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Bevezetés 
 

 

A Váci Rendőrkapitányság illetékességi területéhez 35 település tartozik, melyek közül 4 városi 

címmel bír. Az illetékességi területünk két járásra (Váci és Szobi) oszlik, nagysága 802 

négyzetkilométer az állandó lakosok száma 92.934 fő. Speciális helyzetünket tekintve 57.269 

méter schengeni belső határszakasszal rendelkezünk (11.957 méter szárazföldi, 45.312 méter 

vízi) és megyehatárként határosak vagyunk Nógrád megyével is. Természeti adottságait 

figyelembe véve két nagy folyó a Duna és Ipoly érinti teljes hosszában területünket egyben az 

Ipoly határvonalat is képezve. Az M2 autóút, a 2 számú főútvonal, valamint a nemzetközi 

vasútvonal könnyen és jól megközelíthetővé teszi térségünket. A Dunakanyar szépségéből 

adódóan, több mint 13.000 hétvégi ház található, melyek nagy része ősztől tavaszig üresen áll, 

így könnyű célpontot képez a bűnelkövetők számára. Közbiztonsági szempontból nem, de a 

bűncselekmény számok alakulását tekintve fontos objektumok a Váci és a Márianosztrai 

Fegyház és Börtön intézménye is. Kiemelt létesítmény a Püspökszilágyi radioaktív 

hulladéktároló. A sport területén említést érdemel az NB I-ben szereplő női és férfi kézilabda 

csapat.  

 

Az illetékességi területünken történő rendőri jelenlétet és gyors reagálás lehetőségét biztosítva 

a Váci Rendőrkapitányság alárendeltségében Őrbottyán, Acsa, Verőce és Szob településeken 

Rendőrőrs, míg Letkésen Határrendészeti alosztály működik.  

 

Alapvető célkitűzéseinket teljesítettük. 2020. évre főbb stratégia céljaink voltak a lakosság 

szubjektív biztonságérzetét negatívan befolyásoló bűncselekmények visszaszorítása, 

felderítése, a közlekedésbiztonsági helyzet javítása. A nyomozások határidejének csökkentése. 

A nyílt nyomozati tevékenység színvonalának fenntartása, az operatív eszközök széles körű, 

hatékony alkalmazása, a közúti közlekedés biztonságának erősítése, a balesetek számának 

csökkentése. Magyarország külső határainak és belső biztonságának fokozott védelme, az 

illegális migrációs nyomás elleni hatékony fellépés, ezzel összefüggésben a határrendészeti 

szolgálati ág tevékenységének schengeni követelményeknek megfelelő szinten tartása. 

 

2020. évben a Váci Rendőrkapitányság által elvégzett munka részletes elemzését az 

alábbiakban teszem meg. 

 

 

I. A Váci Rendőrkapitányság közbiztonsági helyzetének értékelése  
 

 

 

1. A bűnügyi helyzet bemutatása 

 

1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása 

 

Az elmúlt évben 1.248 volt az összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma a 

Váci Rendőrkapitányság hatáskörében. Az előző évhez képest -0,3 %-os változás tapasztalható. 

Pest megyében a rendőrségi eljárásokban ismertté vált bűncselekmények száma 15.479.  
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  2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 

Acsa 18 23 26 13 13 13 16 16 23 

Bernecebaráti 21 7 15 11 7 9 11 7 5 

Csörög 118 134 110 69 82 48 71 72 36 

Csővár 10 13 13 2 2 1 7 3 0 

Galgagyörk 18 23 21 9 6 15 8 19 13 

Ipolydamásd 11 5 8 6 12 13 12 12 6 

Ipolytölgyes 11 4 0 8 6 4 5 5 5 

Kemence 22 20 20 9 19 13 17 10 5 

Kismaros 72 85 45 71 30 28 30 18 32 

Kisnémedi 8 6 10 8 3 7 18 4 6 

Kosd 36 22 57 31 23 17 11 16 13 

Kóspallag 11 7 7 10 9 8 5 5 5 

Letkés 16 8 13 9 12 21 10 16 7 

Márianosztra 14 15 21 33 28 23 25 36 22 

Nagybörzsöny 28 21 18 21 16 27 17 15 10 

Nagymaros 226 172 156 68 56 82 64 40 41 

Őrbottyán 161 131 125 93 89 64 65 41 56 

Penc 14 11 19 8 9 15 9 8 26 

Perőcsény 3 3 4 2 4 0 3 0 2 

Püspökhatvan 13 22 13 16 16 11 8 8 5 

Püspökszilágy 7 10 6 8 4 3 1 1 3 

Rád 15 18 23 19 17 15 13 3 16 

Szob 69 43 55 38 37 39 30 37 29 

Szokolya 63 28 24 19 26 16 13 15 23 

Sződ 88 67 49 30 28 25 23 23 12 

Sződliget 103 87 69 81 59 45 39 40 35 

Tésa 2 1 1 1 1 1 1 0 3 

Vác 2260 1436 1229 931 1021 889 733 675 691 

Vácduka 29 28 23 20 16 10 7 7 12 

Váchartyán 30 29 25 24 20 19 33 15 16 

Váckisújfalu 4 3 2 3 2 1 3 2 2 

Vácrátót 58 30 42 26 20 23 15 16 9 

Vámosmikola 21 20 32 24 37 34 33 12 21 

Verőce 130 133 93 99 80 81 48 39 40 

Zebegény 31 22 24 16 11 18 9 16 18 

 

 

1.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása 

 

A közterületen elkövetett bűncselekmények száma 419-ről 519-re emelkedett.  

Ez a mutató 2019. évhez képest 24 %-os emelkedést mutat, azonban a 2013-ban regisztrált 641 

elkövetett bűncselekményhez viszonyítva 19 %-os csökkenés figyelhető meg.   
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1.3. A regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya, változása.  

 

A regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya 1.328 volt. Előző évben a 

fertőzöttség mutatója 1.344 volt. Ez az arányszám a 2012. évben volt a legmagasabb 3.934.   

 

1.4. A kiemelten kezelt regisztrált bűncselekmények számának alakulása 

 

A lakosság biztonságérzetét leginkább befolyásoló, kiemelten kezelt bűncselekmények 

számában csökkenés tapasztalható az elmúlt évhez viszonyítva.  

A 2020. évben mindösszesen 469 kiemelt bűncselekményt regisztráltunk, mely a 2019. évi 588 

kiemelt bűncselekményhez képest 20,23 %-os csökkenést mutat.  

 

1.5. A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények szöveges 

értékelése 
 

A lakosság közbiztonságérzetét leginkább befolyásoló bűncselekmények esetében 

megítélésünk szerint összességében a számok csökkenő tendenciát mutatnak.  

 

A lopás miatt indított büntetőeljárások számában az elmúlt évhez képest csökkenés mutatható 

ki, a regisztrált esetek száma 359-ről 280-ra csökkent. 

