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Biatorbágy város közrendjét és közbiztonságát a Budaörsi Rendőrkapitányság, 

Közrendvédelmi Osztálya, valamint az osztály alegységeként a Körzeti Megbízotti Alosztály 

biztosítja. Tevékenységünk elsődleges célja a tavalyi esztendőben az volt, hogy széles körű 

társadalmi összefogással megfelelő biztonságot teremtsünk Biatorbágyon, illetve a Budaörsi 

Rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozó településeken élők, itt tartózkodók 

számára.  

 

A 2020-as új koronavírus-járvány alapjaiban változtatta meg a rendőrség feladatait, melyeket 

törvényesen és szakszerűen hajtottunk végre, tevékenységünket a szakmaiság és a társadalmi 

felelősségvállalás jellemezte. Alapvető cél volt a közrend és közbiztonság fenntartása, 

mindezeken keresztül az esetlegesen előforduló jogsértések megelőzése, megakadályozása, 

visszaszorítása és szankcionálása, emellett a széleskörű kapcsolattartás és a humánus, 

empatikus rendőri intézkedések végrehajtásával a lakosság szubjektív biztonságérzetének 

erősítése.  

 

A településen a közbiztonság kiegyensúlyozottsága volt jellemző az elmúlt év során. A 

folyamatosan változó kihívásokra a rendőrkapitányság  munkatársai minden esetben igyekeztek 

minél gyorsabban és hatékonyabban reagálni.  

 

A beszámolóban szereplő adatok az Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi 

Statisztika adatai alapján kerültek rögzítésre. 

 

 

I. A település közbiztonsági helyzetének értékelése 

 

 

1. A bűnügyi helyzet bemutatása, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt 

idegenforgalmi területek biztonsága 

 

1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása 

 

Biatorbágy városban 2020-ban 139 bűncselekményt követtek el, amely 11,03%-os növekedést 

jelent a 2019. évi 126 bűncselekményhez képest. Ezen adat ugyan emelkedést jelez, azonban 

az elmúlt évekhez viszonyítva alacsony számot mutat, így elmondható, hogy a korábbi években 

elért eredményeinket szinten tudtuk tartani. 

 

1.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása 

 

A közterületen elkövetett bűncselekmények száma 2020-ban: 32,  amely 33%-os csökkenést 

mutat a 2019. évi 48 bűncselekményhez képest. A tavalyi évnél megmutatkozó 32 cselekmény 

közül továbbra is a lopás jelenik meg leginkább. 

 

1.3. A regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya, változása (bűnügyi 

fertőzöttség) 

 

A bűnügyi fertőzöttség alakulása a Budaörsi Rendőrkapitányság vonatkozásában minimális, 

10%-os emelkedést mutat. Míg 2019-ben ez az érték 884,9 volt, addig 2020-ban ez a szám 

972,7. 
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1.4. A település területén regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának 

alakulása  

 

A kiemelten kezelt bűncselekmények1 száma a 2019. évi 52-höz képest emelkedést mutat, az 

elmúlt évben ez a szám 81 volt. Több évre visszatekintve megállapítható, hogy ezen 

bűncselekményi szám 2015. évben 184, míg 2020. évben 81 volt, így ezen évek alatt nagyobb 

arányú csökkenés mutatható ki. Az elmúlt 11 év átlagát tekintve elmondható, hogy 2016. óta 

folyamatosan 90 alatt tudtuk tartani a kiemelten kezelt bűncselekmények számát. 

 

A lopások száma a 2019. évi 48-ról 63-ra változott 2020. évben. Az adatokból megállapítható, 

hogy ezen bűncselekményi számok 2019. évhez viszonyítva növekvő tendenciát mutatnak. A 

2010. évi érték volt az elmúlt 11 év legmagasabb számadata, amikor 180 lopási cselekmény 

került regisztrálásra a településen, míg a legalacsonyabb számadat 2019. évben volt, összesen 

48 lopási cselekménnyel.  

 

Emberölést 2 esetben, önbíráskodást 1 esetben, rablást 1 esetben, orgazdaságot 1 esetben, 

kiskorú veszélyeztetését, kifosztást, zsarolást, jármű önkényes elvételét  nem regisztráltunk, 

továbbá kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményt (az 1978. évi IV. törvény alapján a 

visszaélés kábítószerrel - terjesztői magatartások tekintetében, a 2012. évi C. törvény alapján 

kábítószer-kereskedelem) 1 esetben, garázdaságot 2 esetben, rongálást 5 esetben regisztráltunk 

az elmúlt évben.  

 

A testi sértések száma 2020-ban 5, míg a súlyos testi sértések száma 3 volt. Mindkét érték egy 

évtizede minimális mozgást mutat. 

 

1.5. A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények 

szöveges értékelése 

 

A klasszikus - és talán a lakosságot leginkább zavaró, irritáló - bűncselkemények száma 

minimális növekedést mutat.  

 

Miközben évek óta tartó általános tendencia a bűncselekmények számának csökkenése, 2020-

ban mind a Budaörsi Rendőrkapitányság, mind pedig országos vonatkozásban a csalások 

számában növekedés tapasztalható. Korábban jellemző elkövetési mód volt az, hogy különböző 

történetekkel - pl. a gyerek, unoka balesete, építkezésre, gépkocsi beszerzésre, befektetésre - a 

sértettől pénzt csaltak ki.  

