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A Hosszúpályi Rendőrőrs 2010-2011 évi munkáját a korábban meghatározott célkitűzések 
elérése érdekében, a törvényes és szakszerű működés, a szakmai és társadalmi elvárásoknak való 
megfelelés szellemében végezte. 
 
A munkánkat befolyásoló külső körülmények – így különösen a kriminalitás volumene és 
összetétele – alapvetően nem változtak, új elkövetési módszerekkel nem találkoztunk, leszámítva 
a gépkocsikból történő lopásokat, amely korábban nem volt jellemző a területünkön. 
 
2010. évre vonatkozó legfontosabb célkitűzéseink az alábbiak voltak: 

- törvényes és szakszerű működés, 
- szélsőségektől mentes bűnügyi és közbiztonsági helyzet fenntartása, 
- a közterületi jelenlét biztosítása, 
- szakszerűen végrehajtott intézkedések, 
- a rendőrség társadalmi elfogadottságának növelése, 
- az állampolgárok rendőrségbe vetett bizalmának erősítése, 
- az állampolgárok szubjektív és objektív biztonságérzetének javítása, 
- a személyi állomány feltöltése a lehetőségek tükrében, esetleges további fejlesztések. 

 
Monostorpályi településen az ismertté vált bűncselekmények száma – 2009-hez képest 
csökkent, amely 2011. első nyolc hónapjában tovább csökkent – 2. sz. melléklet -, a 
településen kiemelkedően súlyos, a lakosságot különösen irritáló bűncselekmény nem történt, 
talán két nagyobb hangsúlyt kapott bűncselekmény a fegyverlopás, valamint a postán történt 
cselekmény volt.  
Kiemelt figyelmet fordítottunk az egyes jogsértések megelőzési lehetőségeire, amelynek hatására 
sikerült az emelkedő tendenciát megállítanunk a bűncselekmények száma tekintetében, 
amelyben jelentős szerep hárult, a folyamatosan, szervezetten működő polgárőrségre. 
 
A Rendőrőrs állománya tevékeny részt vállalt, a településen szervezett, nagyobb rendezvények 
biztosítási feladataiban, így a Dinnyefesztiválon is fokozott rendőri jelenlétet biztosítottunk 35 
fővel. 

II. 
 

MŰKÖDÉSI  FELTÉTELEK   
 
Az Őrs személyzeti kérdéseinek tekintetében a 2009-ben bekövetkezett pozitív változások 2010-
ben tovább folytatódtak, mivel az első félév során további 2 fő járőrrel bővült a személyi 
állomány. Így a 2 fő parancsnoki állomány mellett 13 fő körzeti megbízott-járőr, 4 fő nyomozó, 
valamint 1 fő közalkalmazott, azaz 20 fős állomány tevékenykedik az illetékességi területen.  
A pillanatnyi helyzet szerint 1 fő KMB hiányzik – aki 2011. 09. 01-től áthelyezésre került 
Biharkeresztesre -, de pótlása már októberben megtörténik, valamint október 01-től 1 fő járőr 
távozik a kapitányság másik osztályára szintén saját kérésére. Akinek az utódát jelenleg még 
keressük. 
Elhelyezésünk, anyagi- és technikai felszereltségünk, informatikai eszközparkunk minimálisan 
megfelelő, abban bízunk, hogy előrelépés fog bekövetkezni. A beszámolóban érintett időszak 
alatt a gépjárműparkunk folyamatosan alakult, hol pozitív, hol negatív irányban, így volt hogy 1 
gépkocsink, volt hogy 3 gépkocsink volt működőképes. 
Az Őrsön jelenleg 3 szolgálati gépjármű van rendszerben, amely közül 2 megbízható járőr 
gépkocsi, 1 pedig Lada Niva típusú. 
A rendőrségi rádiókkal és mobiltelefonokkal való ellátottságunk megfelelő, bár 2 KMB nem 
rendelkezik szolgálati telefonnal. Ezek működése folyamatos, és többé-kevésbé kielégítő, bár 
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meg kell jegyeznünk, hogy a területen helyenként a térerő sem a telefonok, sem a rádiók 
tekintetében nem 100 százalékos.  
A közeljövőben a két szolgálati telefonnal nem rendelkező körzeti megbízottunk, szolgálati 
telefonnal való ellátása a cél. 

 
III. 