A lakásbetörések számában is jelentős csökkenés tapasztalható, mivel a 2019. évben 57 esetben 

indult eljárás lakásbetörés miatt, míg 2020-ban csupán 27 ilyen eset volt. Az értékelt 10 év 

vonatkozásában ez a legkevesebb regisztrált elkövetési szám. 

A garázdaságok száma 2019. évhez képest szintén csökkent 78-ről 59-re. Kijelenthető, hogy a 

bűncselekmények száma évek óta egy adott érték körül mozog, amelytől a 2020. év adatai sem 

térnek el jelentősen. 

 

1.6. A helyi közbiztonság szempontjából kiemelt érdeklődést kiváltó bűncselekmény szöveges 

értékelése  

A verőcei rendőrök 2020 májusában állampolgári bejelentést kaptak egy folyamatban lévő be-

törésről. Nem először érkezett betörésről jelzés a környéken lévő hétvégi házak tulajdonosaitól. 

A gyors adatgyűjtés, és az egyik szemtanútól kapott személyleírás alapján sikerült beazonosí-

tani az elkövetőt, és a gyanú szerint közel másfél éve a környéken élő 31 éves férfi és 43 éves 

élettársa állnak a sorozatos lopások mögött. 

Az elfogott páros elmondása, tanúvallomása szerint a betörések alkalmával vittek sarokülőgar-

nitúrát, díszpárnákat, napernyőt, ládában kaktuszt, amit aztán otthon gondosan átültettek. Ha 

kellett a zuhanykabint késsel körbe vágták, a mosdószekrényt, csaptelepet leszerelték, majd 

saját otthonukba építették. Loptak kenyérpirítót, fali vízmelegítőt, még a függönykarnist is le-

tépték a falról, ha megtetszett nekik. Házuk külsejét és a kert díszítését is lopott tárgyakkal 

oldották meg. A vesszőből font nyuszitól és plüss varjútól kezdve, a szélcsengőn át a kerti tör-

péig, törzsi maszkokon keresztül, szinte mindenfélét érdemesnek tartottak otthonuk cicomázá-

sához.  

Az elkövetők beismerték a bűncselekmények elkövetését, szabadlábon hagyásuk mellett a Váci 

Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya folytat ellenük eljárást megközelítőleg 15 rendbeli lopás 

vétségének megalapozott gyanúja miatt. 
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2. A bűnüldöző munka értékelése 
 

 

2. 1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása 

 

Az összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmény nyomozáseredményességi mutatója 

2020-ban 69,3% volt, az előző évi 77,6 % -kal szemben.  

 

2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozás eredményességi 

mutatója 
 

A közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója 68,3 %-ról, 

79,4 %-ra emelkedett. 

 

2.3. A közterületen elkövetett kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozás eredményességi 

mutatójának alakulása 
A közterületen elkövetett kiemelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója 

59,9%, mely az előző évben elért 48,7 %-os eredményhez képest javulást mutat. 

 

A Váci Rendőrkapitányság illetékességi területén az értékelt évben egy szándékos befejezett 

emberölést regisztráltunk.  

Az elmúlt évek során a testi sértések számában 2016-tól folyamatos csökkenés figyelhető meg. 

2019-ben 63 esetben, 2020-ban 45 esetben fejeztünk be nyomozást testi sértés elkövetése miatt. 

Nyomozáseredményességi mutatónk 93,8 %. 

Súlyos testi sértés bűntett elkövetése miatt 25 esetben jártunk el, a megelőző évben 23 ilyen 

eljárást folytattunk. Nyomozás eredményességi mutatónk 92,3 %. A súlyos testi sértés 

elkövetésének vonatkozásában kismértékű emelkedés mutatható ki a 2019. évhez viszonyítva.  

Garázdaság bűncselekmény elkövetése miatt 2020-ban 59 esetben folytattunk eljárást, amely a 

korábbi évekhez viszonyítva csökkenést mutat, 2019-ben 78 esetben történt ilyen jellegű 

bűncselekmény. A nyomozás eredményességi mutatónk 90,9%. A garázdaság esetében szinte 

minden esetben az ittasság játszik szerepet. 

Lopás elkövetése miatt a 2020. évben 280 esetben folytattunk eljárást, ami az előző évben 

történt 359 esethez képest csökkenést mutat. Ez a csökkenés a korábbi évekhez képest is 

jelentős mértékű. A nyomozás eredményességi mutatónk 30,7 %. Jellemző területünkre a 

falopás, telefonlopás és egyéb alkalmi elkövetés. 

Személygépkocsi lopás 2020-ban 3 esetben, míg 2019-ben 1 esetben történt ilyen jogsértés. A 

nyomozás eredményességi mutatónk 66,7%. 

Zárt gépjármű feltörés miatt 8 esetben folytattunk eljárást 2020. évben. 2019-ben 5 ilyen 

bűncselekmény történt. Teljesített nyomozáseredményességi mutatónk 12,5%.  

A 2020. évben lakásbetörést 27 esetben regisztráltunk, ez az érték 2019-ben 57 eset volt. 

A lakásbetörések teljesített nyomozás eredményessége 34,6% volt. 

A bűncselekmények nyomozása során nem találkoztunk újszerű elkövetési móddal. Az 

elkövetési módszer tekintetében leggyakrabban ajtókifeszítés, ablakbetörés volt a jellemző. A 

legtöbb esetben a betöréseket felügyelet nélkül maradt, lakatlan kertes családi házakban 

követték el. 

Rablás elkövetése miatt 2020-ban 7, 2019-ben 6 eljárást folytattunk. Mindkét évben a 

nyomozás eredményességi mutató 100 % volt. 

Kifosztás elkövetése miatt 6 esetben folytattunk eljárást ismeretlen elkövetővel szemben, ami 

jelentős csökkenést mutat a 2019. évben elkövetett 12 esethez képest. A teljesített nyomozás 

eredményességi mutató 50% volt.  
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3. A tulajdon elleni szabálysértések 
 

A Szabálysértési és előkészítő Csoport 3 fővel a törvényben meghatározott szabálysértési 

elzárással is büntethető szabálysértéseket dolgozza fel. A tényállás felderítése és az elkövető 

kilétének megállapítása érdekében bizonyítási eszközök felkutatását, a tényállás tisztázását és 

megállapítását - előkészítő eljárást - folytat le.  

 

A csoport 2020-as évben 380 befejezett ügyben dolgozott. A tulajdon elleni szabálysértések 

száma: 263 volt. Az ügyek 69.02%-a tulajdon elleni szabálysértés, 17.58% járművezetés az 

eltiltás hatálya alatt, valótlan bejelentés szabálysértés 4.46%, garázdaság szabálysértés 3.67%, 

magánlaksértés szabálysértés 2.62% távoltartó határozat szabályainak megszegése 

szabálysértés 2.09%, önkényes beköltözés szabálysértés 0.52%.  

 

A szabálysértési eljárások 187 esetben ismert elkövető, 194 esetben ismeretlen elkövető ellen 

indultak. Az ismeretlen elkövetős ügyekben 52 esetben derítettük fel az elkövető kilétét.  

