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Tisztelt Polgármester Úr! 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Dabasi Rendőrkapitányság Gyáli Rendőrőrs 2019. évi beszámoló jelentés 
 
A Dabasi Rendőrkapitányság a 2019. évben a vonatkozó jogszabályoknak alárendelve, az országos és 
megyei szakmai irányítás által meghatározott keretek között, a társfegyveres szervekkel, az 
ügyészségekkel, bíróságokkal, továbbá az önkormányzatokkal és a civil szerveződésekkel 
együttműködve, a lakosság érdekeinek figyelembevételével végezte munkáját.  
 
A Dabasi Rendőrkapitányság illetékességi területéhez 15 település tartozik az alábbi megoszlásban: 5 
város /Dabas, Gyál, Őrkény, Ócsa, Újhartyán/, 6 nagyközség / Alsónémedi, Bugyi, Táborfalva, 
Hernád, Inárcs, Felsőpakony /, valamint 4 község /Kakucs, Pusztavacs, Tatárszentgyörgy, Újlengyel/. 
 
A Rendőrkapitányság szervezeti egységén belül 5 osztály ( Bűnügyi, Vizsgálati, Közrendvédelmi, 
Közlekedésrendészeti, Igazgatásrendészeti), valamint alosztály jogállásban a törzs közvetlen 
alárendeltségében a Hivatal, továbbá 2 osztály jogállású rendőrőrs működött: Gyáli Rendőrőrs (Gyál 
és Felsőpakony működési területtel), Őrkényi Rendőrőrs (Őrkény, Hernád, Pusztavacs, 
Tatárszentgyörgy, Táborfalva működési területtel).  A Dabasi Rendőrkapitányságon alosztály 
jogállású rendőrőrsként működött az Ócsai Rendőrőrs (Ócsa, Alsónémedi, Bugyi működési 
területtel)  
 
A közel 800 km2 nagyságú illetékességi területünk jelentős tanyavilággal rendelkezik, az itt élő 
lakosság száma meghaladja a 90.000 főt, mely a Budapest területéről történő kiköltözések miatt 
folyamatosan növekszik 
 
Úthálózatunk hossza 343 km, területünkön 4 nagy forgalmú főútvonal /M5-ös Autópálya 37,1 km, 
M0-ás Autópálya 7,1 km, 5. számú főút 41,2 km és a 405. számú főút 4,5 km hosszan/, valamint 1 
jelentős forgalmat lebonyolító vasútvonal /Budapest - Lajosmizse - Kecskemét/ halad át 45 km 
hosszan.  
 
I. A Dabasi Rendőrkapitányság közbiztonsági helyzetének értékelése: 
 
1/1. A regisztrált bűncselekmények számának az alakulása. 
 
Kapitányságunk területén az ismertté vált bűncselekmények döntő többsége évről évre az országos és 
megyei arányoknak megfelelően vagyon elleni bűncselekmény, mely főként lopásokból és betöréses 
lopásokból tevődik össze. E kategóriákon belül elsősorban a falopások, besurranásos lopások, 
melléképület betörések, telephely betörések, gépkocsi feltörések jellemzőek. 
 
A regisztrált bűncselekmények száma 2018. évben 1020, 2019. évben 1026 volt, mely 0,6 %-os, 
minimális emelkedést eredményezett. Az elmúlt 10 évben regisztrált bűncselekmény számadatait az 1. 
számú melléklet tartalmazza. 
 
A bűncselekmények számának alakulás terén megállapítható, hogy jelentősebb mértékű csökkenés 
következett be a 2018-as esztendőhöz képest. A lopások és a lakásbetörések számánál szintén jelentős 
mértékű csökkenés figyelhető meg, azonban a személy elleni erőszakos bűncselekmények (emberölés, 
testi sértés, kifosztás), valamint zárt gépjármű feltörés területén a bűncselekmények száma emelkedett 
a 2018-as esztendőhöz viszonyítva. 
 
 



 
1/2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása. 
 
A közterületen elkövetett bűncselekmények száma 2019-ben 431 volt, mely minimális mértékű 
emelkedést mutat a 2018. évi 428-hoz képest. A közterületen elkövetett bűncselekmények számának 
alakulását a 2. számú melléklet tartalmazza. 
 
1/3. A regisztrált bűncselekmények 10.000 lakosra vetített aránya, változása. 
 
Gyál városában 10.000 lakosra átlagosa 147,7 bűncselekmény jutott a 2019-es esztendőben. Ez az 
arányszám két éve folyamatosan csökken, 2019 évben ismét jelentős mértékű csökkenést sikerült 
elérni. A 10.000 lakosra jutó bűncselekmények számának az alakulását a 3. számú melléklet 
tartalmazza. 
 
1/4. A regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának az alakulása Dabas illetékességi 
területén. 
 
A regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények száma 2019-ben 557 volt, mely minimális mértékű 
emelkedést mutat a 2018. évi 541-hez képest. A regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények 
számának alakulását a 4. számú melléklet tartalmazza. 
 
A Dabasi Rendőrkapitányság illetékességi területén a vagyon elleni bűncselekmények a 
legjellemzőbbek. Ezen belül a lopások száma az előző évhez képest jelentősen nőtt, 383-ről 403-ra 
változott 2019. évben a lopások száma (+ 5,2). A lopások számának alakulását az 5. számú melléklet 
tartalmazza. 
 
Betöréses lopások számának alakulása növekvő tendenciát mutat, a 2018. évi 87-ről, 2019-ben 94-re 
tehető. (+ 8,0 %) . A betöréses lopások számának alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza. 
 
Szintén minimális emelkedés látható a lakásbetörések számánál is, mely az előző évi 57-ről 67-re 
tendálódott 2019. évben. ( + 17,5 % ). A lakásbetörések számának alakulását a 7. számú melléklet 
tartalmazza. 
 
A rablások vonatkozásában elmondhatjuk, hogy évről-évre hasonlóan kis esetszámot regisztrálunk. 
2018. évben 7 esetben, 2019. évben a Dabasi Rendőrkapitányságon 4 esetben indítottunk nyomozást 
rablás miatt (- 42,9 % ). A rablások számának alakulását a 8. számú melléklet tartalmazza. 
 
Személygépkocsi lopásról elmondható, hogy évről évre csökkenés tapasztalható, hiszen az ezt 
megelőző két évben 8 db esetszámot regisztráltunk, 2019. évben már csak 6 db-ot, míg 2012. évben ez 
a szám még 28 gépkocsi lopást jelentett. A személygépkocsi lopások számának alakulását a 9. számú 
melléklet tartalmazza.  
 
A zárt gépjármű feltörések száma jelentős növekedést mutat. Míg 2018. évben 16 volt, 2019. évben 
már 33. (+ 106,2 %) .A gépjárműfeltörések számának alakulását a 10. számú melléklet tartalmazza. 
 
A regisztrált bűncselekmények területi megoszlásának bemutatása a Gyáli Rendőrőrs 
illetékességi területén: 
 

 2010 2011 201 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Emberölés - 3 - - - 1 -  - - 
Befejezett 
szándékos 
emberölés 

- 1 - - - 1 - - - - 



Emberölés 
kísérlet 

- 2 - - - - - - - - 

Testi sértés   32 23 22 41 41 23 26 13 12 16 
Súlyos testi sértés   18 13 12 19 22 16 7 6 7 10 

Kiskorú 
veszélyeztetése 

1 4 - 5 7 6 1 - 1 4 

Embercsempészés - - - - - 3 - - - - 
Garázdaság 5 6 10 9 12 17 6 6 15 19 

Önbíráskodás - 3 1 - 1 1 - 1 - - 
Lopás 302 265 301 263 297 193 222 166 86 79 

Személygépkocsi 
lopás 

8 9 9 9 10 7 4 4 4 3 

Zárt gépjármű 
feltörés 

8 14 17 10 6 10 14 40 3 7 

Lakásbetörés 65 44 70 27 56 39 35 31 15 11 
Rablás 11 5 4 7 1 1 1 0 0 1 

Kifosztás 3 2 1 2 0 2 1 3 1 1 
Zsarolás 2 2 1 1 1 0 1 1 0 0 
Rongálás 41 39 19 12 12 13 11 10 9 49 

Orgazdaság 6 5 0 3 21 5 0 1 1 1 
Jármű önkényes 

elvétele 
12 6 3 0 0 2 1 2 3 1 

 
Itt jegyezném meg, hogy a megnövekedett rongálás szám nagy része graffitis sorozat ügyek 
felderítéséből adódik, melyek ezidáig ismeretlenes ügyek voltak.  
 
A 2019. évben a városban szerte szét graffiti falfestésekkel rongáló 3 csoportot is sikerült felderíteni, 
elszámoltatni, van olyan, akinek elszámoltatása még folyamatban van és rengeteg helyen rongáltak 
Gyál városában illetve más településeken is. Jelenleg elmondható, hogy Gyálon nincs olyan graffiti 
rongálás, melynek ne volna felderítve az elkövetője és ezáltal remélhetően ez a fajta bűncselekmény a 
jövőben megszűnik a városban. 
 
Az elmúlt 10 évet áttekintve az Gyáli Rendőrőrshöz tartozó két településen az alábbiak szerint alakult 
az összes ismertté vált bűncselekmények száma: 
 

Település 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Gyál 694 692 916 644 644 738 505 570 432 353 

Felsőpakony     57 50 85 68 59 52 36 41 33 48 
           

Összesen 751 742 1001 712 703 790 541 611 465 401 
           

 
Megállapítható, hogy a Gyáli Rendőrőrs illetékességi területén 2015 évig viszonylag állandó bűnügyi 
számok keletkezetek kivéve a kiugróan magas 2012. évet, 2016 évben jelentős csökkenés majd 2017 
évben emelkedés, a tavalyi 2018 évben viszont jelentős mértékű csökkenés volt megfigyelhető, majd 
2019 évre további csökkenés tapasztalható, a felderítési eredményesség nagyfokú javulása mellett.  
 
2. A bűnüldöző munka értékelése Dabas illetékességi területén: 
 
2/1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása. 
 
A nyomozás eredményességi mutató vizsgálatánál megállapítható, hogy a 2018. évben 68,9 %, ezzel 



az eredménnyel szemben 2019. évben kis csökkenés látható 62,3 %-ra, mely – 6,6 százalékpontos 
csökkenést jelent. A nyomozás eredményességi mutató alakulását a 11. számú melléklet tartalmazza. 
 
A felderítési eredményesség kis mértékben csökkent a 2018. évihez képest, 39 %-ról, 34,7 %-ra (- 4,3 
százalékpont). A felderítési eredményességi mutató alakulását a 12. számú melléklet tartalmazza. 
 
2/2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi 
mutatójának alakulása Dabas illetékességi területén. 
 
A közterületen elkövetett bűncselekmények vonatkozásában megállapítható, hogy a nyomozás 
eredményesség 2018-ban 85,2 % volt, 2019-ben 74,8 % (- 10,4 százalékpont) A bűncselekmények 
száma 2018-ban 422, 2019-ben 428, mely minimális emelkedést mutat. (1,4 %) A felderítési 
eredményesség ezen a területen 2018-ban 46,8 %, 2019-ben 32,9 %. (- 13,9 százalékpont) A 
nyomozáseredményességi mutató alakulását a 13. számú melléklet tartalmazza.  
 

2/3. A regisztrált, egyes kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi 
mutatójának alakulása Dabas illetékességi területén. 
 

A kiemelten kezelt bűncselekmények vonatkozásában a nyomozás eredményességi mutató 2018. 
évben 54,0 %, 2019. évben ez az adat 45,1 % (- 8,9 százalékpont).  Az esetszámok 2018-ban 545, 
2019-ben 520. (- 25 eset, - 4,6 %) A felderítési eredményesség 2018-ban 36,9 %, 2019-ben 33,4 %. (- 
3,5 százalékpont).  A nyomozáseredményességi mutatók alakulását a 14. számú melléklet 
tartalmazza. 
 
Az egyes kiemelten kezelt, regisztrált bűncselekmények nyomozás eredményességi mutatóinak 
alakulását a 15. számú melléklet tartalmazza. 
 

