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Tárnok Nagyközség közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről 

és az azzal kapcsolatos feladatokról tartandó beszámolómat az alábbiak szerint terjesztem elő.  

I. 

Tárnok Nagyközség közbiztonsági helyzetének értékelése. 

1.Bűnügyi helyzet bemutatása 

Tárnok Rendőrőrs illetékességi területe a bűnügyileg kevéssé fertőzött területek közé 

sorolható. Ez részben köszönhető a város földrajzi elhelyezkedésének, a lakosság 

összetételének, a városban üzemelő térfigyelő rendszer működésének, valamint a polgárőrség, 

közterület-felügyelet és a rendőrség hatékony munkájának, melyet tükröz az ismertté vált 

bűncselekmények alacsony száma is.  

1.1 A regisztrált bűncselekmények számának alakulása 

Tárnok Nagyközség területén az ismertté vált bűncselekmények száma 2019. évben 98, míg 

2020. évben 86 volt. A bűncselekmények tekintetében az előző évhez hasonlóan is a vagyon 

elleni bűncselekmények elkövetése volt a domináns.  

Tárnok Nagyközségben a testi sértések száma 2020-ban az előző évhez viszonyítva 6-ról 3-

ra  ( -3 ),  ezen belül a súlyos testi sértések száma  2-ról 0-ra csökkent. 

A kiskorú veszélyeztetése deliktumok nem változtak, a garázdaságok száma kismértékben 

változott 1- ről, 4- re emelkedett. 

2020-ban hasonlóan az előző évhez rablás bűncselekmény nem jutott a tudomásunkra. 

Jármű önkényes elvétele miatt, 2019 évben 1 alkalommal, 2020 évben nem indult eljárás. 

A lopások száma 34-ről 30-ra mérséklődött, melyen belül a zárt gépjármű feltörések száma 1-

ről 4-re nőtt, a lakásbetörések száma 10-ről 3-ra csökkent. 

 

1.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása. 

Tárnok Nagyközség területén, a közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények száma 

csökkenést mutat, 2020 évben 43, míg 2019 évben 36 volt.  

A közterületen elkövetett kiemelten kezelt bűncselekmények vonatkozásában csökkenés 

figyelhető meg 2019 évben 24 kiemelten kezelt bűncselekmény, 2020 évben 14 kiemelten 

kezelt bűncselekmény jutott tudomásunkra. 

 

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

fertőzöttség) 

A regisztrált bűncselekmények vonatkozásában 2019 évben egy főre eső bűnesetek száma a 

lakosság számára vetítve (9900 fő KSH adat), azaz a 100 ezer lakosra vetített aránya,  

bűnügyi (fertőzöttség): 989,90 

2020 évben (ENYŰBS adat) egy főre eső bűnesetek száma a lakosság számára vetítve (10 

128 fő KSH adat), azaz a 100 ezer lakosra vetített aránya, bűnügyi (fertőzöttség:  849,1  
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1.4 A Nagyközség területén regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának 

alakulása. 

Lopások száma az ENYÜBS adatai alapján 34-ről 30-ra mérséklődött. A vagyon elleni 

bűncselekmények számának csökkenése betudható a rendőri jelenlét hatékonyságának, 

valamint a lakosság felkészültségének az ilyen jellegű bűncselekményekkel szemben. 

Lakásbetörés 

Tárnok területén hétvégi házas, illetve családi házas övezet egyaránt feltalálható. 

A lakás betöréseket a település területén elszórtan követték el. A lakásbetörések számában 

csökkenés figyelhető meg, 2020 évbe az előző évhez viszonyítva 10 esetről 3 esetre csökkent.   

Személygépkocsi lopás, gépkocsi feltörés 

2020 évben 1, 2019 évben is 1 esetben jutott tudomásunkra gépjárműlopás Tárnok területén.  

Jármű önkényes elvétele miatt 2020 évben nem indult, 2019-ban 1 esetben indult eljárás. 

A zárt gépkocsi feltörés 1 esetben történt 2019. évben, míg ez a szám 2020 évben 4 volt. 

Rablás 

A rablás bűncselekmény elkövetését 2020 évben sem regisztráltunk. 

Testi sértés 

A testi sértések száma 2020-ban az előző évhez viszonyítva 6-ről 3-ra csökkent, a súlyos testi 

sértések száma 2-ről 0-ra csökken.  

Kiskorú veszélyeztetése 

A kiskorú veszélyeztetése deliktumot az előző évhez hasonlóan nem regisztráltunk. 