 

2020-as évben az összes szabálysértési felderítő mutatója: 30.59%, az összes tulajdon elleni 

előkészítő eljárás felderítési mutatója: 28.92%.A tulajdon elleni szabálysértések száma 300-ról 

263-ra csökkent, felderítési mutatója 34.31%-ról 28.92%-ra csökkent. 

 

Ismeretlen elkövető ellen indult lopások szabálysértési ügyeinek felderítési mutatója, bolti 

lopások nélkül 44.44 %. Az elvárt eredményesség ebben a kategóriában 40 % melyet a 

szabálysértési előkészítő csoport 4.44 %-al teljesített túl.    

 

Az elmúlt évben 4 esetben történt bíróság elé állítás. 3 esetben járművezetés az eltiltás hatálya 

alatt, 1 esetben távol tartó szabályainak megszegése szabálysértés elkövetése miatt.  

 

Csökkenés okához hozzájárult a tavasszal kihirdetett járványügyi helyzettel kapcsolatos 

veszélyhelyzet. Stratégiai célunk, az eddigi eredményesség fenntartása.  

 

4. A közlekedésbiztonsági helyzet 

 

A balesetek 2020. évben az alábbiak szerint alakultak. A személyi sérüléses balesetek 

tekintetében mindhárom mutatóban, azaz a halálos kimenetelű, a súlyos sérüléssel járó és a 

könnyű sérüléses balesetek számában is csökkenés figyelhető meg a 2019. évi adatokhoz 

képest. 2020. évben összesen 107 személyi sérüléses baleset történt, míg 2019. évben 158 esetet 

regisztráltunk. A súlyos sérüléses balesetek száma az elmúlt évhez képest 47-ről 27-re, a 

könnyű sérüléses balesetek száma 99-ről 72-re változott.  

 

Továbbra is kiemelt baleseti okok között szerepel a sebesség nem megfelelő megválasztása, a 

„gyorshajtás” (43,92 %), a kanyarodási szabályok megszegése (23,36 %), az elsőbbségi 

szabályok megszegése, (8,41%), az előzés szabályainak megszegése (3,73 %) a követési 

távolság be nem tartása (8,41 %) és a figyelmetlen vezetés (9,34 %).  

 

A közigazgatási területünkön a balesetet okozók közül a járművek tekintetében továbbra is 

élmezőnyben van a személygépkocsi vezetők által okozott balesetek száma, ezt követi a 

kerékpáros, majd a motorkerékpár és tehergépkocsi vezetők által okozott balesetek száma.  

Halálos kimenetelű közlekedési baleset 2020. évben 8 esetben történt. Az ittasan okozott közúti 

közlekedési balesetek számában csökkenés figyelhető meg, számuk 21-ről 14-re változott az 

előző év hasonló időszakához mérten.  
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A balesetek számának csökkentése érdekében a legnagyobb forgalmú útszakaszainkon 

folyamatos volt a rendőri jelenlét, a sebességmérő készüléket is leggyakrabban ezeken a 

helyeken alkalmaztuk. 

 

 

5. Az illegális migráció  

 

Az illegális migrációval kapcsolatos fokozott ellenőrzést komplexen hajtjuk végre a Váci 

Rendőrkapitányság illetékességi területén található 35 településen. 

A szolgálatok ellátása során kiemelt feladat az illegális migrációval összefüggésbe hozható, az 

illegális migrációt támogató személyek kiszűrése, valamint az ország baleseti- és 

közlekedésbiztonsági helyzetének javítása, a terrorcselekmények megelőzése, felfedése, 

elkövetők elfogása.  

 

Mélységi idegenrendészeti ellenőrzéseket szerveztünk az illegális migráció visszaszorítása 

érdekében mind közúton, mind vasúton. A be- és kilépő nemzetközi vonatok szúrópróbaszerű 

ellenőrzését, önálló mélységi migrációs ellenőrzéseket hajtottunk végre. A nemzetközi 

vonatokon történt lopások visszaszorítása érdekében Szob-Vác útvonalon szlovák-magyar 

közös rendőri jelleget mellőző rejtett ellenőrző szolgálat került bevezetésre.  

 

 

6. A határrendészeti tevékenység  

 

A Váci Rendőrkapitányság illetékességi területéhez 57.269 méter határszakasz tartozik, mely 

szárazföldön 11.957 méter, a vízi határszakasz pedig 45.312 méteren keresztül húzódik. 

Határátkelő Letkésen, illetve a Sturovo-Szob vasútvonalon található.  

 

Az intézkedési hatékonyság növelése érdekében folyamatosan közös szolgálatokat szerveztünk 

a szomszédos határmenti szlovák rendőri szervekkel, (Sahy és Sturovo) továbbá együttműködő 

szervekkel (szlovák vasútrendészet), egyeztetés keretében rendszeres ellenőrzéseket tartottunk.  

 

A vírushelyzet miatt a szlovák magyar közös szolgálatok felfüggesztésre kerültek, és plusz 

feladatként jelentkezett 2020. szeptember 01-től a letkési határátkelőhelynél a határforgalom 

ellenőrzése. Az értékelt időszakban a belépésnél 63.555 fő, kilépésnél 60.293 fő ellenőrzése 

történt meg (összesen: 123.848 fő). Napi átlagban elmondhatjuk, hogy 1.015 fő ellenőrzését 

kellett végrehajtani 2020. évben, ezáltal a határőrizetben részt vevő erők elvonása a közterületi 

jelenlétet nagymértékben csökkentette.  

 

2020. év folyamán a magyar-szlovák határ Pest megyei szakaszán a Váci Rendőrkapitányság 

illetékességi területén 2 esetben történt határjelrongálás, melyből egy esetben a rongálás 

feltételezhetően a szlovák oldalról indult mezőgazdasági munkavégzés miatt következett be. A 

másik esetről a www.kurucinfo.hu weboldalról szerzett hír birtokában, a helyszínen a 

rongálással kapcsolatos információk megerősítést nyertek, mely szerint a határjelet eredeti 

helyéről szándékosan kiásták, majd Szlovákia irányába 4-5 méterre szlovák mélységi irányba 

helyezték át. Az esettel kapcsolatban büntetőeljárás elrendelésére került sor.  

 

 

 

 

 

http://www.kurucinfo.hu/
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II. A közbiztonság érdekében tett intézkedések 

és az azzal kapcsolatos feladatok 

 
1. A közterületi jelenlét  

 

A közterületi jelenlétet napszakonként 3 pár járőr biztosította három szolgálati gépkocsival, 

továbbá a Covid-19 miatt elrendelt feladatokat az alap járőrszolgálaton felül naponta 1 pár járőr 

látta el.  

A 2020. évben a járőrszolgálat folyamatosságának biztosítása érdekében a KMB állomány 

bevonására volt szükség, de a körzeti megbízottak szolgálatukat többségében a működési 

körzetükben látták el. 