3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos adatok Dabas illetékességi területén : 
 

Szabálysértési Előkészítő Csoport: A 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 a 2019. évben 453 ügyben dolgozott (, melyből 338 szabálysértési ügy 
(+10,1 %) volt. A tulajdon elleni szabálysértések száma: 190. A tulajdon elleni szabálysértési ügyek 
felderítési mutatója 38,71 %. A tulajdon elleni szabálysértések felderítési mutatója vonatkozásában – 
„nem bolti lopások” – a 2019. évre meghatározott szervezeti teljesítménykövetelmény-minimumot 
(36,0 %) teljesítette. Ezen mutatónk 2019-ben: 39,13 %. A tulajdon elleni szabálysértési ügyek 
számának és a felderítési mutatók alakulását a 16. számú melléklet tartalmazza. 
 

4. A közlekedésbiztonsági helyzet alakulása Dabas illetékességi területén : 
 

A Rendőrkapitányság illetékességi területén 2019. évben 507 közlekedési baleset történt, melyből 158 
balestben történt személyi sérülés, ez 3 %.-os csökkenést jelent a 2018.-as évhez képest. 
 
A halálos kimenetelű közlekedési balesetek kapcsán a 9 esetből, 5 esetben nem használta a baleset 
következtében elhunyt a biztonsági övét, 1 esetben nem rendeltetésnek megfelelően rögzítette a 
bukósisakot, 1 esetben a kerékpáros nem adott elsőbbséget a védett úton közlekedő gépjárműnek, 
valamint 1 esetben a kerékpárral közlekedő nem viselet éjszakai sötétben lakott területen kívül rossz 
látási viszonyok között láthatósági átvetőt. 
 
Ezen belül 12 (+100 %) halálos kimenetelű, 43 (+59 %) súlyos sérüléssel, 103 (+3%) könnyű 
sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt illetékességi területünkön. 
 



Anyagi kárral végződött balesetnél 349 esetben történt rendőri intézkedés, amelynek 90 %-nál a 
baleseti helyszínelő intézkedett. 
 
A balesetek számának növekedése egyenesen arányos a Dabas közigazgatási területén áthaladó 
járművek számának emelkedésével, valamint a lakosság számának emelkedésével a Budapest 
agglomerációjában. 
 
Valamint az a tény, hogy az M0.-ás autóúton a közlekedés folyamatosan akadozik a navigációs 
rendszerek több esetben is a mellékutakra vezetik a járművezetőket ezáltal Alsónémedi, Gyál, Ócsa, 
Dabas területén nagyobb átutazó forgalom jelentkezik, mint általában. A települések szerinti baleseti 
statisztikai adatokat a 17. számú melléklet tartalmazza. 
 
5. Az illegális migráció helyzete: 
 

Kapitányságunk az illegális migrációval kapcsolatos feladatokban a déli határszakaszon 2019-ben 
nem vett részt. Az illegális migrációval kapcsolatos rendőri feladatainkat elsősorban a közúton 
végrehajtott mélységi ellenőrzések során fejtettük ki. A fokozott ellenőrzések célja a migrációs 
cselekményeket végrehajtó személyek felkutatása, a hazánk területéről való kijutásuk 
megakadályozása, a schengeni ellenőrzési rendszerben szereplő személyek kiszűrése, a hamis, 
hamisított okmányok felderítése, valamint a Magyarország területén tartózkodás szabályait megszegő 
személyek felkutatása, ezáltal a közbiztonság javítása, valamint a térség közlekedésbiztonsági 
helyzetének javítása volt. 
 
Önálló migrációs ellenőrzéseket 2019-ban havi 10 alkalommal szerveztünk az 5-ös főút különböző 
szakaszain, ill. Gyál városban főképp a Kőrösi úton. 
 

II. A közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok: 
 

1. Közterületi jelenlét 
 

A 2019. évre is célként fogalmaztuk meg a közterületi létszám növelését. A célkitűzésünk 
megvalósítása sajnos nem sikerült, a közterületi létszám 20,2 %-kal, 6.793 főről 5.417 főre csökkent. 
Ha megvizsgáljuk az elmúlt 10 év tendenciáját, akkor azt tapasztaljuk, hogy 2010-ről 2019-re ez a 
mutató 32,7 %-kal, 4.080-ról 5.413-ra nőtt. Ugyanezen tendencia látható a közterületi óránál is: 
2019-ben 71.744 óráról 57.388 órára csökkent, ami 20,0 %-os változás. 2010-ről 2019-re a közterületi 
óraszám 52.315 óráról 9,7 %-kal 57.388 órára nőtt. A 2019. évi csökkenő tendencia okai: a 
leszerelésekben, az áthelyezési kérelmekben és a kombinált munkarend alkalmazása miatti pihenőidő 
biztosításában található meg. A 2020. évre cél, a tendencia megfordítása és a közterületi létszám, és 
óraszám újbóli növelése.  
 
A rendőri jelenlétnek, a minőségi rendőri munkának köszönhetően a Dabasi Rendőrkapitányság 
illetékességi területéhez tartozó 15 település többségében a bűncselekmények számában 2019-ben 
csökkenés tapasztalható a 2018. évhez képest.  
 
A Dabasi 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, és közlekedésrendészeti 
állománya hajtotta végre.  
 
A közrendvédelmi állomány szolgálatellátásának színvonala jó volt a 2019. évben.  
 
A Dabasi Rendőrkapitányság illetékességi területének 24 órás közterületi szolgálattal történő 



ellenőrzését szervezeti egységeink sikeresen megoldják. Kapitányságunk illetékességi területén a nap 
24 órájában átlagosan 3 járőrpár illetve 17-18 fő körzeti megbízott időszakosan biztosítja a rendőri 
jelenlétet. 
 
A szolgálatok szervezésénél elsődleges szempont, hogy a Rendőrség mindig elérhető legyen az 
állampolgárok számára, a reagáló-képesség ne csökkenjen. A fentiek maradéktalan megvalósulása 
érdekében, szoros kapcsolatot tartunk fenn a helyi polgárőrségekkel, ERFESZ tagjaival, 
önkormányzatokkal. Ezen szervezetek aktivitását, speciális szakértelmét, jól felszerelt járműparkját, 
korszerű felszereléseit, kapitányságunk jól hasznosítja. A reagáló-képesség javítására, a Pest MRFK. 
illetve helyi feladatterveket jól hasznosítottuk, melyekbe további innováció (pl. TIR mobileszközök) 
került beépítésre, célirányoson a közrendvédelmi és bűnügyi szolgálat összehangolásával. Mindez 
lehetővé tette a jó szintű reagáló-képesség biztosítását. Az intézkedési aktivitás megfelelő szintű, 
valamennyi elvárt rendészeti mutatót sikerült teljesíteni, mely nagymértékben hozzájárult az ismertté 
vált bűncselekmény számok azon belül is a közterületen elkövetett bűncselekmények csökkenéséhez 
is.  
 
A célirányos közterületi jelenlétet – az önkormányzati és lakossági visszajelzések szerint – az 
állampolgárok megelégedéssel fogadták, a civil visszajelzések alapján nőtt a lakosság szubjektív 
biztonságérzete. 
 
A reagálási idő 20:04 perc volt a 2019. évben, ami jelentően javulás a 2018. évi 23:09 perchez képest. 
A reagálási idő javulása az alaposabb szolgálat-szervezésnek és az irányító munka színvonala 
javulásának következménye.  A reagálási időt úgy tudtuk csökkenteni, hogy közben a küldések száma 
3,3 %-kal több volt (2018. 5.072 db., 2019. 5.240 db).  
 
2. A közrendvédelmi szolgálati ág tevékenysége. A szolgálati ágon belüli osztály, alosztályok, 
csoportok tevékenysége. 
 
A 2019. évben a Dabasi Rendőrkapitányság az illetékességi területén található települések 
közbiztonságát elsősorban a Közrendvédelmi Osztály valamint a 2 osztály (Gyáli Rendőrőrs, Örkényi 
Rendőrős) és az 1 alosztály jogállású rendőrőrs (Ócsai Rendőrőrs) közreműködésével tartotta fent.  
 
A Közrendvédelmi Osztály Dabas, Ócsa és Újhartyán városért, Alsónémedi, Bugyi és Inárcs 
nagyközségért, Újlengyel és Kakucs községekért felel egy alosztály jogállású rendőrőrssel, valamint 
két alosztállyal (Őr- és Járőrszolgálati Alosztály, Körzeti Megbízotti Alosztály) és egy csoporttal 
(Szabálysértési Előkészítő Csoport).  
 
Ócsai Rendőrőrs: Alsónémedi, Bugyi és Ócsa települések közrend, közbiztonságának fenntartásáért 
felel.  
 
Az Örkényi Rendőrőrs Örkény városáért, Táborfalva és Hernád nagyközségért és Pusztavacs és 
Tatárszentgyörgy községekért felel.  
 
A Gyáli Rendőrőrs Gyál városáért és Felsőpakony nagyközségért felel.  
 
A rendőrkapitányság és a rendőrőrsök járőrei tevékenységüket az illetékességi területükön lévő 
településeken önállóan, illetve adott esetben összevonva, közösen hajtották végre. A közterületi 
szolgálatot a közrendvédelmi állomány az év nagy részében 9 fő tiszttel és átlagosan kb. 40 fő 
tiszthelyettessel végezte. A közterületen a szolgálatot teljesítő rendőrök folyamatosan, a nap 24 
órájában látják el feladataikat, úgy a Közrendvédelmi Osztályon, mint a rendőrőrsökön. A 
járőrszolgálaton kívül a körzeti megbízottak vezényléses munkarendben felügyelték a rájuk bízott 
településeket. A szolgálatban lévő állományt a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység 
Irányítási Központja (TIK) irányítja, aki a bejelentés helyszínéhez legközelebb lévő rendőri egységet 



tudja a helyszínre irányítani. A rendőrkapitányságunk állományába tartozó szolgálatparancsnokok 
megfelelő módon irányítják, segítik a közterületi állomány munkáját. 
 
A közrendvédelmi állomány intézkedéseinek vizsgálatakor az alábbiakat állapíthatjuk meg:  
 
A közrendvédelmi állomány által elfogott személyek száma 381 főről 418 főre nőtt, ami 9,7 %-os 
emelkedést jelent. 2010-hez képest (354 fő) 18,1 %-kal több személyt fogtunk el 2019-ben. A 
szándékos bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyek vonatkozásában a 2019. évre 
meghatározott szervezeti teljesítménykövetelmény-minimumot (1,20) teljesítette. Ezen mutatónk 
2019-ben 1,91. Az elfogások számának alakulását a 18. számú melléklet tartalmazza. 
 
A közrendvédelmi állomány által végrehajtott összes előállítás (399 fő) elenyésző mértékben, 2,9 
%-kal csökkent az előző évihez (413 fő) képest. 2010-hez képest (712 fő) 44,0 %-kal kevesebb 
személyt állítottunk elő 2019-ben. A bűncselekmény gyanúja miatti előállítás vonatkozásában a 2019. 
évre meghatározott szervezeti teljesíménykövetelmény-minimumot (1,42) teljesítette. Ezen mutatónk 
2018-ban: 1,63. Az előállítások számának alakulását a 19. számú melléklet tartalmazza. 
 
A közrendvédelmi állomány által foganatosított összes biztonsági intézkedések száma 141-ről 149-re 
nőtt. (+ 5,7 %). 2010-ről 2019-re a biztonsági intézkedések száma 70-ről 112,9 %-kal emelkedett, 
70-ről 149-re.  A biztonsági intézkedések számának alakulását a 20. számú melléklet tartalmazza. 
 
Kapitánysági szinten az elrendelt elővezetések száma 830 volt (- 1,5 %), amelyből 409 (+ 10,2 %) 
került végrehajtásra. Az elővezetések végrehajtási eredményessége 44,0 %-ról 49,3 %-ra változott. Az 
elrendelt elővezetések száma 2010-ről 2019-re 575-ről, 830-ra, 44,3 %-kal nőtt. A végrehajtott 
elővezetések száma 2010-ről 2019-re 329-ről 409-re, 24,3 %-kal nőtt. Az elővezetések számának 
alakulását a 21. számú melléklet tartalmazza. 
 
