ERŐS RENDŐRSÉG, NAGYOBB BIZTONSÁG
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TISZTELT RENDŐR KOLLÉGÁK!
Hivatalba lépésekor a kormány – egyebek
mellett – célkitűzéseként fogalmazta meg
Magyarország biztonságának és állampolgárai
biztonságérzetének növelését, valamint
a bűncselekmények számának csökkentését.
Ezeknek a céloknak az elérése érdekében
új jogszabályok megalkotását kezdeményezte
az Országgyűlésnél. A kormány következetesen
képviselt álláspontja eredményeként ma már súlyosabb büntetés
fenyegeti a bűncselekmények elkövetőit, a „három csapás” törvénnyel
pedig akár életfogytiglani elzárással is sújthatóak a súlyos,
erőszakos, személy elleni bűncselekményeket háromszor elkövetők.
A szabálysértési eljárásokban ugyancsak szigorodtak a visszaesők
büntetései. A 2018. július 1-jén hatályba lépő új büntetőeljárási törvény
szintén nagyobb lehetőséget biztosít az eljáró hatóságok részére
a törvényes rend fenntartásához.
Ahhoz, hogy a jogszabályoknak érvényt tudjunk szerezni,
és a határainkat meg tudjuk védeni az illegális migránsok
behatolásától, a kormány növelte a rendőrség létszámát:
2011-ben 4100 fővel, 2017-ben pedig 3000 fővel emelkedett
a betölthető álláshelyek száma a hivatásos rendőri állomány körében.
A létszámbővítés biztosította határaink védelmét, s hogy napjainkra
Magyarország minden települése körzeti megbízotti körzettel lefedett,
rendőr biztosítja a nyugalmat, a közrendet és a közbiztonságot.

A rendőri életpályamodell bevezetésével emelkedtek az illetmények,
megvalósult a teljesítményjuttatás, kiszámíthatóbb lett az előmeneteli
rendszer. Mindehhez a kormány folyamatosan biztosította a pénzügyi
forrásokat, mi több, a rendőrség gazdálkodásának stabilizálása mellett
lehetőséget biztosított egy minden korábbinál jelentősebb nagyságrendű
technikai fejlesztéshez.
Az intézkedések eredményre vezettek. Az elmúlt nyolc évben
közel felére csökkent a regisztrált bűncselekmények száma, javult
a nyomozások eredményessége. Mindezek együttes hatásaként nőtt
a lakosság rendőrség iránti bizalma. A rendőri munka társadalmi
megítélésének és presztízsének javulása visszaköszön az állampolgári
elismerések számának jelentős növekedésében is.
A célkitűzéseket a kormány fogalmazta meg, a jogi, a pénzügyi
és a technikai feltételeket a kormány biztosította, az eredményes
végrehajtást, az állampolgárok elismerésének kiharcolását azonban
a rendőri állomány valamennyi tagjának áldozatos és elhivatott
munkája eredményezte.
Az elért eredményekhez gratulálok, köszönetem fejezem ki.
Tisztelt Kollégák!
További munkájukhoz sok sikert kívánok!
Dr. Pintér Sándor
Magyarország belügyminisztere
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SZAKMAI MEGBECSÜLÉS:
ÚJ ÉLETPÁLYAMODELL
A RENDŐRSÉGEN
Magyarország Kormánya kiemelten fontosnak tartja a hivatásos
állomány megbecsülését, ezért 2015-ben a Belügyminisztérium
javaslatára új életpályamodellt vezetett be a rendvédelmi
dolgozók számára.

Az új illetményrendszer bevezetésekor
átlagosan 30%-kal nőtt a hivatásos állomány
illetménye.
Az illetményemelést 2016. január 1-jétől évente további 5–5%-os
mértékű illetményemelés követ 2019. január 1-ig, illetve mindaddig,
amíg a hivatásos állomány tagja el nem éri az új illetményrendszernek
megfelelő beállási szintjét.

A HIVATÁSOS ÁLLOMÁNY ILLETMÉNYE 2015 ÉS 2019 KÖZÖTT
ÁTLAGOSAN 50%-KAL EMELKEDIK

+50%
2015

2019

TÖBB RENDŐR AZ UTCÁKON
Magyarország biztonságának megőrzése, a szilárd közrend és
közbiztonság fenntartása a magyar rendőrök hivatása. Jelenleg is
számos olyan kihívással kell szembenéznie hazánknak, amely
professzionális és összehangolt rendvédelmi munkát igényel.

