
1 

 

 
 

PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG  

BUDAÖRSI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 

PILISVÖRÖSVÁRI RENDŐRŐRS 

      

Szám: 13010/1345/2021. ált. 
 
 
 
 

               Jóváhagyom: 
 

Budaörs, „időbélyegző szerint” 
 
 

 

Dr. Öveges Kristóf r. ezredes 

mb. kapitányságvezető 
 
 
 
 
 

A Budaörsi Rendőrkapitányság 2020. évi beszámolója Tinnye Község 

Önkormányzatának a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról 
 

 

 

 
 



2 

 

 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 Tisztelt Képviselő Testület! 

 

Jogszabályban előírt kötelezettségemnek eleget téve az alábbiakról tájékoztatom Önöket: 

 

Tinnye község közrendjét és közbiztonságát a Budaörsi Rendőrkapitányság Pilisvörösvári 

Rendőrőrs biztosítja. Tevékenységünk elsődleges célja 2020-ban az volt, hogy széles körű 

társadalmi összefogással megfelelő biztonságot teremtsünk Tinnye községében, illetve 

Pilisvörösvári Rendőrőrs illetékességi területéhez tartozó településeken élők, itt tartózkodók 

számára.   

 

A 2020-as 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 a lakosság szubjektív biztonságérzetének erősítése, a jogsértések 

visszaszorítása és a koronavírus járványból fakadó széles körű feladatrendszer hatékony 

végrehajtása.  

 

A település területén a közbiztonság kiegyensúlyozottsága volt jellemző az év során. A 

folyamatosan változó kihívásokra a Pilisvörösvári Rendőrőrs munkatársai minden esetben 

igyekeztek minél gyorsabban és hatékonyabban reagálni.    

 

Jelentésem a Budaörsi Rendőrkapitányságra, illetve a Pilisvörösvári Rendőrőrsre érkezett 

bejelentések elemzése, a körzeti megbízottak tevékenysége, valamint az Egységes 

Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika adatai alapján került rögzítésre. 

 

 

I. A település közbiztonsági helyzetének értékelése 

 

1. A bűnügyi helyzet bemutatása 

 

Több, mint egy évtizede a rendőrség bűnügyi munkájának statisztikai fókusza nem csak az 

egyes évek bűnügyi helyzetére, hanem hosszútávú, komplex bűnügyi statisztikai adatok 

értékelésére irányul. Határozott cél a bűncselekmények számának csökkentése. Ezen 

törekvések fél évtizede egy tendenciózus csökkenést eredményeztek a magyar bűnügyi 

adatokban.  

 

Ez a Budaörsi Rendőrkapitányság illetékességi területének egészére is jellemző. Az egyes 

települések természeti, társadalmi és gazdasági környezete eltérő, így a bűncselekmény szám 

csökkenésének konkrét megjelenési formája, a csökkenő tendencián belüli arányok eltérőek 

lehetnek.  

 

1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása 

 

Tinnye község területe a bűnügyileg kevésbé fertőzött területek közé sorolható. Ez részben 

köszönhető a város földrajzi elhelyezkedésének, a lakosság összetételének valamint a 

polgárőrségek és a rendőrség hatékony munkájának. 

 



3 

 

Tinnyén 2020-ban 13 bűncselekményt követtek el, amely csekély növekedést jelent a 2019. évi 

10 bűncselekményhez képest. Ennek ellenére ez a szám az elmúlt tíz év egyik legalacsonyabb 

értéke.  (2013. évben a bűncselekmények száma 34 volt.)   

 

 

1.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása 

 

A közterületen elkövetett bűncselekmények számánál is jól érzékelhető a közbiztonság 

stabilitása, évek óta nem volt kiugró változás.  Az összes közterületen elkövetett 

bűncselekmény száma stagnálást mutat: 2019-ben és 2020. évben is 4-4 közterületen elkövetett 

bűncselekmény került regisztrálásra.   

