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Tisztelt Polgármester Úr és Képviselőt Testület! 
 
A Maglódi Rendőrőrs működési területe Maglód város és Ecser község bel- külterületeire 
terjed ki, a működési terület nagysága 1524 ha, az állandó lakosság létszáma a legutolsó 
adatok alapján összesen14679 fő (Maglód:11579 fő, Ecser: 3100 fő). 
 
A területünkön fontosabb közúti csomópont a 31- es számú főút Maglód-Pécel felé vezető 
útelágazása, valamint a 31-es számú főút Maglód-OMV benzinkútnál található körforgalom. 
Kiemelten forgalmas útként kell kezelni a Vecsés-Ecser, Maglód-Gyömrő településeket 
összekötő 3111-es számú utat, mely már közvetlenül csatlakozik a 4-es számú főút Üllő-
Vecsést elkerülő szakaszába. 
Kiemelt jelentőségű objektumként kell említeni Maglód város tekintetében a Polgármesteri 
Hivatalt, OMV-üzemanyagtöltő állomást, az Általános Iskolákat, Takarékszövetkezetet, a 
Posta Hivatalt, valamint a SPAR élelmiszer üzlet, továbbá Auschan bevásárló központot, 
Dechatlon Sportáruházat és Bauhaus Áruházat.    
  
A Maglódi Rendőrőrs területén található települések Budapest belső agglomerációjába 
tartoznak. A helyi lakosok nagy része a fővárosban dolgozik. Budapestről kifelé irányuló 
migráció magában hordozza a bűnelkövetők kivándorlását is. Az átmenő bűnözés egyre 
jobban nehezíti az eredményes bűnügyi munkavégzést. Ugyan a fenti két helység bűnügyileg 
nem tartozik a fertőzött területekhez a nyomozás sikerességét, továbbá a megelőzést nehezíti, 
hogy mindkét településen az átutazó forgalom jellemző, amit a bűnelkövetők kihasználnak. 
További nehézség, hogy az M0-ás átadásával, már percek alatt a főbb útvonalakon lehetnek az 
elkövetők az elkövetett bűncselekményeket követően. A közúthálózat bővítése miatt Maglód 
szinte teljesen átjárhatóvá vált, ami esetenként negatívan befolyásolja az eredményes 
bűnüldözési tevékenységet.  
 
 
Létszámhelyzet:  
 
A Maglódi Rendőrőrs rendszeresített létszámát a Monori Rendőrkapitányság állománytáblája 
szerint 15 fő hivatásos állományban határozták meg, azonban a tényleges létszám 19 fő, mely 
2 fő parancsnokból, 1 fő nyomozóból, 1 fő körzeti megbízottból, 15 fő járőrből tevődik össze. 
A 15 fő járőr közül 3 fő I. évfolyamos hallgató, 3 fő II. évfolyamos hallgató, 1 fő pedig 5+1 
hónapos tanfolyamot végez. A hivatásos létszám mellett 1 fő közalkalmazott dolgozik még, 4 
órás munkaidőben.  
Jelenleg Maglódi Rendőrőrs létszáma teljes mértékben feltöltésre került.  
 
 
2011. évben a közrendvédelmi állományból 4 fő végzett, tapasztalt járőr kérte áthelyezését 
másik szolgálati helyre, 1 fő 2011. 01. 01. – 2011. 07. 01-ig tartós betegállományban, 1 fő az 
egész évben Gyeden volt. 1 fő járőr nem rendelkezik szakképesítéssel, mely önálló 
intézkedésre jogosulttá teszi.  
2 fő végzett, míg 5 fő próbaidős járőr érkezett 2011. évben a Maglódi Rendőrőrsre.  
 
 
A Maglódi Rendőrőrsön szolgálatot teljesítő aktív közrendvédelmi állomány 6 fő végzett, 
intézkedésre jogosult járőrből, 5 fő próbaidős, önálló intézkedésre nem jogosult járőrből és 1 
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fő szakképesítéssel nem rendelkező, tehát Önálló intézkedésre szintén nem jogosult járőrből 
áll.   
A közrendvédelmi állomány minőségi munkavégzését megnehezíti az a tény, hogy az 
állomány fiatal és tapasztalatlan. A közrendvédelmi állomány fele nem rendelkezik önálló 
intézkedési jogkörrel, ami azt jelenti, hogy intézkedésre jogosult rendőr nélkül semminemű 
intézkedést nem végezhetnek közterületen. A fenti tény megnehezíti a szolgálatszervezést és a 
településeken a 24 órás járőrszolgálat fenntartását.   
 