Kulcsfontosságú, hogy a rendőrség
megfelelő létszámmal tudja ellátni feladatait.
2010 óta több rendőr teljesít szolgálatot Magyarországon, ami javítja
a rendőrség reagálóképességét és az állampolgárok biztonságérzetét.

+19%
33 450 FŐ

39 813 FŐ

2010

2018

Ennek részeként 2010. január 1-jéhez képes több mint 400 fővel több
körzeti megbízott dolgozik országszerte, ami hozzájárul a városok,
falvak, tanyák közbiztonságának erősödéséhez. Ma Magyarország
minden települése körzeti megbízotti körzettel lefedett.
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A javuló személyi és tárgyi feltételek
segítik a rendőri munka
eredményességét.

ERŐSÖDŐ KÖZBIZTONSÁG
Amíg Európa más országaiban egyre több a rendvédelmi szervek
felügyelete alól kikerülő terület (no-go zóna), addig a Magyar Rendőrség
hazánk teljes területén képes fenntartani a rendet.
A folyamatos rendőri jelenlétnek, a bűnmegelőzési programoknak,
valamint az új technikai eszközöknek köszönhetően jelentősen javult
Magyarországon a közbiztonság. 2010-hez képest a regisztrált
bűncselekmények száma közel a felére csökkent.

CSÖKKENT A REGISZTRÁLT BŰNCSELEKMÉNYEK SZÁMA

-53,7%

-55,6%

-71,4%

KIEMELTEN KEZELT
BŰNCSELEKMÉNYEK*

KÖZTERÜLETEN ELKÖVETETT
BŰNCSELEKMÉNYEK SZÁMA

KÖZTERÜLETEN ELKÖVETETT KIEMELTEN
KEZELT BŰNCSELEKMÉNYEK SZÁMA

242 511 112 289 115 110
db
db
db
AZ EGYSÉGES NYOMOZÓHATÓSÁGI ÉS ÜGYÉSZSÉGI BŰNÜGYI STATISZTIKA
ALAPJÁN A RENDŐRI SZERVEKNÉL ÖSSZESEN REGISZTRÁLT
BŰNCSELEKMÉNYEK SZÁMA 2010-HEZ KÉPEST 49,7%-KAL
CSÖKKENT 2017-RE.

428 785 db

215 713 db

2010

2017

A NYOMOZÁSEREDMÉNYESSÉGI MUTATÓ 13,4%-KAL JAVULT
2010-HEZ KÉPEST.

46,3%
2010

59,7%
2017

2010

2017

2010

51 166 90 528
db
db
2017

2010

25 882
db
2017

JAVULT A NYOMOZÁS EREDMÉNYESSÉGE

+13,4%

+33,7%

KIEMELTEN KEZELT
BŰNCSELEKMÉNYEK

KÖZTERÜLETEN ELKÖVETETT
BŰNCSELEKMÉNYEK

KÖZTERÜLETEN ELKÖVETETT
KIEMELTEN KEZELT BŰNCSELEKMÉNYEK

30,9% 44,3%

42,0% 75,7%

29,7% 55,9%

2010

2017

2010

+26,2%

2017

*emberölés, szándékos befejezett emberölés, emberölés kísérlete,
testi sértés, súlyos testi sértés, halált okozó testi sértés, kiskorú
veszélyeztetése, embercsempészés, garázdaság, önbíráskodás, kábítószerrel
kapcsolatos bűncselekmények, lopás, személygépkocsi-lopás, zárt gépjármű
feltörés, lakásbetörés, rablás, kifosztás, zsarolás, rongálás, orgazdaság,
jármű önkényes elvétele

2010

2017
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RENDŐRI EGYSÉGEK
A HATÁRON

Az államhatár védelme a rendőri intézkedés ellen erőszakkal
fellépő személyekkel szemben teljes felkészültséget, lélekjelenlétet
és elhivatottságot igényel.

A tömeges illegális határátlépés, valamint az embercsempészet korunk
egyik legsúlyosabb problémája, amely hazánkat is komolyan érinti nap
mint nap. A kormány Európában elsőként ismerte fel a tömeges
bevándorlásban rejlő veszélyeket, ezért a fizikai és a jogi határzár
mellett élőerővel is védi déli határát.

175 KM HATÁRKERÍTÉS

JOGI HATÁRZÁR

ÉLŐERŐS VÉDELEM

Az illegális bevándorlás ellen megtett intézkedéseknek, valamint
a Készenléti Rendőrség, a rendőr-főkapitányságok és a Magyar
Honvédség állománya munkájának köszönhetően Magyarország
az ország és lakossága fenyegetettségének megfelelően kezelte
a rá nehezedő migrációs nyomást. A kormány döntésének megfelelően
folyamatban van a rendőrség 3000 fővel történő megerősítése.

