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Bevezetés
A Rendőrkapitányság illetékességi területéhez 35 település tartozik, melyek közül 4 városi
címmel bír. Az illetékességi területünk két járásra (Váci és Szobi) oszlik, nagysága 802
négyzetkilométer az állandó lakosok száma 91.803 fő. Speciális helyzetünket tekintve
rendelkezünk schengeni belső határszakasszal és megyehatárként határosak vagyunk Nógrád
megyével is. Természeti adottságait figyelembe véve két nagy folyó a Duna és Ipoly érinti teljes
hosszában területünket egyben az Ipoly határvonalat is képezve. Az M2 autóút, a 2 számú
főútvonal, valamin a nemzetközi vasútvonal könnyen és jól megközelíthetővé teszi térségünket.
A Dunakanyar szépségéből adódóan, több mint 13000 hétvégi ház található melyek nagy része
ősztől tavaszig üresen áll így könnyű célpontot képez a bűnelkövetők számára. Közbiztonsági
szempontból nem, de a bűncselekmény számok alakulását tekintve fontos objektumok a Váci
és Márianosztrai Fegyház és Börtön intézménye is. Kiemelt létesítmény a Püspökszilágyi
radioaktív hulladéktároló.
A sport területén is említést érdemel az NB I-ben szereplő női és az NBII-ben szereplő férfi
kézilabda csapat. Az NBII férfi labdarúgó csapat a tavalyi év nagy részében haza pálya helyett
Budapesten a III. kerületben játszotta mérkőzéseit, majd november hónaptól kezdődően ismét
Vácon játszik a stadionban.
Területünken nincs jelen a közterületi prostitúció illetve nem található a szervezett bűnözés
minden kritériumával rendelkező bűnözői csoport sem, az elkövetők nagy része helyi lakos
vagy átutazó bűnöző.
Az illetékességi területünken történő rendőri jelenlétet és gyors reagálás lehetőségét biztosítva
a Váci Rendőrkapitányság alárendeltségében Őrbottyán, Acsa, Verőce és Szob településeken
Rendőrőrs, míg Letkésen Határrendészeti alosztály működik.
Alapvető célkitűzéseinket teljesítettük. A vezetői állomány stabilitása mellett a beosztotti
állomány év közbeni fluktuációja ellenére a létszámunk negatív irányba nem változott. Tovább
csökkent az ismerté vált bűncselekmények száma, és javultak a nyomozás eredményességi
mutatóink. A rendészeti szolgálati ág az elvárt eredményeket az elfogások számát kivéve
teljesítette. A bűnmegelőzési munkák a korábban elért eredményeket megtartva tovább
szélesedett, mely továbbra is megalapozza a bűnügyi és közbiztonsági helyzet kedvező
alakulását. A munkakörülmények javulását eredményezte az új Szobi Rendőrőrs épületének
átadása 2018. év végén. A körzeti megbízotti állománynál továbbra is 100%-os feltöltöttség
van.
A 2018. évi jóváhagyott munkatervünkben megfogalmazott kiemelt céljaink az alábbiak
szerint valósultak meg:
- tovább javult az adatszolgáltatási fegyelem, teljes körűen bevezettük az elektronikus
ügyitézését.
- javult a helyszíni szemlék színvonala bevezettük és elsajátítottuk az „e szemle” alkalmazását
jelentősen csökkent a nyom nélküli helyszíni szemlék száma. Megmaradt a dinamikusan javuló
nyomozáseredményességünk.
- a közbiztonság javulása megmutatkozik az ismertté vált bűncselekmény számok
csökkenésében, melyben nagy szerepe van többek között a közterületi szolgálat tudatos
szervezése mellett a rendészeti valamint bűnügyi szolgálati ágak együttműködésének is
- hatékonyan léptünk fel a kiemelt szabálysértőkkel szemben, emelkedett a szabálysértési
feljelentések száma.
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- a lakossági megítélésünk pozitív, melyet bizonyít a lakossági fórumokon való részvétellel
nyert információk és az a tény is, hogy a képviselőtestületek egyhangúan fogadták el a tavalyi
évben a 2017 évi munkák beszámolóját
- rendkívüli esemény nélkül biztosítottunk a közrend és közbiztonság fenntartását a 2018 évi
országgyűlési választás alkalmával
- megfelelő felkészülést követően rugalmasan álltunk át az új büntetőeljárásjogi törvény
rendelkezéseinek megfelelően, kialakításra kerültek a táv meghallgató helyiségek
- együttműködésünk valamennyi társszervvel kiváló
- tovább bővítettük az együttműködéseinket, mint a bűnmegelőzés mind a polgárőrségek
vonatkozásában
- tavalyi évben is munkaértekezlet keretében megbeszélést és képzést szerveztünk az
erdészetekkel, vadászati társaságokkal, polgárőrökkel és közterület felügyelőkkel,
iskolaigazgatókkal.
A tavalyi évben a Váci Rendőrkapitányság által elvégzett munka részletes elemzését az
alábbiakban teszem meg.

I. A Váci Rendőrkapitányság közbiztonsági helyzetének értékelése
1. A bűnügyi helyzet bemutatása
1/1. A regisztrált bűncselekmények száma és változása
A 2018. évben a Váci Rendőrkapitányság rendőrségi eljárásában regisztrált adatokat
figyelembe véve 1273 bűncselekmény vált ismertté, míg az előző évben 1322
bűncselekményt regisztráltunk. A csökkenést szemlélteti majd a későbbiek során az egyes
bűncselekmény kategóriák számainak alakulása is. Pest megyében a rendőrségi eljárásokban
ismertté vált bűncselekmények száma 17763. A Váci Rendőrkapitányság rendőrségi
eljárásaiban regisztrált deliktumok aránya Pest megyéhez viszonyítva 7,2%.
A bűncselekmények megoszlása, a legjellemzőbb regisztrált bűncselekmények alakulása,
eredményességi
adatai.
A
lakosság
biztonságérzetét
leginkább
befolyásoló
bűncselekménytípusok elemzése, értékelése.
A testi sértések száma 89-ről 80-ra, (-9) 10,11 %-kal csökkent. A súlyos testi sértés deliktumok
száma 33-ról 45-re (+12) nőtt. Halált okozó súlyos testi sértés 2018. évben a Váci
Rendőrkapitányság illetékességi területén nem történt.
Kiskorú veszélyeztetése bűncselekmények száma 15-ről 8-ra csökkent.
Embercsempészés nem volt.
A garázdaságok száma 68-ról 76-ra nőtt. (+8.)
Az önbíráskodások száma bázisidőszakhoz képest 4-ről 1-re csökkent. (-3)
A Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények (terjesztői magatartások tekintetében, a 2012.
évi C. törvény alapján kábítószer-kereskedelem) száma 3-ról 1-re csökkent.
A lopás deliktumok száma emelkedett (389-ről 391-re, +2).
A személygépkocsi lopások száma 0-ról 2-re nőtt.
A zárt gépjármű-feltörések száma csökkent. (8-ról 6-ra, -2).
A betöréses lopások száma csökkent 98-ról 76-ra.
A lakásbetörések száma emelkedett (39-ről 41-re, +2).
A rablások száma (4-ről 8-ra, +4) emelkedett.
A kifosztások száma bázisévhez képest 8-ról 3-ra, -5 változott.
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A zsarolások száma 2017. évhez viszonyítva csökkentt. (8-ról 1-re, -7).
Rongálást tárgyévben 40 esetben regisztráltak. Számuk kevesebb (43-ról, -3).
Az orgazdaság tavalyi évben nem volt.
Jármű önkényes elvétele miatt 5 bűncselekmény vált ismertté, ugyanannyi mint 2017 évben.
Segítségnyújtás elmulasztása deliktumok száma 3-ról 6-ra emelkedett.
Cserbenhagyás a tárgyévben 2 történt. A tavalyi évben szintén 2 ilyen deliktumot
regisztráltunk.
A 14 kiemelt bűncselekmények száma 637-ről 614-re csökkent.
2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év
11
21
7
15
11
7
9
11
Bernecebaráti
7
11
5
8
6
12
13
12
Ipolydamásd
3
11
4
0
8
6
4
5
Ipolytölgyes
19
22
20
20
9
19
13
17
Kemence
81
72
85
45
71
30
28
30
Kismaros
14
11
7
7
10
9
8
5
Kóspallag
44
16
8
13
9
12
21
10
Letkés
21
14
15
21
33
28
23
25
Márianosztra
27
28
21
18
21
16
27
17
Nagybörzsöny
145
226
172
156
68
56
82
64
Nagymaros
6
3
3
4
2
4
0
3
Perőcsény
45
69
43
55
38
37
39
30
Szob
33
63
28
24
19
26
16
13
Szokolya
2
2
1
1
1
1
1
1
Tésa
43
21
20
32
24
37
34
33
Vámosmikola
138
130
133
93
99
80
81
48
Verőce
25
31
22
24
16
11
18
9
Zebegény
1/2. A kiemelten kezelt bűncselekmények (összességében), a közterületen elkövetett kiemelten
kezelt bűncselekmények, valamint a közterületen elkövetett bűncselekmények változásainak
mutatói
A 14 kiemelten kezelt bűncselekmény a rendőri eljárásokban, a tárgyévben 614 cselekményt
regisztráltunk, ez kevesebb az előző évhez képest (637, -23). Ezen kategóriába tartozó
regisztrált bűncselekmények 32,5%-át közterületen követték el. Számuk emelkedett. (120ról 200-ra, +80).
Az eljárásokban illetékességi terület szerint közterületen ismertté vált összes
bűncselekmények száma 414, mely az előző évhez képest emelkedett (406-ról, +8). A
kapitányság eljárásaiban regisztrált bűncselekmények 32,5%-át közterületen követték el.
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2. A bűnüldöző munka értékelése
2/1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása
A Váci Rendőrkapitányság regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója
tárgyévben 59,2 % volt. (Előző évben, ezen mutató 53,5% volt.)
2/2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója
A rendőri eljárásokban közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozás eredményessége
84,3%-ról 78,6%-ra csökkent.
A közterületen elkövetett kiemelten kezelt bűncselekmények körében a nyomozás
eredményeségi mutató 58,3 %-ról 64,6 %-ra nőtt.
2/3.
Az
eljárásokban
regisztrált
egyes
nyomozáseredményességi mutatójának alakulása

kiemelten

kezelt

bűncselekmények

A kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozás eredményessége 38.1%-ról 42,9%-ra nőtt.
Jármű önkényes elvétele bűncselekmény nyomozás eredményességi mutatója 50%.-ról 75%ra nőtt. Rongálás bűncselekmény nyomozás eredményességi mutatója 39,1%-ról 50%-ra
nőtt. A zárt gépjármű feltörések nyomozás eredményességi mutatója 0%-ról 16.7%-ra
emelkedett. A kifosztás bűncselekmény nyomozás eredményessége 0%-ról 33,3%-ra nőtt.
A lopások nyomozás eredményességi mutatója 22%-ról 19,8%-ra csökkent. A betöréses
lopások nyomozás eredményességi mutatója 18,3%-ról 23,3%-ra nőtt, míg a lakásbetörések
nyomozás eredményességi mutatója 21,1%-ról 22%-ra emelkedett. A rablások nyomozás
eredményességi mutatója 100%. A személygépkocsi lopások nyomozás eredményességi
mutatója 100%.

3. A tulajdon elleni szabálysértések
A szabálysértési előkészítő csoport 3 fővel a törvényben meghatározott szabálysértési
elzárással is büntethető szabálysértés tényállásának felderítése, az elkövető kilétének
megállapítása, valamint a bizonyítási eszközök felkutatása és biztosítása érdekében a bírósági
eljárást előkészítő eljárást folytat le. A csoport 2018-as évben 518 indított ügyben dolgozott.
A befejezett ügyek száma 522. A tulajdon elleni szabálysértések száma: 364.
Az ügyek 70,27%-a tulajdon elleni szabálysértés, 20,28 %-a járművezetés az eltiltás
tartama alatt, 3,47 %-a magánlaksértés, illetve 5,98 %-a egyéb.
A szabálysértési eljárások 212 esetben ismert elkövető, 306 esetben ismeretlen elkövető ellen
indult. Az ismeretlen elkövetős ügyekben 73 esetben derítettük fel az elkövető kilétét.
2018-es évben az összes szabálysértési előkészítő eljárás felderítési mutatója 32,88%.
A tulajdon elleni szabálysértések száma 386-ről 364-re csökkent, a tulajdon elleni
szabálysértési ügyek felderítési mutatója 31,58 %-ról 31,13%-ra csökkent.
Ismeretlen elkövető ellen indult, lopások szabálysértési ügyeinek felderítési mutatója,
bolti lopások nélkül 33,33%. Az elvárt eredményesség ebben a kategóriában 30,00%,
melyet a szabálysértés előkészítő csoport 3,33 %-al túlteljesített.
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Az elmúlt évben 17 esetben éltünk a bíróság elé állítás jogintézményével. 17 esetből, 7 esetben
tulajdon elleni szabálysértés miatt, 10 esetben járművezetés az eltiltás tartama alatt
szabálysértés elkövetése miatt.