Az állomány megtartását nehezíti Budapest közelsége, ahol a végzett, tapasztalt rendőrök 
iránt, a kialakult létszámhiány miatt nagy a kereslet. Kollégáim a magasabb bérezés, 
szolgálati lakás, vagy a jobb szolgálati időrendszer miatt vállalják a napi több óra utazást is és 
elhagyják a Maglódi Rendőrőrs állományát, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság vagy a 
Készenléti Rendőrség állományában dolgozzanak.  
 
2011. november 01-jén az őrsparancsnok-helyettesi státusz betöltésében változás következett 
be. Nagy Sándor r. őrnagy úrtól az őrsparancsnok-helyettesi feladatokat Győri Zoltán r. 
hadnagy úr vette át, mivel Nagy Sándor r. őrnagy úr áthelyezését kérte más rendvédelmi 
szervhez. Győri Zoltán r. hadnagy úr a Gödöllői Rendőrkapitányság Közrendvédelmi 
Osztályáról került a Maglódi Rendőrőrsre áthelyezésre. 
 
A bűnügyi munkát a Maglódi Rendőrőrsön 1 fő nyomozó és 1 fő körzeti megbízott végezte. A 
körzeti megbízott körzete Ecser település.  
 
A nyomozó és a körzeti megbízott magas ügyszámmal dolgozik, ami az érdemi nyomozati 
munkát a felhalmozódott adminisztrációs feladatok miatt megnehezíti.  
 
Elhelyezés, technikai eszközök: 
 
A Maglódi Rendőrőrs a Maglódi Önkormányzat tulajdonát képező objektumban került 
elhelyezésre. A Rendőrőrs a 90-es évek elején került átadásra.  
   
2009-ben a Maglód Város Önkormányzatának támogatásával, a rendőrőrs teljes 
terjedelmében felújításra. került.  
 
A Rendőrőrs jelenleg 2 db Ford-Focus típusú szolgálati gépkocsival rendelkezik. A szolgálati 
gépkocsi lízing szerződéssel rendelkeznek 
 
A terület bűnügyi helyzete: 
 
2011.évben a Maglódi Rendőrőrs területén összesen 504 db bűncselekmény vált ismertté. Az 
ismertté vált bűncselekményekből Maglódon 404 db, míg Ecseren 100 db bűncselekményt 
követtek el.   
 
A Maglódi Rendőrőrs állományában bűnügyi munkát végzők 2011-ben összesen 258 
bűnügyet dolgoztak fel, még 2009-ben 220 db-ot. (17%-os emelkedés)   
 
 
2011. évben 13 ügyirat került megküldésre a vizsgálati alosztály részére és 24 esetben 
vádemelési javaslattal éltünk az illetékességgel rendelkező ügyészségek felé.  
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2011-ben 31 elrendelt bűnügyben állapítottuk meg, hogy az elkövetett cselekmény nem 
bűncselekmény, 11-esetben az ügyirat áttételre került más hatósághoz, 18 esetben feljelentés 
elutasítással éltünk, 97 esetben felfüggesztésre került a nyomozás, 9 bűnügy egyesítésre került 
más bűnügyi iratokhoz, 1 bűnügy elfogultság miatt került áttételre más nyomozó szervhez, 53 
esetben a bűnügyi iratokat a Monori Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály Készenléti 
Csoportjának küldtük meg, valamint 1 esetben egyéb okból került megszüntetésre a 
nyomozás. Ezen ügyiratok száma összességében 258.   
                                 
A Monori Rendőrkapitányság nyomozási eredményességi mutatója 2011-es évben 32.1   % 
volt.  
 
A működési területünkön található településeken ismertté vált bűncselekmények alakulását 
2011. évben az alábbiak szerint mutatom be: 
 
 

Ismertté vált bűncselekmények 2011. 