CSÖKKEN A MAGYARORSZÁG TERÜLETÉRE ILLEGÁLISAN BELÉPŐK,
VAGY AZT MEGKÍSÉRLŐK SZÁMA
391 000 fő
60 418 fő
21 847 fő

2015

2016

2017

A határőrizeti feladatok ellátása a magyar
rendvédelmi szervek szakszerű
munkájának és határozott fellépésének
köszönhetően sikeres és eredményes.
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A rendőri jellegű személygépkocsipark
átlagos életkora 6,4 évről 2,4 évre csökkent.

ÚJ JÁRMŰVEK
A RENDŐRSÉG
SZOLGÁLATÁBAN
A rendfenntartás és a bűnüldözés szempontjából fontos,
hogy a rendőrség technikai feltételei folyamatosan javuljanak.

2017-ben a rendőrség 33,7 milliárd forintból
több mint 6800 db új gépjárművet szerzett be.

6120 DB

SZEMÉLYGÉPKOCSI

30 DB

AUTÓBUSZ

118 DB

MOTORKERÉKPÁR

442 DB

CSAPATSZÁLLÍTÓ
MIKROBUSZ

117 DB

EGYÉB JÁRMŰ
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ÚJ LÉGI ÉS VÍZI JÁRMŰVEK
A gépjárművek mellett 25 éve nem látott fejlesztés valósult meg
a Belügyminisztérium támogatásával a rendőrségen, az 5 db
MD902 típusú, rendőrségi feladatok ellátására alkalmas helikopter
beszerzésével.
A hőkamerával felszerelt helikopterek jelentős mértékben segítik
a szolgálati feladatok végrehajtását, különös tekintettel a határok
védelmére, az eltűnt személyek felkutatására és a közbiztonság
fenntartására. Ráadásul 2017-ben újabb 6 db MD902-es típusú
helikoptert szerzett be a rendőrség.
A rendőrség az elmúlt hét évben 20 db vízi járművet és 7 db úszóművet
vásárolt összesen 769 millió forintért – ezekkel a beszerzésekkel
mérséklődött az a technikai lemaradás, amit a 2010 előtt elmaradt
fejlesztések hiánya okozott.
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ÚJ ESZKÖZÖK SEGÍTIK
A RENDŐRÖK MUNKÁJÁT

ELISMERJÜK A KIMAGASLÓ
RENDŐRI TELJESÍTMÉNYT

Az alapfelszerelés korszerűsítése érdekében a rendőrség jelentős
beszerzéseket hajtott végre.

A rendvédelmi életpályamodell keretében a 2016. évtől a hivatásos
állomány tagjai teljesítményértékelésük alapján évente két részletben
teljesítményjuttatásban részesülhetnek.

A beszerzett eszközök hozzájárulnak a magyar rendőrök
biztonságához.

3000 DB

9X19 MM
MAROKLŐFEGYVER

23 000 GARNITÚRA
16M CSAPADÉK ELLEN
VÉDŐ ÖLTÖZET

200 DB

9X19 MM
GÉPPISZTOLY

2500 FŐNEK
15M LÁNGÁLLÓ
ÖLTÖZET

EGYSÉGES DIGITÁLIS RÁDIÓTÁVKÖZLŐ RENDSZER
A kommunikációs eszközök modernizálása érdekében számos új
eszköz segíti a rendőrök munkáját. A Belügyminisztérium az Egységes
Digitális Rádiótávközlő Rendszerhez kapcsolódó terminálok számát
1016 db kézi és 2644 db mobil eszközzel növelte, és 12 011 db
kézi terminált cserélt le korszerűbb, GPS-vevővel ellátott, nagyobb
teljesítményű rádióra.

2016-hoz képest 2017-re 4,9 milliárd forintról
7,4 milliárd forintra emelkedett
a teljesítményjuttatásra szánt keret.