 

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

fertőzöttség) 

 

A bűncselekmények száma évek óta csökkenő tendenciát mutat, a lakosság száma 

folyamatosan növekszik a településen, így a bűnügyi fertőzöttség évről évre csökken. 2020-

ban a 13 bűncselekmény alapján az egy főre eső bűnesetek száma százezer lakosra kivetítve 

720,2 volt.   (KSH adatok alapján Tinnye lakosságának száma 1.805 fő).  

 

 

1.4. A település területén regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának 

alakulása 

 

A kiemelten kezelt bűncselekmények - melyek a lakosság szubjektív biztonságérzetét 

leginkább befolyásolják - száma is csökkenő tendenciát mutat az elmúlt tíz évben.  

 

A lopások száma a 2012. évben történt 19-hez képest 2020-ban 5-re csökkent. A lakásbetörések 

száma minimális, utoljára 2013. éveben történt egy esetben. 

 

2020. évben Tinnyén nem történt jelentősebb, kiemelt érdeklődést kiváltó bűncselekmény. 

 

Rablás, emberölés, annak kísérlete bűntett évek óta nem történt a városban.   

 

 

1.5. A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények 

szöveges értékelése 

 

Az elmúlt évben 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 

pandémiának köszönhetően ezt felváltották az online rendelések kapcsán elkövetett 

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

online apróhirdetésekhez kapcsolódnak.  

 

Szintén újszerű elem a romantikus csalás, melynek helyszíne az online tér.  A magányos, 

bezárkózott emberektől csalnak ki pénzt - kihasználva érzelmi kiszolgáltatottságukat, esetleges 

vélt, vagy valós érzelmeiket.  
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Jellemző elkövetési mód a munka elvégzésére előre átvett pénzösszegek más célra való 

felhasználása, melyek a sikkasztás bűncselekmény számát befolyásolják. 

 

 

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

 

2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása 

 

A Budaörsi Rendőrkapitányság nyomozáseredményességi mutatója 2020-ban 54,8%. Ez az 

előző évvel közel azonos számadatot jelent, még így is az elmúlt 11 év 2. legjobb eredménye.  

 

2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi 

mutatója 

 

A közterületi bűncselekmények tekintetében a nyomozáseredményességünk 2020. évben elérte 

a 76,3%-ot, ami az elmúlt 11 év 2. 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 az elmúlt 11 év 2. 

legmagasabb értékét sikerült elérnünk. 

 

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

a 2019. évi 26,2%-hoz képest, de így is az elmúlt 11 év 2. legmagasabb értéke. A lopáson belül 

a lakásbetörések nyomozás eredményessége 17,2% volt 2020-ban.   

 

3.  A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok 

 

2020-ban jelentősen, 25,3%-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 a legmagasabb érték. 

 

4.  A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások 

 

A településen élők, és az önkormányzat jelzései alapján fő problémaként a 1102. sz. út átmenő 

teherforgalma jelentkezik. Ellenőrzéseink során megállapítottuk, hogy a tehergépjárművek a 

legtöbb esetben rendelkeznek a megfelelő behajtási engedéllyel, az ellenőrzések fokozását a 

behajtási időn kívül eső időszakra próbáljuk összpontosítani.  

 

Az elmúlt évben összesen 16 alkalommal került sor fokozott közlekedési ellenőrzésre, melyben 

a rendőrőrs állománya mellett a közlekedésrendészeti osztály munkatársai is részt vettek. 2020. 

október 27-28. között a Pilisvörösvári Rendőrőrs illetékességi területén gépjármű azonosító és 

gépjármű ellenőrző gyakorlati képzést tartottunk, melyen részt vettek az ország több 

rendőrkapitányságáról érkező kollégák is.  

 

A statisztikai adatokat elemezve megállapítható, hogy az év során bekövetkezett személy- 

sérüléses balesetek száma érdemben nem változott az előző évihez képest. A balesetek okai 
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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. 