 

A pandémia bekövetkezése miatt ezt felváltották az on-line rendelések kapcsán elkövetett 

jogsértések, melyek döntően kisebb értékű, részben fiktív webáruházakhoz, részben hamis on-

line apróhirdetésekhez kapcsolódnak.  

 

 

 

 

 

                                                           
1 emberölés, testi sértés, kiskorú veszélyeztetése, embercsempészés, garázdaság, önbíráskodás, kábítószerrel 

kapcsolatos bűncselekmények (terjesztői magatartás), lopás, rablás, kifosztás, zsarolás, rongálás, orgazdaság, 

jármű önkényes elvétele 
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2. A bűnüldöző munka értékelése (az eljáró szerv szerinti adatok alapján) 

 

2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása 
 

A Budaörsi Rendőrkapitányság nyomozáseredményességi mutatója (az összes rendőri 

eljárásban regisztrált bűncselekmény tekintetében) 2020-ban 54,8%. Bár ez az előző évvel 

közel azonos számadatot jelent, még így is az elmúlt 11 év második legjobb eredménye.  

 

 

2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi 

mutatója 

 

A közterületi bűncselekmények tekintetében nyomozáseredményességünk 2020. évben elérte a 

76,3%-ot, ami az elmúlt 11 év második legmagasabb értéke.  

 

2.3. A Budaörsi Rendőrkapitányság eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt 

bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának alakulása 
  

Ezen bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója szintén kisebb emelkedést mutat: a 

2019. évi 35,5%-ról 2020-ban 39,9%-ra nőtt. Ebben a mutatóban is 2010. óta a második 

legmagasabb értéket sikerült elérnünk. 

 

A lopások eredményességi mutatója 2020-ban 30,1% volt, mely ugyancsak emelkedést mutat 

a 2019. évi 26,2%-hoz képest. Ezen mutató az előzőekhez hasonlóan az elmúlt 11 év második 

legmagasabb értéke. A lopáson belül a lakásbetörések nyomozáseredményessége 17,2% volt 

2020-ban.  

 

3.  A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok 

 

Az elmúlt évben 13,4%-kal csökkent a Budaörsi Rendőrkapitányság által tulajdon elleni 

szabálysértés miatt folytatott eljárások száma. A 322 eljárás 2011. óta a legalacsonyabb érték. 

Ezzel párhuzamosan a bolti lopások nélküli felderítési mutató (amikor a ténylegesen teljesen 

ismeretlen elkövetőt az eljárás során felderítjük) 40% volt, mely 2011. óta ugyancsak a 

legmagasabb érték. 

 

4.  A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások 

 

A Budaörsi Rendőrkapitányság közlekedésbiztonsági helyzetét meghatározza néhány olyan 

körülmény, amelyekre közvetlen ráhatásunk nincs. A Budaörsi Rendőrkapitányság az 

illetékességi területéhez tartozó önkormányzatokkal több évre visszanyúlóan mindent megtesz 

a közlekedési torlódások mielőbbi csökkentése, rendezése érdekében. 

 

Kiemelendő a 1-es főút, mely folyamatos rendőri ellenőrzést igényel, figyelemmel a főút 

forgalmára és a Zsámbéki-medence vonatkozásában betöltött kiemelkedő szerepére.További 

fokozott figyelmet követel az M1 autópálya, továbbá az M0 autópálya közlekedése.   

 

A terület 2020-as közlekedésbiztonsági helyzetét nem lehet a koronavírus járvány nélkül 

értékelni. Érezhetően csökkent a hétköznapi forgalom, hiszen sokan nem jártak be 

munkahelyükre. Míg a nyári időszakban a szokásos kirándulók, városnézők érkeztek, addig az 

év második felében a kijárási korlátozások miatt otthonaikba szorult fővárosiak a hétvégéken 
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az egész környéket „megrohamozták”, hiszen a település bizonyos részein, a kedvenc 

kirándulóhelyeken napközben maszk használata nélkül az egész heti bezártság után fel tudtak 

szabadulni.  

 

Biatorbágy várost érintő statisztikai adatokat elemezve megállapítható, hogy az év során 

bekövetkezett személysérüléses balesetek száma jelentős csökkenést mutat. (A 2019. évi 22-ről 

2020. évben 11-re csökkent.)  

 

A bekövezett személysérüléssel járó közlekedési balesetek okai között még mindig első helyen 

szerepel a megengedett legnagyobb sebesség túllépése, ezt követi az elsőbbségi jog meg nem 

adása, majd harmadik helyen a követési távolság be nem tartása, és végül a kanyarodás 

szabályainak megsértése áll.  

 

Halálos kimenetelű közúti közlekedési baleset 2020. évben nem történt Biatorbágy területén. A 

súlyos sérüléssel járó balesetek száma 8-ról 6-ra,  a könnyű sérüléssel járó balesetek száma 14-

ről 5-re, az anyagi káros balesetek száma 35-ről 25-re csökkent. 

 

5. Az illegális migráció helyzete 

 

Illegális migrációval kapcsolatos tapasztalataink az előző évekhez hasonlóak. Budaörs 

vonatkozásában a M0 és M1 autópálya szakasza, illetve az ott található pihenőhelyek visszatérő 

ellenőrzései, illetve a 102-es és 10-es számú főút visszatérő ellenőrzése jelenti ezzel kapcsolatos 

feladatainkat. A Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 

szerveivel szorosan együttműködve a 2020. évben is több embercsempészettel kapcsolatos 

elfogásra, elszámoltatásra került sor. Ezen eljárások lefolytatása megyei hatáskörű szervek 

feladata. 