 
BŰNÜGYI HELYZET   

 
Az ismertté vált bűncselekmények száma, dinamikája 
 
Monostorpályi település közigazgatási területén 2010-ben 39 bűncselekmény vált ismertté, ami 
az előző évhez képest csökkenést mutat (2009. év: 56). 
 
Az ismertté vált bűncselekmények száma mind kapitánysági, mind megyei és országos 
viszonylatban is általában növekedést, vagy stagnálást mutat.   
 
A lakosság száma – a jelenlegi adatok szerint – kb. 2.400 fő, vagyis 62 főre jut egy 
bűncselekmény, amely az illetékességi területünkön a legjobb mutató. 
 
Az ismertté vált bűncselekmények struktúrája 
 
A 2010-ben ismertté vált bűncselekményeket elemezve megfigyelhető, hogy a bűntetti alakzatú 
(súlyosabb) és a vétségi alakzatú (enyhébb) jogsértések számában többségében a vétségek a 
jellemzőek..  
 
Monostorpályiban továbbra is a vagyon elleni jogsértések a meghatározóak, melyek az összes 
bűncselekmény 85 %-át ( 33 eset ) teszi ki, személy elleni ( 2 alkalom ), a közrend elleni ( 3 
alkalom ), valamint 1 közlekedési bűncselekmény történt. 
2011-ben augusztus 31-ig 19 bűncselekmény történt, amelyek közül 13 vagyon elleni, 2 személy 
elleni, 3 közrend elleni és 1 közlekedési volt. Az arányok tehát szinte azonosak a 
bűncselekményi kategóriákon belül, de a csökkenés a tavalyi évhez hasonlóan folytatódott. Az 
év végéig reméljük ezt tartani is tudjuk, így az év végi 2-3 hétben próbáljuk ismét megszervezni 
a folyamatos minimum 2x2 fő szolgálatba vezénylését éjszaka. 
 
A csökkenés 2010-ben leginkább a közlekedési / 5-ről 1-re / és közrend elleni / 7-ről 3-ra / 
körében volt jelentős, a vagyon elleni bűncselekmények esetében / 35-ről 33-ra / lényeges 
változásról nem beszélhetünk. 
 
2011-ben a csökkenés áttevődött teljesen a vagyon elleni cselekményekre, mivel 13 ilyen 
cselekmény volt a beszámolóm elkészítéséig. Ezen kívül 2 személy elleni és 3 közrend elleni és 
közlekedési bűncselekmény 1 történt. 
 
Ismertté vált bűnelkövetők 

 
Az ismertté vált bűnelkövetők száma - a bűncselekmények számának csökkenésével - 2010-ben 
csökkent. 
A férfi, illetve női elkövetők aránya nem változott, nagyrészt férfiak követik el a 
bűncselekményeket, nők csak elvétve fordulnak elő. A gyermek- és fiatalkorú elkövetők száma 
kis mértékben nőtt. 
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Az elkövetői kapcsolatokat elemezve megfigyelhető, hogy a településen továbbra is az egyedi, 
vagy a társtettesi elkövetés dominál. Továbbra is jellemző, hogy az elkövetők a személy elleni 
bűncselekményeik nagy részét alkoholos befolyásoltság alatt követik el. 
 
A bűnelkövetők többsége a környező településekről kerül ki, leginkább Hosszúpályiból, mivel a 
két település igen közel helyezkedik el egymáshoz. A szomszédos településekről érkezők 
jellemzően anyagi haszonszerzés végett követik el a cselekményeket. 
 
Sértetti kör alakulása 
 
A sértettek száma a bűncselekmények csökkenésének arányában csökkent, akik magyar 
állampolgárok voltak. 
 
A bűnelkövetési okok 
 
A főbb elkövetési okok az alábbiak szerint összegezhetőek: 
- hiszékenység (főként időskorú személyekre jellemző) 
- embertársakba vetett túlzott bizalom 

- anyagi haszonszerzés 

- óvatosság hiánya 
- alapvető vagyonvédelem elmulasztása 

- alkoholos befolyásoltság 
- mások iránti közömbösség (szomszédok oda nem figyelése egymásra) 

- elkövetés helyének elhagyatottsága 

- családi és/vagy személyi ellentétek (testi sértések, garázdaságok esetében). 
 
Az elkövetett bűncselekmények többségében továbbra is jelentős a sértetti közrehatás (például a 
lakások, vagy melléképületek nyitottan és/vagy felügyelet nélkül hagyása), amely különösen 
meghatározó jelentőségű az alkalmi lopások esetén.  
 