A közrendvédelmi állomány szabálysértés miatt lefolytatott intézkedéseinek vizsgálata során 
megállapítható, hogy a helyszíni bírságok száma 3,9 %-kal, 3.777 főről 3.629 főre főre csökkent, míg 
a szabálysértési feljelentések száma 0,9 %-kal csökkent, 878-ról 870-re az elmúlt évben. A kiszabott 
bírság összege 0,2 %-kal, 54.725.000 Forintról 54.622.000 Forintra csökkent. 2018-ben átlagosan 
14.489 Forintra, míg 2019-ben 15.051 Forintra bírságoltak a kollégák (+3,9%). A helyszíni bírsággal 
sújtott személyek száma 2010-ről 2019-re 29,7 %-kal csökkent, 5.160-ról 3.629-re.  A kiszabott 
helyszíni bírság összege 2010-ről 2018-ra 38,4 %-kal nőtt, 39.471.000 Ft.-ról 54.622.000 Ft.-ra. A 
szabálysértési feljelentések száma 2010-ről 78,7 %-kal csökkent 4.081-ről 870-re. A helyszíni bírság 
és a szabálysértési feljelentések számának alakulását a 22. számú melléklet tartalmazza. 
 
A közrendvédelmi állomány 2019-ben összesen 259 büntető feljelentést tett, 15,1 %-kal többet, mint 
2018-ban (225). A büntető feljelentések száma 2010-ről 2019-re 36,3 %-kal, 190-ről 259-re nőtt. A 
büntető feljelentések számának alakulását a 23. számú melléklet tartalmazza. 
 
A közrendvédelmi állomány pozitív eredményű alkoholszondás ellenőrzéseinek száma 2019-ben 
238-ról 246-ra nőtt, ami 3,4 %-os növekedést jelent. A pozitív eredményű alkoholszondás 
ellenőrzések száma 2010-ről 2019-re 11,8 %-kal csökkent, 279-ről 246-ra. Az alkoholszonda 
alkalmazási számának az alakulását a 24. számú melléklet tartalmazza. 
 
3. Rendezvénybiztosítások: 
 
Legjelentősebb feladat volt a közrendvédelmi állomány életében, az elvárt mutatók (SZTÉR) elérése, 
melyet a Kapitányság maradéktalanul megvalósított. 
 
A 2019. évi önkormányzati választásokkal kapcsolatos rendőri feladatok magas szakmai színvonalon, 
törvényesen és szakszerűen kerültek végrehajtásra.   



 
Végrehajtásra került továbbá a központi elrendelésű norma-változásokra történő oktatások 
betervezése, az állomány vizsgáztatása, a 2019. évben véglegesített állomány rendszerbe állítása.  
 
Polgármesterekkel, Járási hivatalokkal, képviselő-testületekkel, társszervekkel a kapcsolattartás 
minőségét növeltük. A helyi polgárőr szervezetekkel és a települések közterület-felügyelőivel, 
vadászokkal, mezőőrökkel szintén jó kapcsolatot ápoltunk. Egyéb szervekkel is jó az 
együttműködésünk, NAV, Katasztrófavédelem, Közterület Felügyelet, Fogyasztóvédelmi 
Felügyelőség, valamint az erdészet illetve vadásztársaságok munkatársaival.  
 
Egyéb jelentős feladataink között említést érdemel a 2019. évben végrehajtott biztosítási feladatok:  
- Forma I. Magyar Nagydíj biztosításában való részvétel 4 nap alatt 42 fővel,  
- A Dabas KC VSE NB. I-es férfi kézilabda mérkőzéseinek (NB1 bajnoki, Liga Kupa, Magyar Kupa 
mérkőzések) biztosítása 23 esetben,  
- Magyar Kupa labdarúgó mérkőzés biztosítása NB1-es csapatok részvételével 2 esetben 
- Dabas városban: Dabasi Napok, Dabasi Futónap, Adventi Városházi Est biztosításában részvétel,  
- Újhartyán városban: városnap és Hartyánfeszt biztosításában részvétel,  
- Kakucson a Kakucsi Böllérfesztivál biztosításában részvétel,  
- Örkényen Forralt-bor Fesztivál biztosításában részvétel,  
- Több koncert és nagyobb tömegeket vonzó sportrendezvények, szüreti felvonulások biztosítására is 
intézkedtünk;  
- Az év során eredményesen végeztük a kiemelt egyházi-, állami ünnepek biztosítását a kiképzett és 
jól felkészült rendbiztosi állomány igénybevételével.  
 
A gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvényt 3 esetben biztosítottunk.  
 
A sportrendezvények biztosítását 29 esetben sikeresen hajtottuk végre (labdarúgás, NB I-es férfi 
kézilabda) amely azonban nem jelentettek jelentős elvonó tényezőt.  
 
4. Katasztrófa, ill. veszélyhelyzettel kapcsolatos végrehajtott rendőri feladatok:  
 
A Dabasi Rendőrkapitányság illetékességi területén katasztrófa-, illetve vészhelyzet 2019. évben nem 
alakult ki. 
 
5. Körzeti megbízotti státuszok alakulása:  
 
Kapitányságunk 20 körzeti megbízotti státusszal rendelkezik, ebből az év során kettő (Bugyin és 
Ócsán 1-1) egyáltalán nem volt feltöltve. 
 
Kapitányságunk 15 településén összesen 18 fő, 2019. augusztus 1-től 17 fő körzeti megbízott 
teljesített szolgálatot a 2019. évben. 1 fő körzeti megbízott egész évben betegállományban volt. 
 
6. Az igazgatásrendészeti tevékenység  
 
Szabálysértés: 
 
A szabálysértési iktatások száma 2019-ben 1479 db.,  mely csökkenést mutat 2010-hez és 2018-hoz 
viszonyítva is. A csökkenés aránya 2018-as évhez viszonyítva 10,79 %. 
2019-ben 1059 fővel szemben 56.029.400 Ft pénzbírság került kiszabásra. 2018-hoz viszonyítva a 
kiszabott bírság összegében a csökkenés 9,79 %.  
A kiszabott átlagbírság összege 2019-ben 52.907 Ft volt, mely növekedést mutat a 2018. évi 49.529 
Ftátlagbírsághoz képest. 
A jogerős kiszabott pénzbírság összege 2019-ben 50.959.400 Ft. 



Az egy főre eső jogerős bírság összege 2019-ben 52.373 Ft/fő, mely összeg 5,10 %-os növekedés 
mutat a 2018. évihez képest. 
Az önként fizetők aránya a jogerősen megbüntetettekhez viszonyítva 52 % (2018-ban 47 %) Az 
állampolgárok részéről a fizetési hajlandóság 5 %-ban növekedett. 
 
A pénzbírság kiszabásánál kellő szigorral és a cselekmények elkövetésével aranyában álló bírságokat 
szabtunk ki. 
 
A vezetői engedélyek visszavonásának, illetve a közúti járművezetéstől való eltiltásoknak a száma 
csökkent a 2018-as évhez képest 13,10 %-al: 2019-ben 206 esetben történt intézkedés 
járművezetéstől eltiltás felől.  
A szabálysértési eljárásokban közúti közlekedési előéleti büntetőpontok kiszabására is sor került 
2019-ben 103 fővel szemben. 2018-as évhez viszonyítva a büntetőpontok alkalmazása 26,21%-ban 
csökkent. A csökkenés oka az ügyszám csökkenéssel és az elkövetett szabálysértések körével hozható 
összefüggésbe. 
2019-ben 3 db ügyészi felhívást kaptunk, mely csökkenést jelent a 2018. évi -ban 4 db-hoz képest. 
Feladat meghatározásra került a szabálysértési eljárásoknál a meghallgatások számának a növelése, 
egyben a befejezési idő csökkentése, ami 39,7 napban lett meghatározva  Hatóságomnál 2019-ben 
a befejezési idő meghallgatással 29,5 nap volt, mely jelentős mértékű csökkenést mutat a 2018. évi 
36,7 naphoz képest. 
Feljelentés elutasítására 2019-ben 30 esetben került sor, 2018-ban 81 esetben került erre sor. A 
csökkenés oka, hogy a gépjárművek késedelmes átírása esetében kevesebb feljelentés érkezett az 
okmányirodáktól.     
 
Szabálysértési 100/-es megkeresések száma 2019-ben 480 db (2018-ban 552). A csökkenés 
2019-ben 15 % a 2018-as évhez képest.  
Helyszíni bírságok végrehajtásának ügyében évek óta folyamatos ügycsökkenés állapítható meg. 
2019-ben 1870 ügy került iktatásra (2018-ban 2223), a 2018-as évhez viszonyítva a csökkenés 
18,87 %. 
2019-ben összesen 646 esetben intézkedtünk elővezetésről (2018-ban 618 esetben). 
 
Fegyver- engedélyügyi szakterület. 
 
Fegyver ügyintézés terén 2019-ben 80 db új iktatás történt az ügyiratszám 2952-re emelkedett / 
göngyölített/, ez 15,94 %-os növekedést jelentett az előző évhez képest (2018-ban 69 db. volt). 
Jogi személyek száma: 10 db. Jogi személyeknél levő fegyverek száma 2019-ben 121 db (2018-ban 
119 db.).  
Illetékességi területünkön 8 lőtér működik. (Gyál, Inárcs, Örkény, Bugyi, Alsónémedi, Dabas, 
/2lőtér/, Tatárszentgyörgy illetékességi területén). A lőterek éves ellenőrzését hatóságom mind a 8 
lőtér esetében elvégezte.     
Fegyverjavító műhelyek: Illetékességi területünkön 1 db van engedélyezve, Herczeg András 2351. 
Alsónémedi, Hunyadi utca 9. szám alatt.   
2019-ben 2504 db lőfegyver szerepelt nyilvántartásunkban (2018-ban 2456 db.), ez a 2018-as 
évhez viszonyítva 1,95 %-os növekedés. 
Fegyverrel rendelkező természetes személyek száma: 2019-ben 747 fő (2018-ban 734 fő). 
Fegyverrel rendelkező természetes személyek számában a növekedés a 2018-as évhez viszonyítva 
1,77 %.   Természetes személyeknél lévő fegyverek száma: 2383 db (2018-ban 2337 db.), ami a 
2018-hoz viszonyítva 1,96 % -os növekedés. A fegyverrel rendelkező természetes személyek 
fegyvereinek megoszlása tartási cél szerint: vadászat céljából 2051, szolgálati célból 53, önvédelmi 4 
(gáz-riasztó), sport 272, egyéb 3 db. 
Flóbert fegyver tartására 1 db engedélyt adtunk ki (2018-ban egyet sem), igy összesen 70 fő 
rendelkezik tartási engedéllyel (2018-ban szintén 70 fő rendelkezett tartási engedéllyel). 
Gáz-és riasztó fegyver viselését 2019-ben 37 fő részére engedélyeztük (2018-ban 38 fő). Jelenleg 



586 fő (2018-ban 573 fő) rendelkezik gáz-és riasztó fegyver viselési engedéllyel. Ez 2,26 %-os 
emelkedés az előző évhez képest. 
Európai Lőfegyvertartási Engedélyt 2019-ben 14 fő részére állítottunk ki (2018-ban 16). 
Fegyver kiviteli engedélyt 2019-ben 4 darabot adtunk ki (2018-ban 4 db,). 
Lőfegyver szállítási engedélyt 2019-ben 3 darabot adtunk ki (2018-ban 6 db.). 
Fegyvertartási engedély visszavonás 2019-ben nem volt (2018-ban 1 fő esetében). 
Gáz-és riasztófegyver viselési engedély visszavonás összesen 21 esetben történt. (ebből 1 esetben 
büntetett előélet miatt,6 esetben műszaki tanúsítvány hiánya miatt és 14 esetben ügyfél kérelmére)  
Selejtezésre leadott fegyverek, lőszerek száma 2019-ben: 1 db sörétes vadészlőfegyver, 1 db 
szolgálati célú sörétes lőfegyver, 2 db flóbert lőfegyver, 105 db flóbert lőszer, 6 db kilőtt flóbert 
töltény, 437 db sörétes lőszer, 22 db üres golyós lőszer hüvely.  
 