 

 

II. A Budaörsi Rendőrkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedések és 

az azzal kapcsolatos feladatok 

 

1. A közterületi jelenlét  
 

A Budaörsi Rendőrkapitányságon 2020-ban a közterületi szolgálat létszáma 7716 volt, mely 

43,9%-os csökkenést jelent a 2019. évi 13746-hoz képest. A hiányzó közterületi létszámot 

ennek ellenére teljes egészében sikerült biztosítani a szolgálat megfelelő szervezésével, 

valamint túlmunka elrendelésével. 

 

2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata, a Készenléti Rendőrség megerősítő 

erőként történő szolgálatellátására vonatkozó adatok  
 

Az elfogások száma a 2019. évi 365-ről 2020-ban 3,8%-kal, 351-re csökkent. Ez a szám - 

figyelembe véve településeink bűnügyi fertőzöttségét - jónak mondható. Az előállítottak száma 

6%-kal emelkedett (458 fő). Érthető módon a végrehajtott elővezetések száma a pandémia miatt 

drasztikusan csökkent: a 2019. évi 288-ról 174-re.  

 

Az új koronavírus-járvány hatását érzékeltük a közlekedéshez kapcsolódó rendőri 

intézkedéseknél is. A helyszíni bírsággal sújtott személyek száma 4563 -ról 3566-ra, a pozitív 

eredményű alkoholszonda alkalmazások száma 249-ről 192-re mérséklődött. Az év során 

ugyanis jelentősen csökkent a közterületen átlagosan naponta megjelenő állampolgárok és 
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gépjárművek száma (sokan maradtak távol az óvodától, iskolától, munkahelyüktől, 

szórakozástól, sporttevékenységtől), elmaradtak a közlekedési fokozott ellenőrzések, nem 

működtek a bíróságok, éjszaka kijárási korlátozások voltak, miközben a rendőrség specifikus 

pandémiás többletfeladatokat látott el. Az így felszabaduló erőforrásokat teljes egészében 

lekötötte a koronavírus-járvány kapcsán felmerülő új feladatkörök eredményes végrehajtása.  

 

2020-ban a Készenléti Rendőrség a Budaörsi Rendőrkapitányság illetékességi területén 

rendszeresen látott el megerősítő szolgálatot. Az áruházaknál, tömegközlekedési eszközök 

végállomásain, megjelölt főútvonalakon folytattak járőröző és ellenőrző tevékenységet.  

 

3. A rendezvénybiztosítások 
 

A kialakult járványügyi helyzet miatt  a Budaörsi Rendőrkapitányság illetékességi területéhez 

tartozó településeken nem lehetett nagyszabású, magasabb létszámú érdeklődőt is vonzó 

rendezvényt megtartani. A kisebb létszámú, valamint az állami ünnepekkel összefüggő 

rendezvényeken túl rendőri biztosítási feladatokat igénylő esemény nem volt. 

 

A koronavírus-járvány alapjaiban rendezte át a fokozott ellenőrzéseket is, ugyanis azok 

megtartására a rendkívül jogrend időszakában nem, vagy csak csökkentett erőforrásokkal került 

sor. Ugyanez jellemezte a nyári turisztikai, a hallottak napi és az év végi ünnepek időszakát is.  

 

4. Az esetlegesen bekövetkezett katasztrófa-, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban 

végrehajtott rendőri feladatok (különösen a települések védelme érdekében tett rendőri 

intézkedések). A COVID-19 világjárvány visszaszorítása érdekében végrehajtott rendőri 

feladatok. 

 

A COVID-19 okozta világjárvánnyal kapcsolatos feladatok végrehajtása során a Budaörsi 

Rendőrkapitányság teljes személyi állománya gyakran erőn felül is igyekezett mindent 

megtenni a lakosság védelme érdekében. Több száz kontaktkutatást, sok ezer hatósági házi 

karantén ellenőrzést hajtottunk végre. A járvánnyal kapcsolatos, rendőrségi hatáskörbe utalt 

feladatok ellátása csak jelentős túlszolgálat elrendelésével volt biztosítható.  

 

A teljesen új típusú feladatok végrehajtásában hatékonyan és jogszerű módon jártunk el. Az 

állampolgárok részéről sem merült fel kirívó jogellenes magatartás, az állomány pedig az 

előírásoknak megfelelően teljesítette feladatát. Vezetői intézkedést nem kellett kezdeményezni, 

panaszokra nem került sor. Emellett természetesen az állampolgárok számtalan esetben kértek 

információt, segítséget, melyet mi minden alkalommal legjobb tudásunk szerint megadtunk. A 

feladatok végrehajtásában mind az önkormányzatok, mind a polgárőrségek nagy segítséget 

nyújtottak.  

 

5. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése 

 

Biatorbágy városban négy fő körzeti megbízott látja el feladatait. Pénzes László rendőr 

főtörzszászlós, Cseh István rendőr törzszászlós, Pethő Mihály rendőr törzszászlós és Horváth 

Ferenc rendőr főtörzsőrmester Urak nagy hely- és személyismerettel rendelkeznek, így 

tapasztalataikkal jól tudják segíteni a felderítési tevékenységet. 

