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Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése alapján, ez úton 

tájékoztatom Önöket Kisbér városa a 2018. évi közbiztonsági-bűnügyi helyzetéről, a 

Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Kisbéri Rendőrkapitányság (a 

továbbiakban: Rendőrkapitányság) állománya által, a közbiztonság fenntartása érdekében 

végzett tevékenységéről. 

 

Az előző évi beszámolóra – a 2017. évi tevékenységünkre vonatkozóan – 2018. március 9-én 

került sor. 

 

A 2018. évben a Rendőrkapitányság kiemelt célja volt a lakosság szubjektív közbiztonság-

érzetének fenntartását, javítását szolgáló rendőri tevékenység folytatása, ennek érdekében az 

egyes rendészeti feladatokat ellátó személyekkel és a polgárőrséggel történő közös 

feladatellátás. Komoly erőket mozgósítottunk a közlekedésbiztonsági helyzet javítására, 

különösen a halálos balesetek és a balesetekben meghalt személyek számának csökkentése 

érdekében, illetve felléptünk az ittasan okozott balesetek számának visszaszorítása érdekében 

is. 

 

Megfelelve a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság által a 

rendőrkapitányságok számára, a 2018. évre meghatározott szervezeti teljesítménycéloknak, 

továbbra is figyelmet fordítottunk a büntetőeljárások és a szabálysértési eljárások 

lefolytatásának gyorsítására, az eredményes befejezések arányának növelésére, és az elmúlt 

év első harmadában segítséget nyújtottunk – a megyei csapatszolgálati század tagjaiként – a 

déli határszakasz megerősítéséhez. 

 

I. A város közbiztonsági helyzetének értékelése 

 

1. Kisbér város bűnügyi helyzetének bemutatása 

 

1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása 

 

A bűnügyi helyzetre vonatkozó adatok az Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi 

Bűnügyi Statisztikából (a továbbiakban: ENYÜBS-ből) származnak. 

Kisbér város területén, a rendőri eljárásokban regisztrált bűncselekmények száma tovább 

csökkent a 2018. évben. Míg 2017-ben ez a szám 75 volt, addig 2018-ban mindössze 70. 

Ezzel a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma 2017-hez képest 6,6 %-al 

csökkent, mellyel az elmúlt 9 év legkedvezőbb eredményét értük el. 

 

1.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása 

 

Az összes bűncselekmény számával szemben minimális emelkedés tapasztalható a 

közterületen elkövetett bűncselekmények számát illetően. Míg a 2017. évben 25 ilyen 

jogsértés vált ismertté, addig a 2018. évben 29 közterületen elkövetett bűncselekmény miatt 

indítottunk eljárást. A növekedés a 2018. évben 16 % volt. 

 

Fontos megjegyezni, hogy e cselekmények között kap helyet pl. az ittas járművezetés is, mint 

„klasszikus” közterületi bűncselekmény, mely azonban a lakosság szubjektív közbiztonság-

érzetét nem befolyásolja kedvezőtlenül, ellenben az általunk végzett szűrő-kutató munka 

hatékonyságának egyik fontos mérőszáma. Meg kell említeni azt is, hogy a közterületi 

bűncselekmények kategóriájában továbbra sem jellemző a lakosság szubjektív 
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közbiztonságérzetét befolyásoló testi sértések, garázdaságok, rongálások tömeges 

előfordulása. 

 

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

 

A 100 000 lakosra vetített, rendőri eljárásokban regisztrált bűncselekmények számát a 

Rendőrkapitányság illetékességi területének egészére vonatkozóan kell figyelembe venni. 

Ebből megállapíthatjuk, hogy a 2018.évben a 100 000 lakosra jutó bűncselekmények száma 

1017 míg a 2017. évben ugyanez az adat 1185 volt, azaz 14,1 százalékpontos csökkenést 

sikerült elérnünk. 

 

E számadat a bűnügyi fertőzöttség mérőszáma. Az országos adatokból kimutatható, hogy 

Komárom-Esztergom megye évek óta az egyik legkevésbé fertőzött területe az országnak, és 

e kedvező állapot jelenik meg a Kisbéri Rendőrkapitányság helyzetét illetően is. 