 

A személysérüléssel járó közlekedési baleseteknél az intézkedéseket a közlekedésrendészeti 

osztály munkatársai hajtották végre, míg az őrs állománya a biztosítási feladatokon túl az 

anyagi káros balesetek helyszínein intézkedett.  

 

Tinnyén 2020-ban 3 személysérüléses közúti közlekedési baleset történt, mely eggyel több 

mint 2019-ben bekövetkezett kettő. Halálos kimenetelű közúti közlekedési baleset nem történt 

2019. és 2020. évben sem. Súlyos sérüléses 1 (2019-ben 0), könnyű sérüléses 2019-ben és 

2020-ban is 2-2 esetben történt. 

  

Az idei évben preventív tevékenységünket a leggyakoribb, illetve a legnagyobb 

közlekedésbiztonsági kockázatot jelentő magatartásokra kívánjuk irányítani: sebességtúllépés, 

ittas járművezetés, biztonsági öv, gyermekbiztonsági rendszer használatának elmulasztása, 

továbbá a kerékpáros és gyalogos közlekedés kérdésköre is a kiemelten kezelt feladatok közé 

tartozik. 

 

5. Az illegális migráció helyzete 
 

Tinnyén az illegális migráció helyi formában nincs jelen. A településen megjelenésükről, 

letelepedésükről nincs tudomásunk. A 10. számú főút és az M1 és autópálya közelsége miatt 

azonban elvétve lehet számítani ezen személyek megjelenésére, áthaladására.  

 

Az illegális migráció és az ahhoz kapcsolódó más jogellenes cselekmények elleni fellépés 

keretében folyamatos kapcsolatot tartottunk a társszervekkel, velük több akciót hajtottunk 

végre. Ezen akciók céljai az illegális migrációhoz kapcsolódó jogsértéseket elkövető 

személyek felkutatása, az illegális tovább utazás megakadályozása, a Schengeni Információs 

Rendszerben szereplő személyek kiszűrése, a hamis, hamisított okmányok felderítése, 

valamint a Magyarország területén tartózkodás szabályait megszegő személyek felkutatása és 

ezzel egy időben az illegális migráció elleni szűrő-ellenőrző háló működtetése. Ezen akciók 

során illegálisan hazánkban tartózkodó migráns személlyel, vagy ehhez kapcsolódó 

bűncselekményekkel Tinnyén nem találkoztunk. 
 

 

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 szolgálati létszám 7716 volt, mely 

44,1%-os csökkenést jelent a 2019. évi 13746 -hoz képest. A hiányzó közterületi létszámot 

ennek ellenére teljes egészében sikerült biztosítani a szolgálat megfelelő szervezésével és 

túlmunkával.  

 

 

 

2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata, a Készenléti Rendőrség megerősítő 

erőként történő szolgálatellátására vonatkozó adatok 
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Az elfogások száma a 2019. évi 365-ről 2020-ban 4%-kal, 351-re csökkent. Ez a szám - 

figyelme véve a 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.  

 

A 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 csökkent. Az év során ugyanis jelentősen 

csökkent a közterületen átlagosan naponta megjelenő állampolgárok és gépjárművek száma 

(sokan maradtak távol az óvodától, iskolától, munkahelyüktől, szórakozástól, sport 

tevékenységtől), elmaradtak a közlekedési fokozott ellenőrzések, nem működtek a bíróságok, 

éjszaka kijárási korlátozások voltak, miközben a rendőrség specifikus pandémiás feladatokat 

látott el. Az így felszabaduló erőforrásokat teljes egészében lekötötte a koronavírus járvány 

kapcsán felmerülő új feladatkörök 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 

 

2020. évben a pandémia miatt jelentősebb rendezvény megtartására Tinnyén nem került sor. 

Az előző években részt vettünk a nemzeti ünnepekhez kapcsolódó megemlékezések, továbbá 

a halottak napi és az év végi ünnepek időszakának biztosításában. 