Garázdaság 

 A garázdaságok száma kisebb emelkedést mutat, amely 1-ról 4-re nőtt.  

Kábítószervonal helyzete  

Jelenleg az Érd Rendőrkapitányság Vizsgálati és Bűnügyi Osztályának munkatársai végzik a 

kábítószerrel kapcsolatos ügyek vizsgálatát. Jellemző kábítószer a marihuána, melynek 

fogyasztását drogtesztek segítségével egy-egy esetben sikerült kimutatni, továbbá az 

úgynevezett parti drogok is jelen vannak. Ültetvény illetve nagyobb mennyiségű kábítószer 

lefoglalására nem került sor. 

 

A településen elkövetett bűncselekmények számát és azok korábbi évekhez bekövetkezett 

tendenciáit az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

1.5 A helyi közbiztonság szempontjából kiemelt érdeklődést kiváltó bűncselekmény:  

A 2020 évben nem történt olyan kiemelést érdemlő súlyos bűncselekmény, ami felháborította 

volna a lakosság hangulatát. Elmondható, hogy a korábbi évekhez hasonlóan csökkenő 

tendenciát mutatnak a regisztrált bűncselekmények, előre mutatóan jelezve a közbiztonság 

megszilárdulását.  A település lakói és képviselői is többször jelezték a rendőrség irányába, 

hogy a lakosság szubjektív biztonságérzete egyre nő, szilárdabb lett.  
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2. A Bűnüldöző munka értékelése   

A Tárnoki Rendőrőrsön kizárólag közrendvédelmi állomány teljesít szolgálatot, (járőr és 

körzeti megbízotti szolgálat) bűnügyi állomány nem. Ennek tükrében bűnügyi és nyomozás 

eredményességi mutatók alakulását, a Bűnügyi Osztály értékeli. 

Szolgálat szervezése szempontjából igyekszünk azt úgy végrehajtani, hogy a bűnügyileg 

fertőzött területeken többször, célirányosan, összehangoltan meg tudjunk jelenni, valamint az 

ismert elkövetőinket szem előtt tartva őket folyamatos kontroll alatt tarthassuk.  

 

Az Érdi Rendőrkapitányság illetékességi területén elkövetett bűncselekményekkel 

kapcsolatban végrehajtott rendőri feladatokról az alábbiak szerint számolok be:  

 

2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása 

A nyomozáseredményességi mutatók alapján 2020-ban az eredményes és az eredménytelen 

nyomozások aránya 64,4%, mely a 2019-ben elért 47,4%-hoz képest 17 százalékpontos 

javulást mutat. 

  

2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi 

mutatója 

A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmény nyomozáseredményességi mutatója a 

2019-ben elért 61,2%-hoz viszonyítva 15,4 százalékponttal, 76,6%-ra változott, míg a 

közterületen elkövetett, kiemelten kezelt bűncselekmények körébe tartozó nyomozás 

eredményesség 57,5%.  A 2019-ben elért 32,2 %-kos eredményhez mérten ez 25,3 

százalékpontos javulás. 

 

2.3. Az Érdi Rendőrkapitányság eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt 

bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának alakulása 

  

A 14 kiemelten kezelt bűncselekmény 2020-ban elért 43,9%-os nyomozáseredményességi 

mutatója 14 százalékponttal magasabb a 2019-ben mért 29,9%-nál. 

A testi sértések 94,3%-os eredményességi mutatója 3,4 százalékponttal marad el a 2019-es 

97,7%-hoz képest. A súlyos testi sértések esetében a 2019-es 96,2%-tól 5,9 százalékponttal 

alacsonyabb, 90,3%-os eredményességgel számolhatunk. 

A kiskorú veszélyeztetése bűncselekményeknél az eredményességi mutató változatlanul 

100% maradt. 

A garázdaság 90%-os eredményességi mutatójában a 2019-es 92,3%-hoz viszonyítva 2,3 

százalékpontos visszaesés történt.  

Javulás tapasztalható viszont a rablás (80%-ról 100%-ra) és a jármű önkényes elvétele (40%-

ról 85,7%-ra) eredményességi mutatójában. 

A lopás 2019-ben elért 18,4%-os mutatója 2020-ban 29,6%-ra emelkedett, melyen belül a zárt 

gépjármű feltörések eredményességi rátája 7,7%-ról 12%-ra nőtt 2020-ban. Sajnálatos módon 
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a személygépkocsi lopások tekintetében nem ez a tendencia, mivel a 2019-ben elért 40%-os 

eredményességi mutató 0%-ra esett vissza. 