 

A Közrendvédelmi és Határrendészeti Osztály hivatásos állománya vezényléses szolgálati 

időrendszerben látta el szolgálatát. A járőrszolgálat ellátása illetékességi területen történt. A 

közterületen szolgálatot teljesítők létszáma a 2020. évben kis mértékben csökkent, azonban a 

közterületi óraszámokat így is sikerült növelni. Az elmúlt 10 évben a közterületi szolgálati 

létszám és óraszám hullámzó tendenciát mutat.  

Illetékességi területünkön idegenforgalmi szempontból a Dunakanyar érintett a leginkább. A 

Dunakanyaron halad át a 12. számú főút, melynek terhelése a turisztikai idényben jelentős.  

A tavaszi-nyári hónapokban a közterületi szolgálat is e területekre koncentrálódik, biztosítva 

az üdülők és az idelátogatók zavartalan pihenését. Fokozott közterületi jelenlét eredményeként 

kirívó bűncselekmény - illetve olyan, a közterület rendjét érintő cselekmény - nem történt, 

amely negatívan befolyásolta volna a pihenésre vágyók nyugalmát.  

A működési területünkön az állandó lakosok száma 92.934. A Váci Rendőrkapitányság 

közterületi szolgálatát 2020. évben 56 fő hivatásos állományú rendőr biztosította. Fenti 

számadatok alapján 1 fő rendőrre 1.659 fő lakos jut. 

 

2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata  

 

A Váci Rendőrkapitányság illetékességi területén található 35 településen a rendőri jelenlét 

alapvetően a létszámviszonyoktól függött. A közterületi szolgálat reagáló képessége a 

bekövetkezett eseményekre jó színvonalúra értékelhető. 

A szolgálatok tervezésekor meghatároztuk azokat a területeket és időpontokat, amelyeknél 

elengedhetetlen a rendőri jelenlét, azonban sok esetben váratlan események, vagy előre be nem 

jelentett rendezvények, felkérések miatt meg kellett változtatnunk az előre eltervezett 

feladataink végrehajtását.   

Figyelembe vettük az elmúlt időszak helyi tapasztalatait, a lakosság, önkormányzati szervek, 

köznevelési intézmények, szociális és családügyekkel foglalkozó szervezetek, egyéb civil 

szervezetek közbiztonságról alkotott véleményét és az illetékességi területre vonatkozó 

helyzetértékelés alapján terveztük meg a közterületi jelenlétet. 

A bekövetkezett jogsértések, tendenciák elemzése-értékelése folyamatos, amelyekből levont 

következtetések alapján továbbra is törekszünk a közrend és közbiztonság fenntartására, 

javítására. Az átgondolt szolgálatvezénylés lehetővé tette a közterületi állomány folyamatos 

reagáló képességének fenntartását, amely alapján valamennyi felmerült váratlan szolgálati 

feladatra, körülményre azonnal képesek voltunk reagálni.   

Az intézkedési aktivitás jó színvonalú volt, az igazoltatások száma emelkedett és a kiszabott 

helyszíni bírságok száma is tovább nőtt.  

A stratégia célként meghatározott személyes szabadságot korlátozó intézkedések számának 

növelése nem teljes mértékben valósult meg.  
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Az ittas vezetők kiszűrésének érdekében bevezetett intézkedések eredményeként a 2019. évi 

4.997-ről 2020-ban 3.652-re csökkent az alkalmazott alkoholszondák száma. Elmondható 

azonban, hogy arányaiban véve 2020-ban jobb eredményt értünk el, mert 2019-ben 199 pozitív 

alkoholszondát regisztráltunk, 2020-ban 194-et.  

 

A szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma 189 főről, 169 főre 

csökkent.    

A bűncselekmény gyanúja miatti előállítások száma 227 főről 205 főre csökkent.  

A büntető feljelentések száma 266-ról 205-re csökkent. 

 

A rendészeti állomány által kiszabott helyszíni bírságok száma 2.572 főről 2.912 főre 

emelkedett, míg a szabálysértési feljelentések száma 825-ről 701-re csökkent. A szabálysértési 

szankciók vonatkozásában ki kell emelni, hogy a tavalyi évben elsődleges szempont a kiemelt 

szabálysértésekkel szembeni hatékony fellépés volt, melynek szankcionális eszköze a 

szabálysértési feljelentés volt. 

Igazoltatások száma 2019-es évben 8.255-ről 2020 évben 13.355-re emelkedett. Ezen 

nagymértékű emelkedés a COVID 19 miatti többletfeladatokból adódó munkafolyamatok okán 

történt. 

Az illetékességi területen 1 civil objektum (Püspökszilágyi Radioaktív Hulladéktároló) 

védelmét látja el fegyveres biztonsági őrség kötelezés alapján, amelyek ellenőrzése (félévente) 

során hiányosság egyetlen esetben sem került megállapításra. A fegyveres biztonsági őrségek 

parancsnokaival, valamint az azokat működtető szervezetek vezetőivel, képviselőivel a 

kapcsolattartás rendszeres. 

 

3. A rendezvénybiztosítások 

 

2020. évben a kialakult pandémiás helyzettel kapcsolatosan hozott rendelkezések értelmében 

az év nagy részében rendezvények tartása nem volt engedélyezett. Ennek értelmében kiemelt 

rendezvény illetékességi területünkön nem került megtartásra. Egyéb rendezvényre 11 

alkalommal került sor, melynek biztosításában 30 fő rendőr vett részt.  

 

4. A veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott rendőri feladatok 

 

A koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a veszélyhelyzet és a járványügyi 

készültségi időszakban bevezetett rendszabályok betartása érdekében plusz feladatokat jelentet 

2020 évben a házi karanténban lévő személyek ellenőrzés, melyet 24 órás időtartamban 

hajtottunk végre illetékességi területünkön. A kijárási korlátozás/tilalom elrendelése után 

további feladatként került meghatározásra a kijárási tilalom szabályainak ellenőrzése. 

 

A fentieken túlmenően a Váci Rendőrkapitányság speciális helyzetéből adódóan további  

coviddal kapcsolatos feladatként merült fel a METROPOLITAN nemzetközi vonatok 

ellenőrzése. Ennek a feladatnak a végrehajtásába nagy segítséget nyújt a Pest MRFK MEKTO 

állománya, azonban a saját állományunkból is elvonó tényező ez a feladat, mivel napi szinten 

az országba belépő első, valamint utolsó METROPOLITAN nemzetközi vonat ellenőrzését 

hajtják végre.  

 

További coviddal kapcsolatos feladat a Letkési Határátkelőhely és a Szobi vasúti átkelőhely 

forgalmának ellenőrzése. Ezen feladat végrehajtására kezdetben 12 fő szolgálatos állomány 

került beosztásra, mely létszám a későbbiekben a megváltozott körülményekhez 
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alkalmazkodva lecsökkent. A határátkelőhelyek ellenőrzése során az elmúlt időszak 

tapasztalataiból leszűrve megállapítható, hogy a napi határforgalom átlagosan 1.000 főre tehető. 