Az Önkormányzattal, a településen élőkkel, a közbiztonságért tenni akaró személyekkel, 

szervezetekkel az elmúlt évek alatt a napi munkakapcsolatot kialakítottuk, ezáltal rendszeresek 

a Polgárőrség és Körzeti Megbízotti Alosztály állományának bevonásával végrehajtott közös 

szolgálatok. Ezen együttes munkák elsősorban Biatorbágy város közbiztonságát hivatottak 
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fenntartani, javítani, mely során - több esetben lakossági jelzésre - a gyanúsan viselkedő, 

idegen, nem helyi személyek igazoltatása és ellenőrzése zajlik. 

Az önkormányzat, illetőleg a lakosság véleménye alapján a körzeti megbízottak tevékenysége   

2020. évben is pozitív volt.  

 

6. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ működése 

 

A 112-es központi segélyhívóra érkező bejelentések kezelésére a hívásfogadó központok 

rendszere 2013-ban került bevezetésre, amellyel egyidőben a rendőrség irányítása is jelentősen 

megváltozott. A segélyhívások kezelését a megyei szintű Tevékenység-irányítási Központok 

végzik, ahonnan a rendelkezésre álló egységek helyzetének és feladatrendszereinek figyelembe 

vételével irányítják az illetékességi területre szolgálatba vezényelt egységeket. Az elmúlt évek 

tapasztalatai alapján az állampolgárok az új struktúrát nehezen fogadták el, és főleg a kisebb 

településeken élők továbbra is igénylik a szorosabb kapcsolatot az illetékességi területük 

rendőri szerveivel. A Tevékenység-irányítási Központok feladatellátásának elősegítése 

érdekében ilyen esetekben a kapitányságok szolgálatirányító parancsnokai nyújtanak 

segítséget, akik hely- és személyismeretük révén tudják a reagáló egységeket irányítani.    

 

7. Az igazgatásrendészeti tevékenység (szabálysértési eljárások, engedélyügyi 

tevékenység) 

 

7.1 Szabálysértési eljárások: A szabálysértések alakulásának 2020. évi adatait elemezve 

megállapítható, hogy az elmúlt évben összesen 2160 szabálysértési eljárást indítottunk, ami a 

2019. évhez viszonyítva 14%-os növekedést jelent. Az eljárások 67%-ában, azaz 1442 esetben 

volt elkövető, elmarasztalásra pedig 1229 alkalommal került sor. A beszámolási időszakban 33 

esetben utasítottunk el feljelentést. 

 

Pénzbírság kiszabására 694 esetben került sor. Az összesen kiszabott pénzbírság mértéke a 

2019. évhez képest 2,1%-kal csökkent. Az egy főre jutó átlagbírság a 2020. évben 52.860 Ft. 

 

A tavalyi évben összesen 123 esetben alkalmaztunk járművezetéstől eltiltást, amely 15%-kal 

kevesebb, mint 2019. évben. A szabálysértési eljárások jelentős hányada kisebb fokú 

közlekedési szabályok megsértése miatt indult, az értékelt időszakban 715 alkalommal 

alkalmaztak az előadók figyelmeztetést. Elkobzást 34 személlyel szemben alkalmaztunk.  

 

A befejezési időt vizsgálva megállapítható, hogy a meghallgatást igénylő ügyekben átlagosan 

41,56 nap alatt hozott döntést a hatóság. 

 

A saját szabálysértési ügyek mellett jelentős számban, összesen 458 esetben érkezett más 

szabályértési hatóságtól megkeresés tanú, illetve eljárás alá vont személy meghallgatására.  

Helyszíni bírság végrehajtására 917 esetben került sor. 

 

7.2 Engedélyügyi tevékenység: a 2020. évet tekintve a természetes és jogi személyek esetében 

összesen 5265 fegyvertartási és viselési engedélyt tartunk nyilván. Ebből 4535 db engedély 

természetes személy részére, 730 db engedély jogi személy részére lett kiadva.  

  

Illetékességi területünkön 3 lőtér és 2 klub, valamint 6 vadásztársaság található. A lőterek 

ellenőrzése az év folyamán megtörtént, melynek során hiányosságot nem tapasztaltunk. 
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A figyelmeztető jelzésekkel kapcsolatos eljárások során a 2020. évben összesen 15 db hatályos 

engedélyt tartottunk nyilván, 3 esetben került sor engedély visszavonására és 1 esetben 

visszautasításra. 

 

7.3 Személy- és vagyonvédelem, magánnyomozás: A Budaörsi Rendőrkapitányság illetékességi 

területén az érvényes működési engedélyek száma 75 db, a hatósági igazolványok száma: 953 

db. A beszámolási időszakban 6 új működési engedélyt és 167 új igazolványt adtunk ki. 

Igazolvány, illetve működési engedély visszavonása jogszabálysértés miatt nem történt.  

  

Az éves priorálás keretein belül 818 fő, a vállalkozások ellenőrzésének keretein belül 188 fő 

lett átvilágítva. Az elmúlt évben a 6 új engedélyest, valamint 8 megújítást figyelembe véve 51 

társas és egyéni vállalkozás lett teljes körűen leellenőrizve.  

 

7.4 Pirotechnika: Az elmúlt évben 2 db pirotechnikai termék felhasználásával kapcsolatos 

bejelentés érkezett hatóságunkhoz, melyek a jogszabályi előírásoknak megfeleltek, így 

elfogadásra kerültek. Az engedélyesek lemondták a tűzijátékok megrendezését, melyről írásban 

értesítették hatóságunkat. Az év végi ideiglenes tárolás és forgalmazási tevékenység a korlátozó 

szabályok betartásával elmaradt. 
 