Örvendetes azonban a lakásbetörések terén elért 42,9%-os eredményességi mutató, ami a 

2019-es 7,9%-hoz viszonyítva 35 százalékpontos emelkedést mutat. 

 

3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok. 

A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos eljárások lefolytatását kapitánysági szinten a 

Közrendvédelmi Osztály Szabálysértési Előkészítő Csoportja hajtja végre. 

A tulajdon elleni szabálysértések zöme az un. bolti lopások körébe tartozó jogsértés, azonban 

a rongálás, és az egyéb javakat érintő lopás szintén megtalálható e körben. 

 

4. Közlekedésbiztonsági helyzet    

2020. évben a Tárnok területén bekövetkezett közlekedési baleseteknél az intézkedéseket a 

közlekedésrendészeti osztály munkatársai foganatosították. Az őrs állománya a 

helyszínbiztosítási feladatokon túl nem tevékenykedett baleset esetén. 

2021-ben a preventív tevékenységünket alapvetően az olyan - a leggyakoribb, illetve a 

legnagyobb közlekedésbiztonsági kockázatot jelentő - magatartásokra kívánjuk irányítani, 

mint a sebességtúllépés; ittas járművezetés; biztonsági öv, gyermekbiztonsági rendszer 

használatának elmulasztása, továbbá a kerékpáros közlekedés kérdésköre is a kiemelten kezelt 

feladatok közé tartozik. 

 

Közlekedési balesetek fajtánként megoszlása  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  2018 2019 2020 

halálos 

baleset 

0 0 1 1 3 0 0 2 0 0 0 

súlyos 

sérüléses 

0 0 4 2 6 2 7 4 4 5 1 

könnyű 

sérüléses 

3 8 6 11 8 13 11 14 7 8 9 

összesen 3 8 11 14 17 15 18 20 11 13 10 

 

A fenti kategóriákban közlekedési balesetek számának csökkenése állapítható meg 2019 

évhez képest. Míg a 2019 évben 13, 2020 évben 10 esetben történt intézkedés, illetve 

vonultak a kollégák közúti közlekedési balesetekhez. 

KSH adatok szerint 52 anyagi káros baleset történt 2020 évben Tárnok közigazgatási 

területén, beleértve a 7 számú főúton történt baleseteket is. 
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5. Az illegális migráció 

Tárnokon az illegális migrációnak sem helyi sem átutazó formában sincs jelen.  A településen 

migráns személyek megjelenéséről, letelepedéséről nincs tudomásunk, az M7 autópálya 

közelsége miatt azonban elvétve lehet számítani ilyen személyek megjelenésére, áthaladására.  

A 2020-as évben az illegális migráció és az ahhoz kapcsolódó más jogellenes cselekmények 

elleni fellépés keretében folyamatos kapcsolatot tartottunk a társszervekkel, velük több akciót 

hajtottunk végre. Ezen akciók céljai az illegális migrációhoz kapcsolódó jogsértéseket 

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

Információs Rendszerben szereplő személyek kiszűrése, a hamis, hamisított okmányok 

felderítése, valamint a Magyarország területén tartózkodás szabályait megszegő személyek 

felkutatása és ezzel egy időben az illegális migráció elleni szűrő-ellenőrző háló működtetése. 

Ezen akciók során illegálisan hazánkban tartózkodó migráns személlyel, vagy ehhez 

kapcsolódó bűncselekményekkel Tárnokon nem találkoztunk. Munkatársaink több illegális 

migrációhoz kapcsolódó feladatban vettek részt az illetékességi területünkön kívül. (M1 

autópálya) 

II. 

A Tárnoki Rendőrőrs által a közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal 

kapcsolatos feladatok 

1 A közterületi jelenlét  

Az aktuális bűnügyi-közbiztonsági helyzetnek megfelelően a településen biztosítani tudtuk az 

állandó rendőri jelenlétet. A rendezvények biztosítását megerősítő erőkkel, polgárőrök 

segítségével hajtottuk végre.  

 

A Központi Statisztikai Hivatal és a www.nepesseg.com adatai alapján az Érdi 

Rendőrkapitányság illetékességi területén nagyjából 127-128,000 fő él, településenként az 

alábbiak szerint:  

 

Település KSH adatok  

(2020.01.01.) 

www.nepesseg.com adatai 

(2019.) 