Feladataink ellátásában - illetékességi területünkön húzódó határszakasz biztosításában - az 

elmúlt évben és jelenleg is a Magyar Honvédség Klapka György 25. Lövészdandár katonái 24 

órában 8 fővel nyújtanak segítséget.  

 

2020. évben 5000 házi karanténos ellenőrzést hajtottunk végre. Kijárási korlátozások 

megszegőivel szemben 79 alkalommal intézkedtünk, melyből 65 fővel szemben 348.000 Ft 

helyszíni bírság kiszabására került sor.  

 

5. A körzeti megbízotti státuszok  

 

A hatályos körzeti megbízotti szabályzatról szóló 26/2015. (XII.9) ORFK Utasítás (KMB 

szabályzat) alapján a Váci Rendőrkapitányság illetékességi területe 29 KMB körzetre került 

felosztása. 2020 év vonatkozásában a Váci Rendőrkapitányság rendszeresített KMB státuszok 

száma 27, melyből 26 hely van feltöltve. Fluktuáció az elmúlt évben csekély volt, 1 fő KMB-s 

került át Szob Rendőrőrsről az Őrbottyáni Rendőrőrsre.  

Jelenleg a Vác Rendőrkapitányság illetékességi területén 6 KMB iroda található. Ebből egy 

irodánk a Tesco területén működik, melynek előnye, hogy az ellenőrzések során visszatartó erő 

lehet a bolti tolvajok esetében. Az irodákban a kiépített informatikai rendszerünk minden 

technikai eszközzel ellátott, állapota kulturált, az igényeknek megfelelő. A megújult Sharepoint 

online felületen történő adatszolgáltatás folyamatos, a meghatározott adatfrissítéseket 

végrehajtottuk.  

A körzeti megbízottak az év folyamán is rendszeresen láttak el közterületi szolgálatot, valamint 

részt vettek a fokozott ellenőrzésekben: komplex fokozott ellenőrzés, ezen belül ittas fokozott 

ellenőrzés, valamint mélységi migrációs fokozott ellenőrzés. A sebességmérő készülék 

kezelését is a körzeti megbízottak végezték, valamint a megállításos sebességmérések 

végrehajtásában is részt vettek.  

 

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

 

A tevékenység-irányítási központ munkatársai közvetlenül - a szolgálatparancsnokok 

segítségével - irányítják a rendőrkapitányságok, köztük a Váci Rendőrkapitányság közterületi 

szolgálatot ellátó beosztottainak szolgálati feladat végrehajtását.  

A tevékenység-irányítási központba, vagy a hívásfogadó központba beérkező állampolgári 

bejelentések alapján a szükséges információk közlése mellett küldik helyszínre a megfelelő 

szolgálati egységet. A szolgálat során az egységek mozgását, tevékenységét folyamatosan 

kontrollálják. Minden közterületen szolgálatot ellátó egység megjelenik a TIK munkatársai által 

használt TIR térképen, így a bejelentett cselekmény helyszínéhez legközelebbi egységet, illetve 

a megfelelő létszámú rendőri erőt tudják küldeni. 

 

A TIK-kel kapcsolatban az együttműködés megfelelőnek mondható. A feladatok 

összehangolása és az információáramlás jó szintű, folyamatos. A szolgálatirányító parancsnok 

a TIK tevékenységirányító rendelkezésére álló információkat kiegészíti a saját helyi 

(személyes) információival, illetve a TIK által címre küldött egységek munkáját szükség esetén 

a helyszínen segíti, illetve ellenőrzi. 

A közterületi szolgálatot ellátók irányítását a TIK mellett a szolgálatirányító parancsnok is 

végzi. Emellett elemzi és értékeli a rendelkezésre álló adatokat, információkat, majd ezek 

birtokában kiadja a feladatot a végrehajtó állomány részére. 
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A helyszínekre való átlagos kiérkezési idő 22:24 perc volt. A reagálási idő alakulását 

nagymértékben befolyásolja illetékességi területünk nagysága, domborzata, útviszonyai, hiszen 

két végpontja 1 óra 30 percre található egymástól. Célunk a reagálási idő további javítása, 

melyet a még feszesebb szolgálatellátással kívánjuk elérni.  

 

7. Az igazgatásrendészeti tevékenység 
 

A szabálysértési eljárások száma az elmúlt évhez képest csökkenő tendenciát mutat, 2019. 

évben 1.351 eljárás, míg 2020. évben összesen 1.196 eljárás indult, amely 11,5 %-os csökkenést 

mutat. 

A szabálysértési eljárásban feljelentettek száma 1.223 fő volt, az elmarasztaltak száma 950 fő.  

A feljelentés elutasításának lehetőségével 30 esetben éltünk, amely nőtt az előző évhez képest, 

amikor 20 esetben éltünk ezzel a lehetőséggel. A feljelentés elutasítására jellemzően 

szabálysértés hiánya, illetve elévülés miatt került sor.  

 

Az előző évekhez hasonlóan az elért szakmai színvonalat továbbra is igyekeztünk megtartani. 

A szabálysértési ügyek átlagos befejezési ideje 22,43 nap volt.  

 

Az ügyek feldolgozását nagymértékben nehezítette a március, valamint november hónapban 

kihirdetett veszélyhelyzet és az ehhez kötődő iskolai, óvodai leállások. A szabálysértési 

eljárások lefolytatását és a tényállás tisztázását tovább nehezítette, hogy személyes 

meghallgatásra nem volt lehetőség. Az érintett személyek - akár tanú, akár eljárás alá vont - 

nem minden esetben válaszoltak az írásban történt megkeresésre, vagy nem volt teljes körű az 

az adatszolgáltatás. 

A végrehajtási eljárások lefolytatását akadályozta, hogy sem elővezetés, sem felhívás 

kibocsátásra nem volt heteken át lehetőség és a későbbiekben is korlátozták az elővezetések 

számát. 

 

766 fővel szemben összesen 33.910.000 Ft pénzbírságot szabtunk ki, az egy főre eső átlagbírság 

44.269 forint volt, mely magasabb előző évhez képest. Önkéntes befizetésre 14.746.000 Ft 

összegben került sor, így a fizetési hajlandóág 43,38 %. Figyelmeztetést 174 esetben 

alkalmaztunk. Megszüntetésre 395 esetben került sor.  Összesen 47 meghallgatás iránti 

kérelmet nyújtottak be, a kifogások száma 16 db volt.  

 

A közlekedési szabálysértésekkel összefüggésben 142 esetben alkalmaztuk a járművezetéstől 

eltiltást, amely több mint 2019-ben. Közlekedési baleset bekövetkezése miatt 395 felnőttel 

szemben jártunk el, a fiatalkorúak száma 15 fő volt. Nem kiemelt közlekedési szabálysértés 

miatt 570 fő felnőttel, és 8 fő fiatalkorúval szemben folytattunk szabálysértési eljárást.  