 

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 koronavírus világjárvánnyal kapcsolatos feladatok végrehajtása során a Budaörsi 

Rendőrkapitányság teljes személyi állománya gyakran erőn felül is igyekezett mindent 

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

házikarantén ellenőrzést hajtottunk végre. A járvánnyal kapcsolatos, rendőrségi hatáskörbe 

utalt feladatok ellátása jelentős túlmunkával 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.  E mellett természetesen az állampolgárok 

számtalan esetben kértek információt, segítséget, melyet mi minden alkalommal legjobb 

tudásunk szerint megadtunk. A feladatok végrehajtásában mind az önkormányzat, mind a 

polgárőrség nagy segítséget nyújtott.    
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5. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése 

 

2019. évben a körzeti megbízott személyében változás történt. Csordás Gergő r. ftőrm. 

munkáját jó szinten látja el a településen, lakossággal, önkormányzattal, polgárőrséggel a 

kapcsolata kiváló. Az illetékességi területen történt eseményekkel kapcsolatban naprakész 

információkkal rendelkezik, a feladatait határidőre elvégzi. A napi tevékenység, a lakosság 

által tett bejelentések, események súlya, gyakorisága is fontos szempont tevékenysége 

értékelésekor. Az állampolgárok visszajelzései alapján megállapítható, hogy a körzeti 

megbízottat sokan ismerik, sokan megkeresik, bizalommal fordulnak hozzájuk, ha probléma 

adódik.  

 

A jövőben is hasonló elvárásokat támasztok a körzeti megbízottak felé.  Az idei évben is 

kiemelt feladatunk a közterületi jelenlét fokozása, a személy- és vagyonbiztonság megfelelő 

szinten tartása, illetve annak javítása.    

 

A körzeti megbízottak, mint „iskolarendőr”-ök is végzik tevékenységüket.  Mind az iskolák 

vezetői, mind az egyes diákok bátrabban és nagyobb bizalommal fordultak hozzájuk. A 

baleset-megelőzési tevékenységen túl a bűnmegelőzés is előtérbe került, mely iránt nagyobb 

érdeklődés mutatkozott. Eddigi tevékenységünk a program egyik céljával, a „pozitív rendőr-

kép” kialakulásával közelebb tudott kerülni az ifjúsághoz, így biztosítva a rendőrség család-, 

gyermek-, és ifjúságvédelmi feladataiból adódó kötelezettségeinek teljesítését.     

 

A fentieken túl a körzeti megbízottak ellátták az időskorúak sérelmére elkövetett 

bűncselekmények megelőzésére életre hívott intézkedés-sorozatban foglaltakat is. 

 
 

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

Az őrsön az ügyeleti rendszer 2016. év tavaszán belső átszervezéssel megszűnt.   

 

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 Tevékenységirányítási 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. Ez főleg a körzeti megbízottakra helyez felelősséget. A 

Tevékenységirányítási Központok feladatellátásának elősegítése érdekében ilyen esetekben a 

kapitányságok szolgálatirányító parancsnokai nyújtanak segítséget, akik hely- és 

személyismeretük révén tudják a reagáló egységeket irányítani.            

 

6. 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.  Ez 

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

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

 

2020. 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: 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.  

 

A Budaörsi Rendőrkapitányság illetékességi területén 3 lőtér és 2 klub, valamint 6 

vadásztársaság található. A lőterek ellenőrzése az év folyamán megtörtént, melynek során 

hiányosságot nem tapasztaltunk. 

A figyelmeztető jelzésekkel kapcsolatos eljárások során 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: 2020. 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 szabálysértési ügyet 
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dolgozott fel az alosztály, ebből a tulajdon elleni szabálysértések elkövetése miatt indult 

szabálysértési ügyek száma: 322.   

 

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 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. 