Pirotechnika: 
 
Pirotechnikai termék felhasználásáról szóló bejelentés 2019-ben 11 esetben érkezett (2018-ban 10 
db. volt). 
Pirotechnikai termék forgalmazásáról szóló bejelentés hatóságomhoz nem érkezett. (2018-ban 1 db. 
érkezett, korábbi években ilyen nem érkezett)  
2019. december 28 - december 31 közötti időszakra vonatkozóan 8 ideiglenes tárolási és 
forgalmazási engedélyt adott ki illetékességi területünkre a Pest MRFK Igazgatásrendészeti Osztálya, 
melyeket kivétel nélkül ellenőriztünk a Közrendvédelmi Osztállyal közösen. 2019-ben összesen 14 
esetben végeztünk hatósági ellenőrzést. Az év végi ellenőrzéseken kívül az augusztus 20-i 
rendezvénysorozatok kapcsán is történt ellenőrzés, valamint az illetékességi területünkön levő 2 
pirotechnikai termék forgalmazó hely éves ellenőrzése is megtörtént.  
 
Figyelmeztető jelzés engedélyezése: 
 
Figyelmeztető jelzés engedélyezése: 2019-ben 3 esetben történt (2018-ban 2).    
 
Személy-és vagyonvédelem, magánnyomozás: 
 
2019-ben 180 új iktatás történt, az ügyszám így göngyölítve 4277-re emelkedett (2018-ban 152)  Ez 
18,42 %-os ügynövekedés 2018-as évhez képest  
2019-ben 244 db igazolvány került legyártásra (2018-ban 235 db.). Az előző évhez képest ez 3,82 
% növekedést jelent. Igazolványok megoszlása:  240 db személy-és vagyonőri igazolvány 
(2018-ban 229),  0 db magánnyomozói igazolvány (2018-ban 2), 3 db vagyonvédelmi rendszer 
szerelő igazolvány (2018-ban 3), 0 db vagyonvédelmi rendszert tervező-szerelő igazolvány lett 
kiadva (2018-ban 1). Névváltozás miatti csere 1 esetben volt. 
Új működési engedély iránt 2019-ben összesen 13 vállalkozás nyújtott be kérelmet (2018-ban 14). 
2019-ben 9 új társas vállalkozás és 4 társas vállalkozás működési engedély megújítására adott be 
kérelmet.     
Igazolvány visszavonás 2019-ben 12 főnél történt (2018-ban 5 fő).  
Működési engedély visszavonás: 9 esetben történt ügyvezető kérelmére (2018-ban 2). 
Felügyeleti bírság kiszabására nem került sor.  
 
7. Bűn- és baleset-megelőzési tevékenység: 
 
Bűnmegelőzési tevékenység 
 
Általános bűnmegelőzési feladatként olyan intézkedések és beavatkozások eszközlését határoztuk 
meg, amelynek célja vagy eredménye a bűnözés mennyiségi csökkentése és az állampolgárok 
biztonságérzetének javítása, amely történjék a bűnalkalmak csökkentésével, a bűnözést gerjesztő okok 



hatásának mérséklésével vagy az áldozattá válás megelőzésével. Ennek érdekében célba vettük a 
bűnelkövetés minden lehetséges aspektusát: az elkövetőt, az áldozatot és a bűncselekményi szituációt 
is. 
 
Időbeli tervezés: egyszerre törekszünk rövid-, közép- és hosszú távon eredmény elérésére. Az időbeli 
koncepció lényege a kategóriák egymásra épülése, amelyeknek hatásai csak hosszabb távon 
jelentkeznek. Megkerestük az eltérő feladatokhoz legjobban alkalmazható módszereket és eszközöket, 
melynek érdekében heti szinten felmérjük és azonosítjuk az elkövetővé válást gerjesztő reprodukciós 
folyamatokat, és alkalmazzuk a hosszú távú módszerek kialakításához. A kapitányságon ezért hetente 
koordinációs értekezletet tartunk, amelyről a megyei szakirányításnak jelentést küldünk. 
A megfogalmazott elvárások teljesítésének érdekében széles körben felhasználjuk a 
rendőrkapitányság bűnmegelőzési munkájához a bűnözéskontrollban résztvevők körét, mint; – az 
önkormányzatok, a civil közösségek, az üzleti szféra, az egyházak - és mindezeket a lehetőségeinkhez 
mérten kiterjesztjük az állampolgárok legszélesebb körére – egyfajta felelősség-megosztás partnerség 
elveként.  
Ennek egyik hatékony eszköze az önkormányzatoknál a közhasznú munkát végzőt körében, valamint 
a hivatali dolgozók körében megtartott előadássorozat. E tevékenységet 2016. évben kezdtük meg 15 
önkormányzatnál, majd a nagy sikerre való tekintettel 2019. évben is folytattuk. 
Az önkormányzatok – mint a társadalommal való leghatékonyabb összekötők – a gyakorlatban 
kézzelfogható módon a rendőrség és a lakosság között speciális módon erősítik a bizalom 
megszilárdulását. Ez által növekszik a településeken lakók szubjektív biztonságérzete, nyitás történik 
a polgárok részéről a hivatalos szervek felé, amelyből mindkét oldal profitál. Sikerült a közhasznú 
munkások körében tartott bűnmegelőzési előadásokkal elérni azt a réteget, amelyik ezidáig 
gyakorlatilag egy zárt világot jelentett a rendőrség bűnmegelőzési tevékenységének a számára. A 
közvetlenség, a hétköznapi problémák megvilágítása, az emberi kapcsolatok erősítése az alaphang, az 
előadások egyszerű nyelvezettel, nagy empátiával történnek, amelyekről jó visszajelzéseket kapunk.  
 
A bűnmegelőzési tevékenységünk a rendőrség, a közösségek és a polgárok közötti folyamatos 
kommunikációja során alakul: ebben a folyamatban fejeződnek ki a helyi érdekek és problémák, 
fogalmazódnak meg a problémákhoz igazodó megoldási javaslatok, és történik meg a sikerekről vagy 
kudarcokról szóló visszacsatolás. Alapelvként fogalmazzuk meg és a Rendőrkapitányság alapvető 
szakmai törekvései közé tartozik a társadalom hagyományos közösségeiben meglévő szolidaritás 
támogatása, az alulról induló, összefogáson alapuló kezdeményezések felkarolása, ezekben a rendőri 
közreműködés lehetőségeinek kihasználása; a társadalmi befogadás és a tolerancia erősítése, az 
előítéletek elleni fellépés, a diszkrimináció minden formája elleni következetes küzdelem és az 
áldozatvédelmi és áldozatsegítő lehetőségek minél szélesebb körű alkalmazása. 
 
A 2019. évben is folytattuk a 2018. évben is célul kitűzött - a rendészeti állomány gyermek és 
ifjúságvédelmi szempontok szerinti érzékenyítését, különösen a rendőri intézkedéseknél a kiskorúak 
veszélyeztetettségének felismerésére. Az iskolákban megcéloztuk a szülők és tanári kar oktatását. A 
programban nehézséget okoz, hogy a rászoruló szülőket nem lehet ezekbe bevonni elzárkózó, 
közömbös magatartásuk miatt. Együttműködtünk az egyházakkal, a családsegítőkkel, az 
önkormányzatokkal ifjúságvédelem területén. A családsegítő szervezetekkel való együttműködésünk 
összetetteb lett, szorosabb lett az együttműködés, a vezetőkkel szakmai találkozókat, megbeszéléseket 
szerveztünk.  
 
A Dabasi Rendőrkapitányság a területén 22 iskolában végez gyermek és ifjúságvédelmi 
tevékenységet, valamint alkalmanként 15 óvodában. Az iskolai oktatások 1-8. osztályig és a felsősök 
oktatására terjed ki, amely oktatások egymásra épülnek. Óriási igény van erre, és a visszajelzések 
kiválóak. Folytatjuk az „iskolarendőr” programot, részt veszünk az iskolai bűnmegelőzési napokon, 
rendészeti előkészítést folytattunk. 
 
A Dabasi Rendőrkapitányságon az áldozatvédelem és áldozatsegítéssel kapcsolatos feladatok 



rögződtek, a munkatársak az áldozatvédelmi igazolásokat minden esetben kitöltik, és a szükséges 
felvilágosításokat megadják. A büntetőeljárások során a családon belüli erőszakkal kapcsolatos 
szükséges intézkedések megtétele megtörténik, alkalmazzuk a dunakeszi gyermekkihallgató szobát is. 
Éves szinten a családon belüli erőszak csökkenő tendenciát mutat. 
 
A tevékenységhez segítséget nyújtott a PMRFK. Bűnmegelőzési Osztálya, főként az ELBIR 
hírlevelek, szóróanyagok biztosításával és egyéb, pld. vagyonvédelmi egységcsomag, az időskorúak 
környezeti biztonságának fokozása érdekében. Útmutatást kaptunk a médiával való 
kapcsolattartáshoz, valamint végrehajtottuk az időskorúaknak a személyesen nyújtott megelőzési 
tanácsadást. E tevékenységbe bevontuk a bűnmegelőzési előadón fölül a  körzeti megbízottakat, a 
bűnügyi nyomozók és vizsgálókat, a járőröket célirányos portyaszolgálatokat szervezésével. 
Folytatjuk a „Tanya” programot.  
 
A Dabasi Rendőrkapitányság a megelőző tevékenységre helyezi a legnagyobb hangsúlyt. A kábítószer 
elleni prevenciós munkát a következő területen végeztük:  
 

- valamennyi, a Rendőrkapitányság illetékességi területén található általános, szakképző 
iskolában és gimnáziumban 

- gyermekotthonokban 
- polgármesteri hivatalok és intézményei dolgozói körében 
- családsegítő szervezetek munkatársainak, gondozóknak, védőnőknek 
- nyugdíjas szervezetek és klubokban és civilszervezeteknek 
- közmunkaprogramban résztvevőknek 
- egyházi, klubjellegű, nem templomi körökben 
- családsegítők és gondozók körében 
- iskolai szünidei táborozások résztvevői között 

 
Valljuk, hogy a kábítószerfogyasztás elleni fellépést csak a legszélesebb körben folytatott, és a 
legtöbb embert megszólító módszerrel lehet eredményesen kezelni. Speciális a feladat, ugyanis a 
társadalmi felfogás szerint a kábítószerfogyasztás - azon túl, hogy büntetendő cselekmény is - 
szégyen, emiatt az érintettek, illetve azok, akik pld a családban észlelik ezt, nem akarnak segítséget 
kérni, csak amikor már késő. Ezen okban látjuk azt, hogy a „Szülők és családok a Rendőrség kiemelt 
partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében” programban nem értünk el eredményeket. 
Ugyanakkor a módszeres és kitartó prevenciónak viszont kedvező fogadtatása és jó visszhangja van.    
 
Hatóságunk folyamatosan tölti fel az adatokat az újonnan bevezetett SharePoint rendszerbe, ezzel is 
segítve a bűnözés és bűnelkövetés trendjeinek kutatását, továbbá lehetővé téve a bűnmegelőzési 
tevékenységet végzőnek a folyamatos számadatok értékelését és elemzését. 
A tevékenység végzését nehezíti hatóságunknál, hogy a létszámhelyzet miatt nincs lehetőség arra, 
hogy a bűnmegelőzési feladatokat függetlenített előadó végezze; jelenleg egy fő van megbízva a 
feladatok végrehajtásával a vizsgálati osztály állományából.  
 
Baleset-megelőzési tevékenység: 
 
Az Országos Rendőr-főkapitányság, valamint Pest-megyei Rendőr-főkapitányság által előírtak alapján 
készítettünk helyi munkatervet. Ezen munkatervben meghatározottak értelmében fokozott figyelmet 
fordítottunk a gyalogosok, illetve a gyalogos átkelőhelyek biztonságának növelésére, az egy nyomon 
haladó járművek vezetői által, vagy az Ő sérelmükre bekövetkezett közúti közlekedési balesetek 
számának visszaszorítására, a passzív biztonsági eszközök használatára, valamint kiemelten kezeltük 
az ittas járművezetők kiszűrését.  
A meghatározottak szerint a VBB tevékenység is megcélozta a halálos áldozatok számának, ittasan 
okozott baleseteknek, illetve összes személyi sérüléses közúti baleseten belüli arányának csökkentését, 
továbbá passzív biztonsági eszközök használatának növelését. Ennek érdekében folyamatosan 



fokozott ellenőrzéseket hajtunk végre. Fő irányelvünk a sebesség túllépésének, ittas járművezetők 
számának visszaszorítása, és fellépni a passzív biztonsági eszközök használatát elmulasztó, 
közlekedésben résztvevő személyekkel szemben.  
 