Érd Megyei Jogú Város 69431 69014 

Törökbálint 14189 14297 

Diósd 11053 10603 

Százhalombatta 17834 19057 

Tárnok 10128 10044 

Sóskút 3528 3464 

Pusztazámor 1251 1222 

Összesen 127414 127701 

 

A rendelkezésre álló adatok alapján közrendvédelmi állomány és a lakosság aránya: 

- KSH adataihoz viszonyítva 1 fő rendőr jut 1991 lakosra 

- nepesseg.com adataihoz mérve 1 fő rendőr jut 1995 lakosra 

 

Kizárólag a ténylegesen közterületi szolgálatot ellátó állomány (szolgálatparancsnok, körzeti 

megbízott és járőr) létszámát figyelembe véve az arány az alábbiak szerint módosul: 

- KSH adataihoz viszonyítva 1 fő rendőr jut 2360 lakosra 

- nepesseg.com adataihoz mérve 1 fő rendőr jut 2364 lakosra 
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Az értékelés 3. számú melléklete ad tájékoztatást a közterületre vezényelt állomány 

létszámával és a közterületen töltött idővel összefüggésben.  

 

Törekedtünk összehangolni a megelőzést, az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét 

növelő, segítő jellegű intézkedéseket, a jogsértésekre történő gyors és határozott reagálással.   

 

A szolgálatok megfelelő szervezésével biztosított illetékességi területünkön a rendőri jelenlét 

és az azonnali reagálóképesség.  

 

A közterületen szolgálatot ellátó állomány intézkedési készsége jónak mondható. 

Törekedtünk összehangolni a megelőzést, az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét 

növelő, segítő jellegű intézkedéseket, a jogsértésekre történő gyors és határozott reagálással.   

 

2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata 

A Rendőrőrs feladatát a hatályos jogszabályok, előírások és a szakmai irányítás által hozott 

utasítások, parancsok alapján végezte.  

A parancsnoki vezetés továbbra is folyamatos és jó kapcsolatot ápol a települési 

Önkormányzatokkal, Képviselőkkel, társszervekkel, illetve azon szervezetekkel és 

személyekkel, amely a közös szolgálat, közös munka érdekében szükséges és indokolt volt.  

A rendszeres eligazítás és beszámoltatás a 2020. évben az Érd Rendőrkapitányság 

objektumában, összevontan történt, azonban - figyelemmel Tárnok Rendőrőrs működési 

területének sajátosságaira – az állomány részére célirányos és konkrét a feladat meghatározás 

az Őrsparancsnoktól, illetve helyettesétől.  

Az állandó rendőri jelenlét továbbra is megoldott, a szolgálatok ellátása és átfedése 

folyamatos.  Az állomány feladatát megfelelő szakmai színvonalon látja el. 

 

2.1 Az alapvető intézkedési mutatók alakulása:  

A Tárnoki Rendőrőrs személyi állománya által végrehajtott intézkedésekről az alábbiak 

szerint adok tájékoztatást:  

 

A személyes szabadságot korlátozó intézkedéseink közül az elfogások azonos a 2019. évben 

végrehajtottéval. A többi mérőszámot vizsgálva megállapítható, hogy a rendőri intézkedések 

száma csökkenést mutat. Ezen csökkenés visszavezethető a Covid-19 fertőzés okozta 

humánjárvány miatt 2020. március 11-tól 2020. július 03-ig és 2020. november 11-től újból 

kihirdetett veszélyhelyzet során életbelépett szabályok (pl. lejáró okmányok nem vesztették el 

érvényességüket) megjelenésével, mely során bizonyos mulasztások, nem minősültek 

szabálysértésnek, így nem voltak szankcionálhatók. Továbbá a veszélyhelyzetben 

megnövekedett feladatok száma jelentős időt vont el az alapvető feladataink ellátásában.  

 

Az egyes, csekélyebb súlyú szabálysértések elkövetése miatt kezdeményezett intézkedések 

során – amennyiben a jogszabály erre lehetőséget biztosít – előtérbe helyezzük a 

figyelmeztetés szankció alkalmazását. Ezt természetesen csak abban az esetben alkalmazzuk, 

amennyiben az intézkedő rendőr úgy ítéli meg, hogy ez megfelelő visszatartó erővel bír, 

illetve az ismételt elkövetést ezzel meg lehet előzni.      
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Statisztikai elemek 2019 2020 

Elfogás  29 29 

Előállítás   25 19 

Biztonsági intézkedés  13 10 

Szabálysértési feljelentés   144 51 

Helyszíni bírság fő 547 221 
(Forrás: Netzsaru adatok, tevékenységi statisztika szervezeti bontásban)  

  

A Tárnok Nagyközség területén foganatosított rendőri intézkedések kimutatását a 2. számú 

melléklet tartalmazza.  