 

 

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 Pilisvörösvári Városi Napos Oldal Szociális Központ vezetőivel a kapcsolat kialakítása már 

a korábbi években megtörtént, gyakoriak a központ vezetőivel az egyeztetések, melyek mind 

a rendőrség, mind pedig a szolgálat számára hasznosnak bizonyultak. Rendszeresen kapunk 

jelzéseket, és rendszeresen élünk magunk is ezzel az eszközzel.  

 

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 
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A Pilisvörösvári Rendőrőrsön a körzeti megbízottak, illetve az erre kijelölt kollégáink 

bevonásával, az iskolarendőr program keretében történik a bűnmegelőzési tevékenység 

folytatása. A már említett - elsősorban a gyermekeket érintő balesetmegelőzési - 

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.  

 

8.1.3. Az áldozatvédelem területén végzett rendőri tevékenység bemutatása. 

 

A Budaörsi Rendőrkapitányság az áldozatvédelemmel kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeit 

maximálisan 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, 

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) a Pilisvörösvári járás területére nem jellemzőek. Sem a bűncselekmény 

áldozatainak kibocsátójaként, sem az elkövetés helyeként nem merült fel a járás 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. Többször megjelentünk a város területén 

található bevásárlóközpontoknál, ahol közvetlenül a vásárlókkal találkozva hívtuk fel a 

figyelmet a vagyonvédelemre. Itt különösen a gépjárművekben, valamint a bevásárló 
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kocsikban felügyelet nélkül hagyott értékek, a vásárlást követő bepakolás során nyitva hagyott 

gépjárművek voltak a figyelemfelhívás fókuszában.  

 

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 online tér szerepét is felértékelte. A hozzánk érkező országos 

bűnmegelőzési anyagokat folyamatosan továbbítjuk a helyi médiumoknak.  

 

Külön bűnmegelőzési kampányt folytattunk az idősek sérelmére elkövetett, különösen az 

úgynevezett „unokázós” csalások kapcsán. A terület korábban kiemelten fertőzött volt ilyen 

bűncselekményekkel, melyet részben egy nagyobb felderítés eredményeként az elkövetők 

elfogásával, részben pedig egy célzatos és kiterjedt (minden lehetséges információs csatornát 

érintő) bűnmegelőzési tevékenységgel sikerült szinte teljesen felszámolnunk.  

 

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 

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 a drogprevenciós 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 online térben, illetve az ahhoz 

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

is hamarosan a figyelem fókuszába fog kerülni.  

 

 

8.2. Az iskolaőri tevékenység bemutatása 

 

A 2020. év során bevezetett iskolaőri tevékenység a Budaörsi Rendőrkapitányság illetékességi 

területén található iskolákat nem érintette, ezzel kapcsolatos igény nem merült fel az iskolák 

részéről.  
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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. 

Tájékoztatást adtunk részükre 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 járványügyi helyzet 

miatt az érdemi iskolarendőri feladatok folytatására szinte alig kerülhetett sor.  

 

 

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 Pilisvörösvári  Rendőrőrs 2019. évi munkájáról szóló beszámolót.  A 

Járási Védelmi Bizottság online ülésén részt vettünk. A Járási Közbiztonsági Konzultációs 

Fórum – a járványügyi helyzetre tekintettel – elmaradt, de az esetlegesen felmerült 

problémákat minden esetben sikerült megoldanunk. A veszélyhelyzet idején alkalmazandó 

védelmi intézkedések végrehajtása érdekében folyamatosan tartottuk a kapcsolatot a település 

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).  
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9.2. A területileg illetékes bírósággal és ügyészséggel folytatott együttműködés helyzete 

 

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

Budakörnyéki 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 minden 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 eljuttatja.  A 

pandémiás helyzet miatt 2020-ban csak kiscsoportos foglakozások megtárására került sor, bár 

igyekszünk telefonon keresztül is folyamatosan kapcsolatot tartani. 