A Pest Megyei Balesetmegelőzési Bizottság által szervezett szakmai versenyekre kollégákat 
delegáltunk, illegőleg részt vettünk a felmenő iskola rendszerű vetélkedőkön. Kerékpáros Iskola Kupa 
megyei döntőjén a Dabasi Rendőrkapitányság által felkészített versenyző III. helyezést ért el, illetőleg 
egy tanuló a „biztonságos közlekedés gyermekszemmel rajzpályázat” országos döntőjén külön díjban 
részesült.  
A biztonságos közlekedésre nevelés céljából jelen vagyunk a Dabasi Rendőrkapitányság illetékességi 
területén lévő oktatási intézményekben, az „iskola rendőre” program jól működik. Társszervek 
bevonásával nem csak az iskola kezdési kampány keretén belül, hanem egész tanévben fokozott 
figyelmet fordítunk az oktatási intézmények közelében lévő gyalogátkelő helyek biztosítására, 
közterületen közlekedő diákcsoportok mozgására baleset- és bűnmegelőzés céljából. Az iskola 
rendőrök részt vettek az iskolájuk tanévnyitó ünnepélyén. 
Gondoskodunk mellények elhelyezéséről a szolgálati gépjárművekben, hogy a közterületen 
szolgálatot ellátó kollégák azzal szabadon rendelkezhessenek a közlekedés ellenőrzése során, baleset 
megelőzés céljából.   
A Pest Megyei Rendőrfőkapitányság által előírt fokozott ellenőrzéseket, külön intézkedési tervben 
foglaltak szerint végrehajtottuk.  
 
Dabas Város Önkormányzatának felkérésére részt vettünk a megelőzési koncepció kidolgozásában.  
Lakossági, és kistérségi fórumokon vettünk részt.  
 
9. Együttműködés 
 
Az önkormányzatokkal a kapcsolat jó, kölcsönösen segítjük egymás érdemi munkáját. A kapcsolatok 
ápolásában hasznos az évente kétszer megrendezett fórum, ahol ismertetjük a kapitányság munkáját, 
célkitűzéseit, eredményeit. Így az éves beszámolókon az önkormányzatok nem ismeretlen, csak 
számszaki adatokra alapuló tájékoztatást kapnak, hanem egész évben ismerik a kapitányság 
erőfeszítéseit. 
 
A Dabasi Rendőrkapitányság illetékességi területén lévő 9 Önkormányzat Képviselő-testülete a 
település köz- és vagyonbiztonságának, közrendjének javítása érdekében döntött arról, hogy 
településükön az eddig kiépített térfigyelő kamerarendszer végpontjain felül egy további végpont 
létrehozását támogatják, mely a Dabasi Rendőrkapitányság épületében került kialakításra 2019. 
szeptemberében. 
 
Ez alapján, a dabasi rendőrkapitányság illetékességi területének jelentős részén (Alsónémedi, Bugyi, 
Dabas, Gyál, Inárcs, Kakucs, Ócsa, Újhartyán, Hernád) azonos üzemeltetői kézben, a Kevenet 
cégcsoportnál van összefogva a rendszerek műszaki üzemeltetése. Ebben a körben merült fel a 
rendszerek hatékonyságának növelése érdekében a térfigyelő rendszerek bekötése a kapitányságra, 
mely folyamatosan bővül. 
 
Együttműködés a polgárőrséggel 
 
A Dabasi Rendőrkapitányság illetékességi területén jelenleg 14 polgárőr szervezet működik Gyál, 
Felsőpakony, Ócsa, Alsónémedi, Bugyi, Dabas, Dabasi-Szőlők, Inárcs, Kakucs, Újlengyel, Örkény, és 
Táborfalva székhellyel.  
Területünk 15 települése közül Újhartyánon, Pusztavacson, Tatárszentgyörgyön, valamint Hernád 
településen nem működik regisztrált polgárőr szervezet, ugyanakkor Dabason és Felsőpakonyon kettő 
bejegyzett szervezett található. Jelenleg 10 polgárőr szervezettel van hatályos együttműködési 
megállapodásunk. 



Az illetékességi területünkön található polgárőr szervezetekkel az együttműködésünket 2019.év 
vonatkozásában jónak értékelem, de a FEGY Polgárőr és Tűzoltó Egyesülettel, az Inárcsi Polgárőr 
Egyesülettel és a Dabas Városi Polgárőr Egyesülettel a kapcsolatunkat kiválónak ítélem meg, ugyanis 
az év jelentős részében ezen egyesületek komoly segítséget nyújtottak a rendezvények és egyéb 
események biztosításában. 
 
2019. évben 274 esetben, 5350 órában került sor közös szolgálatellátásra a polgárőr szervezetekkel, 
mely során 584 fő polgárőr és 329 fő rendőr teljesített szolgálatot. A közös szolgálatok során 38 fővel 
szemben készült szabálysértési feljelentés, 85 fővel szemben 815.000-Forint helyszíni bírságot 
szabtak ki. A közös szolgálatellátás során 13 baleset helyszínén /11 anyagi káros és 2 személyi 
sérüléses/ forgalomirányításban segítették a Dabasi Rendőrkapitányság kollégáinak munkáját.  
  
Az aktívan működő polgárőr egyesületekkel történő együttműködéssel kapcsolatban elmondható, 
hogy a polgárőr szervezetek maximálisan eleget tettek a felkéréseinknek. 2019. évben valamennyi 
kisebb- és nagyobb önkormányzati rendezvényen, illetve állami ünnepen képviseltették magukat, 
segítve ezzel a rendezvények, ünnepségek biztonságos lebonyolítását.  
 
Együttműködés a bírósággal, ügyészséggel 
 
A Dabasi Járási Bírósággal kapcsolatunkat jó szintű munkakapcsolatnak értékelem. A gyorsított 
szabálysértési eljárások lefolytatásánál kiemelkedő az együttműködés, a bűntetőeljárások kapcsán, 
illetve az ideiglenes megelőző távoltartásos ügyek kapcsán további egyeztetések szükségesek a még 
hatékonyabb munkavégzés érdekében. 
A Budakörnyéki Járási Ügyészséggel mind a közlekedési, mind az egyéb hatáskörükbe tartozó ügyek 
kapcsán megfelelő az együttműködés. 
 
Egyéb együttműködések 
 
A más rendvédelmi és nemzetbiztonsági társszervekkel jó munkakapcsolatban állunk, mind nyílt és 
operatív ügyekben együttműködünk. 
A Dabasi Rendőrkapitányság a 2019. évben is 4 középiskolával került együttműködési kapcsolatba, 
mely együttműködés célja az iskolai gyakorlati képzés megszervezése. 
 
III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra: 
 
 
Tisztelt Polgármester Úr!  
 
Tisztelt Képviselő-testület!  
 
A Dabasi Rendőrkapitányság egyik fő célkitűzése, hogy rendőrei az eredményes és hatékony működés 
mellett minél jobban megfeleljenek a lakosság, illetve a civil szervezetek által támasztott 
követelményeknek, elvárásoknak. Úgy gondolom, hogy kapitányságunk egész évben nyújtott 
egyenletes jó teljesítményével, a társszervekkel, az önkormányzatokkal és a társadalmi szervezetekkel 
való együttműködéssel, valamint a lakossággal folytatott párbeszéddel eleget tett ezen elvárásoknak.  
 
Munkánkat a hatályos jogszabályok és normák betartása, valamint a megyei szakirányítás mellett 
önállóan végeztük, jó színvonalon.  
 
Az elért eredmények fokozása és azok továbbvitele a 2020-as év egyik fő célkitűzése kell hogy legyen 
mind a vezetők, mind a végrehajtó állomány számára.  
 
 



Konkrét célkitűzések: 
 A közterületen elkövetett, kiemelten kezelt bűncselekmények, valamint a lopások, betöréses 

lopások és lakásbetörések eredményességének fenntartása. 
 A helyszíni intézkedések – szemlék, adatgyűjtések, tanúkutatások – színvonalának és 

eredményességének további javítása. 
 A leplezett eszközök által végrehajtott intézkedések erősítése, a vagyon elleni bűncselekmények 

területén valamint a humán hírszerzés kiterjesztése. 
 A baleset-megelőzési munka, valamint az iskola rendőre program végrehajtásának szinten tartása. 
 A személyi sérüléses balesetek számának csökkentése. Az ittas vezetőkkel szemben továbbra is a 

határozott és eredményes fellépés érdekében a közúti ellenőrzések fokozása, az ittasság, mint 
baleseti ok csökkentése.  

 Az eljárási határidők maradéktalan betartása, a kérelemre indult eljárásokban a Rendőrség 
szolgáltató jellegének erősítése, valamint az ügyfelekkel kialakított jó viszony fenntartása. 

 A szabálysértési szakterületen a jogszabálymódosítás következtéből adódó ismeretek teljes körű 
elsajátítása. 

 Minden szakterületen a jogszabálymódosítások nyomon követése, elsajátítása és a szakszerű, 
törvényes eljárások lefolytatása mellett az ügyfelekkel való szolgáltató rendszer színvonalának 
növelése.   

 A közterületi jelenlét fokozása, toleráns, empatikus, kulturált rendőri intézkedések végrehajtása, a 
rendőri jelenlét szolgálja a bűn- és baleset megelőzést. 

 A bírósági hatáskörű szabálysértési eljárásokban a bíróság elé állítás jogintézményének hatékony 
alkalmazása, a tulajdon elleni szabálysértések felderítési eredményességének javítása. 

 Az elektronikus ügyintézésből adódó lehetőségek érvényesítése, napi szintű használata minden 
szakterületen.  
 

Biztosíthatom Önöket, hogy Kapitányságunk személyi állománya – ahogyan eddig is, úgy a jövőben 
is – legjobb tudásának megfelelően, a lakosság érdekeit a legteljesebb mértékben szem előtt tartva 
végzi feladatait.  
 
Kérem, hogy beszámolómat vitassák meg, tisztelettel fogadom azzal kapcsolatos kérdéseiket, 
észrevételeiket, javaslataikat, amelyekkel a jövőben is segítik munkánkat.  
 
Dabas, 2020. 
 

Tisztelettel: 
 

  Kocsis István r. alezredes  
kapitányságvezető 



Melléklet az önkormányzati beszámolókhoz 

 

1. számú melléklet: regisztrált bűncselekmények számának alakulása 

 

 

 

 

2. számú melléklet: a közterületen elkövetett bűncselekmények számának alakulása a Dabasi 

Rendőrkapitányságon. 

 

év 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

db. 709 694 654 565 421 412 483 444 428 431 

 

 

 

3. számú melléklet: a regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása a 

Dabasi Rendőrkapitányságon. 

 

év 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

db. 1532 1402 1330 1201 1196 941 804 705 541 557 
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4. számú melléklet: a lopások  számának alakulása a Dabasi Rendőrkapitányságon. 

 

 
 

5. számú melléklet: a betöréses lopások számának alakulása a Dabasi Rendőrkapitányságon. 
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6. számú melléklet: a lakásbetörések  számának alakulása a Dabasi Rendőrkapitányságon. 

 

 

 
 

 

 

 

7. számú melléklet: a rablások számának alakulása a Dabasi Rendőrkapitányságon. 
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8. számú melléklet: a személygépkocsi lopások számának alakulása a Dabasi 

Rendőrkapitányságon. 

 

 

 

 
 

 

9. számú melléklet: a zárt gépjármű feltörések számának alakulása a Dabasi 

Rendőrkapitányságon. 
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10. számú melléklet: a nyomozás eredményességi mutató alakulása a Dabasi 

Rendőrkapitányságon. 

 

 
 

 

 

11. számú melléklet: egyes kiemelten kezelt, regisztrált bűncselekmények nyomozás 

eredményességi  mutatójának az  alakulása a Dabasi Rendőrkapitányságon. 
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12. számú melléklet: a tulajdon elleni szabálysértési ügyek számának és a felderítési mutatónak 

az alakulása a Dabasi Rendőrkapitányságon 
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13. számú melléklet: települések szerinti baleseti statisztikai adatok alakulása a Dabasi 

Rendőrkapitányságon 

 

 

Balesetek, bekövetkezés helye szerinti megoszlása 2019. január 1.-2019. december 31.  