Maglód 404 

Ecser 100 

kiosztott ügyek ( maglód-ecser) 258 

Feljelentés elutasítás 18 

Más hatósághoz áttéve 11 

Elkövető kiléte nem állapítható meg 97 

Bcs. elkövetése nem állapítható meg 31 

Egyéb okból megszüntetve 1 

Vizsgálati Alosztálynak átadva, 
vádemelési javaslattal ügyészségnek 

megküldve 
37 

Egyesítve más bűnügyhöz 9 

Készenléti csoporthoz megküldve 53 

Elfogultság miatt más hatósághoz 
áttéve 

1 

 
 
I. Maglód 
 

 2011. 
Személyelleni bcs. 50 
Közlekedési bcs. 15 
Házasság, család elleni bcs. 7 
Államigazgatási bcs. 3 
Közrend ell. bcs. 66 
Gazdasági bcs.  4 
Vagyon ell. bcs. 259 
Honvédelmi köt.e.bcs. - 
Összesen: 404 
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Maglód területén az ismertté vált bűncselekmények száma 2011. évben 404 volt. Az alábbi 
bűncselekmény kategóriákat emelném ki a településen regisztrált jogsértések közül: 
 
Vagyon elleni bűncselekményi kategóriában a lopások szám tavalyi évben 170, míg a 
betöréses lopások száma 27 volt.  
 
A személy elleni bűncselekmény 2011-ben  50 esetben került regisztrálásra, melyből 19 testi 
sértés volt.    
 
Az ismertté vált közlekedési bűncselekmények száma 15-öt tett ki, melyek közül 9 esetben 
jártunk el ittas vezetővel, míg 2 esetben közúti baleset okozójával szemben.  
 
A közrend elleni bűncselekményeken belül említést érdemel a garázdaság elkövetése, mely 
bűncselekmények esetében 2011-ben 3 alkalommal került sor nyomozás elrendelésére. 
 
Maglódon a múlt évben 3 alkalommal indítottunk nyomozást visszaélés kábítószerrel 
bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt.  
 
A vagyon elleni bűncselekmények esetében 259 ügyben indult eljárás.  
 
Maglód vonatkozásában a gépkocsiból történt lopások miatt 6, besurranásos lopások esetében 
17 esetben indítottunk eljárást.   
 
Csalás elkövetése miatt 24, míg sikkasztás miatt 8 esetben került sor nyomozás elrendelésére. 
A csalások számának jelentős részét az Auchan bevásárlóközpont területén lévő 
telefonszolgáltatókkal szemben követték el, hamis papírokkal előfizetéseket vásárolva.  
2011-ben Maglód területén 2 rablás elkövetése miatt indítottunk eljárást, míg 2010-ben 4 
esetről beszélhettünk.  
 
A múlt évben 8 gépjárművet tulajdonítottak el Maglód területén.  
 
A számadatokat értékelve megállapítható, hogy a Maglódon ismertté vált bűncselekményeken 
belül, továbbra is a vagyonelleni bűncselekmények a meghatározóak. Az elkövetett 
vagyonelleni bűncselekmények száma növekvő tendenciát mutat. 
 
A vagyonelleni bűncselekmények számának növekedésében jelentős szerepet játszik, hogy az 
Auchan és Bauhaus Áruház területén elkövetett bűncselekmények száma 2011. évben 
emelkett.73 vagyon elleni bűncselekményt követtek el az áruházak területén.  
 
Továbbá a vagyonelleni bűncselekmények magas számában szerepet játszhat a régióban 
fellépő gazdasági és szociális viszonyok alakulása. Sokan nehéz anyagi helyzetükből a 
bűnözésben keresnek kiutat.  
 
A bűncselekmények elkövetésének területi megoszlása a régióban eltolódott, mivel egyes 
településeken 24 órás felügyelettel ellátott térfigyelő rendszer került kialakításra. A térfigyelő 
rendszer hatására a bűncselekmények elkövetésének száma nagymértékben csökkent az adott 
területen. Feltételezhető, hogy a bűnelkövetők azon településeken fejtik ki koncentráltan 
tevékenységüket, melyek térfigyelő rendszerrel nem rendelkeznek.   
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Maglódon a bűnüldözést megnehezíti az a tény, hogy a település mellett elhaladó forgalmas 
közúti csomópontok miatt könnyen megközelíthető, átjárható. A város közúton történő 
elhagyására számos lehetőség van, mely a bűnelkövetők menekülését megkönnyíti.    
 