4. A közlekedésbiztonsági helyzet
Területünkön igen nagy a tranzitforgalom a szomszédos Nógrád megye és a határátkelőhelyek
miatt.
Illetékességi területünkön 5 nagy forgalmú útvonal található. Ezek az útvonalak az M2-es
számú autóút, a 2-es számú fő közlekedési útvonal, a 12-es számú fő közlekedési útvonal, a
2104-es számú mellékútvonal, és a 2106-os számú mellékútvonal. Az M2-es autóút, a 2-es
számú fő közlekedési útvonal, valamint a Budapest-Szob közötti vasútvonal könnyen és jól
megközelíthetővé teszi területünket.
A személysérüléses közúti közlekedési balesetek alakulása:
Az elsődleges statisztikai adatok alapján 2018. évben 11,3%-kal emelkedett a
személysérüléses balesetek száma, azaz számuk 124-ről 138-ra.
Kapitányságunk illetékességi területén bekövetkezett halálos kimenetelű balesetek száma
emelkedett. Míg 2017. évben 5, addig 2018. évben 8 halálos kimenetelű baleset történt. A
növekedés mértéke 60%-os. A statisztikai adatokból megállapítható, hogy az összes személyi
sérülést eredményező baleseti számhoz viszonyítva 2018. évben a bekövetkezett balesetek 5,83
%-a volt halálos kimenetelű.
A súlyos sérülést okozó balesetek száma 38-ról 54-re emelkedett, míg a könnyű sérüléses
balesetek száma 81-ről 76-ra csökkent.
2018. évben a balesetekben elhunytak száma 5-ről 8-ra emelkedett, a 8 napon túl gyógyuló
súlyos sérültek száma 45-ről 61 főre változott. A könnyű sérültek száma 118-ról 125-re
emelkedett.
2018-ban az ittasan okozott balesetek száma 19-ről 16-ra változott, azaz -15,7%-kal
csökkent. Halálos kimenetelű balesetnél 0, súlyos sérülésessel járó balesetnél 4, míg könnyű
sérüléssel járó balesetnél 12 alkalommal volt ittas az okozó. A személyi sérüléssel járó
balesetek 11,6%-át okozták ittas állapotban 2018-ban.
Baleset bekövetkezési okainak értékelése:
2018. évben a személyi sérüléses balesetek 33.57 %-ban következett be a baleset nem az út és
látási viszonyoknak megfelelő sebesség megválasztása miatt.
A balesetek oksági szerkezetét tekintve második a kanyarodási szabályok megszegése, amely
az összes baleseti szám 26,3%-át jelenti. Ezt követi az elsőbbségi szabályok megszegése
(20,43%), és az előzés szabályainak megszegése (6,56%). A követési távolság be nem tartása
(4,38%), figyelmetlen vezetés (2,19%). Az egyéb okból bekövetkezett balesetek száma
(5,10%), a gyalogos hibája miatt nem következett be személyi sérüléssel járó közúti
közlekedési baleset. Műszaki hiba miatt 1 esetben következett be baleset.
Balesetet okozók arányának változása:
A jármű és gépjárműpark arányainak megfelelően a vizsgált évben a személygépkocsi vezetők
okozták a legtöbb sérüléssel járó közúti közlekedési balesetet, 2018. évben az összes sérüléses
baleseti szám 78,1 %-át.
Ezt követik, mint okozók a kerékpárosok, valamint a tehergépkocsi vezetők. Az általuk
okozott személyi sérüléses balesetek aránya 2018-ban 6,56 – 6,56 %.
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Az egy nyomon haladó járművek közül a segédmotor-kerékpáros okozók aránya 4,37%.
a motorkerékpár vezető okozók aránya 2018-ban a személyi sérüléses balesetek okozóiként
2,19%, Egyéb jármű 1,45%. Autóbuszok vezetői által és gyalogosok által okozott balesetet
nem következett be.
A balesetek többsége 39,41 %-a délután 12 és 18 óra között következett be. Délelőtt 07 és
12 óra közötti időben 34,30 %, este 18 és 22 óra közötti időben 13,86 %, reggel 4 és 7 óra
közötti időben 9,48 %, valamint éjszaka 22 és 04 óra közötti időben a balestek 2,19 %-a
következett be.

5. Az illegális migráció
Nimród akciók keretében, a be- és kilépő nemzetközi gyorsvonatok szúrópróbaszerű
ellenőrzését, valamint saját tervezésben önálló mélységi migrációs ellenőrzéseket hajtottunk
végre a klasszikus közrendvédelmi szolgálat mellett.
Tendenciaként megállapítható, hogy a vasútról áttevődött a közútra az illegális migráció (taxi,
furgon, kisbusz, kamion, stb.)
Mindezek mellett folyamatosan ellenőrizzük a Váci Rendőrkapitányság területén található
magánszállásokat, panziókat, szállodákat.

6. A határrendészeti tevékenység
A Váci Rendőrkapitányság a schengeni normák értelmében – belső határos rendőri szervként –
határellenőrzést (határforgalom-ellenőrzést, illetve határőrizeti tevékenységet) nem folytat.
Az illetékességi területhez tartozó határszakaszon a határrend fenntartását alapvetően a Váci
Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Határrendészeti Osztály Határrendészeti Alosztálya
látja el. Az államhatár hossza a III. határjeltől a IV.12 határjelig terjedő terület, összesen 57.269
méter (ebből 11.957 méter szárazföldi, 45.312 méter vízi határszakasz).
Az alosztály folyamatosan hajtja végre a mélységi ellenőrzéseket, illetve a határjelek és a
határnyiladék ellenőrzését. A korábbi határjelrongálás jogi minősítése megváltozott: rongálás
vagy tulajdon elleni szabálysértésként valósul meg. A tárgyévben egy esetben történt
határjelrongálás.
A határnyiladék tisztítását 2018. évben kétszer volt végrehajtva együttműködési megállapodás
alapján, a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság végzi közfoglalkoztatottak
közreműködésével, melynek révén egész évben folyamatos a határjel láthatóságát biztosító
tisztítás.
A mélységi ellenőrzési tevékenység értékelése:
A Váci Rendőrkapitányság Határrendészeti Alosztálya 2018. évben mélységi ellenőrzés
tevékenysége során kiemelt figyelmet fordított a határrend fenntartására, határon átnyúló
bűnözés és az illegális migráció megakadályozására.
Tevékenységünk kiterjed az M2 autóút, 2-es, 12 sz. főútvonal, mint lehetséges migrációs
útvonalakra, melyet feltehetően kamionokban, tehergépkocsikban, zárt mikrobuszokban

8

megbújt illegális migránsok használják, azonban közúton még nem került sor felfedésre. Az
ismert felfedett illegális migráció, útvonal Budapest Keleti pályaudvar (Berlinig, Hamburgig,
Prágáig közlekedő) és Szob között közlekedő nemzetközi vonatokon aktiválódott.
A hatékonyság növelése érdekében folyamatosan közös szolgálatokat szerveztünk a
szomszédos Szlovák rendőri szervekkel, (Sahy és Sturovo) továbbá együttműködő szervekkel
(Szlovák vasútrendészet), egyeztetés keretében rendszeres ellenőrzéseket tartunk. Mélységi
idegenrendészeti ellenőrzéseket szerveztünk az illegális migráció visszaszorítása érdekében
mind közúton, mind vasúton. A be- és kilépő nemzetközi vonatok szúrópróbaszerű ellenőrzését,
önálló mélységi migrációs ellenőrzéseket hajtottunk végre.
A határvonal mentén ellenőriztük a határjelek meglétét és a határnyiladék állapotát.
Határjelek ellenőrzése: havonta, több szakaszban, negyedévente teljes hosszban.

II. A közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos
feladatok
1. A rendőri jelenlét mértéke, módja szervezettsége.
A rendőri jelenlétnek, a tudatos folyamatos elemző értékelő munka adataira épülő
szolgálatvezénylésnek köszönhetően tovább csökkent 2018. évben is az ismertté vált
bűncselekmények száma. Ennek jelentősége van abból a szempontból is, hogy a közterületi
létszám 9775 főről 8479 főre csökkent. Ezzel szemben a tudatos szolgélatszervezéssel, a
közterületről történő elvonó tényezők számának csökkentésével sikerült elérni, hogy a
közterületi óraszám 90506-óráról 97692-órára emelkedett.
A jó felépített szervezett közterületi szolgálatot – mind az önkormányzati, mind a lakossági
visszajelzések szerint – az állampolgárok nagy örömmel fogadták.

2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata
A Váci Rendőrkapitányság illetékességi területén található települések rendőri ellenőrzésének
időszakos rendőri jelenléttel történő megerősítésének célja a lakosság szubjektív
biztonságérzetének növelése volt. A cselekmények megelőzését és visszaszorítását, valamint
az elkövetők elfogását a folyamatossá tett rendőri jelenlét biztosításával a helyi
közrendvédelmi, határrendészeti, és közlekedésrendészeti állománya hajtotta végre. Az
intézkedési terv alapján az új útiránytervek, járőrkörzetek elkészítésre kerültek.
A szolgálatok szervezettségének javítása érdekében hetente két nap elemző értékelő és feladat
meghatározó értekezleteket továbbra is megtartottuk, amelyen a terület bűnügyi, közbiztonsági
közlekedésrendészeti helyzetének, illetve a várható feladatok függvényében osztjuk el az erőket
és eszközöket a helyi elemzések-értékelések által településenként elkészített bűnügyi
statisztikai adatok, valamint a napi jelentésben szereplő adatok figyelembevételével.
A reagálási idő 24,2 perc, mely az elvárt 25 percet nem haladja meg.
A turisztikai idény során felmerülő rendőri feladatok ellátására kiemelt figyelmet fordítottunk.
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A napi szolgálat ellátása mellett részt vettünk nagy tömegeket vonzó rendezvények
biztosításában, így a Váci Világi Vigalom, valamint a Forma 1-es magyarországi futamának
rendőri biztosításában.
A Verőcei Rendőrőrs illetékességi területét idegenforgalmi idényben jelentős leterhelés
jellemzi. A kiemelt rendezvények mellett részt vettünk a 35 település közösségi életében
jelentkező nagyszámú rendezvények zarándoklatok, falunapok, felvonulások, bálok
felügyeletében.
A szándékos bűncselekményen tetten ért személyek elfogása terén nem de a bűncselekmény
gyanúja miatti előállítások tekintettében a szakmai teljesítménykövetelmény-minimumot
elértük.
Az elfogás kategóriában elért eredmény 1,19 mely nem érte el az 1,3 eredményt. A
bűncselekmény gyanúja miatti előállítás eredménye 1,42 mely teljesítette a szakmai
teljesítménykövetelmény minimumot.
Az ittas vezetők kiszűrésének érdekében bevezetett intézkedések eredményeként az
alkalmazott alkoholszondák száma 5703-ról 6818-ra emelkedett. Ezen belül 2018. évben
232 pozitív alkoholszondát regisztráltunk, amely a tavalyi 335-ös évről 30,75 %-os
csökkenést jelent.
Az összes elfogások száma 319 főről, 342 főre emelkedett. amelynek oka a körözés és az egyéb
ok miatti elfogások emelkedése volt.
Az összes előállítások száma 396 főről 312 főre csökkent.
A büntető feljelentések száma 263-ról 283-ra emelkedett.
A helyszíni bírságok száma 3764 főről 3189 főre csökkent, de ezzel szemben a szabálysértési
feljelentések száma 961-ről 967-re emelkedett. A szabálysértési szankciók vonatkozásában ki
kell emelni, hogy a tavalyi évben elsődleges szempont a kiemelt szabálysértésekkel szembeni
hatékony fellépés volt, melynek szankcionális eszköze a szabálysértési feljelentés.
Tavalyi évben 401 elrendelt elővezetésből 159 került sikeresen végrehajtásra, mely az elrendelt
elővezetések 39,65 %-a. Stratégiai cél, hogy az idei évben az elővezetések arányában fent kell
tartani.
Igazoltatások száma: 2017. évben 2679 volt, a 2018-as évre 2583-ra csökkent.

3. A rendezvénybiztosítások
A 2018-as évben tovább folytattuk a turisztikai idényben a hétvégi gyalogos szolgálatokat Vác
turisztikai szempontból frekventált területeire – sok esetben túlszolgálat keret terhére
valósítottunk meg-melynek köszönhetően a városhoz tartozó Duna-parti sétány, a Március 15.
tér és a Széchenyi utca rendőri jelenléttel voltak megerősítve, ezáltal sikerült megelőzni és
megakadályozni a közterületen elkövetett jogellenes cselekményeket.
A turisztikai idény során felmerülő rendőri feladatok ellátására kiemelt figyelmet fordítottunk.
A napi szolgálat ellátása mellett részt vettünk nagy tömegeket vonzó rendezvények
biztosításában, különös tekintettel a Forma 1-es magyarországi futamának rendőri
biztosításában.
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A Verőcei Rendőrőrs illetékességi területét idegenforgalmi idényben jelentős leterhelés
jellemző. A kiemelt rendezvények mellett részt vettünk a 35 település közösségi életében
jelentkező nagyszámú rendezvények zarándoklatok, falunapok, felvonulások, bálok
felügyeletében.
Fontos eseményeink a teljesség igénye nélkül: Őrbottyánban a Harangok Napja, különböző
falunapok, valamint a vadásznapok ősszel.
A különböző rendezvények Vácon a Madách Imre művelődési központban, Vörösházban, a
Március 15. téren, a Püspöki palotában, a Konstantin téren, a Dunakanyar színházban, és a
Duna-parti zenepavilonnál. Számos futóversenyt, illetve autóversenyt biztosítottunk.
Biztosítottuk továbbá a piacok közterületi rendjét is. Említést érdemelnek még a
sportrendezvények is.
Jelentős rendezvényünk volt a V4 fesztivál, melynek közterületi részét sikeresen biztosítottunk.
Kiemelkedő rendezvényünk több tízezer vendég részvételével minden évben a július hónap
végén 3 napon át tartó Váci Világi Vigalom. 2018. évben a Vigalom biztosítását szintén
eseménymentesen, közbiztonsági és közlekedésrendészeti szempontból sikeresen hajtottunk
végre.
A rendezvénybiztosítások szervezésénél, lebonyolításánál minden esetben szoros
együttműködés került kialakításra a szervezőkkel és a biztosításban közreműködő más
személyekkel, szervezetekkel. A kulturális, a nemzeti ünnepekhez kapcsolódó és egyéb
rendezvények biztosításában is közreműködtek a helyi polgárőr szervezetek és az
önkormányzatok. A feladatok végrehajtásába egyre nagyobb számban kerültek bevonásra a
települések közterület-felügyelői is.
Az idegenforgalmi szempontból kiemelt területek ellenőrzése magas szinten valósult meg.
Rendkívüli eseményre nem került sor.