 

1.4. A kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása 

 

Kisbér városban, a 14 kiemelten kezelt bűncselekményben1 további jelentős csökkenést 

értünk el a 2018. évben, amikor is e kategóriában 22 bűncselekmény vált ismertté, szemben a 

2017. évben 34 ilyen jogsértésével; a csökkenés mértéke 35,3 százalékpont. Különösen 

markánsnak hatnak fenti adatok, ha hozzátesszük, hogy e kategóriában 2016-ban még 50 

bűncselekményt regisztráltunk. Megállapítható tehát, hogy 2016-ról 2018-ra a kiemelten 

kezelt bűncselekmények száma kevesebb, mint a felére esett vissza. 

 

Az előző évek tendenciáihoz hasonlóan tovább mérséklődött a lopások száma, a 2017. évben 

mért 14-ről 10-re (28,5 százalékponttal), a garázdaságok száma 4-ről 2-re (50 

százalékponttal), a testi sértéseké 11-ről 7-re (36,4 százalékponttal)– ezen belül súlyos testi 

sértéseké 8-ról 6-ra (25 százalékponttal).  

 

A lopások számába beletartozó betöréses lopások, és azon belül a lakásbetörések számában 

némiképp árnyaltabb a helyzet, bár e kategóriában továbbra is alacsony értékekről 

beszélhetünk. a 2017. évben 3-ra esett vissza a lakásbetörések száma, mely a 2018. évben 4-re 

emelkedett, de ami ennél is fontosabb, hogy az év elején, január-február hónapban, valamint a 

karácsonyi ünnepek közeledtével tapasztalható betörés-sorozatokat hathatós fellépéssel, 

figyelőszolgálatokkal, valamint a nyílt, demonstratív közterületi jelenlét fokozásával mindkét 

időszakban sikerült megállítanunk. 

 

Kiskorú veszélyeztetése miatt a 2018. évben nem indítottunk eljárást, szemben a 2017. évben 

indított 2 esettel, ez viszont nem jelenti számunkra, hogy ilyen cselekmény egyáltalán nem 

fordulhat elő a területen. 

 

Rablás és zsarolás miatt évek óta nem kellett eljárást indítanunk. A 2018. évi adatok között 

viszont e két bűncselekményből 1-1 mégis szerepel. Ezek a 2017. évben elkövetett 

cselekmények, melyekben a nyomozás befejezésére a 2018. évben került sor. Fontos kiemelni 

azt is, hogy a két bűncselekményt azonos sértett sérelmére követték el, és egy hosszan tartó, a 

Komáromi Járási Ügyészséggel szoros együttműködésben lefolytatott nyomozást követően 

mindkét cselekmény miatt sikerült vádat emelni az elkövetővel szemben. 

 

                                                 
1kiemelten kezelt bűncselekmények: emberölés, testi sértés, kiskorú veszélyeztetése, embercsempészés, 

garázdaság, önbíráskodás, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, lopás, rablás, kifosztás, zsarolás, 

rongálás, orgazdaság, jármű önkényes elvétele; 
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Kisbér városában elkövetett kábítószer-kereskedelem miatt a 2018. évben nem indítottunk 

eljárást. A 2018. évben kiemelten léptünk fel a kábítószer fogyasztókkal szemben. 

 

Önmagában viszont e tény miatt nem lehet kijelenteni, hogy a területen ne lenne jelen a 

kábítószer, viszont a 2018-ban folytatott eljárásaink a fogyasztáshoz kapcsolódtak. 

Tapasztalatunk szerint a kábítószer ténylegesen jelen van a járásban, de az ezzel kapcsolatos 

bűnözés kezelhető szintű. 

 

Örvendetes, hogy a Kisbér városában továbbra sem jellemzőek a gépjárművekkel kapcsolatos 

bűncselekmények. Személygépkocsi lopást 2011. óta nem regisztráltunk, és a tavalyi évben 

zárt gépjármű feltörése miatt sem kellett nyomozást indítanunk. Ugyancsak nem vált ismertté 

önbíráskodás, kifosztás, orgazdaság sem. 