Annak ellenére, hogy a fenti körülmények ellenére a megnövekedett feladatokat nagyrészt 
fiatal, tapasztalatlan állománnyal végeztük mind a közrendvédelmi, mind a bűnügyi vonalon 
sikereket értünk el.   
 
2011. évben két lopás bűncselekményt elkövető bűnözői kör is realizálásra került. A velük 
szembeni bűntető eljárás folyamatban van, amit a Monori Rendőrkapitányság Bűnügyi 
Osztálya folytat le. 
 
Továbbá információkkal rendelkezünk a bevásárló központok területén elkövetett trükkös 
lopás bűncselekmények elkövetőiről is. A fenti személyek eljárás alá vonása folyamatban 
van.   

 
 

II. Ecser 
 

 2011. 
Személy elleni bcs. 15 
Közlekedési bcs. 3 
Házasság, család elleni bcs 3 
Államigazgatási bcs. 1 
Közrend ell. bcs. 26 
Gazdasági bcs.  1 
Vagyon ell. bcs. 51 
Honvédelmi köt.e.bcs. - 
Összesen: 100 

 
 
 
Ecser község terültén 2011. évben 100 bűncselekmény vált ismertté.  
 
A településen túlnyomórészt a vagyon elleni bűncselekmények elkövetése jellemző, 
melyeknek száma 2011. évben összesen 51 volt, ami csökkenés az előző évihez képest. 
 
2011. évben  29 alkalommal követtek el lopást a településen. 
 
A betöréses lopások száma a 2010. évben elkövetett 10 bűncselekményről 9-re csökkent, 
mely 10%-os csökkenésnek minősül.  
  
2011. évben a településen 1 személy gépjárművet tulajdonítottak el, 4 alkalommal követtek el 
lopást gépjárműből, valamint jármű önkényes elvétele bűncselekmény elkövetését 1 
alkalommal regisztráltuk.  
 
Ecseren 2011. évben 6 csalás történt. 
 
A vagyon elleni bűncselekmények közül társadalomra veszélyesség szempontjából 
kiemelkednek a rablások, melyből 2011. évben nem követtek el egyet sem. 
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Összességében megállapítható, hogy az illetékességi területünkön nagymértékben nőt a 
vagyon elleni bűncselekmények száma, mely növekedés egyrészt a Maglódi Auchan és 
Bauhaus Áruház területén elkövetett bűncselekmények számának növekedéséből adódik.   
Továbbá a bűncselekmények számának emelkedésében szerepet játszhat az is, hogy Monor 
Városban térfigyelő kamerarendszer működik, mely miatt a bűnelkövetők bűncselekményeket 
nem Monor Városában, hanem a közeli településeken követik el. 
 
 
Közrendvédelmi tevékenység értékelése: 
 
 
A közrendvédelmi intézkedéseket teljes részletességgel.  
 
 
 

Intézkedés: 2007 2008 2009 2010 2011 

Elfogás 28 63 89 77 52 

Előállítás 160 165 177 167 127 

Bizt.  Int. 9 6 22 27 35 

Elővezetés 49 49 31 33 14 

Átkísérés           

- eset 26 65 34 46 53 

Résztvevő erő 45 144 74 112 125 

Bünt. felj. 15 24 17 8 8 

Szabs. felj. 509 521 481 443 431 

Helyszíni bírság 1982 1911 1590/  1546 769 

Fő/Ft. 3. 819 500 13.736 000 8.046500 11. 623.000 3.760.000 

Rk. lap 2113 2356 2232 1520 982 

Akc, razzia           

- eset 19 11 74 71 137 

-Résztvevő erő 90 69 135 148 276 

Megker., 
lakcímkut. 