(30 napos adatok) 

Települések Anyagi káros Könnyű 

sérüléses 

Súlyos 

sérüléses 
Halálos Összesen 

Alsónémedi 32 1 4 2 39 

Ócsa 37 10 4 1 52 

Dabas 85 13 7 3 108 

Hernád 11 2 0 1 14 

Inárcs 7 3 0 0 10 

Kakucs 4 0 1 0 5 

Örkény 31 5 3 0 39 

Pusztavacs 3 0 1 0 4 

Táborfalva 6 2 1 0 9 

Tatárszentgyörgy 3 1 0 0 4 

Újhartyán 15 5 2 1 23 

Újlengyel 4 1 1 1 7 

Bugyi 10 3 3 0 16 

Gyál 94 20 6 0 120 

Felsőpakony 7 3 1 0 11 

Összesen 348 70 34 9 461 

5. sz főút 52 10 7 4 73 

+ M5 autópálya 0 0 4 2 6 

+M0 autóút 0 0 0 1 1 

 

 

  



 

 

 

14. számú melléklet: az elfogások számának alakulása a Dabasi Rendőrkapitányságon 

 

 

 

 

 

 

 

15. számú melléklet: az előállítások számának alakulása a Dabasi Rendőrkapitányságon 
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16. számú melléklet: a biztonsági intézkedések számának alakulása a Dabasi 

Rendőrkapitányságon 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

17. számú melléklet: az elrendelt elővezetések számának alakulása a Dabasi 

Rendőrkapitányságon 
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18. számú melléklet: a helyszíni bírságok és a szabálysértési feljelentések számának alakulása a 

Dabasi Rendőrkapitányságon 

 

 

 

 
 

 

 

19. számú melléklet: a büntető feljelentések számának alakulása a Dabasi Rendőrkapitányságon 
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ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített 



 
 
 
 
Tárgy: Javaslat Gyál Város Településrendezési eszközeinek részleges 
módosítására: Gyál 014/31, 014/30 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan. 
A dokumentáció elfogadása 
 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 167/2019.(IX.26.) sz. határozatában döntött arról, hogy 
1. Gyál Város Településrendezési eszközeit részlegesen felülvizsgálja és módosítja a Gyál 014/31 és a 014/30 hrsz.-ú 

ingatlanokra vonatkozó hatályos Helyi Építési Szabályzatot és mellékleteként a szabályozási tervet az alábbiak szerint: 
• a szabályozási terv övezeti besorolásának módosítása Gyál 014/31 és 014/30 hrsz.-ú területre vonatkozóan 
• az építési paraméterek kialakítása a 014/31 és 014/30 területre vonatkozóan a Gksz-2 építési övezet paraméterei 

szerint  
• közlekedési kapcsolatok lehetőségének vizsgálata 

2. a 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 32.§ (6) bekezdés c) pontja alapján a gazdaságfejlesztő beruházás megvalósítása 
érdekében, a fejlesztést érintő Gyál 014/31 és a 014/30 hrsz.-ú ingatlanokat kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja;  

3. a hatályos jogszabályi környezet áttanulmányozása után a települési rendezési tervi eszköz módosítását - a 314/2012.(XI.8.) 
Kormányrendelet alapján - tárgyalásos eljárás keretében folytatja le; 

4. a környezet védelmének általános szabályiról szóló 1995.évi LIII. tv.43.§(5) bekezdése, valamint az egyes tervek, illetve 
programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 1.§.(2) és (3) bekezdése szerinti környezeti 
hatásvizsgálat készítését nem tartja szükségesnek; 

5. tárgyi tárgyalásos eljárás esetében az előzetes tájékoztatási kötelezettséget a partnerségi egyeztetés során nem állapít meg; 
6. a tervezési munka elkészítésére háromoldalú szerződést köt a PESTTERV Pest megyei Terület-, Település-, Környezet 

Tervező és Tanácsadó Kft.-vel, mint tervezővel és az Agro-Largo Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft.-vel, mint 
költségviselővel 

 
A tervezési munka során az érintett tulajdonosokkal is egyeztetve, a módosítási igények vizsgálatát és a változtatási koncepció 
felállítását követően elkészült GYÁL VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 
partnerségi egyeztetési dokumentációja. 

 
Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztési, településrendezési és településképi eszközök 
készítésével, módosításával összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2017.(IV.28.) önkormányzati 
rendeletében foglaltak szerint a tervanyag egyeztetése a település hivatalos honlapján, a Polgármesteri Hivatal 
épületében lévő hirdetőtáblán és a Gyáli Mi Újságban megjelenő felhívás közzétételével megtörtént. A lakossági fórum 
2020. január 08-án 9.00 órától a Gyáli Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartásra került, és erről jelenléti ív 
(emlékeztető) készült. A lakossági fórumon a partnerek (lakosság) részéről nem jelent meg senki, így a 
tervdokumentációval kapcsolatosan véleményt nem tartalmaz. A továbbiakban írásos javaslatot, véleményt partnerek 
egyike sem adott a tervről. 
 
A 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet 29/A. §-a és az előzőekben hivatkozott önkormányzati rendelet alapján a 
településrendezési eszközök módosításának véleményezési szakaszát a Képviselő-testület a 12/2020.(I.30.) számú 
határozatával lezárta és megállapította, hogy a tervezett gazdaságfejlesztő beruházás megvalósítása és a 
településrendezési eszköz módosítására vonatkozó igények támogathatók, azok ellen kifogás nem érkezett. Ezek után a 
végső szakmai véleményezési szakaszt az állami főépítésznél kezdeményeztük.  
 
Az állami főépítész tárgyi településrendezési eszköz módosításával kapcsolatos egyeztető tárgyalást 2020. március 25.-
én 9.30 órakor megtartotta, majd a záró szakmai véleményét és annak mellékleteit megküldte. 
A hatályos Helyi Építési Szabályzat (mellékleteként a szabályozási terv) részleges módosítása – a 0 014/31, 014/30 
hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan - előterjesztés mellékletét képező záró véleményben foglaltak figyelembe vételével 
jóváhagyható.   
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjenek az előterjesztést és mellékleteit tanulmányozni és Gyál 
Város Helyi Építési Szabályzatát (mellékleteként a szabályozási tervét) rendelettel részlegesen módosítani! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §.-ában foglaltak értelmében a jogszabály előkészítője előzetes 
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a 
tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, amelynek az alábbiakban teszek eleget:  
 

1.  A rendelettervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása 
 

A nyilvánosság és közösségi ellenőrzés lehetőségének biztosítása érdekében a településfejlesztési koncepció, az 
integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a 
településképi rendelet készítését, módosítását a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése alapján a polgármester partnerségi egyeztetés útján egyezteti a 
településen, illetve a tervezési területen és hatáskörnyezetében érintett partnerekkel. A rendelet tervezet megalkotásának 
közvetlen gazdasági hatása nincs. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I.31.) önkormányzati 
rendelettel összhangban van, előirányzat módosítást nem igényel.  
 

2. A rendelettervezet környezeti és egészségügyi hatása 
 
A rendelettervezetnek környezeti és egészségügyi hatása nincs.  
 

3. A rendelettervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása 
 
 A rendelet megalkotásával (módosításával) az adminisztratív terhek nem növekednek. 
 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége 
 
A rendelet megalkotása (módosítása) valós igény alapján a hatályos jogszabályokban foglaltak megfelelően történik.  
 

5. A jogszabály alkalmazáshoz szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 
 
A rendelet módosítása következtében az adminisztratív terhek személyi, tárgyi, szervezeti feltételei jelentősen nem 
változnak, azok a Gyáli Polgármesteri Hivatalnál rendelkezésre állnak.   
 

6. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények 
 
A rendelet megalkotása (módosítása) valós igény alapján a hatályos jogszabályokban foglaltak megfelelően történik.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiekben foglaltak figyelembevételével szíveskedjen a szükséges döntést 
meghozni és a rendeletet megalkotni!  
 
Előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
   Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság 
                                           
A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget és név szerinti szavazást igényel. 
 
Az előterjesztést készítette: Kiss István irodavezető 
 
 
Gyál, 2019. május 13. 
 
      
 

Pápai Mihály  
         polgármester 
 
 
 
Mellékletek: 

1. A Képviselő-testület 167/2019.(IX.26.) sz. határozata 
2. A Képviselő-testület 12/2020.(I.30.) sz. határozata 
3. Az állami főépítész záró szakmai véleménye és mellékletei 
4. HÉSZ módosítás tervezete. 
5. Az SZT-8/M2 Módosított szabályozási szelvény 
6. Az SZT-12/M4 Módosított szabályozási szelvény 
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Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…………………. önkormányzati rendelete 

Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló, 
17/2014. (XII.01) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. 
§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye'·32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökrő1, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 
42. § és 9. számú melléklete szerint eljáró érdekelt államigazgatási szervek véleményének kikérésével 
Gyál Város Helyi Építészeti Szabályzatáról szóló 17/2014.(XII.01.) önkormányzati rendeletének 
módosítására az alábbiakat rendeli el: 

 
1.§ 

A Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 17/2014.(XII.01.) sz. önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: HÉSZ) HÉSZ 1. mellékletében szereplő 1:4000 léptékű SZT- 8/M1. szelvény jelű 
szabályozási tervlap helyébe e rendelet 1. mellékleteként szereplő 1:4000 léptékű SZT-8/M2 szelvény 
jelű szabályozási tervlap lép. 
 

2.§ 
A HÉSZ 1. mellékletében szereplő 1:4000 léptékű SZT- 12/M3 szelvény jelű szabályozási tervlap 
helyébe e rendelet 2. mellékleteként szereplő 1:4000 léptékű SZT-12/M4 szelvény jelű szabályozási 
tervlap lép. 

 
3.§ 

Ez a rendelet 2020. június 15. napján lép hatályba. 
 
 
 
 

Pápai Mihály 
polgármester 

Rozgonyi Erik 
címzetes főjegyző 

 
Z Á R A D É K: 
 
A rendelet 2020. …………... napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára 
történő kifüggesztéssel és www.gyal.hu honlapon történt közzététellel. 
 
G y á l, 2020………………………... 
 
      .............................................................................................................  
  Rozgonyi Erik 
      .............................................................................................................  
  címzetes főjegyző 
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1. melléklet a …./2020.(……..) önkormányzati rendelethez:  
„A 17/2014. (XII.01) önkormányzati rendelet 

1. sz. melléklet SZT-8/M2 szabályozási tervlapszelvény” 

 
2. melléklet a …./2020.(……..) önkormányzati rendelethez: 

„A 17/2014. (XII.01) önkormányzati rendelet 
1.   melléklet SZT-12/M4 szabályozási tervlapszelvény” 

 
 











 

Közegészségügyi Osztály 1. 
1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203  – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853   

KÉR azon.: KHIV BUK NSZSZB – Hivatali kapu azon.: BFKHNSZSZ, KRID: 427094958 
E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu 

 

Váradi Tibor állami főépítész 
részére 
 
Pest Megyei Kormányhivatal 
Állami Főépítész Iroda 
 
 
 
 
 

 
 
Ez a levél kizárólag elektronikusan kerül megküldésre! 
 

 
Tisztelt Állami Főépítész Úr! 

A tárgyi üggyel kapcsolatosan 2020. március 25-én tartandó egyeztető tárgyaláson Budapest Főváros 
Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztálya (a továbbiakban: BFKH) képviselőjének – a kialakult 
járványügyi helyzetre tekintettel – nem áll módjában részt venni. 

A megküldött tervezetet áttanulmányozva a népegészségügyi feladatkörében eljáró BFKH a 
dokumentációban foglaltak alapján a tervezett módosítások ellen közegészségügyi szempontból kifogást 
nem emel. 

Gyál - a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004.(VII.21) Korm. rendelet 2. számú melléklete, 
valamint a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról 
szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet melléklete alapján - felszín alatti víz szempontjából érzékeny 
felszín alatti vízminőség védelmi területen fekvő város. 

A fentiek miatt a módosítások során a felszín alatti vizek, a földtani közeg védelmére fokozott figyelmet 
kell fordítani. 