 

3. A rendezvénybiztosítások 

A szolgálatok szervezésénél figyelembe vettük a bűnügyi fertőzöttséget, a különböző 

rendezvényeket, így különösen a „Tárnoki búcsú”, a „Lecsó fesztivál”, a Nemzeti Ünnepekkel 

kapcsolatos biztosítási feladatokat. 

 

4. Az esetlegesen bekövetkezett katasztrófa-, illetve vészhelyzettel kapcsolatban 

végrehajtott rendőri feladatok. 

Tárnok nagyközségben 2020 évben rendőri közreműködést igénylő katasztrófa illetőleg 

vészhelyzet nem volt.  

A Covid 19 járványhelyzettel kapcsolatos intézkedések, valamint az azzal összefüggésben 

hozott kormányrendeletekben foglalt magatartási szabályok betartatása és betartatása, az ezzel 

kapcsolatos rendőri intézkedések végrehajtása kiemelt feladatként jelent meg 2020 évben, 

mely feladatokat az állomány legjobb tudása szerint, pontosan és precízen hajtott végre.  

 

5. Körzeti megbízotti tevékenység 

2020. évben Tárnokon egy fő körzeti megbízott látott el szolgálatot. 

A körzeti megbízott együttműködött a Közterület-felügyelet munkatársaival, a helyi 

Horgászegyesület halőreivel, a Mezőőri Szolgálattal, valamint a TSMP Polgárőrség tagjaival.  

A fő feladatunknak tekintett területfelelős elv tovább erősítésének a körzeti megbízott magát 

teljesen alávetve tevékenykedik, így alakítva ki még szorosabb együttműködést és kapcsolatot 

a település lakosságával. 

A program keretében a körzeti megbízott, mint „iskola rendőr” is végzi tevékenységét a 

települések iskoláiban. 

A rendőri jelenlétnek köszönhetően az iskolák is pozitív nevelő hatást érzékeltek, melynek 

folyományaként a felmerülő problémákkal, észrevételekkel is bátrabban és nagyobb 

bizalommal fordultak a rendőrséghez mind az intézmények vezetői, mind az egyes diákok. 

Kijelölt kapcsolattartó személyként jelenléte – akikhez közvetlenül fordulhattak 

problémáikkal – még inkább megerősítette a program életképességét, hiszen a diákok által, 

vagy éppen sérelmükre elkövetett erőszakos cselekmények szinte teljesen megszűntek. 
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Ez köszönhető volt annak is, hogy a baleset megelőzési tevékenységen túl a bűnmegelőzés 

került előtérbe, mely iránt a tapasztalatok szerint az érdeklődés is nagyobb volt. 

Álláspontunk szerint eddigi tevékenységünk a program egyik céljával, a „pozitív rendőr-kép” 

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

gyermek-, és ifjúságvédelmi feladataiból adódó kötelezettségek teljesítését.     

A fentieken túl a körzeti megbízott magas szinten látta el az időskorúak sérelmére elkövetett 

bűncselekmények megelőzésére életre hívott intézkedés sorozatban foglaltakat is, amely során 

a családsegítő szolgálattól beszerzett lista alapján visszatérően ellenőrizte az idős, vagy 

magatehetetlen személyeket és tette meg a szükséges intézkedéseket.     

Az önkormányzatok, illetőleg a lakosság véleménye a megbízott tevékenységét illetően 

pozitív volt.  

 

6. Ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ működése 

A Tevékenység Irányító Központ felállításával 2013. decemberének közepétől a lakosság ezt 

követően a 112, 107 segélyhívón keresztül, vagy az Érd Rendőrkapitányságra történő 

bejelentéssel kérhet segítséget. Az átállás zökkenőmentesen került végrehajtásra, s a járőrök is 

könnyen hozzászoktak az új irányításhoz. A TIK-be beérkező hívások gyorsan, pontosan 

jutnak el a járőrökhöz, azok idővesztés nélkül tudnak a kapott helyszínekre megérkezni. 

További szakmai segítséget nyújtanak a kapitányságokon szolgálatot teljesítő 

szolgálatparancsnokok, akik ha szükséges azonnal a helyszínre tudnak érkezni, és a szükséges 

parancsnoki feladatokat el tudják végezni.   

 

7. Az igazgatásrendészeti tevékenység  

Tárnok Rendőrőrs Igazgatásrendészeti tevékenységet nem végez. Igazgatásrendészeti 

eljárásokat azt Érd Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztálya folytatja le. 