4. A körzeti megbízottak helyzete, értékelése.
Évek óta nagy hangsúlyt fektetünk a KMB szolgálat stabilitásának megőrzésére,
hatékonyságának növelésére
A kapitányságon rendszeresített 27 körzeti megbízotti státusz fel van töltve. A helyi
sajátosságokra figyelemmel megállapítható, hogy a KMB állomány jelentős része klasszikus
területfelelősi szolgálatot tudja végezni. Rendkívül jó az önkormányzatokkal a kapcsolatuk,
amely abban is tetten érhető, hogy az önkormányzatok (anyagi lehetőségeikre tekintettel)
irodahelyiség biztosításával is segítik a település rendőrének munkáját.
Az iskola rendőr program keretében az általános iskolában folyamatos előadásokat tartanak,
ahol többek között felhívják a figyelmet a biztonságos közlekedésre, az alkohol, a dohányzás,
valamint a különféle kábítószerek veszélyeire.
A körzeti megbízottak lehetőség szerint szolgálatuk 75 %-át közterületen töltik.
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5. Igazgatásrendészeti tevékenység
V/1. Szabálysértés
A szabálysértési eljárások száma az elmúlt évhez képest emelkedő tendenciát mutat. A 2017es évben 1134 db eljárás, míg 2018. évben összesen 1328 db eljárás indult. Ez 194-el volt több,
mint az előző évben.
Összesen 1360 főt marasztaltunk el. Ebből 10 fő volt külföldi személy, ami nem mutatott
emelkedést az előző évhez képest. A fiatalkorú eljárás alá vontak szám 43 volt, mely a tavalyi
és az azt megelőző évet figyelembe véve folyamatos emelkedő tendenciát mutat. A feljelentés
elutasításának lehetőségével hatóságom összesen 19 esetben élt, jellemzően szabálysértés
hiánya miatt. Az előző évekhez képest hasonlóan a szakmai színvonalat továbbra is igyekeztünk
megtartani. Év végén 5,1 % volt a folyamatos szabálysértési ügyek száma, 34,2 nap volt az
átlag eljárási napok száma, a megyei átlag 23,8 nap. A meghallgatás nélküli ügyek átlagos
eljárási ideje 20,4 nap, e tekintetben a megyei átlag 17,4 nap. A meghallgatás tartásával
lefolytatott ügyek átlagos eljárási ideje 44 nap volt, mely a megyei átlag alatt van.
Általános ügyek:
Különösen sok feladatot ad a más szabálysértési hatóság megkeresésére történő meghallgatás
teljesítése, mely 2018-ban 286 db volt. Az előadók leterheltségét ez továbbra is jelentősen
növeli, mivel a saját eljárásainkban is sokkal több bizonyítási eljárást kell lefolytatni a korábbi
évekhez képest, az ún. egy mozzanatos, határozatos ügyek száma egyre csökken.
Jogerős döntések:
Az elmarasztalás során összesen 81 esetben alkalmaztuk figyelmeztetést, 787 fővel szemben
összesen 31.530.000 Ft pénzbírságot szabtunk ki, az egy főre eső átlagbírság 40.063 forint volt,
mely kevesebb, mint az előző évben. 27 személlyel szemben alkalmaztunk elkobzást. A 2018as évben 435 ügy került megszüntetésre. Ebből 9 esetben elévülés miatt került sor a
megszüntetésre, ami 3-al több, mint 2017. évben. 324 esetben az elkövető ismeretlen volta, 51
esetben szabálysértés hiánya miatt, 40 esetben bizonyítottság hiánya miatt került sor a
megszüntetésre. 6 esetben tettük át az ügyet büntetőeljárásra, közigazgatási eljárásra történő
áttételre nem került sor.
Összesen 19 meghallgatás iránti kérelmet nyújtottak be hatóságunkhoz, ami jelentős csökkenést
mutat az előző évhez képest. Ennek oka, hogy emelkedett a meghallgatások száma, így az
eljárás alá vont személyek, már a döntés meghozatal előtt nyilatkozatot tehetnek a
szabálysértésről, valamint az anyagi- és szociális helyzetükről.
Kiemelt közlekedési tényállások:
Összesen 427 főt vontunk eljárás alá kiemelt közlekedési szabálysértés miatt mely 8 fővel
kevesebb az előző évhez képest. Tavalyi évben összesen 243 baleset miatt folytattunk eljárást,
ami 6-al több, mint 2017. évben. 81 esetben az anyagi kár mellett könnyű sérülés is történt,
mely 5-el kevesebb az előző évhez képest. Kizárólag anyagi kárral járó baleset összesen 162
volt, amely kismértékű emelkedést mutat 2017. évhez képest. A közlekedési szabálysértésekkel
összefüggésben, alapdöntésben 135 esetben alkalmaztuk a járművezetéstől eltiltást, mely 5-el
több, mint 2017-ben.
A balesetek legfőbb okai – az előző évekhez hasonlóan – az elsőbbség meg nem adása a
figyelmetlen vezetés valamint nem az út- és látási viszonyoknak megfelelően történő
közlekedés
A balesetes ügyekben törekszünk arra, hogy a határozat hozatalra meghallgatást követően
kerüljön sor.
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Végrehajtás:
Az elmúlt évben 31.530.000 forint bírságot szabtunk ki szabálysértési eljárásban, melyből
27.060.000 forint emelkedett jogerőre. A bírság önkéntes megfizetésével 13.590.000 forint
folyt be, ami emelkedés az előző évhez viszonyítva. Szabálysértési eljárásban mindössze 18 fő
váltotta meg a kiszabott pénzbírságot közérdekű munkával, összesen 1.180.000 forintot
dolgoztak le. Elzárás kitöltésével a pénzbírságot nem váltották meg.
A bíróság 2018. évben 206 esetben hozott végzést a pénzbírság elzárásra történő
átváltoztatásáról. 138 esetben került sor ennek nyomán elővezetés elrendelésére, mely 72
esetben volt sikeres, mivel a szabálysértést elkövető személy BV Intézetbe került elszállításra
vagy az elővezetés során a pénzbírságot megfizette.
Körözés elrendelésére 2018. évben 66 esetben került sor. 34 esetben a körözött személy
elfogásra került, melyet követően a bírság befizetésre került, vagy a körözött személy BV-be
szállítása megtörtént. A 2018. évben elrendelt körözésekből az év végére 5 még aktív volt, 27
esetben a pénzbírság befizetésre került, miután a körözés elrendelése a körözött személynek a
tudomására jutott. A végrehajtás a körözés lehetőségével már el tudja érni a kívánt eredményt.
A fizetés alól a szabálysértést elkövető személyek már nem tudják kivonni magukat, mivel a
körözés elrendelését követően – az elévülési időn belül - bárhol és bármikor elfoghatók, nincs
olyan időkorlát, mint az elővezetések végrehajtása során. A pénzbírság adók módjára történő
behajtását 14 esetben rendeltük el. Erre csak akkor kerül sor, ha a pénzbírság elzárásra
átváltoztatásakor vagy azt követően elzárást kizáró körülményt állapítunk meg. Amennyiben
az elmarasztalt személy elzárást kizáró körülményt jelez, annak fennállása ellenőrzésre kerül.
52 ügyben terjesztettek elő részletfizetési kérelmet, az eljárás alá vont személyek.
Méltányossági kérelmet 2018. évben nem nyújtottak be hatóságomhoz.
Helyszíni bírság végrehajtása:
A helyszíni bírságok végrehajtásával kapcsolatos adminisztratív feladatok igen nagy terhet
jelentenek a napi ügyfeldolgozásban, tekintettel arra, hogy a teljes végrehajtást egy fő
közalkalmazott végzi. 2018-ban 1070 HB végrehajtás került iktatásra.
V/2. Engedélyügy:
Az Igazgatásrendészeti Osztály feladata közé tartozik az engedélyügyek intézése, ami a
fegyverügyek, a személy- és vagyonvédelemi, magánnyomozói, figyelmeztető jelzések
engedélyezését és e tevékenységek ellenőrzését jelenti. A pirotechnikai anyagok
felhasználásának és forgalmazásának bejelentési kötelezettségével kapcsolatos ügyintézés a
helyi rendőri szerv hatáskörébe tartozik, ezzel összefüggésben hatóságomnak ellenőrzési
feladatokat is végre kell hajtania. Az engedélyügyi területen 2018. évben bevezetésre került az
elektronikus ügyintézés, mely a magánszemélyek részére lehetőség, a vállalkozók és
vállalkozások részére pedig kötelezettség. Az elektronikus ügyintézés az év folyamán
folyamatosan nehézséget okozott az ügyfeleknek, még jelenleg is nehezen tesznek különbséget
a kérelmek beadási módjai között, különös tekintettel az ügyfélkapu és a cégkapu közötti
különbségre. Tapasztalatunk szerint az elektronikus ügyintézés az év vége felé, a bevezetéstől
számított majd egy év elteltével sem vált készségszintűvé az ügyfelek körében.
Fegyver:
Területünkön vadászati célból 2683 db sörétes és 3109 db golyós és 411 db kisgolyós fegyvert,
sport célból 472 db fegyvert, valamint önvédelmi célból 452 db gáz-riasztó fegyvert tartunk
nyilván, melyek 1834 tulajdonos kezében vannak. Az engedélyügyi eljárások során 2018.
évben 417 esetben kértünk tároló hely ellenőrzést. Az illetékességi területünkön 1 lövész klub,
és 1 lőtér működik. Az év folyamán mind a lövészklub, mint a lőtér 2 alkalommal került
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ellenőrzésre, melyek során hiányosság, probléma nem merült fel. Társas vadászat ellenőrzésére
25 esetben került sor a közrendvédelmi állomány bevonásával, ez 5-tel több, mint 2017-ben.
Intézkedést nem kellett alkalmazni egyik esetben sem.
Pirotechnika:
A szakterületen 10 esetben jelentették be pirotechnikai termék felhasználását hatóságunknál,
ezek ellenőrzése során szabálytalanság nem került megállapításra. A tavalyi évben 5 esetben
ellenőriztünk forgalmazást, ebből mind az év végi ideiglenes tároló hely ellenőrzése volt. Az
ellenőrzések során hatóságom hiányosságot nem tárt fel, elkobzásra nem került sor.
V/3. Személy és vagyonőri, magánnyomozói engedélyezés:
A szakterület döntő többségét a vagyonőri igazolványok kiadása teszi ki. Működési engedély 2
eseten, személy-és vagyon védelmi igazolvány 8 esetben került visszavonására. Összesen 1627
db vagyonőri, 18 db magánnyomozói, 12 db vagyonvédelmi rendszer tervező- szerelő, valamint
11 db vagyonvédelmi rendszerszerelő igazolványt tartunk nyilván. Jelenleg 21 egyéni és 55
társas vállalkozás működik illetékességi területünkön
A közrendvédelmi állomány bevonásával 185 személy- és vagyonőr került ellenőrzésre. A
szakterületen az elmúlt évben felügyeleti bírság kiszabására nem került sor, szabálysértési,
illetve büntetőeljárást nem kezdeményeztünk.
Figyelmeztető jelzés:
A figyelmeztető jelzések engedélyezésével összefüggő feladatok során 2018-ban 2 esetben
adtunk ki engedélyt, elutasításra nem került sor. Hatóságunk területén jelenleg 7 érvényes
engedélyt tartunk nyilván.