Bűnmegelőzés  
 

A bűnmegelőzési tevékenységünkre 2010-2011-ben is kiemelt figyelmet fordítottunk. 
Igyekeztünk felhívni a lakosság figyelmét a bűncselekmények elkövetését lehetővé tevő 
tényezőkre, s mind szélesebb körben kiaknázni a megelőzés lehetőségeit.  
Tovább kell fokozni a figyelemfelhívást a vagyonvédelem fontosságára, kiemelten kezelve az 
ingatlanokon lévő lakó- és más rendeltetésű épületek lehetőség szerint riasztóval történő 
ellátását. A polgárőrség szerepe ebben kiemelkedő, mivel az év 365 napján minden este, szükség 
esetén napközben is folyamatosan tesznek és tettek a településük közbiztonságáért. Ez a 
tevékenység példaértékű. 
 
Bűncselekmények felderítése, nyomozása 

 

A bűncselekmények felderítésében alapvetően új eszközök és módszerek nem kerültek 
alkalmazásra. A tudomásunkra jutott adatokat, információkat elemeztük, értékeltük s ez alapján 
került sor az elkövetők felderítésére. 
 

A Hosszúpályi Rendőrőrshöz tartozó 5 településen 2009. évben 437, 2010. évben 372 esetben 
folytattunk nyomozást (1. számú melléklet).  
Nyomozati eredményességünk 2009-ben 40 %, 2010. évben 43 %, amely minimálisan talán 
emelkedik az év végére 2011-ben is. 
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Ezekben az eredményekben nagy szerepet játszott az őrsparancsnok helyettes bűnügyi 
tevékenysége, valamint a negyedik nyomozó kolléga is. 
 

IV. 
 

KÖZBIZTONSÁGI HELYZET  

 

A rendőrőrs közrendvédelmi állománya a feladatait a hatályos előírásoknak megfelelő szolgálati 
munkaidő rendszerben látja el, így Monostorpályi település közigazgatási területén is. 

 

A rendőrőrs működési területén folyamatos rendőri jelenlétet biztosítunk, 24 órás járőrszolgálat 
működik, illetve frekventált időszakokban és helyeken fokozott – a terület bűnügyi és 
közbiztonsági helyzetéhez igazodó – rendőri ellenőrzést, felügyeletet hajtunk végre. A 
létszámhelyzetünkből fakadóan egyre gyakoribbak a 3-4 fős járőri és körzeti megbízotti 
szolgálatok. Ezek mellett hetente 3 alkalommal átlagosan 10-14 fő ellenőrzi a teleüléseinket, a 
Nyírbátori Készenléti Rendőrség IX. osztályának segítségével. Itt alkalmazkodnunk kell 
hozzájuk, így általában 1 esetben nappal, 2 esetben éjszaka hajtjuk végre a fokozott 
ellenőrzéseket, ahol a hangsúlyt a jövőben is a bűnmegelőzésre fogjuk helyezni.  
 
Célkitűzéseink között szerepelt az előző évben elért eredményeink szinten tartása, esetleges 
javítása intézkedési mutatóink tekintetében is. (3. számú melléklet). A statisztikai adatok alapján 
ezt a célkitűzésünket én sikeresnek értékelem az egész Őrs tekintetében, kivéve a 2011-es évet 
Hosszúpályiban. 
 
A kiemelt intézkedési mutatók közül valamelyest csökkent az elfogások, a tettenérések száma. 
Az előállítások száma viszont a biztonsági intézkedések számával együtt emelkedést mutat. Az 
elfogások alakulásával összhangban a büntető feljelentések száma is csökkent.  
 
A szabálysértési feljelentések száma szintén csökkenést mutat, de ez központi elvárás volt, mivel 
a helyszínen rendezhető intézkedésekre tettük át a hangsúlyt. A helyszíni bírságok száma 
emelkedett, amelyet az állampolgárok nem fogadnak kitörő örömmel.  
 
Hatósági engedélyt és vezetői engedélyt 1-23 esetben vontunk be (2009-ben: 7, illetve 14 eset). 
2011-ben a jogszabályi változások miatt ez a szám valószínűleg átalakulhat az ittas vezetés 
közigazgatási eljárásba sorolása miatt. 