7.5 Az elzárással is büntethető szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok  

A Budaörsi Rendőrkapitányságon az Előkészítő Alosztály a Közrendvédelmi Osztály 

alárendeltségében látja el feladatát. Az alosztály a szabálysértési elzárással is büntethető 

szabálysértések tényállásának felderítését, az elkövető kilétének megállapítását, valamint a 

bizonyítási eszközök felkutatását végzi. 2020. évben összesen 425 db szabálysértési ügyet 

dolgozott fel az alosztály, ebből a tulajdon elleni szabálysértések elkövetése miatt indult 

szabálysértési ügyek száma: 322 db.  

 

Az ismeretlen elkövető ellen indult lopások szabálysértési ügyeinek felderítési eredményessége 

bolti lopások nélkül 2020. évben 40% volt. A bíróság elé állítás jogintézményét 2020. évben 

25 fővel szemben alkalmaztuk.  

 

2020. II. negyedévben a járványügyi helyzet miatt elrendelt veszélyhelyzet okán a Budaörsi és 

a Budakörnyéki Járásbíróság nem tartott tárgyalásokat, így a bíróság elé állítások foganatosítása 

sem volt lehetséges. Erre tekintettel az elzárással is sújtható szabálysértések elkövetőivel 

szemben az ORFK iránymutatásnak megfelelően főként helyszíni bírságot, vagy súlyosabb 

esetekben feljelentést, majd normál előkészítő eljárás lefolytatását alkalmaztuk. 

 

A tulajdon elleni szabálysértések számát befolyásolja a rendőrkapitányság illetékességi 

területén lévő nagy tömegeket vonzó bevásárlóközpontok jelenléte. Jellemzőek továbbá a 

töltőállomásokról fizetés nélkül elhajtással elkövetett tulajdon elleni szabálysértések. Az ilyen 

jellegű cselekmények elkövetőit a beszerzett kamerafelvételek segítségével a legtöbb esetben 

sikerül felderíteni.  

 

A parancsnoki állomány a körzeti megbízottakat, valamint a közrendvédelmi járőrszolgálatot 

az eligazítások során tájékoztatja a tulajdon elleni szabálysértések elkövetésének helyeiről, 

körülményeiről, az esetlegesen felmerülő elkövetői körökről. Módosításra kerültek a járőr 

útiránytervek, így azok az illetékességi területünkön elkövetett tulajdon elleni szabálysértések, 

bűncselekmények helyszíneire, időpontjaira vonatkozó információk alapján aktualizálva lettek. 
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8. A bűn- és baleset-megelőzés 

 

8.1. A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai 

 

8.1.1. Család- és gyermekvédelemi tevékenység, valamint a hozzátartozók közötti erőszak 

helyzetének bemutatása.  

 

A gyermekjóléti szolgálatok vezetőivel a kapcsolat kialakítása már a korábbi években 

megtörtént, gyakoriak a szolgálatok vezetőivel, előadóival az egyeztetések, melyek mind a 

rendőrség, mind pedig a szolgálatok számára hasznosnak bizonyultak. A járványügyi helyzet 

miatt védelmi intézkedések betartásával, több alkalommal is sor kerülhetett a Biatorbágyi 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által korábbi években több alkalommal is 

megszervezett jelzőrendszeri értekezlet megtartására. Rendszeresen kapunk jelzéseket, és mi is 

élünk ezen eszközökkel.  A folyamatban lévő eljárásokban minden esetben kiemelt figyelmet 

fordítunk a gyermekek érdekeinek védelmére, jogainak biztosítására. Ilyen esetekben a 

jelzőrendszer részeseként azonnal igyekeztünk értesíteni a gyermekvédelemmel foglalkozó 

társhatóságokat, és lehetőségeink szerint minden segítséget megadni tevékenységük 

eredményes folytatásához. Prioritás a családon belüli erőszak vizsgálata, mely kriminalizált 

formában legnagyobb számban a testi sértés, a kiskorú veszélyeztetése, a kapcsolati erőszak, 

valamint a zaklatás deliktumaként jelenik meg. A kiskorú személyek eltűnésével kapcsolatos 

ügyek vizsgálata során az évben nem volt olyan eset, amikor az eltűnés okaként családon belüli 

erőszak merült volna fel.  

 

8.1.2. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése, ezen belül a Rendőrség iskolai 

prevenciós programjai  

 

A körzeti megbízottak, illetve a Budaörsi Rendőrkapitányságon az erre kijelölt kollégáink 

bevonásával, az iskolarendőr program keretében történik a bűnmegelőzési tevékenység 

folytatása. A már említett - elsősorban a gyermekeket érintő baleset-megelőzési - 

tevékenységünk kapcsán szoros együttműködést alakítottunk ki a társszervekkel. A családon 

belüli erőszak áldozattá válásának megakadályozása érdekében az iskolákban megtartott 

bűnmegelőzési előadásokon folyamatosan felhívjuk a figyelmet arra, hogy hol az a határ, amit 

egy gyereknek már nem kell elviselnie és kihez fordulhatnak segítségért. A legfontosabb érdek, 

hogy az iskolákban a tanárok felkészültek legyenek, hogy minden hozzájuk forduló gyereknek 

felvilágosítást tudjanak adni. A témában készült szórólapokat, kiadványokat minden esetben az 

érintettekhez eljuttatjuk, de szeretnénk, ha minél több alkalommal személyes beszélgetésekre 

is sor kerülne. A bűnmegelőzésben nagy szerepet vállal továbbá a Biatorbágyi Ifjúsági 

Bűnmegelőzési Klub. 