 

A balesetek legfőbb okai – az előző évekhez hasonlóan – az elsőbbség meg nem adása a 

figyelmetlen vezetés, a kanyarodás szabályainak be nem tartása, valamint nem az út- és látási 

viszonyoknak megfelelően történő közlekedés. A balesetes ügyekben törekszünk arra, hogy a 

határozat meghozatalára meghallgatást követően kerüljön sor. 

 

A más szabálysértési hatóság megkeresésére történő meghallgatás teljesítése folyamatos 

csökkenést mutat, 2020. évben 192 alkalommal, míg 2019-ben 237 alkalommal hajtottunk 

végre. 
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A helyszíni bírságok végrehajtásával kapcsolatos adminisztratív feladatok továbbra is igen 

nagy terhet jelentenek a napi ügyfeldolgozásban annak ellenére, hogy az ügyek száma évről- 

évre csökkenést mutat, 2020. évben 851 ügy, 2019. évben 889 ügy került iktatásra. 

 

Az Igazgatásrendészeti Osztály feladata közé tartozik az engedélyügyek intézése, ami a 

fegyverügyek, a személy- és vagyonvédelmi, magánnyomozói, figyelmeztető jelzések 

engedélyezését és e tevékenységek ellenőrzését jelenti. A pirotechnikai anyagok 

felhasználásának és forgalmazásának bejelentési kötelezettségével kapcsolatos ügyintézés a 

helyi rendőri szerv hatáskörébe tartozik, ezzel összefüggésben hatóságomnak ellenőrzési 

feladatokat is végre kell hajtania. Az engedélyügyi területen bevezetett elektronikus ügyintézés, 

a magánszemélyek részére lehetőség, a vállalkozók és vállalkozások részére pedig 

kötelezettség. Az elektronikus ügyintézés az ügyfelek részéről készségszintűvé vált, amelyhez 

nagyban hozzájárultak a veszélyhelyzet idején az ügyfélfogadásra vonatkozóan bevezetett 

korlátozások. 

 

8. A bűn- és baleset-megelőzés  

 

2020 évben 2 fő függetlenített bűnmegelőzési előadó látta el a bűnmegelőzési feladatokat, 

emellett 1 fő baleset megelőzési előadó. A bűn- és baleset-megelőzési előadók szoros 

együttműködésben látták el feladatukat. A megelőzési programok végrehajtását folyamatosan 

egyeztetve, lehetőség szerint azokat összekapcsolva látták el, mely lehetőséget teremtett 

komplex megelőzési tevékenység végrehajtására. 2020 évben a korábban iskolai 

bűnmegelőzési tanács (IBT) feladatait ellátó kolléga távozott a Váci Rendőrkapitányság 

állományából, ezért a tárgyévben az IBT pótlására szükséges intézkedéseket megtettük.  

 

2020. évben bekövetkezett pandémiás helyzet a kapitányság bűnmegelőzési tevékenységét 

nagyban hátráltatta, tekintettel arra, hogy a korábban rendszeresen látogatott intézmények (pl.: 

iskolák, nyugdíjas klubok) nem voltak látogathatók személyesen, rendezvények nem tarthatók, 

így az érintett lakossággal a személyes találkozások száma csökkent.  

A Váci Rendőrkapitányságon 2020. évben saját szervezésű program (program sorozat) 

megtartására nem volt lehetőség. A kapitányság azonban továbbra is részt vesz az országos, 

valamint megyei megelőzési programok végrehajtásában.  

 

8.1. A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai, szakirányítás 

 

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

zetének bemutatása  
 

A  család- és gyermekvédelmi feladatokat a két bűnmegelőzési előadó látja el, egymás munkáját 

kiegészítve és helyettesítve. Az előadók folyamatosan kapcsolatot tartanak fent a Váci- 

valamint a Szobi Járás területén működő Járási Hivatalok Gyámügyi Osztályaival, valamint az 

illetékességi területen működő család- és gyermekjóléti szolgálatokkal és központokkal. 

Szükség esetén szerveznek, vagy részt vesznek esetkonferenciákon. A Váci 

Rendőrkapitányságon szolgálatot teljesítő állomány részére áldozatvédelmi előadást tartanak, 

megkeresés esetén segíti az alegységek áldozatvédelmi tevékenységét, továbbá részt vesznek 

az ideiglenes megelőző távoltartások végrehajtásában és koordinációjában.  

 

A 2/2018. (I.25.) ORFK utasítás alapján – a Váci Rendőrkapitányság tekintetében – korábban 

a bűnmegelőzési előadó, mint áldozatvédelmi referens került kijelölésre a hozzátartozók közötti 

erőszakkal kapcsolatos rendőri feladatok mentorálására. Az előadó e témakörben, valamint az 
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áldozatvédelmi-, jelzőrendszeri feladatok és gyermekeket érintő bűncselekmények kezelésével 

kapcsolatban több előadást, oktatás tartott a Rendőrkapitányságon szolgálatot teljesítő bűnügyi- 

és rendészeti állomány részére. 

 

8.1.2. A gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése, ezen belül a Rendőség iskolai 

prevenciós programjai   

 

A rendőrség gyermek- és ifjúságvédelmi programjai közül folyamatban van a kapitányságon az 

Ovi-zsaru, a DADA, valamint az Ellen-Szer program. (DADA és Ellen-szer program kifejtve 

az 1. pontban). Ovi-zsaru program rendőrségi részének (egyenruhás rendőr megjelenése az 

óvodában) a pandémiás helyzetre tekintettel nem került sor 2020. évben. A középiskolákra 

vonatkozó IBT program 2020. tavaszán, az azt korábban folytató Kovács Attila r. őrnagy 

távozásával átmenetileg szünetel, ennek újraindítása 2021. évben várható. Az ifjúságvédelem 

megvalósulását szolgálja tovább a Váci Tankerületi Központtal kialakított jó munkakapcsolat 

is. Az intézmények vezetői, és dolgozói bizalommal fordulnak a kapitányság beosztottjaihoz a 

felmerülő problémák megoldása érdekében. A bűnmegelőzési előadókat rendszeresen keresik 

előadások megtartása érdekében. Az iskolai prevenciós tevékenységet tovább erősítette a 2019. 

januárban munkába állt óvodai- és iskolai szociális segítőkkel történő, kölcsönös segítő jellegű 

munkakapcsolat kialakítása.        

 

8.1.3. Az áldozatvédelem területén végzett rendőri tevékenység bemutatása 

 

Áldozatvédelmi szempontból elmondható, hogy az áldozatvédelmi referens napi szinten 

figyelemmel kíséri a bejelentések, küldések, valamint megtett intézkedések alakulását. Szükség 

esetén felhívja az illetékes alegységek vezetőinek figyelmét a szükséges intézkedések 

megtételére. Az áldozatvédelmi referens havi szinten statisztikát vezet a hozzátartozók közötti 

erőszak miatt indult eljárásokról, azokat folyamatosan értékeli, majd azokat a későbbi feladat 

ellátás során felhasználja. A megelőzési előadók kapcsolatot tartanak fent a családsegítő 

szolgálatokkal és központokkal, ezzel is elősegítve a gördülékeny információáramlást.  