272 352 356 357 286 

Biztosítás:           

-eset 8 25 21 17 24 

-Résztvevő erő 19 77 43 40 62 

Alk.szonda 
pozitív 

17 28 13  8 9 

Hat. jelzés 
elvétele 

32 75 17 45 56 

Vez. eng. elvétele 18 12 41 45 8 

Összesen:           

Közt. fő 1282 1494 1497 1448 1485 

Közt.  óra 8134 13714 13543 14141 76370 

Nem közt. fő 1630 1495 14764 1755 8678 

Nem közter. óra 8244 6523 7865 6065 61573 
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2011. évben a közterületi állomány a kiemelt intézkedések közül 77 elfogást és 127 előállítást 
foganatosított.  
 
A hatósági jelzések és a forgalmi engedélyek elvételének intézkedési mutatóiban emelkedés 
figyelhető meg. 2010-ben 45, míg 2011.-ben 56 intézkedés került foganatosításra. Ebben a 
kategóriában 24 % emelkedés tapasztalható.    
 
A járőrök által készített szabálysértési feljelentések számában némi csökkenés tapasztalható a 
2010. évhez képest. A feljelentések száma 443-ról 431-re változott. 
 
Kollégáim 2011. évben 3.760.000 forint helyszíni bírságot  szabtak ki.  
 
A közterületi állomány tekintetében elmondható, hogy a nyári hónapokban a végzett 
intézkedésre jogosult rendőrök létszáma fele annyi volt, mint 2010. évben. A helyszíni 
bírságok számának csökkenése egyrészt magyarázható az intézkedésre jogosult állomány 
létszámának csökkenésével, másrészt jogszabályi változással. 2011. évben az előző évekkel 
ellentétben jónéhány szabálysértés csak abban az esetben szankcionálható, amennyiben a 
szabálysértés hitelesített készülékkel kerül dokumentálásra.  
 
 
A körzeti megbízott közrendvédelmi intézkedései (elmúlt három év) lebontva az alábbiak 
szerint alakultak.       
 

Intézkedés: 2009 2010 2011. 

Elfogás 54 21 19 

Előállítás 11 18 14 
Szabálysértés
i feljelentés 

104 163 119 

Helyszíni 
bírság Fő/Ft. 

75/380.000 383/ 2.090 000 145 / 731.000 

Megkeresése
k 

feldolgozása   

50 173 146 

Hat. jelzés 
elvétele 

21 32 23 

Vez. eng. 
elvétele 

1 1 0 

 
 

A körzeti megbízott a tavalyi évben 19 elfogást 14 előállítást, 119 szabálysértési feljelentést 
foganatosított. Valamint 23 hatósági jelzést vett el. Helyszínbírságot 145 alkalommal szabott 
ki 731. 000 forint összegben. 
 
 
Összességében megállapítható, hogy a közrendvédelmi területen szolgálatot teljesítők jól 
végezték munkájukat. A közterületi állomány fele önálló intézkedési jogkörrel nem 
rendelkezik.  
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Az illetékességi területünkön bekövetkezett közlekedési balesetek alakulása 
 
A közlekedési balesetek tekintetében (összesen) elmondható, hogy a 2010. évhez viszonyítva 
23 %-os csökkenés tapasztalható.  
 
 
A közlekedési balesetek településenkénti megoszlása: 
 

Lakott területen belül Lakott területen kívül Összesen  
2009. 2010. 2011. 2009. 2010. 2011. 2009. 2010. 2011. 

Maglód 48 49 32 21 16 19 69 65 51 
Ecser 19 14 10 3 4 3 22 18 13 
Összesen 67 63 42 24 20 22 91 84 64 
 
 
Maglód városában a balesetek száma lakott területen belül csökkent 49-ről 32-re, mely 34%-
os csökkenésnek felel meg. Lakott területen kívül viszont növekedett 16-ról 19-re, mely 18%-
os emelkedés.  
 
Összességében Maglódon a balesetek száma 21%-al csökkent, mely jelentős csökkenés.   
 
 
 Ecser községben lakott területen belül a balesetek száma 14-ről 10-re csökkent (28%), lakott 
területen kívül a balesetek száma 4 ről 3-ra csökkent, mely 25%-os csökkenés. Összességében 
a balesetek száma Ecseren 27%-al csökkent.  
 