 

8.1.3. Az áldozatvédelem területén végzett rendőri tevékenység bemutatása 

 

A Budaörsi Rendőrkapitányság az áldozatvédelemmel kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeit 

teljes mértékben teljesíti. Az áldozatok tájékoztatása, védelme minden esetben prioritást élvez. 

Különösen igyekszünk megakadályozni, illetve kiemelt figyelmet fordítani arra, hogy ne 

következzen be a másodlagos áldozattá válás, - amely egy komplex, az adott ügyek elemzését 

igénylő folyamat.  

 

Nagyon fontos ez a fiatal- és időskorúak esetében, illetve a személy elleni erőszakos 

bűncselekmények áldozatainál. A különleges bánásmódú személyek speciális kihallgatási 

módszerei, a megfelelő empátiával és specifikus ismeretekkel rendelkező előadók kiválasztása, 
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a dedikált segítő szervezetek értesítése mind ezeket szolgálja. Kiemelt figyelmet fordítunk a 

családon belüli erőszak áldozataira is.  

 

8.1.4. Az emberkereskedelem elleni küzdelem bemutatása 

 

A XXI. század egyik új bűnelkövetéseként az emberkereskedelem tágan értelmezett 

megjelenési formái (szexuális kizsákmányolás, kizsákmányoló üzemek, szexturizmus, modern 

rabszolgaság) Biatorbágy területére nem jellemzőek. Sem a bűncselekmény áldozatainak 

kibocsátójaként, sem az elkövetés helyeként nem merült fel a város  területe, és információt 

sem kaptunk ilyen bűncselekményekről. 

 

8.1.5. A megelőző vagyonvédelemben végzett tevékenység  

 

Az általános megelőző vagyonvédelem egyik elemeként a járőrszolgálatokat, a körzeti 

megbízotti szolgálatokat a bűnügyileg legfertőzöttebb területekre koncentrálva tervezzük meg. 

A bűncselekmények elkövetési helyeinek elemzése alapján bűnügyi portyákat szervezünk a 

hétvégi házas területekre, a turisztikailag frekventált parkolókba. Emellett folyamatosan 

kapcsolatot tartunk a területünkön lévő bevásárlóközpontok biztonsági vezetőivel és 

munkatársaival, visszatérően ellenőrizzük azok parkolóit.  

 

Tapasztalataink szerint a leghatékonyabb, ha kampányokat építünk az adott témakörökre. Így 

az év során a halottak napja és az adventi időszak kapcsán figyelemfelhívó kampányt 

folytattunk a speciális veszélyekre koncentrálva. A gépjárművekben, valamint a bevásárló 

kocsikban felügyelet nélkül hagyott értékek, a vásárlást követő bepakolás során nyitva hagyott 

gépjárművek voltak a figyelemfelhívás fókuszában a vagyonvédelmi tevékenység során.   

 

A média - azon belül is a közösségi média - szerepe évről évre felértékelődik. Ezt tovább 

fokozta a koronavírus-járvány, ami a személyes találkozók lehetőségét megszüntette, és egyben 

a média, valamint az on-line tér szerepét is felértékelte. A hozzánk érkező országos 

bűnmegelőzési anyagokat folyamatosan továbbítjuk a helyi médiumoknak. A kapitányság 

munkatársai a Budaörsi Televízió, valamint a Budakörnyéki Televízió számára adtak 

nyilatkozatokat, melynek során nem mulasztották el azt a lehetőséget, hogy az adott témát 

érintő vagyonvédelmi bűnmegelőzési információkat megosszák a nézőkkel.  

 

 

8.1.6. A kábítószer prevenció helyzete  

 

Fontos hangsúlyozni ezen téma kapcsán, hogy a rendőrség kábítószer bűnözéshez kapcsolódó 

hatósági fellépése általánosságban kontrasztot mutat a prevenció, a függők segítése, a 

társadalmi problémák kezelése tárgykörével. Míg ugyanis a megelőzés, gyógyítás folyamata 

során csakis az őszinte, problémafeltáró beszélgetés az előremutató, addig a rendőrségnek a 

fogyasztás kriminalizáltsága miatt hivatalból kell esetlegesen ilyen felmerülő adatok alapján 

büntetőeljárást kezdeményeznie.  

 

A több évtizedes nemzetközi tapasztalatok alapján az egyetlen - demokratikus államok által a 

kábítószer visszaszorítására hatékonysággal bíró - módszer a kereslet csökkentése lehet, mely 

kizárólag prevencióval érhető el, amely leghatékonyabban az érintett tizenéves korosztály 

közvetlen megszólításával lehetséges. Erre vonatkozóan rendelkezünk ugyan olyan kollégával, 

aki a prevenciós előadások, tájékoztatók alkalmával megfelelő ismeretek átadásával 
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rendelkezik, azonban a témában érintettek részéről mutatott amúgy is csekély bizalom mellett 

a koronavírus-járvány tovább csökkentette lehetőségeinket.  