 

1.5. A kiemelten kezelt bűncselekmények kategóriáján kívül eső bűncselekmények 

értékelése 

 

A kiemelt bűncselekményi kategórián kívüli jogsértések meglehetősen színes képet mutatnak. 

Évről évre emelkedik például a zaklatások száma, melyet már nem csak „klasszikus” 

módokon, szóbeli közlésekkel, telefonhívások, sms-ek formájában valósítanak meg, de az 

elkövetők egyre gyakrabban az internetet és azon keresztül a közösségi portálokat használják. 

Ugyancsak jelentős az internetes vásárlásokhoz kapcsolódó csalások és bankkártyával 

visszaélések valamint az egyedi azonosító jel meghamisítások száma is. 

 

Érdekességképp kell megemlítenünk egy csalást, melyben társkereső oldalon ismeretséget 

kötő személyt ejtettek tévedésbe, aki ennek hatására több millió forintot utalt el különböző, 

külföldi bankszámlaszámokra, de szintén több millió forint kárértékű sikkasztás miatt is 

indítottunk eljárást, ahol bértartásban hízlalt állatok engedély nélküli értékesítésével okoztak 

10 millió forintot meghaladó kárt a megbízónak. 

 

2. A bűnüldöző munka értékelése 

 

2.1 A nyomozáseredményességi mutató 

 

A Rendőrkapitányság nyomozáseredményességi mutatója a 2018. évben tovább emelkedett. 

Ennek eredményeként 2018. évben 79,8  %-ot értünk el, míg 2017-ben 70,4 % volt 

kimutatható. A két mérőszám között 9,4 százalékpontos emelkedés tapasztalható. 

 

A javulás mértékét még szemléletesebbé teszi, hogy a fenti eredményeket csökkenő 

bűncselekményi szám mellett értük el, azaz a településen történt kevesebb bűncselekményt 

illetően nyomozásaink jóval eredményesebbek voltak. 

 

Fontos hozzátenni, hogy a fenti adatokat az új büntetőeljárásról szóló törvény év közbeni 

hatálybalépése mellett értük el – megváltozott jogi környezetben, számos új, jogintézmény 

bevezetése mellett. 

 

2.2 A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi 

mutatója 

 

A közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója tekintetében 

sikerült megismételnünk a 2017. évi eredményeinket. A 2017. évben és a 2018. évben is 

92,9 %-os eredményt értünk el. 
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2.3 Egyes kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának 

alakulása 

 

Tovább sikerült növelnünk a kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi 

mutatóját. a 2017. évben ez az érték 61 % volt, a 2018. évben pedig 7,2 százalékponttal 

magasabb, 68,2 %. 

 

A kiemelt kategóriába tartozó bűncselekmények közül a testi sértés és a garázdaság 

tekintetében 100 %-os nyomozáseredményességet sikerült elérnünk, és a 2017. évihez mérten 

tovább javítottuk a lopás (42,9 %-ról 44,4 %-ra), illetve a rongálás (25 %-ról 75 %-ra) 

nyomozáseredményességi mutatóit is. 

 

3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok 

 

A tulajdon elleni szabálysértések – a bűncselekmények mellett – „hagyományos” mérőszámai 

egy adott terület bűnügyi helyzetének, hiszen a tulajdon elleni szabálysértéseket csak az 

értékhatár választja el a bűncselekményektől. 

 

A tulajdon elleni szabálysértések száma a Rendőrkapitányság teljes illetékességi területén a 

2017. évben 100, még a 2018. évben 61 volt. Ebből Kisbér város területén 2017-hez képest 

jelentős mértékben, csökkent – 44,2 százalékponttal – a tudomásunkra jutott tulajdon elleni 

szabálysértések száma; 2017-ben 43 esetben indítottunk szabálysértési előkészítő eljárást, míg 

ez a szám 2018-ban mindössze 24 volt. 