 

Egyházakkal, egyházi iskolákkal nincs állandó szoros kapcsolatunk, az együttműködés eseti 

jellegű, jellemzően rendezvények esetén végzünk közbiztonsági, közlekedésrendészeti, 

biztosítási feladatokat. (Úrnapi körmenet stb.) 

 

9.4. A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés értékelése, a megkötött 

együttműködési megállapodások száma, ellátott közös szolgálatra vonatkozó adatok 

 

A Pilisvörösvári Rendőrőrs illetékességi területén 9 polgárőr egyesülettel rendelkezünk 

együttműködési megállapodással.  A polgárőr szervezetekkel és azok tagságával az 

együttműködés kiemelkedő színvonalú.  

 

Az elmúlt év során a polgárőr szervezeteket továbbra is bevontuk a fokozott ellenőrzésekbe, 

részt vettek biztosítási feladatok végrehajtásában, továbbá bűn- és baleset-megelőzési 

tevékenységet folytattak, közreműködtek figyelőszolgálatokban és járőr szolgálatokban 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 helyi és országos szintű korlátozó intézkedések 

végrehajtásának ellenőrzése során.  

 

Tinnye településen működő polgárőr egyesülettel napi kapcsolatban állunk, közös 

szolgálatokat látunk el, az együttműködés kiválónak értékelhető.  

 

 

9.5. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel történő 

együttműködés 

 

Önkormányzati rendészet: 

 

Az önkormányzatok az elmúlt években egyre inkább bővítik rendészeti ellenőrző 

tevékenységüket, és közterület-felügyeleteket hoznak létre. Tinnye területén a Budakörnyéki 

Közterület Felügyelet látja el ezt a tevékenységet. 
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Katasztrófavédelem: 

  

A községben 2020. évben rendőri közreműködést igénylő tűzeset, egyéb katasztrófa nem 

fordult elő.   

 

Pilisi Parkerdő: 

 

A Budaörsi Rendőrkapitányság és a Pilisi Parkerdő Zrt. között létrejött együttműködési 

megállapodás alapján a körzeti megbízottjaink rendszeresen látnak el közös szolgálatokat a 

Pilisi Parkerdő Zrt. erdőrendészeivel a falopások és az orvvadászat megelőzése érdekében.   

 

 

III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra 

 

A 2020-as esztendő a rendőrség számára jelentős kihívásokat hozott a 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 visszaszorítása; 

- Az online 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.  

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Testület! 

 

Célkitűzéseinket társadalmi összefogással, a lakosság és a különböző társadalmi szervezetek 

bevonásával, a rendelkezésre álló erők és eszközök legoptimálisabb felhasználásával kívánjuk 

megvalósítani.  

 

Ezúton is köszönetemet fejezem ki Polgármester Úrnak, a Képviselő Testületnek, a 

Polgármesteri Hivatal munkatársainak, valamint Tinnye község állampolgárainak az egész 

évben tapasztalt támogatásért, melynek köszönhetően közösen tudtuk a beszámolóban jelzett 

eredményeket elérni.   

 

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

szíveskedjenek.  

 

 

 

Pilisvörösvár, „időbélyegző szerint” 

 

                                       Tisztelettel: 

 

 

        Tolnai Ildikó r. alezredes 

            rendőrségi főtanácsos 

             mb. őrsparancsnok
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Összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények 

az ENyÜBS 2010 – 2020. évi adatai alapján 

Tinnye község 

 

 

 
 

Rendőri eljárásban regisztrált lopás bűncselekmények 

az ENyÜBS 2010 – 2020. évi adatai alapján 

Tinnye község 
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Rendőri eljárásban regisztrált betöréses lopás bűncselekmények 

az ENyÜBS 2010 – 2020. évi adatai alapján 

Tinnye község 

 

 
 

 
 

Rendőri eljárásban regisztrált lakásbetörés* bűncselekmények 

az ENyÜBS 2010 – 2020. évi adatai alapján 

 Tinnye község 
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Közlekedési balesetek megoszlása 2019. és 2020. évben  

Tinnye Község 
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