
szolgálattal, halırökkel a minden évben jelentkezı falopások, betörések és a
természetvédelem alatt álló területek ellenırzése, bőncselekmények megelızése érdekében.
Külön köszönetem szeretném itt kifejezni az együttmőködı partnereinknek a 2012-ben
nyújtott támogatásukért.
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A községben 2012 év során megszervezett rendezvények - nemzeti ünnepségek, egyéb
kulturális és sportrendezvények - zavartalanul kerültek lebonyolításra, a helyi polgárırség
aktív támogatása mellett.

Következtetések
1. Tápiógyörgye településen az ismertté vált bőncselekmények trendje jelentıs
növekedést mutat. A bőnözés statisztikailag növekedett, de összetételét megvizsgálva
a vagyon elleni bőncselekmények aránya az összbőnözésen belül csökkent.
2. A vagyon elleni bőncselekmények vonatkozásában mind a kisebb lopások, mind a
betöréses lopások száma egyaránt dominál, ezek emelkedését sikerült megállítani, az
stagnál.
3. Az erıszakos és a közterületi bőnözés vonatkozásában fertızöttségrıl nem
beszélhetünk, ilyen jellegő bőncselekmény gyakorlatilag elhanyagolható a településen.
4. A kábítószer bőnözés jelenléte sem számottevı, sem statisztikailag, sem egyéb
adatokkal nem támasztható alá, de meg kell jegyezni, hogy e téren egészen bizonyos,
hogy nagymértékő látencia tapasztalható. Ez általánosságban kijelenthetı.
5. A közlekedésrendészeti helyzet kifejezetten jónak mondható, bár erıteljesen
tapasztalható, hogy az idınként megtartott fokozottabb rendıri ellenırzés alkalmával
sok esetben szinte leáll a település közlekedıinek jelentıs része.
6. Legjelentısebb „partnerünk” a lakosság bizalmának erısítése a rendırség irányába,
ezáltal „érdekeltté” tétele abban, hogy bőn ne maradjon büntetlenül.
Erıfeszítéseinknek már vannak - és reményeim szerint a jövıben egyre több eredményei, melynek köszönhetıen bőncselekmények elkövetıit sikerült elfogni,
tettenérni, illetve megelızni a súlyosabb cselekmények elkövetését.

Tervezett feladatok
1. A közlekedési helyzet fenntartása, az ittas vezetık kiszőrése, a balesetek megelızése
kül- és belterületen egyaránt, ennek érdekében rendıri akciók szervezése.
2. A körzeti megbízotti státusz folyamatos feltöltöttségének fenntartása
3. A településen a bőnügyi felderítés fokozása, illetve a bőnmegelızés elıtérbe
helyezése, a vagyon elleni bőncselekmények számának visszaszorítása.
4. Közterületi jelenlét fokozása a veszélyeztetett idıszakokban.
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Tisztelt Képviselı testület, tisztelt Polgármester Úr!
Ezúton fejezem ki köszönetemet az elmúlt évben nyújtott erkölcsi és anyagi támogatásukért.
A Nagykátai Rendırkapitányság állománya képes és kész arra, hogy Tápiógyörgye
településen a közbiztonságot a törvényes keretek között biztosítsa.
Erıfeszítéseket tettünk és e tevékenységünket folytatjuk annak érdekében, hogy a település
lakóiban tudatosítsuk: a közbiztonság alapvetıen az adott társadalom terméke, ennek a
terméknek ára van, a minıségét pedig alapvetıen az befolyásolja, hogy annak alakításában
mennyire vállal szerepet.
Kérem, hogy az elıterjesztett anyagot vitassák meg, észrevételeikkel és véleményükkel azt
egészítsék ki, a meghatározott feladatokat támogassák és fogadják el.
Nagykáta, 2013. március 18.

Lajmer György r. alezredes
Kapitányságvezetı
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Tápiógyörgye község területén ismertté vált bőncselekmények :

Bőncselekmények

2010

2011

2012

1
2
1

1
7

11

1
4
2
3
2
1

2
14
4
6
4
2
1
4
9

Emberölés
Testi sértés
Segítségnyújtás elmulasztása
Magánlaksértés
Egyéb személy elleni bőncselekmény
Jármővezetés ittas vagy bódult állapotban
Egyéb közlekedési bcs.
Egyéb házasság, család, nemi erkölcs. ell. bcs.
Az államigazgatás, közélet tisztasága ell. bcs.
Garázdaság
Önbíráskodás
Egyéb közrend elleni bcs.
Egyéb gazdasági bcs.
Lopás
Betöréses lopás
Sikkasztás
Csalás
Rablás
Zsarolás
Jármő önkényes elvétele
Egyéb vagyon elleni bcs.

3
2
3
24
11
2
4
2
1
1
6

1
3
3
38
30
7
2
2
7

2
12

Összesen :

75

113

149

3
1
6
2

40
27
4
6
1
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