 

A tulajdon elleni szabálysértések közül továbbra is a lopások, illetve a szándékos rongálások 

képviselik a többséget. 2018-ban lopásból 15, rongálásból 7 jutott a tudomásunkra, szemben a 

2017-es adattal, melyben 23 volt lopás és 8 rongálás. 

 

A tulajdon elleni szabálysértések felderítési mutatója a 2017. évben 43,75 % volt, melyet 

2018-ban 48,89 %-ra sikerült emelnünk. A felderítést több esetben támogatta a településen 

üzemeltett térfigyelő kamerarendszer, mely sok esetben az egyetlen kiindulópontot jelentette a 

cselekmények elkövetőinek felkutatásához. 

 

A Kisbér városban történt, elzárással is sújtható szabálysértések vonatkozásában 3 esetben 

éltünk a szabálysértési őrizet lehetőségével a tulajdon elleni szabálysértések körében 

elkövetett lopás miatt. Ezen ügyekben az ismeretlen elkövetők kilétének megállapítása és 

előállítása 48 órán belül megtörtént, a bíróság pedig 72 órán belül elmarasztalta az eljárás alá 

vont személyeket. 

 

4. Közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások 

 

Kisbér város közlekedésbiztonsági helyzete a 2018. évben – az azt megelőző évhez mérten – 

jelentősen nem változott annak ellenére, hogy a forgalom dinamikusan növekedett a Kisbéri 

Járás és azon belül a település közútjain. 

 

A Rendőrkapitányság teljes illetékességi területét tekintve a halálos kimenetelű közlekedési 

balesetek száma 2013-ban 5 volt, míg 2014-ben, 2015-ben és 2016-ban is 1-1 tragikus 

kimenetelű balesetet regisztráltak. a 2017. évben 2 balesetben hárman veszítették életüket és a 

2018. évben 3 balesetben 3 fő hunyt el. 
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A Kisbér város területén az elmúlt 4 évben halálos baleset nem következett be. 

 

A Rendőrkapitányság illetékességi területén a súlyos sérüléssel járó balesetek száma a 2017. 

évben 8, még a 2018. évben 12 volt. Kisbér város területén a 2017. évben 2 esetben fordult 

elő súlyos sérüléssel járó baleset, a 2018. évben pedig 4 történt. 

 

Könnyű sérüléses baleset a Rendőrkapitányság illetékességi területén a 2017. évben 16, még a 

2018. évben 13 történt. Ezen balesetek közül Kisbér város területén a 2017. évben 6, míg a 

2018. évben 5 következett be.  

 

Minimálisan csökkent az anyagi káros balesetek száma az elmúlt évben. 2017-ben a város 

közigazgatási területén 37 fordult elő, míg 2018-ban 35 anyagi káros balesetet regisztráltunk. 

Az anyagi káros balesetek közül nagyon sok történik még mindig különböző parkolókban 

(Spar, Penny, Batthyány tér, kórház) jellemzően a parkolóhelyre történő beállás vagy onnan 

történő kihaladás (tolatás) alkalmával. Ez esetekben gyakorta megtörtént, hogy az okozó 

adatai hátra hagyása nélkül távozott. Azonosítására akkor nyílt esély, ha az okozó járművet 

valamelyik köztéri kamera rögzítette. 

 

A balesetek helyszíneit elemezve megállapítható, hogy a legtöbb (nem parkolásból adódó) 

baleset a legjelentősebb forgalmat lebonyolító Komáromi úton, Széchenyi és Köztársaság 

utcákon történik, a legfőbb baleseti okok pedig a szabálytalan kanyarodás és az elsőbbségi jog 

meg nem adása. 

 

II. A Kisbéri Rendőrkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedések és az 

azzal kapcsolatos feladatatok 

 

1. A közterületi jelenlét 

 

Kisbér városban a rendészeti ellenőrzést gépkocsizó járőrökkel és körzeti megbízottakkal 

teremtjük meg. A rendelkezésünkre álló erők felhasználásával biztosítottuk az állandó reagáló 

erőt. Figyelmet fordítottunk arra, hogy a körzeti megbízott szolgálati idejének legnagyobb 

részét a településen töltse, ugyanakkor a Kisbéri Rendőrkapitányság Rendészeti Osztályának 

sajátos helyzetéből fakadóan körzeti megbízottjaink szolgálatuk jelentős részében – egész 

illetékességi területünkre kiterjedően – gépkocsizó járőrszolgálatot láttak el, biztosítva ezzel a 

fokozott közterületi jelenlétet. 