A településen természetes gyógytényező érintettsége nem áll fenn, ezért e szempontból a BFKH 
véleményezési lehetőséggel nem rendelkezik. 

A BFKH jelen véleményét a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 08.) Korm. rendelet 9. számú mellékletében; továbbá a fővárosi és megyei 
kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, 

Iktatószám:  BP/PNEF-TKI/0715-3/2020 
BP/PNEF-TKI/0715-4/2020 

Ügyintéző: Dobó Vivien 
Telefonszám: 06 (1) 465-3866 
E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu 
Tárgy:  Gyál településrendezési eszközeinek 

módosítása tárgyalásos eljárás kereteiben 
– írásos vélemény megküldése 

Hiv. szám:                   PE/AF/00056-2/2020 
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Közegészségügyi Osztály 1. 

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203  – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853   
KÉR azon.: KHIV BUK NSZSZB – Hivatali kapu azon.: BFKHNSZSZ, KRID: 427094958 

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu 
 

továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § 
(1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel alakította ki. 

A BFKH jelen iratot az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 
2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésére tekintettel elektronikus úton küldi meg. 

A BFKH felhívja a figyelmet arra, hogy a BFKH-val elektronikus úton szükséges kapcsolatot tartani 
(szervezetnév: BFKHNSZSZ, KRID azonosító kód: 427094958). 

 
Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint 

Üdvözlettel:  

 

dr. Sára Botond 
kormánymegbízott megbízásából 

   
  
 
 

Dr. Vass Csaba 
helyettes fővárosi és megyei tisztifőorvos 

 

 

 



 

 
Gyorsforgalmi Útügyi Osztály 

1138 Budapest, Váci út 188. – 1387 Budapest Pf.: 1007 – Telefon: +36 (1) 474-1770 – Fax: +36 (1) 331-9917 
KRID: 645240704 – E-mail: uto@bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu  

ORSZÁGOS KÖZÚTI ÉS HAJÓZÁSI HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY 

Váradi Tibor úr  
részére 
 
Pest Megyei Kormányhivatal 
Kormánymegbízotti Kabinet 
Állami Főépítész 
 
Budapest 
Városház u. 7. 
1052 

Iktatószám: 

Ügyintéző: 

Telefon: 

Tárgy: 

BP/0801/00238-2/2020. 

Kuti-Törő Tünde 

+36 1 815 9633 

Gyál településrendezési eszközök 
tárgyalásos eljárással történő 
módosítása 

 
 

Ez a levél kizárólag elektronikusan kerül megküldésre (KRID: 216397999)! 

 
 
Tisztelt Állami Főépítész Úr! 

Gyál Város településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos PE/AF/00056-2/2020. 
iktatószámú, 2020. március 10-én kelt megkeresésére a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő 
hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján az alábbi 
tájékoztatást adom. 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 9. melléklet 12. pontja szerint Budapest Főváros Kormányhivatala gyorsforgalmi utat, közúti 
határátkelőhelyet, szintbeli közúti-vasúti átjárót érintő településrendezési eszköz esetében vesz részt a 
véleményezési eljárásban. 

Fentiekre tekintettel a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban, hatáskör hiányában 
észrevételt nem teszek. Az eljárás további szakaszában nem kívánok részt venni. A 2020. március 25-én 
tartandó egyeztető tárgyaláson nem veszek részt. 

Tájékoztatom, hogy a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
3/2020. (II. 28.) MvM utasítás alapján Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztályának 
elnevezése 2020. március 1. napjától Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztályra változott. 

Budapest, 2020. március 12. 

Tisztelettel: 

 

dr. Sára Botond  
kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

Bognár Géza 
osztályvezető 







HONVÉDELMI  M IN ISZTÉRIUM
ÁLLAMI  LÉGÜGYI  FŐOSZTÁLY

m i n t  k a t o n a i  l é g ü g y i  h a t ó s á g

1055 Budapest, Balaton utca 7-11. • Postacím: 1885 Budapest Pf. 25

Telefon: +36 (1) 474-1469 • HM 21-670 • Fax: +36 (1) 474-1404 • HM 21-685

E-mail: klh@hm.gov.hu • Hivatali Kapu: Honvédelmi Minisztérium – EIR

Nyt. szám: 3322-2/2020/h sz. példány

Hiv. szám: PE/AF/00056-2/2020

Váradi Tibor úr
Pest Megyei Kormányhivatal

állami főépítész részére

Budapest

Tárgy: Gyál Város településrendezési eszközeinek módosítása 

tárgyalásos eljárás keretében

Tisztelt Állami Főépítész Úr!

A fenti hivatkozási számú megkeresésére tájékoztatom, hogy Gyál Város településrendezési 

eszközeinek módosítása tárgyában tartandó egyeztető tárgyaláson a katonai légügyi hatóságként 

eljáró HM Állami Légügyi Főosztály nem vesz részt, és a tárgy szerinti módosítással kapcsolatban 

kifogást nem emel.

Tájékoztatom Állami Főépítész urat, hogy véleményemet a településfejlesztési koncepcióról, 
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Kormányrendelet) 42. § (4) bekezdésére és 9. melléklete táblázata 14. sorának b) 

pontjára figyelemmel, a katonai légügyi hatóság kijelöléséről szóló 392/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 
1. §-ban kijelölt illetékességi területemen eljárva adtam meg.

Tájékoztatom tisztelt Állami Főépítész urat, hogy véleményem nem minősül a 

Kormányrendelet 9. melléklete táblázatának 20. sorában meghatározott honvédelemért felelős 

miniszter, mint államigazgatási szerv véleményének.

Budapest, Időbélyeg szerint.

Tisztelettel:

Dr. Benkő Tibor
honvédelmi miniszter

nevében és megbízásából:

Simon Sándor alezredes
Légialkalmassági és Légiforgalmi

Felügyeleti Osztály

osztályvezető 



Készült: 2 példányban

Egy példány: 1 lap

Ügyintéző (tel.): Csáder Zsuzsanna hdgy. (Tel.: +36 1 474 1218; E-mail: zsuzsanna.csader@hm.gov.hu)

Kapják: 1. sz. pld.: Pest Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Építésügyi Osztály (Hivatali Kapun továbbítva)

2. sz. pld.: Irattár
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HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY

1055 Budapest, Balaton u. 7-11. • Postacím: 1555 Budapest  Pf.: 70.
Telefon: 06 (1) 237-5556 • HM 27-933 • Fax: 06 (1) 237-5557 • HM 27-945 

Hivatali Kapu: HMHH (KRID: 210267399), e-mail: hm.hf@hm.gov.hu, web: http://hm.hatosagihivatal.kormany.hu
Nyt. szám: 3269-2/2020/h
Hiv. szám: PE/AF/00056-2/2020

Váradi Tibor
Pest Megyei Kormányhivatal 

 Állami Főépítész

1051 Budapest
Városház u. 7.

Tárgy: Gyál város településrendezési eszközeinek részleges módosítása - 
tárgyalásos eljárás, véleményezési szakasz

Tisztelt Állami Főépítész Úr!

Megkeresésükre értesítem, hogy a tárgyi dokumentációt megvizsgáltattam és azzal 
kapcsolatban az alábbi állásfoglalást adom:

A fenti hivatkozási számon érkezett dokumentációban foglaltak a honvédelem érdekeit 
nem érintik, a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai végrehajtása 
biztosított, ezért a tárgyi módosítással kapcsolatban észrevételt nem teszek.

A tárgy szerinti témában meghirdetett 2020. március 25 -ei egyeztető tárgyaláson más 
irányú elfoglaltság miatt nem áll módomban részt venni. 

Jelen állásfoglalást, mint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. sz. 
mellékletének 20. pontjában megjelölt államigazgatási szerv adtam ki, figyelemmel az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (2) m) pontjára.

Tájékoztatom, hogy jelen állásfoglalásom, nem helyettesíti a 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 9. sz. melléklet 14. b) pontjában nevesített katonai légügyi hatóság állásfoglalását.

Állásfoglalásomat a honvédelemért felelős miniszter nevében, a Honvédelmi 
Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (III. 5.) HM utasítás 36. § 
(11) bekezdése alapján adtam ki.

Budapest, „időbélyegző szerint”
Tisztelettel:

Dr. Benkő Tibor
Magyarország honvédelmi minisztere

nevében és megbízásából

Dr. Gulyás András ezredes
főosztályvezető

Készült:  2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintéző (tel/fax): Bucsánszky Zoltán alezredes (tel.:+36 (1) 474-1316; HM 022-22-036; fax: +36 (1) 237-5557)
Kapják: 1. sz. pld.: Irattár

2. sz. pld.: Címzett 
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1539 Budapest 114, Pf. 676 

Telefon: (1) 436-4801 

Telefax: (1) 436-4804 

E-mail: haea@haea.gov.hu 

 

 OAH-2020-00065-0195/2020 (AL) 
  

Váradi Tibor 
állami főépítész 

Pest Megyei Kormányhivatal 

Kormánymegbízotti Kabinet Állami 

Főépítész 

1364 Budapest, Pf.: 270.  

 

Ügyintézőnk:  Gábor Anita 

Ügyintézőjük: Váradi Tibor 

Számuk: PE/AF/00056-2/2020 

PE/AF/00071-2/2020 

 

Tárgy: Válasz Gyál és Biatorbágy településrendezési eszközeinek tárgyalásos 

eljárás keretében történő módosításáról szóló értesítésre 

 

Tisztelt Állami Főépítész Úr! 

 

2020. március 10-én kelt, fenti számú leveleivel tájékoztatást adott részünkre Gyál 

és Biatorbágy települések rendezési eszközeinek tárgyalásos eljárás keretében 

történő részleges módosításáról, kiemelt fejlesztési területen történő 

beruházások megvalósíthatósága érdekében. Leveleiben elküldte a módosított 

dokumentációk elérhetőségét, valamint az egyeztető tárgyalások meghívóit. 

Az OAH alapvető és más további feladatköreit az atomenergiáról szóló 1996. évi 

CXVI. törvény 17. §-a, a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági 

követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. 

(VII.11.) Korm. rendelet, a radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges 

elhelyezését biztosító tároló létesítmények biztonsági követelményeiről és az ezzel 

összefüggő hatósági tevékenységről szóló 155/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet, a 

nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló biztonsági övezetéről szóló 

246/2011. (XI. 24.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) előírásai, 

valamint további jogszabályok határozzák meg. 

A tárggyal összefüggő OAH véleményezési jogkörről a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: EljR.), illetve annak 9. melléklete 

rendelkezik. 
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Tárgyi települések rendezési eszközeinek módosított dokumentációit, azok 

alátámasztó és jóváhagyandó munkarészeit az OAH áttekintette. A jogszabály 

felhatalmazása alapján, megkereséseire válaszolva az alábbi véleményt adom: 

A tervezési területek figyelembe veendő közelségében az OAH hatáskörébe 

tartozó létesítményként az Energiatudományi Kutatóközpont kutatóreaktora, és a 

Budapesti Műszaki Egyetem oktatóreaktora üzemel. 

Tájékoztatom ugyanakkor, hogy a települések rendezési eszközeinek jelen 

módosításai az elhatározott célok és a kimutatott hatások alapján, az OAH hatás- 

és feladatköreit nem érintik, ezért a 2020. március 25-ére meghirdetett egyeztető 

tárgyalásokon nem kívánunk részt venni. 

Felhívom még a figyelmét, hogy a Korm. rendelet 7. § (6) bekezdése értelmében, a 

nukleáris létesítmények 30 km-es körzetében mindazon veszélyes létesítmények 

és tevékenységek engedélyezése esetén, amelyek tekintetében jogszabály 

védőtávolság kijelölését írja elő, az engedélyezést végző hatóság az eljárása 

megindításáról tájékoztatja a biztonsági övezetet kijelölő szervet (az OAH-t), 

valamint a nukleáris létesítmény engedélyesét. Az ilyen eljárásban az OAH és a 

Korm. rendelet szerinti engedélyes ügyfélnek minősül.  

Az elfogadott településrendezési eszközökről az EljR. 43. § (2) bekezdésének 

megfelelően kérünk tájékoztatást! 

 

Budapest, 2020. március 23. 

