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Budakeszi Önkormányzat  

 

Közbiztonsági Környezetvédelmi és Közellátási Bizottság                                        

 

B u d a k e s z i  

 

 

Tisztelt Bizottság ! 

 
Kapitányságunk előző évi tevékenységével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom 

Önöket.  

 

 

Közrendvédelmi adatok:  
 

 

Az intézkedési mutató a kapitányság vonatkozásában a 2010-es év 1,06 számadatáról 

1,3-re növekedett 2011-ben. 

 

A közterületi állományhoz csatlakozó, de önálló intézkedési joggal még nem 

rendelkező nagyszámú próbaidős állomány megjelenésének függvényében az 

intézkedési mutató viszont 1,06-ról 0,7-re csökkent le. 

 

Tárgy évben az elfogások száma 463-ról 411-re csökkent, mely főként a körözött 

személyekkel szembeni személyes szabadságot korlátozó intézkedések visszaesése 

okozott. Azonban meg kell említenünk, hogy ezzel párhuzamosan sikerült megduplázni 

a területünkön jogellenesen tartózkodó külföldi állampolgárokkal szembeni személyes 

szabadságot korlátozó intézkedések számát.  

 

A szabálysértések és a helyszíni bírságok számában is bizonyos mértékű csökkenés 

figyelhető meg az év során történt jogszabályváltozások miatt.  
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A közrendvédelmi állomány a tárgy időszakban 252 biztonsági intézkedést hajtott 

végre, 1039 bűnügyi és 740 általános megkeresést teljesített és 1489 tartózkodási hely 

megállapításában járt el.   

 

Az év elején EU soros elnökséggel kapcsolatos rendezvények biztosítása és az un. 

alegységbe szervezett állomány berendelései - mely során a közterületi állomány egy 

része Pest Megyei Rendőr-főkapitányság közvetlen irányítása alatt, más kapitányságok 

személyi állományával összevonva rendszerint a kapitányság illetékes területén kívül 

látott el speciális rendőri feladatokat – az év első felében a közterületi jelenlét 

visszaesését okozta. Az állomány nem a közterületen eltöltött szolgálati ideje az előző 

évi 56311 óráról 69712 órára nőtt.  

A szabálysértési feljelentések száma kis mértékben 1840-ről, 1794-re módosult, 

azonban ennek ellensúlyozásaként 104 közigazgatási eljárás indult 2011-ben.  
 

Közlekedésrendészeti adatok : 

 

2011. évben  a  személyi sérüléses közlekedési balesetek száma 2010. évhez képest  -10 

%-kal ( 178-ról 161-re ) csökkent. A halálos balesetek száma  +50 %-kal nőtt ( 4-ről -  

6-ra ), az előző évi halálos balesetek számához képest. A súlyos sérüléses balesetek 

száma  - 6 %-kal csökkent  ( 35-ről 33-ra ) a könnyű sérüléses balesetek számában  -12 

%-os csökkenés ( 139-ről 122 –re )   tapasztalható.     

 

Az elmúlt év eredményei alapján megállapítható, hogy a súlyos és könnyű sérüléses 

balesetek számában csökkenés, a halálos balesetek számában  emelkedés, míg  az 

anyagi káros közlekedési balesetek tekintetében  -39 %-os  csökkenés (375-ről 230-ra ) 

tapasztalható.  

2010. évhez képest -30 %kal csökkent ( 553-ról  391-re )  a közlekedési balesetek 

száma a Budaörsi Rendőrkapitányság illetékességi területén.  

 

A  baleseti szám alakulásának egyik oka a Budaörsi Rendőrkapitányság illetékességi 

területén folyamatosan növekvő járműforgalom ( bevásárlóközpontok építése, 

Budaörsön található Magyarországon a legtöbb bevásárlóközpont) , valamint a 

budapesti lakosság folyamatos kitelepülése illetékességi területünkre ( lakóparkok 

létesítése ) . A rendőri jelenlét szerepe sem elhanyagolható ( pl. a végrehajtott fokozott 

ellenőrzések, akciók  a főközlekedési utakon ), aminek jelentős megelőző szerepe van a 

közlekedők körében.    

 

Bűnügyi adatok: 

 

A Budaörsi Rendőrkapitányság összehasonlító statisztikája: 

 

2010.év                                                             2011.év 

Testi sértés: 155           Testi sértés: 155 

Személy ell. bűncsekemények: 326        Személy ell. bűncsekemények: 365 

Ittas járművezetés: 212        Ittas járművezetés: 158 



 

 

Közlekedés ell. bcs: 96        Közlekedés ell. bcs.: 90 

Házasság,család,nemi erk.ell.bcs.: 121        Házasság,család,nemi erk. ell.bcs.: 121 

Közrend elleni bűncselekmények: 788         Közrend elleni bűncselekmények: 1064 

Gazdasági bűncselekmények: 115                Gazdasági bűncselekmények: 291 

Lopás: 2346          Lopás: 2243 

Betöréses lopás: 668        Betöréses lopás: 633 

Személyek javai ell.bcs: 1192       Személyek javai ell.bcs:  1099 

Összesen:   6019         Összesen:6219 

 

Az iktatott ügyek száma 2010-ben 5.301, míg 2011-ben 5.195-volt. 