 

A 2018. évben tovább emelkedett a Rendőrkapitányság területén a közterületi szolgálatba 

vezényelt rendőrök, és a közterületi szolgálattal eltöltött órák száma is. Míg 2017-ben 3154 

fővel 36 372 órát töltöttünk közterületi szolgálattal, addig ezek a számok a 2018. évben 3268 

fő és 37 216 óra voltak. A közrendvédelmi állomány/lakosság aránya: 26 fő rendőr/5282 

lakos2. 

 

Az emelkedés mindenekelőtt annak köszönhető, hogy az első negyedévet követően megszűnt 

a déli határszakaszon teljesített szolgálat, továbbá a rendészeti állomány gyakorlatilag teljes 

feltöltöttség mellett látta el feladatát. 

 

2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata 

 

A Kisbéri Rendőrkapitányság Rendészeti Osztálya megfelelő létszámú rendőri erőt tudott 

                                                 
2https://www.ksh.hu/docs/teruletiatlasz/jarasok.xls 
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biztosítani a közterületek ellenőrzésére, továbbá a bejelentésekre, segélyhívásokra történő 

reagálásra. 

 

Az elfogásokkal kapcsolatban a működési területünk egészére vonatkozó adat áll 

rendelkezésünkre: a 2017. évben 51 főt értünk tetten és fogtunk el szándékos bűncselekmény 

elkövetése miatt. Ez a szám a 2018. évben 40 fő volt. 

 

A bűncselekmény gyanúja miatt előállított személyek száma a 2017. évben 77 fő, a 2018. 

évben pedig 63 fő volt. Fontos megjegyeznünk, hogy az össz-bűncselekményi szám látványos 

csökkenése, ezzel az eljárás alá vont személyek számának csökkenése fontos szerepet játszik 

a fenti adatok alakulásában. 

 

A 2017. évben 160 főt, míg a 2018. évben 132 főt vontunk intézkedés alá ittas járművezetés 

miatt. Tényként kell ugyanakkor kezelnünk, hogy míg korábban a gépjárművezetők, azon 

belül is a személygépkocsivezetők adták az ittas vezetők „derékhadát”, ezzel szemben a 

tavalyi évben a segédmotoros-kerékpárral, elektromos kerékpárral és kerékpárral közlekedő 

személyek követtek el többségében ittas vezetést. Intézkedésünk az ittas járművezetést 

illetően – a gépjárművezetők tekintetében – sikeresnek tekinthető, ugyanakkor az ittasan 

okozott balesetek számának emelkedése (2017-ben regisztrált 3-ról 2018-ban 6-ra) miatt 

tovább kell folytatnunk a rendszeres ellenőrzéseket, melyeknek csak az egyik módszere a 

korábban is nagy sikerrel alkalmazott ún. „finn módszeres” ellenőrzés. 

 

A Készenléti Rendőrség az elmúlt évben 6 alkalommal, 46 fővel, 552 óra időtartamban látott 

el szolgálatot Kisbéren valamint az illetékességi területünkhöz tartozó további településeken, 

kiegészítve ez által az általunk végzett járőr tevékenységet. 

 

3. A rendezvénybiztosítások 

 

Az értékelt időszakban Kisbér városban számos rendezvény került megtartásra, melyeket a 

rendezők részünkre bejelentettek, így az események rendőri biztosítására minden esetben, 

megfelelően tudtunk felkészülni. 