 
A körzeti megbízotti szolgálat által elintézett általános ügyek (lakcímkutatás, nyílt rendőri 
információ, bűnügyi megkeresések és bűnügyek száma nőtt, mivel a nyomozásokat 2009. 
szeptemberétől végzik a KMB Szabályzat alapján. Az esetleges járőri létszám további fejlesztése 
azt eredményezhetné, hogy a körzeti megbízottak a saját településeiken – ha megfelelő helyiség 
és technikai lehetőségek biztosítva vannak – láthatnák el a szolgálatukat 70-80 %-ban. A 
település körzeti megbízottja a tevékenységét megítélésem szerint jó színvonalon látja el, 
problémát a településről még nem jeleztek. 
 
A közlekedés biztonságát befolyásoló rendőri intézkedések közül csökkent az ittasság 
ellenőrzések száma, amelyet a jövőben emelnünk kell. 
 
A közterületi órák száma az állomány létszámának emelkedésével együtt emelkedett, javítva az 
állampolgárok szubjektív biztonságérzetét. 
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A közrendvédelmi állomány által foganatosított intézkedéseket a törvényesség, a jog- és 
szakszerűség jellemezte, ellenük panasz 1-2 esetben érkezett. Az állampolgári bejelentéseket 
követően azonnal megtettük a szükséges intézkedéseket. Ebben a tárgykörben elmarasztalás nem 
volt az elmúlt egy évben. 
 
A közlekedési helyzet javítása, a balesetek megelőzése, számuk csökkentése érdekében 
fokozottabban ellenőriztük a közlekedésben résztvevőket, de ennek ellenére nem sikerült a 
balesetek számát visszaszorítanunk, az Őrs tekintetében, bár Monostorpályiban ezek nem 
jellemzőek, általában Hosszúpályiban és a 47-es sz. főúton fordulnak elő ezek a balesetek. 
 
A balesetek bekövetkezése okai elemzésekor megállapítható, hogy a vezető ok az elsőbbségi jog 
meg nem adása, valamint nem az út és látási viszonyoknak megfelelő sebesség megválasztása 
(relatív gyorshajtás). A balesetek bekövetkezésében kiemelt szerepet játszik a figyelmetlenség is. 
 
Jövőbeni kiemelt feladatunk a balesetek számának, súlyossági fokának csökkentése érdekében a 
célirányos akciók, ellenőrzések számának további növelése 
 
A balesetek megelőzése érdekében ez évben is folyamatosan jelen voltunk az iskolák előtt az 
iskolakezdés idején, tovább folytattuk az iskolákban a baleset-megelőzési propaganda 
tevékenységünket. Itt kiemelném az iskolarendőri tevékenységet, amely keretében ebben a 
tanévben is tervezzük a rendőrségi bemutató megtartását, valamint bűnmegelőzési és KRESZ 
előadás megszervezését. 
 
Összességében megállapítható, hogy a Rendőrőrs állománya a közrendvédelmi feladatai ellátása 
során továbbra is fenntartotta Monostorpályi település közbiztonságát, a jelenlegi hazai állapotok 
tükrében. Kijelenthetjük, hogy Monostorpályi közbiztonsági szempontból a jól élhető települések 
közzé tartozik. 
 

VI. 
 

KÜLSŐ KAPCSOLATOK  

 
A Rendőrőrs parancsnoki és beosztotti állománya közbiztonság javítása érdekében 2010-2011 
évben is fenntartotta az állami, társadalmi szervekkel, szervezettekkel – korábban kialakított jó 
munkakapcsolatát, melyet még szorosabbra fűzött. 
 
Folyamatosan együttműködtünk Monostorpályi település önkormányzatával, annak vezetőivel, 
melynek során törekedtünk a helyi gondok, problémák megoldásában való közreműködésre, a 
hatékonyabb munkavégzés lehetőségeinek megtalálására. 
 
A határközeli feladatok végrehajtása, illetve egyes bűncselekmények megelőzése érdekében a 
Létavértesi Határrendészeti Kirendeltséggel – havonta legalább két alkalommal – 
járőrszolgálatot, fokozott ellenőrzést hajtottunk végre, valamint szükség esetén kezdeményeztük 
közös akciók megtartását, valamint eseti jelleggel segítséget is kérünk tőlük 1-1 fő szolgálata 
miatt. 
 
 

 
VII. 

 
CÉLKIT ŰZÉSEINK   
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2011. évre meghatározott célkitűzéseink: 
 

1. Monostorpályi település területén a folyamatos közterületi rendőri lefedettség biztosítása, 
lehetőség szerint a KMB területre való gyakoribb irányítása. 