 

A Budaörsi Rendőrkapitányságon a szülői drogprevenciós feladatok végrehajtására egy fő 

kolléga látja el az ezzel kapcsolatos tanácsadói feladatokat. Minden hónapban telefonos 

ügyeletet, valamint fogadóórát tart. A feltáró őszinteség és a hatósági eljárás kényszere közötti 

ellentétből fakadó bizalmatlanságot mutatja, hogy 2020-ban a fogadóórán nem jelent meg 

érdeklődő, illetve telefonos bejelentés sem érkezett.  

 

8.1.7. Kiberbiztonság bemutatása 

 

A kiberbiztonság területét érintő bűnmegelőzési tevékenység a magyar rendőrség 

bűnmegelőzési munkájának egyik új területe. Mivel az on-line térben, illetve az ahhoz 

kapcsolódóan elkövetett bűncselekmények száma folyamatosan nő, bizonyos, hogy ez a terület 

is hamarosan a figyelem középpontjába fog kerülni. 

 

8.2. Az iskolaőri tevékenység bemutatása  

 

A 2020. során bevezetett iskolaőri tevékenység a Budaörsi Rendőrkapitányság illetékességi 

területén lévő intézményeket nem érintette, ezzel kapcsolatos igény nem merült fel az iskolák 

részéről. 

 

8.3. A baleset-megelőzési tevékenység 

 

Baleset-megelőzési munkatervünket a baleseti statisztikai adatok elemzése alapján készítettük 

el. Kiemelt helyet kapott a balesetek, ittasan okozott balesetek számának további csökkentése, 

a halálos balesetek és a balesetben elhunytak számának mérséklése, a kerékpárosok valamint a 

gyermekek kerékpárral való közlekedésének felügyelete, oktatása. Fokozott figyelmet 

fordítottunk a gyalogos balesetek megelőzésére. 

A Budaörsi Rendőrkapitányság 2020. évi baleset-megelőzési munkaterve az alábbi témák köré 

összpontosult: a gyalogos és kerékpáros közlekedés veszélyei; gyermekek iskola körüli 

közlekedése gyalogosan, illetve kerékpárral; ittas vezetés; tehergépjárművek, valamint 

„horrorkaravánok” ellenőrzése és forgalomból kivonása; sebességtúllépés; passzív biztonsági 

eszközök használatának elmulasztása; a Covid-19 járvány következtében megváltozott 

közlekedési morál ellenőrzése és a forgalomban résztvevő személyek tájékoztatása. 

Az év folyamán a pandémia miatt kialakult egyedi tanrendek alapján átalakult formában 

tartottunk baleset-megelőzési órákat az általános iskolákban a megelőzési előadó és a körzeti 

megbízottak bevonásával, a tanári kar segítségével. Folyamatosan tettünk közzé baleset-

megelőzéssel kapcsolatos sajtónyilatkozatokat, közlekedésbiztonsági műsorokban jelentünk 

meg.   

 

8.4. „Az iskola rendőre” program 

 

„Az iskola rendőre” program keretében a 2020/21-es tanévre a Budaörsi Rendőrkapitányság 

illetékességi területén kijelöltük az iskolarendőr-koordinátort és az iskolarendőröket. 

Tájékoztattuk az iskolarendőröket a tanévben végrehajtandó feladatokról, valamint elláttuk 

őket naplóval. Az iskolarendőr plakátok kihelyezésre kerültek a tanintézményekben. A 

programhoz illetékességi területünkön több iskola csatlakozott. Sajnálatos módon, a 
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járványügyi helyzet miatt az érdemi iskolarendőri feladatok folytatására szinte alig kerülhetett 

sor.  

 

Biatorbágy körzeti megbízottja, Pénzes László rendőr főtörzszászlós kollégánk vehette át az 

elmúlt évben az „Év iskolarendőre” országos kitüntetést, aki jelentős szerepet vállal az 

iskolarendőr programban. A Biatorbágyi Ifjúsági Bűnmegelőzési Klub a hátrányos és nehezen 

kezelhető gyermekek részére nyújt befogadó közösséget.   

 

 

9. Együttműködés 

 

9.1. A helyi önkormányzatokkal folytatott együttműködés  

 

Az állampolgárokkal való szervezeti szintű kapcsolattartás elsődleges formáját az 

önkormányzatokkal való együttműködés jelenti. Az elmúlt évben az önkormányzat 

egyhangúlag elfogadta a rendőrkapitányság 2019. évi munkájáról szóló beszámolót. A  

COVID-19 járványra tekintettel, a rendkívüli jogrend kapcsán bevezetett intézkedések miatt 

több személyes, ill. telefonos egyeztetés is történt a város vezetőivel.  

 

A Járási Közbiztonsági Konzultációs Fórum – a járványügyi helyzetre tekintettel – elmaradt.  

 

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések végrehajtása érdekében 

folyamatosan tartottuk a kapcsolatot a város vezetőivel. A helyi szabályozású rendeletben 

meghatározottak alapján a közterületek és nyilvános helyek ellenőrzésére kiemelt figyelmet 

fordítottunk (hétvégi korlátozás, piac rendje, vendéglátó és kereskedelmi egységek 

ellenőrzése).  

 

9.2. A területileg illetékes bírósággal és ügyészséggel folytatott együttműködés helyzete 

 

A Budaörsi Járási Ügyészséggel az együttműködés közvetlen, napi szintű és kiváló. A Budaörsi 

Járásbírósággal az együttműködés általában eseti jellegű: az ügyek és feladatok függvényében 

megtartott megbeszéléseket jelenti. A fontosabb konkrét vagy generális kérdéseket a 

kapitányságvezető és a bíróság elnöke szükség szerint egyezteti. A bírósággal főként az 

ideiglenes megelőző távoltartás kapcsán, valamint a szabálysértési előkészítő eljárásokban 

(normál és gyorsított bíróság elé állítások ügycsoportokban) működünk együtt.  