 

Kiemelkedő jelentőségűek voltak a nemzeti ünnepekhez kötődő megemlékezések, ezen belül 

a 2018. március 15-i fáklyás felvonulás, és az október 23-i rendezvény, továbbá több, 

kulturális esemény is (a Kárpátia, a Delta, illetve az Ismerős Arcok nevű együttesek koncertje, 

Emlékek éjszakája), melyek biztosítását saját erőből oldottuk meg. A legnagyobb érdeklődői 

létszámot vonzó Kisbéri Napok rendezvénysorozat biztosítását a korábbi évek tapasztalata 

alapján, rendkívüli esemény nélkül hajtottuk végre. Az általunk biztosított rendezvényeken 

rendőri intézkedés nem vált szükségessé. 

 

A gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényt 4 alkalommal jelentettek 

be, melyek esemény nélkül lezajlottak. A rendezvények előkészítésében a szervezők 

törvényben foglalt köztelezettségeiket teljesítették, együttműködésük a Rendőrkapitánysággal 

minden tekintetben megfelelő volt. 

 

Jelentős erőket összpontosítottunk a temetők környékének ellenőrzésére halottak napja 

alkalmával – a megnövekedő forgalom kezelése, valamint a gépjármű-feltörések 

megakadályozása érdekében –, továbbá az év végi ünnepi időszakban a közterületek 

ellenőrzése céljából. 
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4. A körzeti megbízotti státusz 

 

A körzeti megbízotti feladatokat 2005. január 16-tól Karikó Krisztián c. r. főtörzszászlós látja 

el. Szolgálatát a szomszédos területek körzeti megbízottjaival, továbbá a Rendészeti Osztály 

járőr állományával teljesíti. 

 

5. Igazgatásrendészeti tevékenység 

 

A 2018. évben a Rendőrkapitányság 87 – Kisbér városban elkövetett – szabálysértés miatt 

folytatott eljárást, szemben a 2017-es 144 esettel. 

 

Nagyon szemléletes adat, a városban élők által elkövetett szabálysértések száma is, mely 

2017-ben 113 volt, 2018-ban pedig 88. 

 

A 2018-ban regisztrált szabálysértések – 2 kivételével – a közúti közlekedéshez 

kapcsolódnak. A legjellemzőbb normasértés a közúti közlekedési szabályok kisebb fokú 

megsértése, az érvénytelen hatósági engedéllyel, jelzéssel való közlekedés és az 

üzembentartóként elkövetett szabálysértés, de a fenti, 87 esetből például 6 alkalommal közúti 

balesetből eredő könnyű testi sértés okozása miatt kellett eljárást folytatnunk. 

 

Az elmúlt évben komolyabb figyelmet összpontosítottunk a közlekedési tárgyú 

ellenőrzésekre, a járművezetők mellett ellenőriztük a kerékpárosok és a gyalogosok 

közlekedését is, mivel e két, utóbbi kategóriában közlekedők fokozott veszélynek vannak 

kitéve, maguk is gyakran válnak közlekedési baleset áldozatává, de okozójává is. 

Tapasztalnunk kellett, hogy a kerékpárosok közül sokan nincsenek tisztában a körforgalom, 

valamint a gyalogátkelőhely használatával, de számos alkalommal kellett intézkedünk 

elektromos kerékpárral vagy segédmotoros kerékpárnak minősülő kétkerekűek vezetőjével 

szemben is. 

 

A közlekedésben résztvevők életének, testi épségének megóvása érdekében rendszeresen 

ellenőriztük a passzív biztonsági eszközök (biztonsági öv, gyermekülés, bukósisak) 

használatát. 

 

6. Bűn- és balesetmegelőzési tevékenység 

 

A bűn- és balesetmegelőzés terén jelentkező feladatokat a Rendőrkapitányság bűnügyi és 

rendészeti állományából kijelölt munkatársak csatolt munkakörként, napi tevékenységük 

mellett látják el. Ennek figyelembe vétele mellett az elmúlt évben igyekeztünk megjelenni 

minden olyan oktatási intézményben, ahol a korábbi években is hatékony megelőző-nevelő 

munkát folytattunk. Előadások, iskolai tanórák keretében végeztünk felvilágosító 

tevékenységet, továbbá óvodásoknak és iskolásoknak egyaránt tartottunk közlekedési tárgyú 

vetélkedőket. 