 

8. Bűn- és baleset-megelőzés 

Bűnmegelőzési tevékenységgel az Érdi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán egy fő 

bűnmegelőzési előadó segíti a körzeti megbízottak munkáját, akik folyamatosan kapcsolatot 

tartottak, illetve tartanak fenn az Őrs illetékességi területén belül működő önkormányzatok 

Gyámhivatalaival, valamint a Családsegítő Központtal, a Gyermekjóléti Szolgálattal. A 

fentieken túl folyamatos együttműködést alakítottak ki a különböző önkormányzati, 

közigazgatási, vagyonvédelmi és kisebbségi szervezetekkel. A drogfogyasztás és kábítószer 

bűnözés megelőzése érdekében évek óta előadásokat tartanak a területen lévő iskolákban, 

tanintézményekben. Folyamatosan részt vettek a drog prevenciós programokban, a lakossági 

tájékoztatás érdekében jól együttműködtek a helyi médiákkal. Az idősek bűnmegelőzéssel 

kapcsolatos tájékoztatását a rendőrőrsön a körzeti megbízottak hajtották végre.  

 

Az Érdi Rendőrkapitányságon jelenleg egy fő iskolaőr lát el szolgálatot, aki a tárnoki II. 

Rákóczi Ferenc Általános Iskolában hajtja végre feladatait.  Az iskolaőr 2020. szeptember 1. 

napján 07.30 órától iskolaőri szolgálatát a Tárnokon megkezdte. Munkavégzéséhez szükséges 

számítógép, mobiltelefon az intézmény és annak fenntartója részéről nevezett részére 

biztosításra átadásra került. 
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Iskola vezetőjének véleménye szerint az iskolaőrrel a kapcsolat jó, folyamatos és közvetlen, 

jelenlétével növeli az iskola dolgozói, tanulói valamint a tanulók szüleinek biztonságérzetét a 

rábízott feladatokat legjobb tudása szerint végrehajtja. Az iskolaőr szolgálati ideje alatt 

esemény nem történt, intézkedésre nem került sor. 

 

A bűncselekmények megelőzése, felderítése érdekében havonta került sor bűnügyi / körözési 

akció végrehajtására a város területén. Ezen akciók kifejezetten a bűnelkövetők, körözött 

személyek felkutatására irányultak.  

 

A 2020. évben az általános iskolák tanítási időszakában a körzeti megbízottak 

közreműködésével végrehajtottuk „az iskola rendőre” programot. A programmal kapcsolatban 

negatív visszajelzés nem érkezett, bár elmondható, hogy mind a településre és az iskolákra 

valamint környezetükre megállapítható a javuló közbiztonság, így súlyosabb események nem 

kerültek napvilágra. A program tovább folytatására a bűnmegelőzés vonatkozásában, valamint 

a szülők, diákok, tantestület, illetve a rendőrség kapcsolatának szorosabbá fűzése és a bizalom 

további növelése érdekében van szükség. 

 

A Pest MRFK Baleset-megelőzési Bizottsága által rendelkezésünkre bocsátott 

szóróanyagokat számos általános iskolába eljuttattuk.  

 

A tárnoki közterület-felügyelet munkatársaival rendszeresen jelentünk meg a település 

általános iskoláinál, ahol segítettük a gyalogosok valamint az iskolába érkezők és távozók 

közlekedését. 

 

9. Együttműködés 

A községekben működő polgárőr szervezetekkel együttműködési megállapodások alapján, 

rendszeresen hajtunk végre közös szolgálatokat, ellenőrzéseket csak úgy, mint a Közterület 

Felügyelet és a Mezőőri Szolgálat munkatársaival, ezzel is növelve és hatékonyabbá téve a 

közterületi jelenlétet. Az év során, a területen megtartott különböző rendezvények 

helyszínbiztosítási feladatai során szintén ezektől a szervezetektől kiemelkedő segítséget 

kaptunk.   

Tárnok, Sóskút, Pusztazámor települések önkormányzataival kiemelkedően jó a 

munkakapcsolat. 

Velük napi kapcsolatban állunk és az év során kiemelkedő segítséget kaptunk tőlük 

feladataink végrehajtásához. 

A napi, személyes kapcsolattartás elengedhetetlen vezetői szinten is, hiszen egy térség 

közbiztonságának megfelelő biztosítása, a lakosság biztonságérzetének megtartása, növelése 

is elengedhetetlenül igényli, hogy az adott településeken a közrendért felelős vezetők 

közvetlenül is egyeztessenek az egyes községek polgárait foglalkoztató közbiztonsági 

gondokról, problémákról. 