6. Bűn és baleset -megelőzés
A Váci Rendőrkapitányság nagy hangsúlyt fektet a bűnmegelőzés mind szélesebb körben
történő megvalósulására. 2018. évben is 2 fő Iskolai Bűnmegelőzési Tanácsadó (melyből az
egyikőjük ellátja Drogprevenciós összekötői feladatokat is) látott el szolgálatot a
rendőrkapitányságon. Továbbá 1 fő függetlenített bűnmegelőzési előadó látja el feladatát,
összevontan az áldozatvédelmi feladatokkal.
2017. július 01-től függetlenített balesetmegelőzési előadó került kinevezésre a
Rendőrkapitányságra.
A bűn- és baleset megelőzési előadók szoros együttműködésben látták el feladatukat, a
végrehajtandó programokat egyeztették, amennyiben lehetőség engedte, akkor a két
tevékenységet összekapcsolva, egymásra építve hajtották végre.
Jelenleg ifjúság védelmi célból folyamatban van az Ovi-Zsaru, a DADA, valamint az IBT
program. Vagyon védelmi célok megvalósulása érdekében a bűn- és baleset megelőzési
előadók folytatták a BikeSafe programot, évente több alkalommal is részt vett a kapitányság a
"Házhoz megyünk" programsorozatban, valamint az időskorúak kortárssegítő programja
keretében is több előadás került megszervezésre. A központilag indított programokon kívül a
megelőzési előadók – a lehetőségekhez mérten - részt vettek a városi rendezvényeken,
falunapokon, ahol közvetlenül szólították meg a lakosságot.
A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megvalósulása érdekében a Rendőrkapitányság
törekszik a jelzőrendszeri tagokkal minél hatékonyabb együttműködést kialakítani. Ennek
keretében napi kapcsolatban áll az áldozatvédelmi referens a kapitányság illetékességi területén
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működő két járási hivatal (Szob, Vác) gyámügyi osztályaival, valamint Család- és
Gyermekjóléti Központjaival, valamint a területen működő gyermekjóléti szolgálatokkal.
Az ifjúságvédelem másik sarokkövét a Váci Tankerületi Központtal kialakított jó
munkakapcsolat, valamint az általános- és középiskolákban jelenlevő IBT és DADA oktatóktól
érkező információk adják.
A bűnmegelőzési előadó a tárgyév során előadásokat tartott a végrehajtó – bűnügyi és
rendészeti - állomány részére a gyermekeket érintő bűncselekmények kezelésével, szükséges
jelzések adásával kapcsolatban.
2018. évben az általános iskolák egyedi felkérésére, bűnmegelőzési témában, a bűnmegelőzési
előadó által összesen 57 előadás került megtartásra 1.529 diák részére. A felkérések többsége
internet biztonsági előadás, drogprevenciós előadás, valamint a törvényekre, jogszabályokra
felhívó előadás megtartására érkezik, de egyre gyakoribb az iskolai- és internetes zaklatás
megelőzését célzó programra történő felkérés is. Az internet biztonsági előadások a "Kiút a
világháló útvesztőiből" internet biztonsági program keretében történnek. A bűnmegelőzési
előadó a programhoz kapcsolódó képzés 4 modulját elvégezte.
DADA program továbbra is folyamatos a Váci Rendőrkapitányságon. Jelenleg 2 általános
iskolában (a Váci Földváry K. Általános Iskolában, valamint a Fekete I. Ált. Iskola
Vámosmikolai Tagiskolájában) van folyamatban. A Földváry K. Ált. Iskolában 2017/18-as
tanévben összesen 9 osztályban (4 évfolyamon) folyt a program. 2018/19-es tanévben
ismételten 9 osztállyal folytatódott a megkezdett munka. A Vámosmikolai Általános Iskolában
előzetes egyeztetés alapján 5 évfolyamon (összesen 5 osztályban) folytatódott a program. Az
iskolákkal történt egyeztetés szerint havi egy alkalommal tart foglakozásokat a DADA oktató.
Mind két iskolában a bűnmegelőzési előadó a DADA oktató. A foglalkozások minden esetben
az ORFK és az NBT által biztosított tematika alapján zajlanak. A 2018. év II. félévében, a
"Mission Possible" pályázat keretében megrendezett három napos élménypedagógiai képzés
tapasztalatait beépítve a foglalkozások tovább színesedtek.
A kapitányság bűnmegelőzési előadója a programtól függetlenül szervezett a nyári időszakban
előre meghirdetett helyszíneken BikeSafe regisztrációs lehetőséget, melyet minden alkalommal
egybekötött a vagyonvédelmi információs pont felállításával. 2018 nyarán 3 alkalommal került
sor ilyen önálló vagyon védelmi pont telepítésére. Ezen felül a bűn- és baleset megelőzési
előadók meghívás alapján részt vettek az önkormányzatok által szervezett sport napokon,
falunapokon, ahol a már ismertetett módon információs pont került felállításra.
Az időskorúak kortársképző programja keretében a bűnmegelőzési előadó rendszeresen tartott
előadásokat, célzottan az idősebb generáció tagjainak is. A programnak fő gerincét a Váci
Nyugdíjas Klub és Nappali melegedő képzi, ahol a bűnmegelőzési előadó szóbeli megállapodás
alapján havi - kéthavi rendszerességgel tartott előadásokat. Immár hagyományossá vált a
rendőrkapitányság adventi megelőzési programja, melynek keretében a 60 éven felüli
korosztály részére komplex átfogó megelőzési előadás került megszervezésre, melyben a
bűnmegelőzési előadón kívül részt vett a baleset megelőzési előadó, valamint a Váci
Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági Osztálya is.
Az iskolák visszajelzése alapján a drogprevenció fontos és szükséges. Egyre több felkérés
érkezik általános- és középiskoláktól prevenciós előadások megtartására. A drogprevenciós
összekötő tiszthez 2018 évben összesen 10 jelzés érkezett és összesen 8 szülői értekezletet
tartott a témával összefüggésben. A kábítószer prevenció érdekében nagy segítséget jelent a
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Váci Rendőrkapitányság munkájában a Váci Fegyház- és Börtön, mely havi egy alkalommal
fogad 1 középiskolás osztályt, ahol a belátogató fiatalok részére szabadságvesztésüket töltő,
részben drogproblémáik miatt bűnelkövetővé váló személyek tartanak szemléletes
drogprevenciós előadást.
Drogprevenció tekintetében együttműködő partnere a rendőrkapitányságnak a Váci
Polgármesteri Hivatal, is több programot szervezett a Rendőrkapitánysággal szoros
együttműködésben. Ilyen program a KEF nyári tábora, valamint az évi rendes központi
előadása, melyet általános iskolás gyerekek részére szervez meg.
A családon belüli erőszak helyzete, áldozatvédelem
Jó és hatékony kapcsolat alakult ki az illetékességi területünkön lévő jelzőrendszeri tagokkal
(gyermekjóléti és családsegítő szolgálatokkal, gyámhatósággal és gyámhivatalokkal, kirendelt
eseti gondnokokkal, valamint a pedagógusokkal és házi orvosokkal.
Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk az áldozatvédelemre, soron kívül kitöltésre és
megküldésre kerülnek a gyermekjóléti szolgálatok felé az adatlapok. Ezekre reagálva egyre
több esetben jeleznek vissza az illetékes hatóságok a jelzésünkre megtett intézkedéseikről.
Az értékek, a tulajdon védelmének fontosságát hangsúlyoztuk és erre a feladatra bevontuk a
helyi középiskolák diákjait is közösségi szolgálat keretén belül melynek során, a strandon és
a Tesco parkolóban terítettek szét általuk tervezett és készített megelőzési szóróanyagot.
Az év végi ünnepek időszakában, a nagyáruházakban és piacokon szervezetünk megerősítő
gyalogos szolgálatokat.
Bűnmegelőzési tanácsadók tevékenységének rövid ismertetése.
A Közrendvédelmi és Határrendészeti osztályon 2 fő Iskolai Bűnmegelőzési Tanácsadó teljesít
szolgálatot. 2018. szeptember 01-től immáron 6 váci középiskolával van érvényes
együttműködési megállapodásunk. Az együttműködés keretében – tekintettel a hatályos ORFK
utasításokra – éves munkatervet is készítettünk. Ezekben került aktualizálásra, hogy az adott
iskolában mely témakörben – az osztályfőnöki órák keretében – tartunk bűnmegelőzési,
felvilágosító, figyelemfelhívó, tanácsadó órákat.
A Váci Büntetés Végrehajtási Intézetétben 2016 éven elindított együttműködési megállapodás
keretében szervezett BV. látogatásokat egy jóvátételi program keretében megtartott előadással
kiegészítve tovább folytattuk. A BV elítéltjei bűnmegelőzési és drog-prevenciós előadást
tartanának, akár az iskolákban is.
A tanácsadók folyamatosan tartják a kapcsolatot a társszervekkel, ezen belül kiemelten a Váci
Járási Gyámhivatal vezetőjével és munkatársaival.
A Szociális Szolgáltatások Háza (magába foglalja a nevelési tanácsadókat, iskola
pszichológusokat, iskolaorvosokat, védőnőket) szervezettel a tanácsadók kapcsolatot tartanak.
Az információ csere, és a tapasztalatok megosztása naprakész. A szülői visszajelzés pozitív.
Az elmúlt évben a közösségi szolgálat (kötelező 50 óra) tekintetében az illetékességi
területünkön 8, míg illetékességi területünkön kívül 2 (budapesti és szobi szakgimnázium)
összesen 10 középiskolával kötöttünk együttműködési megállapodást. A megállapodásban
foglaltak szerint közvetlen partnerként működtünk közre. A nyári programban kiemelt
hangsúlyt fordítottunk a pszichoaktív szerek káros hatásaira, az internetes zaklatás, családon
belüli erőszak, lopás, garázdaság témakörökre. Ennek során elméleti oktatást, illetve
rövidfilmeken keresztüli bemutatókat tartottunk. A diákok lopás és gépkocsi feltörés
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vonatkozásában szórólapot készítenek, melyet Vác város különböző frekventált területein
osztanak szét. A bevont diákok száma – iskolai honlapon, helyi újságban, iskola vezetőin
keresztüli tájékoztatást követően – 64 fő volt. Heti bontásban 12-16 fő. Hétfőtől-péntekig
09.00-12.00 óra között.