 

9.3. Az oktatási intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel folytatott 

együttműködés helyzete 

 

Az illetékességi területen működő valamennyi oktatási intézménnyel igyekszünk a kapcsolat 

felvételére, együttműködésre. Az iskola rendőrök jelenleg elektronikus formában tartják a 

kapcsolatot a kijelölt iskolákkal. A bűn- és baleset-megelőzési felhívásokat, szóróanyagokat e-

mailben vagy személyesen az összes oktatási intézménybe a koordinátor juttatja el. 

 

9.4. A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés értékelése  

9.5. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel történő együttműködés  

  

Biatorbágy városában kiemelendő a Biatorbágyi Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel 

történő kiváló együttműködésünk. Évek óta jó kapcsolatot ápolunk, melyet a rendszeres közös 
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szolgálatellátás is jelez. Ugyancsak jó kapcsolatot ápolunk a Budakörnyéki Közterület-

felügyelettel.   

 

A polgárőr szervezet és a közterület-felügyelet munkatársait bevontuk a fokozott 

ellenőrzésekbe, részt vettek biztosítási feladatok végrehajtásában, továbbá bűn- és 

balesetmegelőzési tevékenységet folytattak, közreműködtek figyelőszolgálatokban és 

járőrszolgálatokban is. Nagy segítséget jelentettek az iskolakezdéssel és az év végi ünnepekkel, 

valamint az illegális migrációval kapcsolatos feladatok részleges végrehajtásában. 

Segítségünkre voltak továbbá a COVID-19 világjárvány következtében hozott országos és helyi 

szintű korlátozó intézkedések végrehajtásának ellenőrzése során.   

 

 

III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra 

 

A 2020-as esztendő a rendőrség számára jelentős kihívásokat hozott az új koronavírus-

világjárvány megjelenésével. A rendkívüli jogrend, valamint ez alapján hozott intézkedések, a 

rendőrség új feladatai és hatásköre, a jogi és erkölcsi elvárások, az állampolgárokra is kiható 

körülmények olyan fokozott elvárások elé állították a rendőri állományt, melyre hosszú ideje 

nem volt példa.  

 

Az év során elvégzett munka igazolta, hogy a Budaörsi Rendőrkapitányság személyi állománya 

meg tudott felelni a kihívásoknak. A közjogi szervezetszabályozó eszközökben 

meghatározottak alapján, az állampolgárok jogainak tiszteletben tartásával folytattuk 

tevékenységünket. A rendelkezésre álló erőkkel, eszközökkel a COVID-19 világjárvány 

kialakulása és jelenléte miatt kialakult sajátos társadalmi elvárásoknak megfelelően teljesítettük 

feladatainkat.  

 

 

Célkitűzéseink 2021. évre:  

 

- A közlekedésbiztonsági helyzet szinten tartása, lehetőség szerinti javítása; 

- Az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló vagyon elleni 

bűncselekmények (lopás, betöréses lopás, lakásbetörés) megelőzése, eredményesebb 

felderítése; 

- A közterületi jelenlét szinten tartása; 

- A közterületen elkövetett bűncselekmények megelőzése, eredményesebb felderítése; 

- A kábítószer fogyasztás közterületi jelenlétének megakadályozása; 

- Az on-line térben elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatos szélesebb körű és átfogó 

bűnügyi munka megteremtése; 

- Az iskolákat érintő bűnmegelőzési tevékenység fokozatos visszaépítése a járványügyi 

helyzet függvényében; 

- Magyarország külső határainak fokozott védelme, az illegális migráció elleni 

eredményes és következetes fellépés érdekében a határőrizeti, határforgalmi és 

mélységi ellenőrzési feladatok schengeni követelményeknek megfelelő végrehajtása.  

 

Céljainkat továbbra is társadalmi összefogással, a lakosság és a különböző társadalmi 

szervezetek bevonásával, a rendelkezésre álló erők és eszközök legoptimálisabb 

felhasználásával kívánjuk megvalósítani.  
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A Budaörsi Rendőrkapitányság és a Közrendvédelmi Osztály vezetése nevében köszönetünket 

fejezzük ki a Tisztelt Képviselő Testület tagjainak a 2020. évi sikeres és hatékony 

együttműködésért.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a beszámolót megtárgyalni és elfogadni 

szíveskedjenek.  

 

 

Budaörs, „ időbélyegző szerint” 

 

                                                        Tisztelettel:  

 

 

 

 Koczka Gábor r. alezredes 

 rendőrségi tanácsos 

 mb. osztályvezető 
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Összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények 

az ENyÜBS 2010 – 2020. évi adatai alapján 

 

 

 
 

 

 Rendőri eljárásban regisztrált lopás* bűncselekmények 

az ENyÜBS 2010 – 2020. évi adatai alapján 
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Rendőri eljárásban regisztrált betöréses lopás* bűncselekmények 

az ENyÜBS 2010 – 2020. évi adatai alapján 

 

 

 
 

 

Rendőri eljárásban regisztrált lakásbetörés* bűncselekmények 

az ENyÜBS 2010 – 2020. évi adatai alapján 
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Közlekedési balesetek megoszlása 2019. és 2020. évben  
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