A bevezetésre kerülő kistérségi egyeztető fórumok tartásával igyekeztünk a fentieknek eleget 

tenni. A települések polgármestereivel történő megbeszélés keretében még jobban 

megismerhetjük egymás elképzeléseit, illetve a településeket foglalkoztató közbiztonsági 

aktualitásokról ejthetünk szót. 
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A rendőrőrs parancsnoka két-három hetenként tett eleget az egyeztetéssel összefüggő 

kötelezettségének, így a témában történő tájékozottság álláspontom szerint mindkét irányba 

kielégítő.  

A járőrök végrehajtandó feladatai úgy kerültek meghatározásra, hogy - függetlenül az alap 

szolgálatot ellátó járőröktől - elsősorban a nagyobb terek, pénzintézetek, vásárló helyek és 

üzletsorok ellenőrzését végezzék lehetőleg gyalogosan. 

A járőrtevékenység során szorosan együttműködtünk a közterület- felügyelettel, illetve a 

mezőőrséggel, rendezvénybiztosítások alkalmával, a polgárőrséggel. 

Az akciók során külön készített akciótervek alapján végezték tevékenységüket a szolgálatot 

ellátó járőrök. 

9.1. Közterület-felügyelet 

Az szolgálatot ellátó rendőrök – az önkormányzati közterület-felügyelőkkel közösen – a 

vezénylő közrendvédelmi parancsnok irányításával vettek részt a település köz- és 

vagyonbiztonságának, közrendjének és közterületének ellenőrzésében és felügyeletében, 

illetve az egyéb rendőrség hatáskörébe tartozó feladatok ellátásban. 

9.2. Polgárőrség 

A községekben működő polgárőr szervezetekkel együttműködési megállapodások alapján 

napi kapcsolatban állunk, a TSMP vonatkozásában rendszeresen hajtunk végre közös 

szolgálatokat, ellenőrzéseket, ezzel is növelve és hatékonyabbá téve a közterületi jelenlétet.  

Az év során, a területen megtartott különböző rendezvények helyszínbiztosítási feladatai 

során szintén kiemelkedő segítséget kaptunk a TSMP polgárőreitől. 

Az önkormányzat rendészeti vezetője és a Tárnoki Rendőrőrs parancsnoka havonta egyezteti 

a következő hónapra megtervezett, és végrehajtandó közös feladatellátás rendjét, amelyben 

meghatározzák a polgárőrök és a rendőrök tevékenységét. A rendőrök igénybevétele 

megállapodás szerint történik. 

9.3. Társhatóságok 

Rendkívül jó kapcsolatot ápolunk a Mezőőri Szolgálat munkatársaival, ezzel is növelve és 

hatékonyabbá téve a közterületi jelenlétet. 

A területen lévő vadásztársaságok is gyakran nyújtottak illetve nyújtanak segítséget munkánk 

során. Kiemelendő az is, hogy a részünkre előírt ellenőrzési feladatok végrehajtását is 

megkönnyíti együttműködési készségük.  

A közterületi jelenlét növelésének fokozására Tárnok Nagyközség Önkormányzatától 2020.-

évre anyagi támogatást kaptunk a Rendőrőrs állományának szabadidőben történő rendészeti 

tevékenységének finanszírozására, - amelyért ezúton is köszönetünket fejezzük ki. 
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III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra 

A 2020–as év során a vagyon elleni bűncselekmények elkövetése volt leginkább domináns, 

azonban az ismerté vált bűncselekmények számának csökkenés továbbra is megfigyelhető. 

A vagyon elleni bűncselekmények elkövetését elősegítik a vagyonvédelmi hiányosságok, az 

emberi hanyagság, sokszor az alapvető óvatosság hiánya is a sértettek részéről. Az ilyen 

jellegű bűncselekmények visszaszorítása továbbra is meghatározó a jövőbeni feladataink 

meghatározása tekintetében.  

Emellett mindenképpen fontosnak tartjuk  

 Az állampolgárok biztonságérzetét leginkább befolyásoló bűncselekmények 

(lopás, személygépkocsi lopás, lakásbetörés, rablás) megelőzésére és 

eredményesebb felderítésére kell nagyobb hangsúlyt fektetni. 

 A közterületi óraszám növelésének megteremtése, az önkormányzat által 

finanszírozott szabadidős közterületi járőrszolgálat fenttartását. 

 Az önkormányzati felmérésre adott válaszok átlagának megfelelő szinten tartása. 