7. Együttműködés
VI/1. Együttműködés a helyi önkormányzatokkal
Az önkormányzatok továbbra is a legfontosabb stratégiai partnereink a feladataink ellátása
során, a velük való kapcsolattartásnak kiemelt figyelmet szentelünk. A tárgyévben is megvoltak
azok a fórumok, ahol a rendőrség és az önkormányzatok meg tudták vitatni a helyi közrend,
közbiztonság aktuális kérdéseit. Részt veszünk valamennyi közmeghallgatáson, lakossági
fórumon vagy falugyűléseken is. Mind a 35 önkormányzattal kiváló kapcsolatot ápolunk ennek
az is az eredménye, hogy 2018-ban valamennyi képviselő testület a beszámolót egyhangú
igennel fogadta el.
A tavalyi évben is sor került a települési önkormányzatokat érintő online kérdőíves felmérésre
melynek eredményeképpen 4,38 átlagot értünk el.
Az önkormányzatok jegyzőit és más gazdasági szervezetek vezetőit tájékoztattuk, a 2012. évi
CXX. törvény előírásaira mely szabályozza az állami és önkormányzati alkalmazásban álló
közszolgálati tisztviselők és közalkalmazottak, valamint, egyéb foglalkoztatási jogviszonyban
álló rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységét, foglalkoztatását. A rendészeti
feladatokat ellátó személyek által alkalmazott kényszerítő eszköz használatáról nem érkezett
bejelentés, ezért azzal kapcsolatos kivizsgálás nem történt. A rendészeti feladatokat ellátó
személyek intézkedései ellen panasz nem volt így kivizsgálására nem került sor. A Váci
Rendőrkapitányság által szervezett akciók során valamint a közös szolgálat alkalmával igénybe
veszi a speciális ismeretekkel rendelkező rendészeti feladatokat ellátó személyeket.
VI/2. Együttműködés a polgárőrséggel
Kapitányságunk vonatkozásában elmondható, hogy a polgárőr szervezetekkel és azok
tagságával az együttműködés jó színvonalú.
A Váci Rendőrkapitányság illetékességi területén található 35 település közül 20 településen
23 polgárőr egyesület működik. Vácott, Kismaroson és Verőcén két egyesület is működik.
Jelenleg 23 polgárőr egyesülettel van hatályos együttműködési megállapodásunk.
Az elmúlt év során a polgárőr szervezeteket továbbra is bevontuk a fokozott ellenőrzésekbe,
valamint az időskorúak sérelmére elkövetett erőszakos bűncselekmények megelőzése
érdekében történő feladatok végrehajtásába is. Tanévkezdéskor egy hónap időtartamban
bevontuk a gyalogátkelőhelyeknél a gyalogosok biztonságos átkelésének biztosításába. A
polgárőrségek jelentős számban vettek részt rendezvények biztosításában.
A tanya program végrehajtásában a polgárőrségek aktívan közreműködnek. A polgárőrök
munkájuknak köszönhetően több sikeres felderítés is történt.
Részt vettek az önkormányzatok által szervezett helyi kulturális- és sportrendezvények
biztosítási feladatainak végrehajtásában, továbbá bűn- és baleset-megelőzési tevékenységet
folytattak, közreműködtek figyelőszolgálatokban és járőr szolgálatokban is. Nagy segítséget
jelentettek az állami ünnepek kapcsán tartott megemlékezések, a turisztikai jellegű
rendezvények biztosításában.
A 2018. évben összesen 1667 alkalommal, 14968 órában, 3783 polgárőr látott el közös
szolgálatot a rendőrökkel.
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A VSZC Király Endre Szakgimnázium ás Szakközépiskola 40 fő Rendészeti szakos tanulója
június-július hónapban, ifjú polgárőrként segítette a polgárőrségek és a rendőrség munkáját
nyári szakmai gyakorlata során.
VI/3. Együttműködés a bírósággal, ügyészséggel
A Váci Járási ügyészséggel kialakított kapcsolat évek óta kiegyensúlyozott és eredményes,
köszönhetően az előadó ügyészek és a nyomozók közötti napi szintű – telefonos vagy
személyes megjelenésen alapuló – konzultációnak.
Általánosságban elmondható, hogy a közlekedésrendészeti nyomozó szervek kapcsolata az
ügyészségekkel szintén folyamatos, jól működő szakmai kapcsolat.
A személyi szabadságukban korlátozott személyek vonatkozásában végrehajtott ügyészi
ellenőrzések kapcsán folyamatos a koordináció.
A Váci Járásbírósággal kialakított kapcsolat évek óta példaértékű és az elmúlt években tovább
erősödött főleg az elzárással is sújtható szabálysértések terén történő együttműködés kapcsán
is.
VI/4. Egyéb együttműködések (civil szervezetk, más rendvédelmi szervek)
Illetékességi területünkön kiváló kapcsolatot tartunk fenn az egyéb rendvédelmi szervekkel.
Külön kiemelést érdemel a Váci és Márianosztrai Büntetés-végrehajtási intézet. Hatékony az
együttműködés a Katasztrófavédelemmel. Jó a kapcsolat minden olyan civil szervezettel mely
közvetlen vagy közvetett módon segíti a kölcsönös munkavégzést.
A Váci Rendőrkapitányság a mindennapi munkája során az alábbi civil szervekkel működik
együtt
- Illetékességi területünkön található polgárőr egyesületek, települési őrök, mezőőrök,
horgászegyesületek, halőrök, vadásztársaságok
- Illetékességi területünkön található 35 önkormányzat polgármestereivel, képviselőivel,
igazgatási szerveivel
- Illetékességi területünkön található nemzetiségi, kisebbségi önkormányzatokkal, Váci és
Szobi járási hivatallal, kistérségi társulásokkal
- Oktatási intézményekkel, civil szervezetekkel, családsegítő szolgálatokkal, Ipoly Erdő Zrt.
erdészeivel, és a Duna – Ipoly Nemzeti Park természetvédelmi őreivel
- Váci Baleset megelőzési Bizottság, Nemzeti Közlekedési hatóság, Magyar Közút Kht. Váci
Üzemmérnökség, Volánbusz
- Helyi írott, elektronikus média, Kutató, mentő egyesületek
A nemzetközi rendőri együttműködés
A Váci Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Határrendészeti Osztály Határrendészeti
Alosztály állománya a közös határ menti járőrszolgálat keretében szlovák és magyar területen
egyaránt teljesített szolgálatot a szlovák kollégákkal.
Tovább folytattuk a migráció visszaszorítására érdekében a szlovák vasútrendészettel Budapest
Keleti pályaudvar és Szob között közlekedő nemzetközi vonatokon is végeztünk közös
ellenőrzéseket.
Az együttműködést mindkét fél eredményesnek ítéli meg.
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III. Összegzés, kitűzött feladatok 2019 évre
- A helyi bűnözési struktúra, illetve az új típusú elkövetési módszereket figyelembe vételével a
bűnügyi eredményességi és felderítési mutatók megtartása, javítása ennek érdekében a humán
hírszerzés és titkos információ gyűjtés széles körben történő kihasználása.
- Fő feladat az átlagos nyomozási határidők tovább csökkentése.
- Az állampolgárok biztonságérzetét leginkább befolyásoló bűncselekmények megelőzése, a
bűnmegelőzési munka szélesítése, ennek érdekében a bűnügyi és rendészeti szolgálati ágak
közötti együttműködés erősítése a kialakított feladatterv alapján
- Az állomány intézkedési aktivitásának növelése
- Mind a rendészeti mind a bűnügyi területen az elvárt eredményesség elérése.
- Migrációs ellenőrzések intézkedési aktivitásának tovább folytatása a határrendészeti munka
hatékonyságának további növelése, ezen a területen a bűnügyi érzékenység fokozása, az
állomány ismereteinek fejlesztése
- A személyi sérülésessel járó közúti közlekedési balesetek számának csökkentése baleset
megelőzés és rendőri tevékenység biztosításával. A gyalogosok és kerékpárosok baleset
megelőzési programjának teljesítése
- 2019 évi Európa parlementi illetve helyi önkormányzati képviselő választással összefüggő
feladatokra felkészülés, eredményes végrehajtás.
- Felkészülés a 2019 évben várható schengeni ellenőrzésre
- Váci Rendőrkapitányság épületének korszerűsítése, felújítása

Vác, 2019. március 27.

Tisztelettel:
Latorovszky Gábor r. alezredes
rendőrségi tanácsos
kapitányságvezető

19

PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
VÁC KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

Jóváhagyom:
Budapest, 2019. ……………..

Branyiczky Márk tű. ezredes
tűzoltósági tanácsos
igazgató

BESZÁMOLÓ
VÁC HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG
2018. ÉVI TŰZVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Felterjesztem:
Vác, 2019. április 8.
Meskó László tű. ezredes
kirendeltség-vezető

Készítette:
Vác, 2019. április 8.

Juhász Károly tű. őrnagy
tűzoltóparancsnok

Tartalom

I.

Bevezetés ...............................................................................................................................3

I.1.

Az elvégzett feladatok .......................................................................................................... 4

I.2.

A vezetői-irányítói munka ................................................................................................... 4

II.

A tűzoltásokról és műszaki mentésekről ............................................................................ 5

II.1.

A tevékenység számokban ................................................................................................... 5

III.

Vonulási adatok a tárgyévben .............................................................................................. 7

III.1.

Önkormányzati tűzoltóság tevékenysége ........................................................................... 7

III.2. Tűzesetek, műszaki mentések jellemzői ............................................................................. 8
III.3.

Kiemelkedő káresetek .......................................................................................................... 8

III.4. Események megoszlása települések szerint ........................................................................ 9
IV.

Szakmai felügyeleti tevékenység, ellenőrzések .................................................................. 10

V.

Az állomány képzése, képzettsége ...................................................................................... 11

VI.

Tűzvédelem, tűzmegelőzési feladatok ............................................................................... 12

VII.

Működési területen található ÖTE-k értékelése ................................................................ 13

VIII.

Polgári védelmi feladatok ellátása ...................................................................................... 13

IX.

Gyakorlatok ......................................................................................................................... 16

X.

Ügyelet, híradó, informatikai tevékenység ........................................................................ 17

XI.

Együttműködések tapasztalatai .......................................................................................... 17

XII.

A HTP működésének tárgyi feltételei ................................................................................ 18

XIII.

Sporteredmények ................................................................................................................ 19

XIV.

Összegzés............................................................................................................................. 19

XIV.1. A következő év feladatai .................................................................................................... 20

2

Bevezetés

I.

Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (továbbiakban: Vác HTP) a működési területéhez
tartozó huszonhat település és az ott élő lakosok száma (99.850 fő), valamint a terület (55.000
ha) földrajzi adottságaiból fakadó összetettsége alapján, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság (továbbiakban: Pest MKI), azon belül Vác Katasztrófavédelmi Kirendeltség
(továbbiakban: Kirendeltség) egyik legjelentősebb szervezeti egysége. A Kirendeltség
területét kettéosztja a Duna folyam. Ebből adódóan, az alárendeltségébe tartozó két Tűzoltóparancsnokság (Vác HTP és Szentendre Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság) is jobban
elkülönül, önállóbban folytatja tevékenységét, mint más kirendeltségek tűzoltóságai.
A Vác HTP szakmai felügyelete alá tartozik Vámosmikola Önkormányzati Tűzoltóság
(továbbiakban: Vámosmikola ÖTP), mely kilenc település elsődleges védelmét biztosítja. Vác
HTP működési területén két Önkéntes Tűzoltó Egyesület (továbbiakban: ÖTE) működik,
melyek szakmai felügyeletét szintén a Vác HTP látja el. Nagymaros ÖTE egy régóta működő,
I-es együttműködési kategóriájú megállapodással rendelkező egyesület. Vác ÖTE egy frissen,
2014 évben bejegyzett, jelenleg II-es kategóriájú szervezet. Vác HTP a korábban megalakult
három járási mentőcsoporttal is folyamatos, jó együttműködést alakított ki.
Vác HTP technikai szervezési állománytáblázat szerint 3 gépjárműfecskendő (melyből egy
tartalék), magasból mentő, műszaki mentő, erdőtüzes gépjármű és egy vízszállító
készenlétben tartásáról gondoskodik. Az állomány összetételét tekintve megállapítható, hogy
mind alparancsnoki, mind beosztotti tekintetben rátermettség és nagyfokú szakmai tapasztalat
a jellemző.
A Vác HTP-nek éves szinten nagyságrendileg több mint 550 eseményt kell kezelnie. A
működési területén több jelentős közút és vasútvonal is keresztülhalad, valamint a vízi
közlekedés is nagy forgalmúnak tekinthető. Mindhárom szállítási ágazatban jelentős a
veszélyes áruk szállítása, ami a tűzoltói állomány részéről speciális beavatkozási ismereteket
igényel. A szállított anyagok összetételükben és mennyiségükben is potenciális veszélyforrást
jelentenek. Több, jelentős számú munkavállalót foglalkoztató üzem, oktatási és egyéb
létesítmény is található a működési területen. Tűzoltási és műszaki mentési tervvel 23
létesítmény rendelkezik.
Vác HTP területén jelenleg 1 db küszöbérték alattinak minősülő gazdálkodó szervezet
található. A Naszálytej Zrt., mely saját termékei hűtésére használ ammóniát. A telephelyén a
hűtési rendszerben jelenlévő ammónia mennyisége meghaladja az 1000 kg-t.
Árvízveszéllyel a Duna folyam mentén nyolc település érintett. Szintén árvízveszély alakulhat
ki az Ipoly folyón is, akár egy dunai áradás visszaduzzasztó hatása következtében, mely
további településeket érinthet.
A domborzati viszonyok alapján, a terület megosztottságát jellemzi, hogy magas hegyvidék és
síkság is található a működési területen. A kisebb gyorsfolyású patakok szintén gyakori
feladatot rónak a katasztrófavédelemre.
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2018. év legfontosabb célkitűzése az alapfeladatok (tűzoltás és műszaki mentés)
zökkenőmentes ellátása, továbbá az előzőekben megjelenített, a terület sokoldalú, mind
földrajzi, mind infrastrukturális adottságaiból fakadó katasztrófavédelmi feladatok
(tűzoltósági, polgári védelmi, iparbiztonsági) maradéktalan biztosítása volt.
I.1. Az elvégzett feladatok
A 2018. évre tervezett fő feladatok teljesültek, rendkívüli esemény, veszélyhelyzet nem
alakult ki a Vác HTP működési területén. 2018. év az alapfeladatok ellátása mellett a
megelőzés, a felkészülés éve volt. A számos hatályba lépett új jogszabályt, azok végrehajtási
rendeletét és a belső szabályzókat az állomány megismerte és az abban foglaltakat a
mindennapos munka során hatékonyan alkalmazta. A ciklusos képzés keretein belül az
állomány továbbképzése a hatályos Főigazgatói Intézkedés előírásainak megfelelően
folyamatos. A képzések, kereszt- és továbbképzések, rendkívüli oktatások keretén belül az
állomány felkészült a tűzoltási és műszaki mentési feladatok felszámolására, a katasztrófák
okozta károk elhárítására. A jogszabályi változásokat az állomány minden tagja nyomon
követi, a szükséges ismereteket elsajátítja. Az állomány fizikai állóképessége átlagon felüli,
melyet a megyei és országos rendezésű versenyeken történő kimagasló szereplés is bizonyít.
A fejlődéshez és a szinten tartáshoz szükséges felszerelések, eszközök biztosítottak. A
szakmai és sport versenyeken a kitűzött célokat az állomány teljesítette, a tervezett
rendezvényeinket megtartottuk.
I.2. A vezetői-irányítói munka
2018. szeptember 1-jén személyi változások történtek a Vác HTP vezetésben, melynek
folytán Tót Zoltán tű. őrnagy tűzoltóparancsnok-helyettes kinevezése megtörtént.
A vezetői fórumrendszer a hatályos intézkedésben leírtak alapján kerül végrehajtásra. A napi
pontosításon a Vác HTP törzs állománya (parancsnok, műszaki biztonsági tiszt), valamint a
felvevő szolgálat szolgálatparancsnoka van jelen. A vezetői értekezleten elhangzottak a
csoportértekezleten kerülnek ismertetésre az állomány felé. A heti koordinációk és a havi
parancsnoki vezetői értekezletek rendszeresen, jelenléti íveken dokumentálva megtartásra
kerültek, amin a berendeltek, meghívottak vesznek részt. (Utóbbiról emlékeztetők is
készültek.) A vezetői ellenőrzések tervezése a Havi Naptár- és Ellenőrzési tervben történik,
majd a végrehajtást követően dokumentálásra kerülnek, az ellenőrzések megállapításai. A
feltárt hibák, hiányosságok pótlása és kijavítása folyamatosan történik. A tapasztalatok és
következtetések levonása révén, az ellenőrzések megállapításai tekintetében folyamatosan
javuló tendencia mutatkozik.
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II.