 

Ezen belül Petőfi Sándor Általános Iskolában 5 alkalommal került sor balesetmegelőzési 

oktatás megtartására illetve KRESZ ismeretterjesztő előadásra. Ebből egy alkalommal 

konkrétan a kerékpártúrához kapcsolódóan, azt megelőzően a túrán résztvevőknek, melynek 

keretében a kerékpárok műszaki állapotát és kötelező felszereléseit is megvizsgáltuk. 

 

A Petőfi Sándor Általános Iskola 16 tanulója nevezett a „Ki a mester két keréken” illetve a 

„Kerékpáros Iskola Kupa” programokra. 
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2018. szeptember 21. napon a Kisbéri Városi Autómentes Napra települtünk ki, melynek 

keretében kerékpáros ügyességi pályát állítottunk fel a gyermekek részére, valamint ittas 

szemüveggel és KRESZ teszttel vártuk az érdeklődőket. 

 

Bűnmegelőzési célzattal több ismeretterjesztő előadást, nyílt napot, rendőrségi jármű- és 

fegyverzettechnikai, valamint bűnügyi-technikai bemutatót tartottunk az oktatási intézmények 

felkérésére, jelen voltunk a „Szakmák éjszakáján”, a Bánki Donát Szakképző Iskolában de 

tartottunk előadást a nyugdíjas klub rendezvényén is. Az év második felében hatékonyan 

működtünk együtt az önkormányzat által elnyert „Cselekvő közösségek” pályázat szakmai 

programjainak kidolgozásában. 

 

7. Együttműködés 

 

Az értékelt időszakban folyamatos volt az egyeztetés Kisbéri Város Önkormányzata és a 

Rendőrkapitányság között a város köz- és közlekedésbiztonságát illetően. E körben kell 

említeni a kamerarendszer működtetésével kapcsolatban az Önkormányzat által tett lépéseket, 

melyek nap mint nap segítik a Rendőrkapitányság munkáját. Az illegális hulladéklerakások 

megelőzésével és a jogsértő személyekkel szembeni fellépésről az év második felében 

kezdtünk komoly egyeztetésekbe és ugyancsak szoros volt az együttműködés a polgárőrség és 

a közterület felügyelő munkájának támogatása érdekében is. 

 

A 2018. évben végzett tevékenységünket továbbra is a Komáromi Járási Ügyészség (a 

továbbiakban: ügyészség) törvényességi felügyelete alatt láttuk el. Az ügyészség elmúlt évi 

tevékenységünket jóra értékelte, külön kiemelve a bíróság elé állítások, a nyomozások 

időszerűsége, valamint a nyomozásaink szakmai színvonalának emelése terén tett 

erőfeszítéseinket. 

 

A 2018. évben rendszeressé tettük az egyeztetéseket az ügyészség vezetőjével és ügyészeivel, 

melyek az egyes ügyeken túl az új büntetőeljárásról szóló törvénnyel kapcsolatos kérdések 

megvitatására, valamint a Rendőrkapitányság nyomozói által végzett munka szakszerűbbé 

tételére is kiterjedtek. 

 

A Kisbér városban működő polgárőrséggel kiemelten a nagyobb tömegeket vonzó 

rendezvények biztosítása alkalmával láttunk el közös szolgálatot. A polgárőrség bevonásával 

biztosítottuk a március 15-i fáklyás felvonulást, a Kisbéri Napok rendezvénysorozatot, a 

sportcsarnokban megtartott, már említett koncerteket, továbbá a téglagyár területén rendezett 

autós rendezvényeket is. 

 

Az év végi ünnepek közeledtével a lakásbetörések megelőzése érdekében kértük a 

polgárőrség közreműködését fokozott járőrszolgálat ellátásához. Fontos megemlíteni, hogy e 

feladatokban nem csak a Kisbéri Polgárőr Egyesület tagjai vettek részt, hanem más 

egyesületek (Tárkányi Polgárőr Egyesület, Réde-Bakonybánk Polgárőr Egyesület) is 

segítséget nyújtottak a szükséges polgárőr-létszám kiállításában. 