85%

TELJESÍTMÉNYJUTTATÁS AZ
ÁLLOMÁNY 85%-ÁNAK

213.000 FT
A TELJESÍTMÉNYJUTTATÁS
ÁTLAGOS ÖSSZEGE 2017-BEN

TÖBB MINT 2 MILLIÁRD FORINTNYI LAKHATÁSI ÉS OTTHONTEREMTÉSI
TÁMOGATÁS A HIVATÁSOS ÁLLOMÁNY TAGJAINAK
A kormány kiemelten fontosnak tartja az otthonteremtést,
ezért számos módon támogatja a magyar családok lakhatását.
A Belügyminisztérium a kormány célkitűzéseinek megfelelően
kidolgozta a rendvédelmi dolgozók lakhatási támogatásainak
új rendszerét is.
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KÖZÚTJAINK BIZTONSÁGÁÉRT
A közlekedésbiztonság javítása érdekében 2010-től a rendőrség
a közúti ellenőrzésekre is nagyobb hangsúlyt helyezett.
E célból a rendőrség uniós forrásokat is felhasználva az ország
egész területét érintő, a közlekedők nagyobb biztonságát
szolgáló beruházásokat valósított meg. Az ország 134 leginkább
balesetveszélyesnek ítélt útszakaszán a VÉDA-rendszer fix telepítésű
ellenőrző pontjai működnek, emellett további 160 változtatható helyű
kamerát a közlekedésbiztonsági helyzet komplex elemzése alapján
kijelölt helyszíneken helyeznek ki a közlekedésben részt vevők
biztonsága érdekében.
Amíg 2016-ban a személyi sérüléssel járó balesetek okai között
a gyorshajtás 36%-os arányt képviselt, addig az új rendszer
bevezetésének eredményeként 2017-ben ez már csak 29% volt.
Megállapítható, hogy a VÉDA támogatásával végzett szisztematikus
sebességellenőrzés hozzájárul a gyorshajtás miatt bekövetkező
balesetek számának csökkenéséhez.

A RENDŐRSÉG
TÁRSADALMI MEGÍTÉLÉSE
A Központi Statisztikai Hivatal felmérése szerint a lakosság
biztonságérzete 2013 óta folyamatosan javul. 2017-re több mint
13%-kal nőtt azoknak a polgároknak a száma, akik sötétedés után
biztonságban érzik magukat a közterületeken.

65%

78,6%

2013

2017

Emellett a településeken végzett rendőri tevékenységet is pozitívabban
ítélik meg a válaszadó önkormányzatok.*
4,29

KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETBEN
MEGHALT SZEMÉLYEK SZÁMA

740

628

2010

2017

ITTASAN OKOZOTT
BALESETEK SZÁMA

-26%
2010
16

4,33

4,40

4,09
4,01
3,90
3,81

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

*forrás: A rendőrség a települési önkormányzatok
megkérdezésével végzett online felmérése alapján.

2017
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BIZTONSÁGOS KIEMELT
ESEMÉNYEK
2017-ben több világszínvonalú, rangos sportrendezvényt is rendeztek
Magyarországon, amelyek biztosítása összetett feladatot jelentett
a rendvédelmi szervek számára.
A rendőrség magas szakmai színvonalon és kiemelt közterületi jelenléttel
biztosította 2017-ben a FINA Vizes Világbajnokság eseményeit, a győri
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált, a Forma-1 Magyar Nagydíjat, a FINA
Masters Világbajnokság rendezvényeit és a Judo Világbajnokságot is.
A Magyar Turisztikai Ügynökség a külföldi turisták személyes
megkérdezésével készített felmérése szerint a megkérdezettek tízes
skálán 8,84 pontra, a legmagasabbra értékelték a biztonságot,
és a kutatással érintett témák közül a legnagyobb pozitív fordulat
a biztonság érzékelésében volt tapasztalható: a külföldről érkezettek
57%-ának változott pozitívan a véleménye.
A felmérés szerint a megkérdezettek
a szervezéssel összefüggésben a közbiztonság
terén szerezték a legpozitívabb tapasztalatokat.

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA A BELÜGYMINISZTÉRIUM ÚTJÁN
TÁMOGATJA A RENDŐRSÉGET, EZÉRT

elismeri a rendőri teljesítményt,
biztosítja az állomány munkavégzéséhez
szükséges feltételeket,
új, kiszámítható életpályamodellt vezetett be
a hivatásos állomány számára,
technikai eszközök beszerzésével segíti a hatékony
rendőri feladatellátást,
fejleszti a közlekedésrendészeti infrastruktúrát.

Köszönjük minden rendőrnek és rendőrségi
dolgozónak elhivatott és szakszerű munkáját!
Erőfeszítéseik eredményeként ma Magyarország
Európa egyik legbiztonságosabb országa.

Erőt, egészséget!
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A kiadásért és a szerkesztésért felel: Miniszterelnöki Kabinetiroda,
Nyitrai Zsolt (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.), fotó: kormany.hu,
MTI,
20Zsaru Magazin.