A tűzoltásokról és műszaki mentésekről
2018. évben a Vác HTP készenléti szolgálatot ellátó állománya tűzoltási és műszaki mentési
tevékenységét a hatályos jogszabályok, szabályzatok előírásait betartva végezte, eleget téve
ezzel mind a törvényben megfogalmazott kötelezettségének, mind a lakosság elvárásainak.
A beérkezett jelzéseket (tűzeset, műszaki mentés) az állomány haladéktalanul, legjobb tudása
szerint számolta fel, hajtotta végre. A készenléti szolgálatot ellátó állomány tűzoltási és
műszaki mentési tevékenységére, a munkavégzés hatékonyságára, minőségére panasz, kifogás
nem érkezett.
II.1.A tevékenység számokban
2018. év során a Vác HTP működési területén 304 tűzesetnél és 257 műszaki mentésnél
avatkozott be az állomány. Ezek közül 127 eset téves jelzés, szándékosan megtévesztő jelzés
nem volt, valamint az ügyeletre 25 esetben jelentettek be utólagosan tűzesetet. A tűzeseteket
követően 5 esetben indult tűzvizsgálati eljárás.

Események megoszlása éves bontásban
forrás: saját adat

Esemény

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

Tűzeset

232

236

300

330

304

Műszaki mentés

208

277

263

329

257

Összes eseményszám

440

513

563

659

561

Események megoszlása éves bontásban
forrás: saját adat
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2017.
2018.

Események megoszlása beavatkozás módja szerint
forrás: saját adat

2018. évben 7 alkalommal történt gázvezeték átvágás és 12 esetben szénmonoxid mérgezéssel
összefüggésben avatkoztak be a rajok. Ezek az események, továbbá a kéménytüzek és más
hatósági eljárást igénylő események során a Vác HTP a vonatkozó eljárásrendek alapján
végezte a hatósági cselekmények részfeladatait.

Kimutatás – Műszaki mentések helyszíne
forrás: saját adat
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III.

Vonulási adatok a tárgyévben
III.1. Önkormányzati tűzoltóság tevékenysége
Kirendeltség illetékességi területén működő Vámosmikola ÖTP felügyeletét a működési
terület szerint 2014. július 1-től Vác HTP látja el. Az együttműködési megállapodás a
hatályos Főigazgatói intézkedés alapján került megkötésre és azóta is, ennek iránymutatásai
alapján történik a szolgálatellátás.
Vámosmikola ÖTP beavatkozásai során 52 db káreseményt számolt fel. Ebből 23 esetben
műszaki mentésnél, 32 esetben tűzesetnél avatkoztak be. Téves jelzéshez 7 esetben vonultak.

Vámosmikola ÖTP tevékenysége számokban
forrás: saját adat

Vámosmikola ÖTP jelentős szerepet játszik a környező települések tűzvédelmében (9
település, 6900 fő elsődleges védelmét biztosítják). A szolgálatokat 10 fő főállású és 3
önkéntes tűzoltóval látják el. Minden, a műveleti körzetükben keletkezett káreseményt
önállóan számoltak fel.
Rendelkeznek a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelő felszereléssel és
eszközállománnyal. 2018. évben Vámosmikola ÖTP esetében 25 felügyeleti ellenőrzésre
került sor, amelyből a Vác HTP 18 alkalommal hajtott végre felügyeleti ellenőrzést.
Vámosmikola ÖTP 12 alkalommal tartott helyismereti- és azt követően szituációs begyakorló
gyakorlatot. Ezen túlmenően 6 alkalommal parancsnoki ellenőrző gyakorlat végrehajtására is
sor került.
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III.2. Tűzesetek, műszaki mentések jellemzői
A beavatkozások számában 2018. évben az előző év adataitól eltérően csökkenést
tapasztaltunk. A csökkenésben közrejátszott az a tény, hogy tárgy évben nem volt rendkívüli
időjárási jelenség, viharos erejű szél, vagy nagy mennyiségű lehulló hó. A tűzesetek
számának csökkenése figyelhető meg a tűzesetek számában is. 2018. évben az otthon jellegű
létesítményekben, valamint az erdő és vegetációs területen keletkezett tüzek számában,
szintén csökkenést tapasztaltunk. A csökkenésben nagy szerepe volt a vegetációs területek
ellenőrzésének, valamint a megelőzési, lakosságtájékoztatási tevékenységnek.
A műszaki mentések száma a korábbi évhez képest szintén csökkenést mutat. Vác HTP
működési területén bekövetkezett műszaki mentések számát több időjárási tényező is
befolyásolja. A műszaki mentések számának csökkenése a fakidőlések, viharkárok, valamint a
vízkárokban is megfigyelhető. A Vác HTP működési területén keletkezett viharkárok
felszámolásában a tűzoltóság állománya és technikai eszközei, folyamatosan, a szükséges
mértékben nyújtottak segítséget.
A közlekedési balesetek száma, a személy- és tehergépjármű forgalom folyamatos
növekedése, valamint az M2-es út építése ellenére sem emelkedett 2018. évben. Az M2-es
autóút átépítésének közlekedésbiztonságát erősítette, hogy sebességkorlátozást, valamint
sávszűkítést vezettek be az épített szakasz teljes hosszán. Az autóút kétszer két sávos bővítése
a tervek szerint 2019. évben befejeződik és átadásra kerül. A balesetek számának
alakulásában jelentős szerepet játszottak a közlekedési szabályokban bevezetett szigorítások
és azok következetes betartatása, valamint a fejlett biztonságtechnikai berendezések
alkalmazása. A közlekedésben résztvevő járművek biztonságtechnika, utas- és
ütközésvédelem tekintetében komoly fejlődésen mennek keresztül. Ezen események
felszámolásához történő felkészülés megköveteli a beavatkozáshoz szükséges technikai
eszközpark folyamatos fejlesztését, a meglévő karbantartását, valamint a végrehajtó állomány
elméleti és gyakorlati ismereteinek fejlesztését.
III.3. Kiemelkedő káresetek
2018. évben Vác HTP működési területén 2 esetben volt kiemelkedő, III-as riasztási fokozatú
káresemény. Vácon a DDC Kft. telephelyén, ahol egy épületben a kemence tüzelőanyaga
gyulladt be. Itt a kiérkező tűzoltó egységek a tüzet 2 mobil vízágyúval, 4 habosított sugárral,
valamint 2 létrasugárral oltották el. A másik tűzeset Szob településen volt, ahol a Szobi Szörp
Kft. telephelyén műanyag rekeszek égtek. A tűzet a kiérkező rajok 5 habosított sugárral
oltották el. Egyik tűzesetnél sem történt személyi sérülés, valamint a lakosságvédelmi
intézkedésre sem volt szükség. A fentieken felül 3 alkalommal volt II-es riasztási fokozatú
káresemény. Az egyik Vácon a DDC Kft. telephelyén történt, ahol egy csarnokban a
felhalmozott fűtőanyag lángra kapott. A tűzet a kiérkező rajok 1 vízágyúval, valamint 4 „C”
jelű sugárral eloltották. Az említett további kiemelt események Göd településhez köthetők.
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A gödi tűzesetek családi házakban keletkeztek, amely során egy építés alatt álló családi ház
tetőszerkezete égett le, valamint egy lakóház padlásterében keletkezett tűz. Ennek a tűznek
kezdeti oltásában a lakók is részt vettek. Az épületből egy idős személy, valamint gázpalack
lett kihozva. Egyik tűzesetben sem járt személyi sérüléssel.
III.4. Események megoszlása települések szerint
Vác HTP működési területéhez 26 település tartozik, melyből 5 Vámosmikola ÖTP műveleti
körzetében található. Ezeken a településeken Vámosmikola ÖTP végzi az elsődleges
beavatkozást, és 2018. évben minden ott keletkező eseményt önállóan számolt fel.
Település
Bernecebaráti
Csörög
Göd
Ipolydamásd
Ipolytölgyes
Kismaros
Kisnémedi
Kemence
Kosd
Kóspallag
Letkés
Márianosztra
Nagybörzsöny
Nagymaros
Penc
Perőcsény
Püspökszilágy
Rád
Szob
Szokolya
Sződ
Sződliget
Tésa
Vác
Vácduka
Váchartyán
Vácrátót
Vámosmikola
Verőce
Zebegény

Tűzeset
5
11
25
0
0
3
1
3
5
2
4
1
3
23
1
3
5
8
8
1
13
3
1
138
4
8
6
13
23
6

Műszaki Mentés
1
11
30
2
1
11
2
5
5
4
2
3
1
12
1
1
0
6
2
6
5
13
0
112
5
6
3
11
14
4

Megjegyzés
Vámosmikola ÖTP

Vámosmikola ÖTP
Vámosmikola ÖTP

Vámosmikola ÖTP

Vámosmikola ÖTP
Vámosmikola ÖTP

Vámosmikola ÖTP

Vámosmikola ÖTP

Vámosmikola ÖTP

Kimutatás – 2018. évi események megoszlása települések szerint
forrás: saját adat
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A fenti táblázatból jól kitűnik, mely településeken jelentősebb a káresetek száma. Ezek első
sorban Vác és Göd települések. Az adatok jól tükrözik, hogy az adott település mekkora
lakosságszámmal, milyen potenciális veszélyforrásokkal rendelkezik (ipar, infrastruktúra,
közlekedés). Természetesen az adatokat torzíthatja egy-egy települést érintő jelentős mértékű
viharkár. Így a fenti adatok minimálisan torzított képet mutatnak. Az eseményszámok mellett
fontos mentő-tűzvédelmi tényező a kiérkezési idő. Azonnali észlelést feltételezve a korai
kiérkezés, amely a kárérték növekedését meg tudja akadályozni.

IV.

Szakmai felügyeleti tevékenység, ellenőrzések
Vác HTP parancsnoka a működési területén lakók élet és vagyonbiztonságát szem előtt tartva
a felügyeleti tevékenység részeként Vámosmikola ÖTP, valamint Nagymaros ÖTE és Vác
ÖTE tevékenységét ellenőrzi. Az ellenőrzések megtartására a vonatkozó szabályzó előírásai
szerint került sor.
Vámosmikola ÖTP szakmai tevékenységét, felkészültségét a Vác HTP parancsnoka havi
rendszerességgel felügyeli. A szakfelügyelet alkalmával többek között a készenlétben tartott
gépjárműfecskendő műszaki állapotát, a rajta elhelyezett szakfelszerelések meglétét
ellenőrizte. Fontos szempont volt a személyi állomány szakmai ismereteinek felmérése. Az
ellenőrzések témakörei az országos ellenőrzési tapasztalatok figyelembevételével kerültek
meghatározásra. Az ellenőrzések minden alkalommal támogató jellegűek voltak, a felmerült
hiányosságok javítására intézkedések történtek.
A végrehajtott ellenőrzések Nagymaros ÖTE vonatkozásában csak kisebb hiányosságokat
tártak fel. A pályázatokon elnyert szakfelszerelésekkel a beavatkozásaiknak minősége
nagyban növekszik. A működésüket vizsgálva a jogszabályi kötelezettségnek eleget tesznek, a
tagok szakmai felkészültsége megfelelő. Ezek alapján az ÖTE alkalmas a közreműködésre a
káresemények felszámolásánál.
A Vác ÖTE ellenőrzése során feltárt hibákat az Egyesület vezetése rövid időn belül javította.
A pályázatokon nyert szakfelszerelések, valamint a támogatásokból beszerzett felszereléseik
nagymértékben segítik közreműködésüket a beavatkozásokban. Az ÖTE egy új fiatal
vezetéssel bír, akik csak most ismerkednek a szakfeladatokkal. A vezetés részéről a
párbeszédre, közös gondolkodásra megvan a hajlam, velük folyamatosak az egyeztetések.
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Göd, ellenőrző gyakorlat
forrás: saját kép
I.
II.

V.

Az állomány képzése, képzettsége
Vác HTP az állomány képzettségének szinten tartásához elengedhetetlen a folyamatos, napi
szintű képzés. Ezeken a képzéseken az ismétlődő tananyagok mellett a tűzoltás, műszakimentés új technikái is ismertetésre kerülnek. Ezek a képzések elengedhetetlenek a gyorsan
váltózó világunkban. A képzések dokumentálását minden esetben elvégeztük a központi
tananyag használatával. Az előadások kivetített PPT formátumban kerültek feldolgozásra. Az
előadásokat nagy gyakorlattal és szakmai tapasztalattal bíró kollégák vezették. Terven felüli
előadások is megtartásra kerültek, melyeket külső előadók, illetve a HTP, Kirendeltség vagy
az Igazgatóság munkatársai tartottak. A meghirdetett továbbképzéseken részt vettünk.
A készenléti szolgálatot ellátó tűzoltók éves kiképzési terv szerint, ciklusos (három hetes
intervallumok) továbbképzéseken vesznek részt szolgálati napjaikon. Egy év során tizenöt
ciklus keretében fejlesztik tudásukat és tartják szinten ismereteiket. Az új végzettségek és
jogosultságok megszerzésére irányuló tanfolyamokon a bejelentettek mindegyike
eredményesen részt vettek.
Az új gépjárműfecskendő kezelésének szakszerű elsajátítása érdekében a szükséges
technikakezelői vizsgákat a kijelölt tűzoltók sikeresen elvégezték. A Pest MKI, valamint a
Pest Megyei Kormányhivatal támogatta a „C” kategóriás jogosítvány ezáltal egy új szakmai
képesítés megszerzését mely az utóbbi időben példaértékű volt.
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VI.