 

Az ENYÜBS adatok szerint 

 

                                                    2 010. év                                              2011. év 

Bűncselekmény szám :                4.167                                                   5.218 

                                                                          Járulékos bcs. nélkül:  3.718 

 

Lopás                                          1592     1691 

Betöréses lopás                             505       535 

Lakásbetörés             300       345 

Rablás                                   24         36  

 

Kapitányság 2011. évi nyomozás eredményességi mutatója: 20,15, járulékos 

bűncselekmények nélkül : 27,94 

 

Igazgatásrendészeti munka 
 

2o11.évben a beérkezett szabálysértési feljelentések száma 4666 db volt, a tavalyi 

évhez viszonyítva - 4328 db -, 7,8 %-os emelkedés tapasztalható. 

Ittas vezetés miatti feljelentések száma: (2o11. július o1-ig) 35 db, 30 esetben 

járművezetéstől eltiltást is alkalmaztunk. 5 esetben nem volt vezetői engedélye az 

eljárás alá vontnak. 

2o11. július o1-től ( tv. változás miatt) 13 db közig. eljárás indult ittas vezetés miatt. 

Közig. törvény nem ad lehetőséget az eltiltás alkalmazására, csak előéleti 

büntetőpontot állapíthatunk meg.  

 

2o11.évi szabálysértési átlagbírság: 23.448.- Ft/fő (-6,4 %-os csökkenés a 2o1o.évhez 

viszonyítva), 2o1o.évben 25.o28 Ft/fő volt. 

Összesen 3184 főt bírságoltunk, 74.659.000- Ft-ra. 

285 főt tiltottunk el a járművezetéstől. 

 

Szabálysértési megkeresések száma: 515 db volt. 

 



Szabálysértésben előéleti büntetőpontot 555 fővel szemben állapítottunk meg - 

összesen 1686 büntetőpont. 

 

625 db volt az előkészítő eljárás tulajdon elleni szabálysértés miatt az 

igazgatásrendészeti osztályon, ahol csak az ismert eljárás alá vont személlyel szemben 

indul eljárás. 

Összes előkészítő eljárás tulajdon elleni szabálysértés miatt a kapitányságon 743 db 

volt (ez az ismert és az ismeretlen eljárás alá vont személyek száma összesen). 

Ismeretlen ellen az őrsök, közrendvédelmi osztály körzeti megbízotti alosztálya 

folytatja az előkészítő eljárást. 

Az ügyek 9o %-a lopás miatt indult. Elzárást a bíróság nem állapított meg. 

Engedélyügyi tevékenység (fegyver+vagyonőr+magánnyomozók) a Pilisvörösvári 

Rendőrsön kihelyezetten működik határidőket tartva, állampolgári panasz nélkül.    

 

Kommunikációs tevékenység értékelése: 

 

Kapitányságunk illetékességi területén 21 újsággal vagyunk kapcsolatban, ebbe az 

internetes portálok is benne vannak. 

 

2011. évben négy helyi televízió működött: Budaörsi Televízió, Budakeszi Televízió, 

Biatorbágyi Kábeltévé, valamint a Pilis Tv.  

Területünkön csak egy helyi rádió van a  Budaörs Rádió. 

 

2011-ben is az aktuális hírek mellett a közlekedésbiztonságra, bűnmegelőzésre, 

bűnügyi helyzetre helyeztük a fő hangsúlyt. A sajtó munkatársai természetesen 

meghívást kapnak az összes általunk szervezett eseményre. 

 

A települések újságjai leginkább a területükön történt eseményekkel kapcsolatban 

mutatnak érdeklődést, de szívesen jelentetik meg felhívásainkat, illetve bűn- és baleset 

megelőzési ajánlásainkat is.  

 

2011. évben 495 alkalommal jelentünk meg országos sajtóban, 124 alkalommal helyi 

sajtóban, 42 alkalommal a rendőrségi hírportálokon és 16 alkalommal a helyi 

televíziókban és rádióban.  

 

Budaörs, 2012. március 06. 

Tisztelettel:    

                                        

                                                       

                                                                                  dr. Csipler Norbert r. őrnagy 

                                                                                      mb. kapitányságvezető 