2. Személyes szabadságot korlátozó intézkedések (tettenéréses elfogások) számának 
növelése. 

3. A balesetek számának csökkentése érdekében a fő baleseti okokra koncentrált akciók 
szervezése, közúti ellenőrzések számának növelése. 

4. Az ittas vezetők forgalomból való hatékonyabb kiszűrése. 
5. A bűncselekmények számának – kiemelt figyelemmel a vagyon elleni jogsértésekre - 

visszaszorítása, hatékonyabb megelőzési lehetőségek keresése. 
6. Eredményességi mutatók javítása. 
7. A létszámhelyzet javítása, a jelenlegi állomány megőrzésére irányuló intézkedések 

bevezetése. 
8. A körzeti megbízottak tevékenységének célirányosabbá tétele, az Önkormányzatokkal 

közös lehetőségek tükrében a munkafeltételeik javítása. 
 
 
Hosszúpályi, 2011. szeptember 07. 

 
 
 
 
                                                         Tisztelettel: 

 
 

                                                                   Tollas Vince r. alezredes 
                                                                    őrsparancsnok 

 
 
 

1. számú melléklet 
Bűnügyek nyomozásának eredményessége 

a Rendőrőrs működési területén 
 
 
Megnevezés  2009.  

év 
2010.  

év 
2011.  

01-08 hó 
Őrs által lefolytatott 
eljárások száma: 

 
456 

 
338 

 
302 

Nyomozati eredményesség:   
40 % 

 
43 % 

 
38 % 

 
 
 

2. számú melléklet 
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Bűncselekmények alakulása Monostorpályi településen 
 2009. 

év 
2010. 

év 
2011. 
1-8 hó 

Ismertté vált bűncselekmények száma: 56 39 19 
    
Személy elleni bűncselekmények: 2 2 2 
- ebből emberölés:    
- ebből szándékos testi sértés: 2 1 1 
    
Közlekedési bűncselekmények: 5 1 1 
- ebből ittas vezetés: 1 0 0 
    
A házasság, a család és a nemi erkölcs elleni 
bűncselekmények: 

0 2 0 

- zaklatás: 0 2 0 
    
Az államigazgatás, a közélet tisztasága elleni 
bűncselekmények: 

1 1 0 

    
A közrend elleni bűncselekmények: 7 3 3 
- ebből garázdaság: 3 2 2 
    
    
Gazdasági bűncselekmények: 1 0 0 
    
Vagyon elleni bűncselekmények: 35 33 13 
- ebből lopás: 18 17 12 
- ebből betöréses lopás: 10 7 1 
      a./ lakás, melléképület: 7 5 1 
      b./ hétvégi ház, pajta, pince: 2 2 0 
      c./ bolt, üzlet, vendéglátó-ipari egység: 1 0 0 
    
- ebből sikkasztás, csalás: 2 3 0 
- ebből rablás, kifosztás, zsarolás: 1 0 0 
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Közbiztonsági intézkedések alakulása: 
 

Megnevezés 2007. év 
 

2008. év 2009. év 2010. év 
 

2011. év 
1-8 hó 

Elfogott személyek 
száma: 

28 27 41 34 28 

- bcs. elkövetése miatt:  20 15 26 21 18 
- körözés alapján: 8 12 15 12 10 
- egyéb ok miatt    1  
Előállított személyek :  85 78 158 195 179 
Biztonsági intézkedések : 40 51 79 145 91 
Elrendelt elővezetések: 114 140 105 128 49 
- végrehajtott 45 53 49 68 25 
Alkoholszondás 
ellenőrzések száma: 

778 709 1200 1140 779 

- pozitív 27 41 285 178 75 
Helyszínen elvett 
hatósági jelzések: 

6 2 7 1 7 

Helyszínen elvett vezetői 
engedélyek: 

6 3 14 23  

Helyszíni bírságolások : 545 316 755 884 697 
- gyalogos 62 23 98 145 255 
- járművezető 387 256 618 718 388 
- egyéb 96 37 37 21 54 
Kiszabott bírság összege: 2422000 2566000 4179000 5269000 3604000 
Bírság átlaga: 4444 7637 5535 5960 5185 
Büntető feljelentések: 14 10 96 39 31 
Szabálysértési feljelentés: 181 366 663 488 236 
- közlekedési 
szabálysértés 

133 302 493 371 164 

- tulajdon elleni 
szabálysértés 

19 22 44 13 19 

- egyéb szabálysértés 29 42 126 104 53 
Közterületi órák száma: 9594 8651 9973 11709 8212 

 
 