 

Kisbér Város Önkormányzatának közterület felügyelőjével az értékelt időszakban több 

esetben vettünk részt a rendezvények helyszínére települt árusok ellenőrzésében, valamint a 

település belső- és külső területeinek ellenőrzésében. 

 

III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra 

 

Összegzésként megállapítható, hogy Kisbér város közbiztonsága a bűnügyi mutatókat 



 10 

tekintve kifejezetten jónak értékelhető, a közlekedésbiztonság terén pedig a korábbi évek 

eredményét – növekvő gépjárműszám és a közúti forgalom dinamikájának változásai ellenére 

is – sikerült szinten tartanunk. 

 

Az elmúlt évek tendenciáit alapul véve kifejezetten kedvező irányba mozdult el a településen 

ismertté vált bűncselekmények, valamint az ezzel szorosan összefüggő tulajdon elleni 

szabálysértések száma. 

 

A számadatokban megjelenő, kedvező eredmények mellett fontos, hogy a lakosság és a város 

vezetése milyennek értékeli a település közbiztonságát, valamint a Rendőrkapitányság 

állománya által végzett tevékenységet. 

 

A 2017. évi rendőrséggel kapcsolatos önkormányzati felmérésen az illetékességi területünkön 

működő 17 önkormányzat közül 10 küldte vissza az értékelést, melynek átlaga 4,54 lett. Ez az 

átlag a 2018. évben 4,71-lett, 9 önkormányzat által adott értékelés alapján. 

 

A legfontosabb célunk a 2019. évben is kettős: egyrészt az előző évben elért kedvező mutatók 

fenntartása, másrészt a lakosság elvárásainak való teljesebb körű megfelelés.  

 

Figyelmet kell fordítanunk a közlekedési balesetek számának csökkentésére, kiemelten a 

halálos és súlyos kimenetelű balesetek megelőzésére, valamint folytatnunk kell az ittas 

járművezetők kiszűrésére irányuló tevékenységünket. 

 

Különösen aktív baleset-megelőzési tevékenységet kell kifejtenünk a gyalogos- és kerékpáros 

balesetek számának csökkentése érdekében, melynek – az ellenőrzéseken túl – a gyermekek 

közlekedésre nevelésében, illetve az időskorúak esetén a közlekedési szemlélet-formálásában 

is meg kell jelennie. 

 

Fentieken túl igazodunk a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője által 

a rendőrkapitányságok számára, a 2019. évre meghatározott szervezeti teljesítménycélokhoz, 

melyek: 

 

1. Az Európa Parlament tagjainak 2019. évi választásaival, valamint a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásaival kapcsolatos 

rendőri feladatok végrehajtása. 

2. Magyarország külső határainak fokozott védelme, valamint az illegális migráció elleni 

eredményes és következetes fellépés, a schengeni követelményeknek való megfelelés. 

3. Az állampolgárok szubjektív közbiztonságérzetét befolyásoló jogsértések elleni 

hatékony fellépés az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyekkel és a 

polgárőrséggel közös feladatellátás keretében. 

4. A közlekedésbiztonsági helyzet javítása, különösen a halálos balesetek és a 

balesetekben meghalt személyek számának csökkentése. 

5. A büntetőeljárásról szóló törvény hatékony, jog- és szakszerű alkalmazása. 

A feladataink eredményes ellátása érdekében továbbra is építünk az eddig kialakult jó 

munkakapcsolatra a társzervekkel, civil szerveződésekkel. 

 

Ez úton szeretném megköszönni Tisztelt Polgármester Úrnak valamint a Képviselő 
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Testületnek a Kisbéri Rendőrkapitányság munkájához 2018. évben nyújtott segítségét, és 

kérem támogatásukat 2019. évi közös tevékenységünkhöz! 

 

Kisbér, 2019. április 4. 

Tisztelettel: 

 

 

 dr. Szalay Péter r. alezredes 

 kapitányságvezető 

 
 

Mellékletek:   1. sz. melléklet bűnügyi melléklet 

   2. sz. melléklet rendészeti melléklet 

 