Az áldozatvédelemmel kapcsolatos gyakorlatok javítása érdekében előadások kerültek 

megtartása az alegységek részére a Váci Rendőrkapitányságon, ill. minden alegység számára 

eljuttatta az áldozatvédelmi referens az ezzel kapcsolatos tájékoztató jellegű segédanyagot. 

A területileg illetékes áldozatvédelmi szolgálattal kapcsolatot tartanak fenn a bűnmegelőzési 

előadók, a szolgálattal az együttműködés folyamatos. 2020. évben összesen 74 db igazolás 

került kiállításra áldozatvédelmi támogatás igénybevételéhez bűncselekménnyel, ill. 

szabálysértéssel kapcsolatban. 

 

8.1.4. Az emberkereskedelem elleni küzdelem bemutatása 

 

Az emberkereskedelem, ill. az ezzel összefüggő elkövetési magatartások nem jellemzőek a 

rendőrkapitányság illetékességi területén. A 2020. évre tervezett, témával kapcsolatos 

prevenciós előadások a pandémiás helyzetre tekintettel elmaradtak.  

 

8.1.5. A megelőző vagyonvédelemben végzett tevékenység 

  

Megelőző vagyonvédelmi tevékenységként az előadók az iskolai előadások során minden 

esetben kitérnek a vagyonvédelmi lehetőségekre, a korosztályt érintő veszélyekre. 2020. évben 

is részt vett vagyonvédelmi tevékenység keretében a "Házhoz megyünk" programban. 

(részletezése az 1. pontban). Továbbá a kapitányság sajtó referense rendszeresen megküldi a 

bűnmegelőzési előadó, továbbá a Pest MRFK BMO által készített, témával kapcsolatos 
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kiadványokat a helyi sajtó részére. Az elkészített kiadványokból az előadó szórólapokat készít, 

melyeket a rendészeti szakterület, valamint a járási hivatalok bevonásával juttatja el a 

lakossághoz. Vagyonvédelmi tevékenység keretében a bűnmegelőzési előadó, az év során 

figyelemmel kíséri a megtörtént vagyon elleni bűncselekményeket, az újonnan megjelenő 

elkövetési magatartásokat. Az ezek elemzés útján nyert információkat megelőzési tevékenység 

során felhasználja, beépíti előadásaiba.  

 

8.1.6. A kábítószer prevenció helyzete 

 

A Váci Rendőrkapitányság illetékességi területén Kábítószer Egyeztető Fórum (KEF) működik 

a Váci Önkormányzat üzemeltetésében. A Váci Rendőrkapitányság aktívan részt vesz a KEF 

munkájába, azonban 2020-ban a vírushelyzet miatt a KEF által szervezett programok  

megtartására nem kerülhetet sor. A KEF működésétől függetlenül a kapitányság megelőzési 

előadói az iskolai megelőzési programok, valamint egyéni felkérések keretében több kábítószer 

prevenciós előadást tartottak az illetékességi területen található oktatási intézményekben.  

 

8.1.7. A kiberbiztonság bemutatása 
 

Kiberbiztonság területéről elmondható, hogy a "Kiút a világháló útvesztőiből" program 

keretében, a bűnmegelőzési előadó korábban elvégezte a vonatkozó képzést. Ennek, valamint 

a kapitányság területén jelentkező cselekmények tapasztalatait felhasználva rendszeresen tart 

előadást a területen található oktatási intézményekben, mind az iskolai programok keretében, 

mind egyéni felkérések alapján. Továbbá a vagyonvédelmi kitelepülések során felhívja a 

lakosság figyelmét az ezekkel kapcsolatos bűncselekmények megelőzési lehetőségeire.  

 

8.2. Az iskolaőri tevékenység bemutatása 

 

2020. augusztus 01-től a Váci Rendőrkapitányság állományában 4 fő iskolaőr kezdte meg 

működését, majd 2020. szeptember 16-tól újabb iskolaőr felvételével tovább bővült a létszám. 

A felvételüket követően az iskolaőrök elvégezték a szükséges képzést és működésük során 

képzésük folyamatos. Jelenleg valamennyi oktatási intézményben, ahol igény volt iskolaőri 

tevékenységre működik az iskolaőri szolgálat, így 2 váci általános iskolában és 3 váci 

középiskolában látnak el ilyen jellegű feladatokat iskolaőreink.  

Összességében megállapítható, hogy az iskolaőrök a feladataikkal tisztában vannak, az 

intézmények oktatóival és vezetőségével kiváló együttműködést alakítottak ki. Az 

együttműködési megállapodással érintett oktatási intézmények vezetőinek egybehangzó 

véleménye, tapasztalata az iskolaőri tevékenységgel kapcsolatban az, hogy az iskolaőr, a vele 

szemben támasztott elvárásokkal összhangban tevékenykedik. 

 

8.3. A baleset-megelőzési tevékenység bemutatása 

 
A baleset-megelőzési tevékenység keretén belül nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekkorúak, és 

idősek balesetmentes, biztonságos közlekedésére, kiemelt figyelemmel a bűnmegelőzésre is. 

Tevékenységünk, programjaink kiterjednek, a balesetek további visszaszorítása érdekében a 

rendőrségi promóciók, kampányokban való részvétellel a megyei baleset-megelőzési bizottság 

irányításával. Így iskolakezdéskor „zebra akció” gyalogosok, gyermekek védelmében 

társszervek, különösen polgárőrök bevonásával. Illetve ezen kívül a „nőnap, húsvét, mikulás 

akciók”, melyek során a biztonságos és jogszerűen közlekedőknek jelképesen kisebb ajándékok 

kerülnek kiosztásra. Az őszi-téli átállások során a „látni és látszani” kampány, mely során 
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fokozottabb figyelemmel kerültek ellenőrzése a járművek műszaki állapota, láthatósági 

eszközök ellenőrzése.  

 

Továbbá a rendőri jelenléten kívül pedig az iskolákban, óvodákban, idős otthonokban, 

klubokban, gyermekotthonban tartunk előadásokat, tájékoztatásokat bűn-és balesetmegelőzés 

tárgyában, kiemelt figyelemmel a „112-es” segélyhívószámok helyes alkalmazására.  

A Váci Rendőrkapitányságon július hónapban gyermek tábort szerveztünk, ahol kiemelt 

figyelmet fordítottunk a gyermekek biztonságos közlekedésének szabályainak ismertetésére is. 