Tűzvédelem, tűzmegelőzési feladatok
Vác HTP tűzmegelőzési, hatósági, prevenciós tevékenység érdekében több hatósági
résztevékenységet végzett, valamint szükség esetén a megfelelő hatóság felé megtörtént az
intézkedés. Az alábbi esetekben végeztünk hatósági résztevékenységeket:
-

Lakossági bejelentés alapján helyszíni szemlék lefolytatása,
szabadtéri tüzek korábbi helyszíneinek ellenőrzése,
tűzcsapok, tüzivíz tároló medencék ellenőrzése,
kéménytűz esetén az eljárási cselekmény megindítása,
szénmonoxid mérgezés esetén az eljárási cselekmény megindítása,
gáz, vagy más közművezeték átvágás esetén az eljárási cselekményben való részvétel,
csapadékvíz elvezető csatornák állapotának helyszíni ellenőrzése,
lakosságvédelmi intézkedések,
közútkezelők szemléje,
kockázati helyszínek felülvizsgálata,
kijelölt befogadóhelyek polgári védelmi eseti ellenőrzése.

A tűzoltói beavatkozások jellemző helyszíneinek vizsgálatával a korábbi évek beavatkozási
tapasztalatai alapján kijelölésre kerültek azok a kockázati helyszínek, amelyek évről-évre
jelentős tűzoltói kapacitást kötöttek le. A területen tapasztaltakról helyszíni jegyzőkönyvek
készültek. Az elmúlt években a kockázati helyszíneken végrehajtott ellenőrzések és a
preventív munka eredményeképpen 2018. év során nagymértékben csökkent az erdő,- és
vegetáció karbantartásának hiányában kialakult tüzek száma.
A végrehajtott gyakorlatok, helyismereti foglalkozások, valamint a káresemények során
fokozott figyelmet fordítottunk a tűzoltási beavatkozással kapcsolatos feltételek
biztosítottságának meglétére (például a megfelelő oltóvíz rendelkezésére állásával
kapcsolatos előírásokra). 2018. évben számos esetben a feltárt hiányosságok megszüntetését
kezdeményeztük a települések vízszolgáltatóival szemben, mely jelentős mértékben
hozzájárult a bekövetkező káresetek hatékony felszámolásához.
2018. évben a Vác HTP-n teljesítették nyári gyakorlatukat a Váci SZC Király Endre
Szakgimnázium és Szakközépiskola rendészeti képzésen résztvevő tanulói. A tűzoltóparancsnokságon a diákok elméleti és gyakorlati ismereteket kaptak.
A BM OKF és a NHKV által indított, a szelektív hulladékgyűjtéssel, a füstérzékelők
használatával és a szilárd tüzeléssel kapcsolatos kampányban Vác HTP is részt vett. A
kampány keretében a parancsnok előadásokat tartott a középiskolákban, valamint lakossági
fórumon vett részt. Vác HTP karitatív szervezeteken keresztül rászoruló családoknak 13 db
füstérzékelőt osztott ki, amiknek a beüzemelésében segítséget nyújtott.
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VII.

Működési területen található ÖTE-k értékelése
A Vác HTP működési területén a tűzoltó egyesületek különböző szintű felszereltségűek,
önálló beavatkozásra jelenleg még nem alkalmasak. Rendszerbe állító gyakorlaton való
részvételüket a közeljövőben nem tervezik. Nagymaros ÖTE 64 esetben vonult, segítséget
nyújtva a hivatásos erőknek.
A 2018. évben kiírt ÖTE pályázaton a nagymarosi egyesület indult, melynek során a pályázott
összeget megkapta. A pályázati összegből szertárának az építését, felújítását végezték el. A
felújított szertár átadása 2018. év végéig még nem valósult meg, ez a jövőben várható.
A 2010-ben alakult Nagymaros ÖTE egy dinamikusan fejlődő egyesület, amelyre a
Dunakanyar négy településének mentő tűzvédelmében jelentős szerep hárul jelenleg és a
jövőben is. A sikeresen pályázás eredményeképpen megoldottá válik a szer fűtött helyen
történő tárolása. Jelenleg a gépjármű fűtetlen helyen történő tárolására van mód, ezért a szer
víztelenítése szükséges a téli időszakban. A szertár kialakítása után télen is vonulhatnak fűtött
szertárból, és nem kell vízteleníteni a szert.
Vác ÖTE szintén nem vállalt önálló beavatkozást, a 2018-as év számukra a felkészülés éve
volt. Felszereléseiket fejlesztették, beszereztek járműveket, valamint felszereléseket, hogy a
hivatásos erőknek hatékony segítséget tudjanak nyújtani. Ehhez a Vác HTP minden segítséget
megad. A szakmai tapasztalatok átadására az egyeztetések és gyakorlatokon történő együttes
részvétel alkalmával került sor. Az ÖTE elnökével és parancsnokával a kapcsolattartás napi
szintű. A továbbképzési tevékenységet oly módon segítette a Vác HTP, hogy a rendelkezésére
álló oktatási anyagot a felmerülő igényeknek megfelelően biztosította. A jogszabályban előírt
ellenőrzéseket időben végrehajtotta, ezzel is segítve a törvényi előírásnak megfelelő
működést. 2017. évben az ÖTE átfogó ellenőrzése megtörtént, a felmerült hibák,
hiányosságok megszüntetésére intézkedés történt.
Vác HTP a jövőben is megad minden segítséget az egyesületek működéséhez és törekszik a
szakmai színvonal emelésére. Lehetőséget biztosítunk az elméleti oktatásokon és a gyakorlati
foglalkozásokon történő aktív részvételre, a hatályos jogszabályi környezet megismerésére és
betartási kötelezettségére.

VIII.

Polgári védelmi feladatok ellátása
Minden embernek joga van az élethez és a személyi biztonsághoz, a környezetében lévő
veszélyek megismeréséhez, a védekezési szabályok elsajátításához, de egyúttal kötelessége,
hogy közreműködjön a katasztrófák elhárításában is. Ezt az elvet szem előtt tartva, valamint
az önvédelmi képesség fokozása érdekében új alapokra helyeztük és kiszélesítettük a
felkészítési tevékenységet, mely kiterjedt a polgármesterek, jegyzők, közigazgatási vezetők,
falugondnokok, a tanulóifjúság, a pedagógusok, valamint a lakosság körére egyaránt. A
tűzoltó-parancsnokság polgári védelmi tevékenységét a tűzoltóparancsnok, valamint a
Kirendeltség polgári védelmi felügyelője végzi. A polgári védelmi szervezetek megalakítási
tervei naprakészen rendelkezésre állnak. A felkészítések dokumentálása megfelelő, azok
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tervszerűen, ciklikusan kerülnek végrehajtásra a szabályzók figyelembe vételével. Vác HTP a
nyári időszakban is fogadta az iskolás csoportokat és táborozókat előzetes egyeztetés alapján.
A bemutatók és a csoportok laktanya látogatása során felhívtuk a fiatalok figyelmét a
tűzgyújtási tilalom tartalmi elemeire és a nyári időszak egyéb veszélyforrásaira. A
közbiztonsági referensek továbbképzése mellett a Helyi Védelmi Bizottságok ülésein és a
munkacsoportok felkészítése során is nagy hangsúlyt fektettünk a téli, rendkívüli időjárási
viszonyokkal kapcsolatos feladatok ismertetésére.
Vác HTP által végzett polgári védelmi és általános feladatok:
- Ár- és belvíz elleni védekezésre felkészülés,
- befogadó helyek, közkifolyók elhelyezkedésének felülvizsgálata,
- adatszolgáltatás, napi jelentés a térség területén folyó rendkívüli téli védekezési és
belvíz elleni védekezési feladatokról,
- felkészülés rendkívüli téli időjárási viszonyokra (pl.: veszélyes közúti csomópontok
bejárása, melegedők, ideiglenes elhelyezési lehetőségek felülvizsgálata).
Szob településének parancsnoki törzs törzsvezetési gyakorlatát az önkéntes települési
mentőszervezetek rendszerben tartó gyakorlatával együtt hajtottuk végre. 2018. évben 7
középiskola 40 tanulója vett részt közösségi szolgálaton a Vác HTP-n.
Vác HTP működési területét érintő mindhárom járásban megalakult a járási mentőcsoport:
•

Vác Járás (Naszály): a mentőcsoport tagjai a Jávorszky Ödön Városi Kórház
dolgozóinak egy részéből áll, mint krízis intervenciós team. A mentőcsoport profilja
az egészségügyi szakterületen történő segítségnyújtás és krízis helyzetek esetén
történő egyéb (lelki, pszichikai) segítségnyújtás.
Feladatai közé tartozik a kitelepítések, tömegbalesetek, egyéb nagy tömeget érintő
események során történő közreműködés a katasztrófavédelmi, lakosságvédelmi
intézkedések sikeres végrehajtása érdekében. Komoly technikai felszereltség
birtokában vannak, melyek használatában hivatalosan képzettek (terepjárók, quadok,
alpintechnika).

•

Szob Járás (Dupoly): a mentőcsoport fő profilja a műszaki mentés, árvízvédelem.
Adott helyzetben képesek egyéb járulékos katasztrófavédelmi feladatok ellátására is
(befogadóhelyek működtetése). Elsősorban kéziszerszámokkal rendelkeznek.

•

Dunakeszi Járás (Keszi): a mentőcsoport fő profilja a műszaki mentés, árvízvédelem.
Adott helyzetben képesek egyéb járulékos katasztrófavédelmi feladatok ellátására is
(befogadóhelyek működtetése). Elsősorban kéziszerszámokkal rendelkeznek.

A Vác HTP működési területéhez tartozó 26 település rendelkezik Veszély-elhárítási tervvel,
valamint a mellékletét képező kitelepítési-befogadási tervvel. Kijelölésre kerültek a
településeken a befogadó-helyek, valamint a beosztó határozatok is kiadásra kerültek.
A kijelölt befogadó-helyek alkalmasak a befogadásra. Az ellenőrzött kijelölt befogadó-helyek
műszaki állapota és közműellátottsága megfelelő.
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A rendkívüli időjárásra történő felkészülés érdekében lakossági tájékoztatók kerültek kiadásra
a nyári hőségben és a téli rendkívüli hidegben betartandó magatartási és közlekedési
szabályokról.
A média útján tájékoztatás adtunk a szabadtéri tüzek veszélyeiről, a vegetációs tüzek
megelőzési lehetőségeiről, a CO mérgezés veszélyeiről.
Kiadvány útján tájékoztatást adtunk a téli rendkívüli időjárás során követendő magatartási és
közlekedési szabályokról, valamint a hőségriadó kiadását követő magatartási szabályokról.
A rendkívüli téli időjárásra történő felkészülés keretében részt vettünk a Magyar Közút Zrt.
Vác és Dunakeszi Autópálya mérnökség gépszemléin. A gépszemléken egyeztettük,
pontosítottuk adattárainkat, elérhetőségeinket és az ügyeletek elérhetőségeit.
A Vác HTP működési területén több olyan gyorslefolyású patak található, amelyek egy hirtelen,
nagymennyiségű lokális esőzést követően veszélyeztethetik a település biztonságát. Tapasztalataink
alapján az önkormányzatok a patakmedrek karbantartását a csapadékvíz elvezető rendszerekkel
együtt folyamatosan karbantartják, és a vizek lefolyását biztosítják.
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IX.

Gyakorlatok

Létesítmény megnevezése

Helyismereti
foglalkozások
időpontjai

Kék Duna Idősek Otthona Sződliget,
Duna-part 2.

január

Ipress Center Central Europe Zrt.
Vác, Nádas utca 8.

február

Szent Orbán Erdei Wellness Hotel
Kóspallag-Nagyirtáspuszta
GPS: N47.899450, E18.882413, 2625
MH Lőszer és tűzszerész raktár Vác,

Begyakorló
gyakorlatok
időpontjai

Ellenőrző
gyakorlatok
időpontjai

február

március

május

Szent Kereszt Ferences Templom Vác,
Géza Király tér 12.

március

Samsung Sdi Magyarország Zrt. Göd,
Ipartelep hrsz., 6901

április

Radioaktív Hulladék Feldolgozó és
Tároló Püspökszilágy 043/20 hrsz.

május

Szobi Szörp Gyümölcsfeldolgozó Zrt.
Szob, Ady Endre u. 22

június

HATÁRMENTI-KER Kft.
Kosd, Cselőtepuszta 0265/3. hrsz.

július

Násznép barlang Kosd, GPS:
47° 50′ 2.22″ N, 19° 9′ 46.14″

augusztus

Apor Vilmos Katolikus Főiskola Vác,
Schuszter Konstantin tér 1-5

szeptember

Naszály kilátó GPS:
47.833333°, 19.1525°

október

Mono-Ipolyfabric Kft. Ipolytölgyes,
Homokpuszta, 1.

november

Baka Béla Kft. Vác, Szent László út
23.

december

augusztus

november

Vác HTP 2018-ban végrehajtott gyakorlatai
forrás: saját adat
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október

2018. évben a Vác HTP állománya 59 alkalommal, elsősorban a Tűzoltási Műszaki Mentési
Tervel (továbbiakban: TMMT) rendelkező, kiemelt fontosságú és egyéb tűzoltási
szempontból frekventált létesítményben tartott helyismereti- és begyakorló gyakorlatot. A
gyakorlatok végrehajtásának értékelése megfelelő, illetve jó minősítésű volt. A tűzoltóparancsnokság állománya a megtartott helyismereti- és begyakorló gyakorlatok során
nagymértékben fejlesztette tudását és képességeit.
A 20/2018. BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: BM OKF)
Főigazgatói intézkedésnek megfelelően a TMMT készítésére kötelezett létesítmények
nyilvántartásba vételét folyamatosan végezzük.
Közreműködtünk két látványos baleseti szimulációban Gödön, valamint Vácott. Mindkét
helyszínen a társszervekkel együtt végeztük a látványos mentési gyakorlatot.