 Javítani kell a helyszíni intézkedések – adatgyűjtések, tanúkutatások – színvonalát 

és eredményességét.  

 A közrendvédelmi állomány intézkedési aktivitásának további javítása. 

 A körzeti megbízottak, járőrök, bűnügyi érzékenységének fokozása a felderítési   

                  mutatók javítása érdekében. 

 Közlekedésbiztonság szinten tartása. 

 Ittas járművezetők kiszűrése. 

 

 

Tisztelt Képviselő Testület!  

 

Ezúton szeretném megköszönni támogatásukat, mert az Önök segítsége nélkül csak részben 

tudtunk volna eleget tenni a velünk szemben támasztott elvárásoknak. 

Kérem, hogy lehetőségeikhez képest a jövőben is segítsék a Rendőrőrs munkáját és 

erőfeszítéseit a közrend, közbiztonság mind teljesebb megszilárdításában. 

Kérem tisztelt Képviselő Testületet, hogy a beszámolót tárgyalja meg és azt fogadja el. 

 

Tárnok, időbélyegző szerint 

     

 

            Pál Péter r.őrnagy 

           mb. őrsparancsnok 
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1. számú melléklet 

 

Bűncselekmények megoszlása, a tendenciái 
 

Bűncselekmény 

megnevezése 

  Tárnok   

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017   2018 2019 2020 

Ismertté vált bűncsel. 187 294 379 244 241 164 163 145 134 98 86 

Testi sértés  5 8 4 8 8 8 6 9 7 6 3 

Súlyos testi sértés 4 6 1 4 3 6 5 4 3 2 0 

Halált okozó testi 

sértés 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Garázdaság 1 0 1 2 6 4 3 4 3 1 4 

Visszaélés 

kábítószerrel 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lopás 111 159 184 159 143 84 74 68 45 34 30 

Személygépkocsi 

lopás 

8 8 3 8 2 1 1 0 0 1 1 

Zárt gépjármű 

feltörés 

9 31 9 10 9 4 9 2 0 1 4 

Lakás betörés 19 33 40 38 55 34 21 19 6 10 3 

Rablás 0 3 3 1 1 2 2 0 0 0 0 

Rongálás 1 10 13 8 7 6 6 11 5 9 1 

Jármű önkényes 

elvétele 

1 2 4 0 0 0 0 0 1 1 0 

Kiskorú 

veszélyeztetése 

0 0 8 1 0 3 0 0 0 0 0 

Embercsempészés 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Önbíráskodás 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 

Kifosztás 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Zsarolás 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 

Orgazdaság 0 0 0 1 0 1 4 1 0 0 0 

Segítségnyújtás 

elmulasztása 

2 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 

Cserbenhagyás 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Emberölés 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 

Betöréses lopás 33 43 65 47 37 36 24 32 9 11 9 

    forrás: RK enyübs statisztikai adatok   

 

 



 

PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 

ÉRD RENDŐRKAPITÁNYSÁG 

TÁRNOK RENDŐRŐRS 

 

Cím: 2461 Tárnok, Dózsa György u. 150.; 2031 Érd Postafiók: 32 

Telefon: 06 23 427-531 BM: 30-7620;  

e-mail: erdrk@pest.police.hu 

 

2. számú melléklet 

Tárnok Nagyközség területén foganatosított rendőri intézkedések 

Év Elfogás Előállítás 
Biztonsági 

intézkedés 

Büntető 

feljelentés 

Szabálysértési 

feljelentés 

Helyszíni 

bírságok száma 

2010. 6 24 2 0 31 84 

2011. 19 36 17 1 34 182 

2012. 38 51 26 1 9 217 

2013. 26 58 21 10 39 427 

2014. 26 53 35 11 27 395 

2015. 32 44 41 6 24 630 

2016. 38 48 24 20 52 682 

2017. 17 27 20 7 29 488 

2018. 24 45 20 14 49 489 

2019. 20 27 12 6 88 543 

2020. 67 35 10 17 86 311 

 (Forrás: Oracle, 2021.02.15.) 
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3. számú melléklet 

 

 

 
2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 

Változás 

2019-

2020. 

Dinamika 

2019-

2020. (%) 

Közterületi szolgálati létszám (fő) 7 559 9 372 11 152 8 966 9 105 10 682 12 340 12 576 11 366 9 513 8 441 -1 072 -11,3% 

Közterületi szolgálati óraszám (óra) 67 000 90 891 115 329 98 837 73 965 94 450 109 525 110 775 103 134 89 441 74 502 -14 939 -16,7% 
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