Személyi sérüléssel végződő közlekedési balesetek megoszlása:   
 

Időszak 2009. évben 2010. évben 2011. évben 

Minőség H S K Össz H S K Össz H S K Össz
Maglód 1 3 21 25 - 5 8 13 - 1 10 11 
Ecser  1 1 6 8 - 1 1 2 - 1 2 3 
 
Személyi sérüléssel végződő közlekedési balesetek száma Maglódon 13-ról 11-re csökkent. 
Ecser vonatkozásában némi emelkedés tapasztalható a személyi sérüléssel járó balesetek 
száma 2-ről 3-ra emelkedett.   
2011. évben sem Maglód, sem Ecser településen nem történt halálos baleset.  
 
Bűn- és balesetmegelőző munka: 
 
A 2011-es évben a D.A.D.A. program folyamatosan működött. Iskolai időszakban a veszélyes 
útszakaszokon folyamatos rendőri, illetve polgárőri jelenléttel biztosítottuk a gyermekek 
balesetmentes közlekedését. A 2008. évben meghirdetett Iskola Rendőre program keretében 
felkerestük a területünkön lévő iskolákat, ahol azok vezetőivel közös programot dolgoztunk 
ki.  
A 2010/2011-es tanévben az előre megbeszélt témakörök már oktatásra kerültek különböző 
korcsoportok, így az alsó felső tagozatosok részére. A bűnmegelőzési tevékenységet a sajtó 
útján tettük közzé.  
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A baleset megelőzési munkán belül a tavalyi évben több alkalommal ügyességi kerékpár 
versenyt, illetve KRESZ vetélkedőt szerveztünk, mely pozitív eredménnyel zárult.  
 
Együttműködés a civil szervezetekkel: 
 
Maglód város és Ecser község Polgárőrségével rendszeresen látunk el közös szolgálatot.  
 
Az önkormányzatokkal a parancsnokok napi kapcsolatban vannak és amennyiben probléma 
merül fel, annak megoldásáról haladéktalanul gondoskodnak.  Ennek megfelelően az 
együttműködés kiváló az önkormányzatokkal.  
 
 
2012-es évre vonatkozó célkitűzések, feladat meghatározások:   
 
- lakosság biztonságérzetének javítása 
- közös fellépés és együttműködés a közbiztonsági és bűnmegelőzési területtel foglalkozó  
   társadalmi szervezetekkel. 
- a közlekedés biztonság javítása, közlekedési balesetek csökkentése.  
- Vagyon elleni bűncselekmények megelőzése, és felderítésük javítása. 
 
A 2012-es évben továbbá, feladatul tűzöm ki az állományomban szolgálatot teljesítő 
kollégáim és jómagam számára a településeken élő, jogkövető magatartást tanúsító lakosság 
szubjektív biztonság érzetének fokozását, a közrend és közbiztonság megszilárdítását.  
 
A hangsúlyt a bűncselekmények megelőzésében és a közbiztonság megszilárdításában a 
bűnmegelőzésre kívánom helyezni a lakosság és a polgárőrség bevonásával.  
 
Az iskolákban a bűnmegelőzési program keretében előadások, játékos vetélkedők keretében 
készítjük majd fel a fiatalabb generációt a felelős állampolgári magatartás, illetve a 
közlekedésben való felelősségteljes részvétel elsajátítására. Célom az, hogy szerény anyagi-
technikai lehetőségeinket kibővítve, a területünkön, az itt élő állampolgárok által elismert, 
szakszerűen és jogszerűen intézkedő, állampolgárbarát azonban határozott, minőségi 
követelményeknek is megfelelő, szervet működtessünk, ami mindenkor a közérdekeit 
szolgálja. 
 
Mind a Polgármester Úrnak, mind a Képviselő Testület tagjainak ezúton szeretnék köszönetet 
mondani a Maglódi Rendőrőrs erkölcsi és anyagi támogatásáért.  
 
 M a g l ó d, 2012. február 14.  
 
                                                                          Készítette:  
                                                                                       Kelemen József r. alezredes 
                                                                                                      Rendőrségi főtanácsos            
                                                                                                          Kapitányságvezető 
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