Göd, baleseti szimuláció
forrás: saját kép

X.

Ügyelet, híradó, informatikai tevékenység
Az ügyeleten elhelyezett, a működését szabályzó dokumentumok aktualizálásra kerültek. A
tűzoltó-parancsnokság a hatályos jogszabályok alapján felkészült a különleges jogrend
alkalmazásakor végrehajtandó feladatok ellátására, így az ezen időszakban alkalmazandó
dokumentumok, tervek naprakészek. Az ügyeleti szolgálatot ellátó állomány készség szinten,
a hatályos szabályzat alapján kezeli a rábízott számítástechnikai eszközöket. A feladatkörükbe
tartozó ügyeleten elhelyezett okmányok vezetését pontosan és naprakészen végzik.

XI.

Együttműködések tapasztalatai
Feladataink ellátásához nélkülözhetetlen volt az együttműködés a rendvédelmi szervekkel, a
Magyar Közút, az ELMÜ, a DMRV, a FŐGÁZ ZRT, valamint különböző szolgáltatók
szakembereivel.
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Mindennapos kapcsolatot tartottunk a Rendőrség, a Büntetés Végrehajtás, a Nemzeti Adó és
Vámhivatal és az Országos Mentő Szolgálat vezetőivel, kollégáival. Kölcsönösen tartottunk
előadásokat és továbbképzéseket a mindennapi munkavégzéshez szükséges szakmai színvonal
növelése érdekében. A Vác HTP a katasztrófavédelem helyi szervezeti elemeként kitűnő
kapcsolatot ápol a rendvédelmi és a közigazgatási szervekkel, külön hangsúlyozva az
átalakult védelmi igazgatási szereplőkkel való együttdolgozást, együttgondolkodást.
Az önkormányzatokkal való közvetlen kapcsolattartás kiemelt fontosságú, és nem csak a
székhely szerinti településeken. A polgármesterekkel való hatékony együttműködés és az
információáramlás nagyban segíti a káresemények hatásainak gyors enyhítését.
Az évben több Vác HTP-t segítő támogatás érkezett. Műszaki-mentés segítésére (Vetter
mentőstég beszerzése), infokommunikációs eszközök (Tv, számítógép), valamint
ismeretterjesztő anyagok.
Az állampolgárokkal történő kapcsolattartás szintén egy fontos szegmense munkánknak. A
feléjük irányuló tájékoztatás, problémáikhoz való segítőkész hozzáállás nagymértékben
növeli a szervezet elismertségét a lakosság körében. A lakosságfelkészítését a megelőzési
(katasztrófa bekövetkezte előtti) időszakban el kell végezni. Fontos, hogy a helyreállítási
tudnivalókra, magatartási szabályokra is fel legyenek készülve a lakosok. A felkészítés nem
lehet időszakos lakosságvédelmi program, annak folyamatosnak kell lennie, mert a tudatosítás
csak a rendszeres, ismétlő jellegű ismeretanyag átadásával biztosítható.
XII.

A HTP működésének tárgyi feltételei
Az elmúlt években végrehajtott jármű, és eszközfejlesztés, a nemzeti támogatásnak, valamint
a hazai tűzoltó-fecskendőgyártásnak köszönhetően új gépjárműfecskendő beszerzése valósult
meg a Vác HTP-n. vízszállító beszerzése átcsoportosítás segítségével 2019. év elejére
megvalósul. 2018. évben beállításra került R-16-os típusjelű gépjárműfecskendő rendszerbe
állításával korszerűsödött az eszközpark, ezáltal gyorsabban kap segítséget a lakosság.
Hívónév
Vác/1

Kategória
fecskendő

Típus
Rába R16

Gyártmány
Rába-Renault

Vác/2

fecskendő

Mercedes-Benz

1234 AF TLF 4000

Állapot
üzemképes
üzemképes

Vác/Erdő

erdőtüzes

Mercedes-Benz

Unimog 405/40

üzemképes

Vác/Létra

magasból mentő
csapatszállító

Iveco Magirus
Ford

utánfutó

Vác-Jármű Kft.

150E28 DLK37
Transit 2,0 TCI
400-6743
Csónakszállító
EU/mk-800
Szivattyú Szállító
Farmer 200 Rocsó
Szállító Alu test

utánfutó
utánfutó

Győri Ipari
Szövetkezet
Alagi Állami
Tangazdaság
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üzemképes
üzemképes
üzemképes
üzemképes
üzemképes

H-21957-30

csónak

Alagi Állami
Tangazdaság

H-21956-11

csónak

Zodiac

Hajtómotor: Suzuki
DT30 2T Alu test
Cheroky
Gumicsónak

üzemképes
üzemképes

Vác HTP járműparkja
forrás: saját adat

Az állomány egyéni védőeszközzel, védőfelszereléssel való ellátottsága biztosított. Az
állomány rendelkezik az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzéshez
szükséges eszközökkel, felszerelésekkel. A védőeszközök, felszerelések, különböző technikai
eszközök felülvizsgálata megtörtént. Vác HTP KEHOP pályázaton elnyert támogatást a
későbbi fejlesztésekkel szükséges összehangolni. 2019-évben egy Vízszállító
gépjárműfecskendő beszerzésére kerül sor, ami nagyban segíti a terület tűzvédelmét. Két új
személygépjárművel is gazdagodott Vác HTP, amik nagyban segítik a mindennapi feladatok
elvégzését.

XIII.

Sporteredmények
Vác HTP állománya az alábbi sportversenyeken indult és képviselte a katasztrófavédelem
szervezetét kiváló eredményekkel:

XIV.

-

BM Síverseny: Sági József, Kucsera Imre,

-

BM OKF Terepfutó Bajnokság, Szentendre, Skanzen: Sági József, Hajas Sándor,
Kovács András

-

BM OKF Atlétikabajnokság Debrecen (pontszerző): Sági József, Farkas Csaba, Hajas
Sándor, Mundi György, Povazsan Zsolt,

-

Turul Lépcsőfutó Bajnokság, Tatabánya: Sági József, Hajas Sándor, Vígh József,
Kovács András, Benkó József

-

BM OKF Lépcsőfutó Bajnokság, Budapest: Sági József- Farkas Csaba Hajas SándorPovazsan Zsolt, Kovács András, Nagy Nikodémusz, Pongor Tamás, Grexa Norbert.

-

Ezeken felül két alkalommal a rendészeti futóválogatottba is meghívást kapott Sági
József. Szervezetünket az Ultrabalaton és az Ultra Tisza Tó kör csapatversenyeken
képviselte.

-

BM OKF asztalitenisz bajnokság: Kohári Gábor, Sági József, Záhorszki Gyula,
Pongor Tamás.

Összegzés
A hatósági szemlélet alkalmazása a mentő tűzvédelem területén nagymértékben elősegítette a
káresemények, valamint a szabadtéri erdő és vegetáció tüzek számának csökkentését. A
lakosság elvárásainak megfelelően a beérkezett jelzéseket haladéktalanul, az állomány
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legjobb tudása szerint számolta fel. A készenléti szolgálatot ellátó állomány tűzoltási és
műszaki mentési tevékenységére, a munkavégzés hatékonyságára, minőségére, panaszkifogás nem érkezett.
Elmondható, hogy a Vác HTP a hatályos jogszabályoknak és belső szabályzóknak
megfelelve, a területén élő állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát garantálva végezte
feladatait az elmúlt évben.
Vác HTP jármű és eszköz ellátottsága az eszközfejlesztési projektnek köszönhetően javult.
2018-ban készenlétbe állításra került az R-16 típusjelű gépjárműfecskendő, amely Vác HTP
működési területének biztonságát erősíti.
Méltóan szerepeltünk a különböző szakmai és sport versenyeken. A működési területünkön
található önkormányzatokkal, önkéntes tűzoltó egyesületekkel jó kapcsolatot tartottunk fenn,
amire a következő években is törekedni fogunk. A személyi állomány példamutató
munkájára, támogatására továbbra is szükség lesz a következő évben/években.
A felettes szervek szakmai szemléletű támogatására minden esetben számíthatott a vezetés és
a teljes személyi állomány.
A munkatervbe foglalt, valamint az év közben adódó szakmai feladatainkat végrehajtottuk.
Az elvégzett munkánk során a társszervekkel, más szervezetekkel, önkormányzatokkal,
intézményekkel, civil szervezetekkel törekedtünk a hatékony együttműködésre.
Vác HTP 2018. évben is biztosította a közösségi szolgálat teljesítésének lehetőségét az
együttműködő középiskolák részére, melynek keretében összesen 40 tanuló részére került
kiállításra teljesítésigazolás.
A 2018. évre tervezett fő feladatok és célkitűzések teljesültek. A magas számú vonulási
számok ellenére a beavatkozó, valamint a vezetői állomány baleset és sérülésmentesem tudta
zárni az évet.
XIV.1. A következő év feladatai
Továbbra is kiemelt feladat a tűzesetek, valamint a műszaki-mentések számának a
csökkentése. Ehhez elengedhetetlen a társszervekkel való együttműködés, valamint a
megelőző, figyelemfelhívó tevékenység. A bekövetkezett tűzesetek, műszaki-mentések
felszámolásának gyors, szakszerű felszámolása a 2019-évben is fontos feladat.
Szükséges a káresetek számának csökkenésére irányuló feladatok végrehajtását tovább
folytatni. A készenléti szolgálatok a tevékenységük során, azzal párhuzamosan preventív
szemlélettel kell, hogy végezzék szolgálati feladataikat.
2019. évben Vác HTP a folyamatos fejlődés szem előtt tartásával, a szervezeti kultúrából
fakadó követelményeknek megfelelve példamutatóan, az államigazgatási szervekkel, a
hivatásos és civil szervezetekkel együttműködve kívánja biztosítani a területén élő
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állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát. Tevékenységével igyekszik méltó módon
képviselni a rendvédelem, azon belül a katasztrófavédelem szervezetét.
Készenléti állományunk vonatkozásában nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni az életszerű
gyakorlatok tartására, valamint a társ szervekkel közösen végzett gyakorlatokra.
A korábbi évek során elsősorban a megelőzés hatékonyságának is köszönhetően csökkent a
szabadtéri tűzesetek száma. Ezen kedvező folyamat alakulását továbbra is prioritásként kezeli
a szervezet.
A szénmonoxid mérgezéssel járó események számának csökkentése továbbra is szintén
kiemelt feladat. Az ilyen események gyakran végzetesek is lehetnek. Szükséges a lakosság
megfelelő színvonalú tájékoztatása és felkészítése, melyben a katasztrófavédelem szervezetén
kívül igen nagy szerep jut a média különböző szereplőinek.
Vác HTP területén működő Vámosmikola ÖTP, Vác és Nagymaros ÖTE, a járási és
települési mentőcsoportokkal történő együttműködésre, kapcsolattartásra, valamint
tevékenységük felügyeletére, segítésére, az előző évhez hasonlóan nagy hangsúlyt kívánunk
fektetni.
A járási hivatalokkal, önkormányzatokkal, társszervekkel, a térségben működő civil
szervezetekkel, alapítványokkal történő kapcsolattartás jó színvonalának fenntartása kiemelt
feladat az idei évben is. A gyors és hatékony együttműködés nem csak káresemények, hanem
a napi munka során is előnyös.
Az újonnan kinevezett, fiatal tűzoltók esetében rendkívül fontos, hogy a közvetlen vezetőik
irányításával minél hamarabb megismerjék a tűzoltó-parancsnokságot érintő feladatokat és
munkafolyamatokat.
Az idei évben is számos sportrendezvényen kívánunk részt venni és az előző évekhez méltó
sikereket elérni. Ezzel a katasztrófavédelem és lakóhelyünk hírnevét is öregbíthetjük.
Az idei évben is kiemelt feladat a Vác HTP korszerűsítése, ezen belül pedig a kondicionáló
terem bővítése, fejlesztése ami az állóképesség szempontjából kiemelt feladat.
Fontos feladat a képzések, továbbképzések rendszerében való részvétel, melyek által a
különböző beosztásokat betöltő személyek szakmai fejlődése megvalósul. A tervezett
helyismereti- és begyakorló gyakorlatok nagymértékben hozzájárulnak, hogy a Vác HTP
állománya fejlessze tudását és képességeit.

Szervezetünk a továbbiakban is lehetőséget fog biztosítani a középiskolák tanulói számára
előírt közösségi szolgálat teljesítésére, ahol a diákok a napi munkálatok, a laktanya
környezetének
karbantartásában
való
részvételen
túl
megismerkedhetnek
a
katasztrófavédelem szervezetével is.
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Továbbra is részt veszünk a működési területen tartandó rendezvények felügyeletében,
részvételünkkel azok színvonalának emelésében. Idén is megrendezzük a tűzoltóság nyílt
napját, ahol lehetőséget biztosítunk az állampolgárok számára a tűzoltók életébe való
betekintésre.
A katasztrófavédelem három nagy szakterületén belül a tűzoltási szakterület alapvető
szervezeti egységeként a lakosság védelme érdekében dolgoznak a hivatásos tűzoltóparancsnokságok. Szeretnénk minden állampolgárt és együttműködő partnert biztosítani arról,
hogy 2019-ben is számíthat a katasztrófavédelem minden munkatársára.
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