 
 

Üdvözlettel: 
 

 
 

 Mészáros István 

főosztályvezető 

 

Kapják: 

1. Pest Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész 

2. Irattár 

 





PEST MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tárgy:  Gyál  Város  településrendezési
eszközök  módosításának  ügyében  egyeztető
tárgyalás
Ügyintéző: Kátai-Urbán Maxim tű. fhdgy.
Telefon: 06-20-8200-923

Váradi Tibor
állami főépítész

Pest  Megyei  Kormányhivatal
Állami Főépítész

Budapest
Pf.: 557
1373

Tisztelt Állami Főépítész Úr!

Értesítem, hogy Gyál Város területére vonatkozóan összehívott egyeztető tárgyalásról szóló
levelét megkaptam. A kapcsolódó ügyiratok vizsgálatát követően az alábbiakról tájékoztatom:
A 2020. március 25. napon 0930 órakor megrendezésre kerülő egyeztető tárgyaláson a Pest
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni. 
Tájékoztatom,  hogy  Gyál  Város területén  a  településrendezési  eszközök  módosításához  a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII.  törvény  24.  §  (1)  bekezdése,  valamint  a  településfejlesztési  koncepcióról,  az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. §-a
szerint az alábbi véleményt adom:

tűz- és polgári védelmi, valamint iparbiztonsági szempontból kifogást nem emelek.
Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét.

Kelt: Budapest, elektronikus bélyegző szerint

Tisztelettel:
Branyiczky Márk tű. ezredes

tűzoltósági tanácsos
igazgató

nevében és megbízásából:

Oláh László tű. őrnagy
hatósági osztályvezető

Készült:            1 példányban
Egy példány: 1 old.
Címzett: HIVATALI KAPU elektronikusan

____________________________________________________________________________________________
Cím: 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. 1903 Bp. Pf.: 314

Telefon: +36(1) 469-4105 Fax: +36(1) 469-4353
E-mail: pest.mki@katved.gov.hu









 
 

Ügyiratszám: PE/AF/00056-18/2020 
 

Tárgy: Gyál településrendezési eszközeinek módosítása 
tárgyalásos eljárás keretében kiemelt 
beruházással kapcsolatosan 

Időpont: 2020. március 25. 
Helyszín: Pest Megyei Kormányhivatal 
              1052 Budapest, Városház u. 7. 
Melléklet: állásfoglalások másolatai 

 

Állami Főépítészi Iroda 
Budapest V. kerület, Városház u. 7.  Levélcím: 1364 Budapest, Pf. 270 

Telefon: (06 1) 485 6900 
E-mail: allamifoepitesz@pest.gov.hu   Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest

JEGYZŐKÖNYV 

 

A tárgyaláson megjelentek: 

 Makkai Krisztina, PESTTERV Kft. 
 Szabóné Pányi Zsuzsanna, Pest Megyei Főépítész 
 Váradi Tibor, PMKH Állami Főépítész 

PMKH Állami Főépítész, Váradi Tibor: a Pest Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze köszöntötte, 
majd tájékoztatta a megjelenteket, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: R) 42.§ szerinti 
tárgyalásos eljárást Gyál Város Polgármestere kezdeményezte. 

Váradi Tibor elmondta, hogy az egyeztető tárgyalás Gyál településrendezési eszközeinek módosítása 
érdekében, a R. 32.§ (6) bekezdés c) pontja szerint, a önkormányzat határozat alapján kiemelt 
önkormányzati fejlesztési területté nyilvánított ingatlan területén – beruházás megvalósításának 
érdekében kerül lefolytatásra. 

Váradi Tibor kérte az önkormányzat részéről és képviseletében megjelenteket, hogy röviden ismertessék 
a településrendezési eszközök tervezett módosítását. 

Makkai Krisztina tervező, PESTTERV Kft.: Röviden ismertette a tervezési feladatot, beszélt a területtel 
kapcsolatos előzményekről, valamint nagyvonalakban ismertette a településrendezési eszközök 
lényeges megállapításait. 

PMKH Állami Főépítész, Váradi Tibor: az eljárásban érintett államigazgatási szervek megkeresésre 
kerültek. Azon szerveket, melyek nem adtak véleményt, illetve a tárgyaláson nem jelentek meg, 
egyetértő félnek kell tekinteni. 

A tárgyalás megkezdéséig a következő államigazgatási szervek jelezték távolmaradásukat, véleményük 
megküldése mellett:  
BFKH Népegészségügyi Főosztály iktatószám: BP/PNEF-TKI/0715-3/2020 és  

BP/PNEF-TKI/0715-4/2020 
Kifogást nem emelt.                                                           (Az állásfoglalás jelen jegyzőkönyv melléklete.) 
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BFKH Országos Közúti és Hajózási Hatósági 
Főosztály 

iktatószám: BP/0801/00238-2/2020 

Kifogást nem emelt.                                                           (Az állásfoglalás jelen jegyzőkönyv melléklete.) 
Budapest Főváros XVIII. kerület Önkormányzata iktatószám: 9/10-8/2020 
Kifogást nem emelt.                                                           (Az állásfoglalás jelen jegyzőkönyv melléklete.) 
Budapest Főváros Önkormányzata iktatószám: FPH059/401-6/2020 
Kifogást nem emelt.                                                           (Az állásfoglalás jelen jegyzőkönyv melléklete.) 
HM Állami Légügyi Főosztály iktatószám:3322-2/2020 
Kifogást nem emelt.                                                           (Az állásfoglalás jelen jegyzőkönyv melléklete.) 
HM Hatósági Főosztály iktatószám: 3269-2/2020 
Kifogást nem emelt.                                                           (Az állásfoglalás jelen jegyzőkönyv melléklete.) 
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság iktatószám: 01690-0008/2020 
Kifogást nem emelt.                                                           (Az állásfoglalás jelen jegyzőkönyv melléklete.) 
ME Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkár iktatószám: TKF-7/738/2/2020 
Kifogást nem emelt.                                                           (Az állásfoglalás jelen jegyzőkönyv melléklete.) 
Országos Atomenergia Hivatal iktatószám: OAH-2020-00065-0195/2020 
Kifogást nem emelt.                                                           (Az állásfoglalás jelen jegyzőkönyv melléklete.) 
Pest Megyei Főépítész iktatószám: 378-2/2020 
Kifogást nem emelt. A dokumentáció javítását kérte.        (Az állásfoglalás jelen jegyzőkönyv melléklete.) 
Pest Katasztrófavédelmi Igazgatóság iktatószám: 36300/940-1/2020 
Kifogást nem emelt.                                                           (Az állásfoglalás jelen jegyzőkönyv melléklete.) 
PMKH Földhivatali Főosztály  iktatószám: 10.212/2020 
Kifogást nem emelt.                                                           (Az állásfoglalás jelen jegyzőkönyv melléklete.) 
PMKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Bányafelügyeleti Főosztály  

iktatószám: PE/V/1052-2/2020 

Kifogást nem emelt.                                                           (Az állásfoglalás jelen jegyzőkönyv melléklete.) 
PMKH Közlekedésfelügyeleti Főosztály iktatószám: PE-06/UT/715-2/2020 
Kifogást nem emelt.                                                           (Az állásfoglalás jelen jegyzőkönyv melléklete.) 

Ezt követően Váradi Tibor felkérte a megjelent megyei főépítészt és államigazgatási szervek képviselőit, 
hogy tegyék meg nyilatkozataikat. 

Pest Megyei Főépítész, Szabóné Pányi Zsuzsanna: A tervezett módosítási ellen kifogást nem emelt. 
Több ponton a dokumentáció javítását kérte. 

PMKH Állami Főépítész, Váradi Tibor: Felhívom az önkormányzat figyelmét arra, hogy a tárgyalásos 
eljárás keretében csak olyan terület tekintetében lehet módosításokat elfogadni, amelyek az 
önkormányzat által kijelölt kiemelt fejlesztési területek vagy nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
beruházás területe. Általános érvényű, a település teljes területére vonatkozó előírás a tárgyalásos 
eljárás keretében nem fogadható el. A tervezett módosítás ellen kifogást nem emelek. 

Kelt: Budapesten, az elektronikus aláírás időbélyegzése szerint 
 Váradi Tibor 
 állami főépítész 



 
 

Ügyiratszám: PE/AF/00056-19/2020 
 

Tárgy: Gyál településrendezési eszközeinek 
módosítása tárgyalásos eljárás keretében 
kiemelt beruházással kapcsolatosan 

 záró szakmai vélemény 
Hivatkozási szám: K/1042-6/2020 

Kérjük, beadványaiban hivatkozzon ügyiratszámunkra! 

Állami Főépítészi Iroda 
Budapest V. kerület, Városház u. 7.  Levélcím: 1364 Budapest, Pf. 270 

Telefon: (06 1) 485 6900 
E-mail: allamifoepitesz@pest.gov.hu   Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest

 

Pápai Mihály István polgármester részére 
Gyál Város Önkormányzata 
 
23606 GYÁL 
Kőrösi út 112-114. 
 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: R.) 40.§ (2) bekezdésében foglalt határidőn belül az alábbi záró szakmai 
véleményt adom Gyál módosított településrendezési eszközeiről: 
 
A megküldött dokumentációval kapcsolatos észrevételeink: 
– A dokumentáció államigazgatási egyeztetési eljárása a R.-ben rögzítettek szerint megtörtént. A 

dokumentáció partnerségi egyeztetése, az osztályunknak megküldött tájékoztatása szerint 
lefolytatásra került. 

 
Alátámasztó munkarészekkel kapcsolatos észrevételeink: 
– Az alátámasztó munkarészekkel kapcsolatban a jegyzőkönyvben rögzített észrevételeket kérjük 

figyelembe venni. 
 
A jóváhagyandó munkarészekkel kapcsolatos észrevételeink: 
– A jóváhagyandó munkarészekkel kapcsolatban a jegyzőkönyvben rögzített észrevételeket kérjük 

figyelembe venni. 
 
Az egyeztetési eljárásra vonatkozó megjegyzéseink: 
– Kérjük, hogy a jóváhagyott településrendezési eszköz egy példányát a R. 43.§ (2) bekezdés szerint 

irattári elhelyezésre hivatalunk részére eljuttatni szíveskedjen (nyomtatott, hitelesített, olvasható 
léptékű példány, valamint 1 digitális példány). Jelezzük, hogy a tervlapok hitelesítése és a 266/2013. 
(VII.11.) Korm. rendelet 14.§ (5) bekezdése alapján a tervezők általi aláírása is szükséges. 

– A R. 43.§ (4) bekezdése értelmében a polgármester gondoskodik a településrendezési eszköz Étv. 8. 
§ (4) bekezdése szerinti nyilvánosságáról. 
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– Kérjük a R. 43. § (2) bekezdésében foglalt határidő betartását. 
– Felhívjuk a szíves figyelmét arra, hogy a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. 

rendelet 4.§ (4)-(5) bekezdésében foglaltak értelmében a jegyző feladata a helyi építési szabályzatról 
szóló önkormányzati rendelet egységes szerkezetű szövegét – a helyi építési szabályzat mellékletét 
képező szabályozási tervvel együtt – a helyi építési szabályzatot módosító önkormányzati rendelet 
kihirdetését követő öt munkanapon belül a Nemzeti Jogszabálytárban közzétenni, valamint 
továbbítani a Nemzeti Jogszabálytár szolgáltatója által e célra kialakított informatikai rendszeren 
keresztül a megyei kormányhivatalnak, a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős 
miniszternek és az igazságügyért felelős miniszternek. 

– Felhívjuk a szíves figyelmét arra, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 2.§ (4) 
bekezdés b) pontja értelmében az önkormányzati rendeletnek illeszkednie kell a jogrendszer 
egységébe, ennél fogva az, más jogszabállyal nem lehet ellentétes, ezért jogszabályon alapuló 
vélemény, észrevétel a jóváhagyáskor nem maradhat fenn. 

 
Kérem fentiek szíves tudomásul vételét és a véleményeztetés-egyeztetési eljárási rend maradéktalan 
betartását. 
 

Kelt: Budapesten, az elektronikus aláírás időbélyegzése szerint 

 
 
 Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott 
 nevében és megbízásából: 
  
 Váradi Tibor 
 állami főépítész 
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