 

8.4. „ Az iskola rendőre” program, valamint annak keretében végrehajtott „SuliMoped” 

program értékelése 

 

A Váci Rendőrkapitányságon az iskola rendőre programban mind a rendőrőrsök 1-1 kijelölt 

munkatársa, mind a város területén körzeti megbízotti szolgálatot ellátó munkatársak látják el 

tevékenységüket, valamint a Közlekedésrendészeti Osztály állománya az 2018 év második 

felében bővült egy tiszttel, aki függetlenítésének köszönhetően teljes körűen el tudja látni az 

ehhez kapcsolódó feladatokat, illetve a tanintézményekbe rendszeresen ki tud járni. A program 

keretében a kijelölt személyek folyamatos kapcsolatot tartanak fenn a területükön lévő 

tanintézményekkel (óvodák, iskolák). Mind az iskola rendőrök, mind a Közlekedésrendészeti 

Osztály beosztottjai jelen vannak különböző rendezvényeken, felkérés alapján baleset-

megelőzési oktatást tartanak, egészség napok, gyermeknapok, különböző rendezvények 

keretein belül mutatják be a rendőrség munkáját. Ezen program koordinálását a 

Közlekedésrendészeti Osztályának vezetője látta el a 2020. évben, aki ellenőrizte az iskola 

rendőreinek tevékenységét, a Pest Megyei Rendőr - főkapitányság Baleset-megelőzési 

Bizottsága által hatóságunk részére biztosított szóróanyagot, plakátokat a részükre kiadta.  

A „SuliMoped” program a járványhelyzet miatt az előző tanév vonatkozásában nem 

teljesülhetet.  

 

 

9. Együttműködés 

 

 

9.1. A helyi és megyei önkormányzatokkal folytatott együttműködés értékelése 

 

A helyi önkormányzatokkal történő együttműködés kiváló, melyre az évente megrendezett 

egyeztető fórumok ezidáig minden alkalommal eredményesnek mondhatók voltak. 2020. évben 

azonban ezeket a fórumokat nem volt lehetőség megtartani a vírushelyzetre való tekintettel. A 

Váci Rendőrkapitányság illetékességi területén lévő polgármestereket személyesen kerestem 

fel bemutatkozásom alkalmával, és biztosítottam őket a korábbi kiemelkedő együttműködés 

folytatásáról. Fentieken túl a körzeti megbízottak is szoros kapcsolatot ápolnak az illetékességi 

területükön lévő önkormányzatokkal. 

 

9.2. A területileg illetékes bírósággal és ügyészséggel folytatott együttműködés helyzete  

 

Az ügyekben folyamatos a konzultáció a Váci Járási Ügyészség és Váci Járásbíróság 

munkatársai és a szakterületi vezetők között, az ügyek minél gyorsabb és eredményesebb 

befejezése érdekében. 
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9.3. Oktatási intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel folytatott együttműködés 

helyzete 

 

Tevékenységünk során együttműködésünket és kapcsolattartásunkat rendkívülinek értékelem, 

hiszen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk 2020. évben is kölcsönösen támogatni és 

kiegészíteni egymás munkáját. Megköszönöm munkáját és segítségét  

- az illetékességi területünkön található közterület felügyeleteknek, polgárőr egyesületeknek, 

települési őröknek, mezőőröknek, horgászegyesületeknek, halőröknek, vadásztársaságoknak, 

valamint az Ipoly Erdő Zrt. és a Duna – Ipoly Nemzeti Park munkatársainak,  

- az illetékességi területünkön található 35 önkormányzat polgármesterének és képviselőnek,  

igazgatási szerveinek, 

- az illetékességi területünkön található nemzetiségi, kisebbségi önkormányzatoknak, Váci és 

Szobi járási hivatalnak, kistérségi társulásoknak, 

- oktatási intézményeknek, családsegítő szolgálatoknak 

- a Váci Baleset megelőzési Bizottságnak, Nemzeti Közlekedési Hatóság, Magyar Közút Kht. 

Váci Üzemmérnökség, Volánbusz munkatársainak, 

- a helyi írott, elektronikus média, kutató és mentő egyesületeknek 

 

9.4. A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés értékelése, a megkötött együttműködési 

megállapodások száma, az ellátott közös szolgálatra vonatkozó adatok 

 

Az illetékességi területen 19 polgárőr egyesület működik. A polgárőr vezetőkkel a 

kapcsolattartás folyamatos. A polgárőr szervezetekkel az együttműködés jónak mondható, a 

járőr szolgálatokban, a fokozott ellenőrzések alkalmával, valamint a településeken megtartott 

rendezvényeken a rend fenntartásában vettek részt. A polgárőrök segítséget nyújtanak a 

gyermekek biztonságos közlekedésének biztosításában Vácott és Vácon kívül több településen 

is. 2020. évben 36 alkalommal, 50 fő polgárőrrel, 394 órában került sor közös szolgálat 

ellátására a polgárőrségekkel. Terveink között szerepel a polgárőrök ismeretmegújító képzése.   

 

9.5. Az egyes rendészeti feladtok ellátó szervekkel, személyekkel történő együttműködés 

 

Illetékességi területünkön kiváló kapcsolatot tartunk fenn az egyéb rendvédelmi szervekkel. 

Külön kiemelést érdemel a Váci és a Márianosztrai Büntetés-végrehajtási intézet. Hatékony az 

együttműködés a Katasztrófavédelemmel. A zökkenőmentes feladatellátás biztosítása 

érdekében folyamatos az együttműködés a társhatósággal. 

 

 

III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra 

 

 
Összegzésként megállapítható, hogy a Váci Rendőrkapitányság állománya a 2020. évre 

meghatározott célkitűzéseket megfelelő színvonalon, jó eredménnyel hajtotta végre. A 

szervezeti teljesítménykövetelményeket szintén jó eredménnyel teljesítettük.  
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A jövőre nézve továbbra is fő feladataink közt szerepel: 

 

- A Váci Rendőrkapitányság részére 2021. évre vonatkozó központilag meghatározott szer-

vezeti teljesítménymutatók elérése. 

- Az erők, eszközök összehangolt alkalmazásával a települések és külterületek közbiztonsá-

gának további javítása.  

- Az állampolgárok közbiztonsági szubjektív biztonságérzetének szinten tartása, javítása.  

- A közúti közlekedés biztonságának erősítése, a balesetek számának tovább csökkentése. 

-  Magyarország külső határainak és belső biztonságának fokozott védelme, az illegális mig-

rációs nyomás elleni hatékony fellépés, ezzel összefüggésben a határrendészeti szolgálati 

ág tevékenységének schengeni követelményeknek megfelelő szinten tartása.  

- A korábbi évek színvonalát fenntartva eredményes és minőségi munkát végzünk a nyílt 

nyomozási tevékenység során, messzemenőkig betartva az adatvédelmi és személyiségi 

jogokhoz fűződő jogokat. 

- A lakosság szubjektív biztonságérzetének javítása érdekében a kiemelt, valamint az állam-

polgárokat leginkább irritáló – esetenként sorozat jellegű – bűncselekmények és szabály-

sértések számának visszaszorítására, az ilyen jellegű bűncselekmények felderítési eredmé-

nyességének javítására törekszünk. 

 

 
Vác, időbélyegző szerint                                                            
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