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BEVEZETÉS

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv 8.§ /4/ bekezdése alapján terjesztem be a Tisztelt
Képviselő Testületnek a település közbiztonsági helyzetéről a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról készített beszámolómat.

A legfontosabb célkitűzéseinket – melyek a közrend és a közbiztonság az állampolgárok által
joggal elvárt szinten tartása, a bűncselekmények számának csökkentése, valamint a felderítése
eredményesség megőrzése volt – összességében sikerült teljesítenünk.

Bűnügyi helyzetünk nem rosszabbodott a közúti közlekedési balesetek száma a főbb
mutatókban / halálos és súlyos sérüléses balesetek / nem emelkedett, növekedés csak a
könnyű sérüléses balesetek területén következett be.
A lakosság biztonságérzetére negatív irányba ható bűncselekmény nem történt.

A célkitűzéseink teljesítéséhez szükség volt a főkapitánysággal a rendőrkapitányságokkal és a
társszervekkel való szoros együttműködésre az önkormányzatok és civil szervek támogatására
s nem utolsó sorban a vezetői, valamint a végrehajtó állomány áldozatos becsületes és
lelkiismeretes munkájára.

A feladatokat a kapitányság hivatásos és közalkalmazotti állománya mindig az állampolgári
és emberi jogok tiszteletben tartásával, valamint a törvények maradéktalan betartásával
hajtották végre.

Eredményeinket komplexen vizsgálva a térség közbiztonsága jónak mondható, ez a
megállapítás nem csak a mi véleményünk, hanem a velünk együttműködő önkormányzatok,
civil szervezetek képviselői is.

I.

VEZETÉS - IRÁNYÍTÁS

1. A szervezeti struktúrában és a vezetők személyében bekövetkezett változások.

2007. évben jelentős változások történtek a vezetői állományban. Új igazgatásrendészeti,
bűnügyi és közrendvédelmi és közlekedésrendészeti osztályvezető kinevezésre került sor a
korábbiak nyugdíjba vonulása miatt. A vezetői változások kifelé nem érződtek, az új
parancsnokok szeretnek és akarnak is dolgozni, az állomány hamar elfogadta őket. A
parancsnoki állomány megfelelően összehangolta tevékenységét, a munkavégzés során egyre
több rutint szerezve elérte, hogy a kapitányságunk vezetői és végrehajtó állománya
megfelelően feladatorientált és a hatékony végrehajtásban érdekelt, a főkapitányság szakmai
vezetés által is elismert munkát végzett.
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2. A parancsnoki tervező, szervező elemző, értékelő és ellenőrző munka

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság minőségpolitikája megfogalmazza, hogy „….. A
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság a céljai elérése érdekében …… magas színvonalú
vezetéssel …. Minőség menedzsment rendszert működtet…..
A minőségpolitikai – a stratégiai célok elérése érdekében a kapitányság vezetése a tervező,
szervező, elemző, értékelő és ellenőrző munkát kiemelt feladatként kezelte 2007 évben is.
Annak érdekében, hogy a fenti cél megvalósulhasson, az osztályvezetők, őrsparancsnokok és
alosztályvezetők az alárendeltségükbe tartozó szerveknél parancsnoki ügyeletük során pedig
az egész kapitányságra kiterjedően rendszeresen és visszatérően előre tervezett, illetve előre
nem tervezett ellenőrzéseket hajtott végre.

A feldolgozásra kerülő ügyek több lépcsős revízión – alosztályvezető, osztályvezető,
kapitányságvezető – mentek keresztül.

Jól bevált eligazítási és beszámoltatási rendszer működik, melybe beletartozik a közterületi, a
bűnügyi, az igazgatásrendészeti és a hivatali állomány napi eligazítása és beszámoltatása,
valamint a parancsnoki állomány rendszeres eligazítása és referáltatása.

Az alegységek részére meghatározott napi feladatok végrehajtását naponkénti parancsnoki
megbeszélés keretében tekintjük át a stratégiailag fontosabb területek elemzését, értékelését,
illetve a hiányosságokra való reagálás szükségességét vezetői értekezletek során tárgyaljuk
meg.

3. Az állományról való gondoskodás.

A rendőrkapitányságról 2007. évben távozott 26 fő hivatásos, 1 fő közalkalmazott /
nyugdíjba ment / 1 fő pedig áthelyezésre került az MRFK állományába. Az elmúlt évben
nagyszámú volt a pályát elhagyók (nyugdíjba vonulók) aránya, ami egyértelműen a Hszt.
nyugdíjazásra vonatkozó szabályai – 2008. január 1-től hatályos – szigorításoknak volt
köszönhető.
A távozók pótlására áthelyezéssel állományba került 6 fő hivatásos, 1 fő közalkalmazott,
illetve 3 fő új felvételis a rendőr szakközépiskolákból.

A 114 fős hivatásos létszámunk reálisan csak 1-2 éven belül lesz feltölthető.

A megmaradt állomány minden segítséget megkapott az eredményes munkavégzéshez. Soha
nem látott számban került sor jutalmazásokra (köztük önkormányzatira is), túlóra
kifizetésekre illetve egyéb szociális juttatásokra.
Az önkormányzatok (elsősorban Tapolca) rendszeresen segítették lakáskiutalással a
letelepedő rendőreinket, illetve kedvező áron telkeket biztosítottak az építkezni akaróknak.

Fegyelmi helyzetünk nem rosszabbodott. Következetesen felléptünk a fegyelemsértőkkel
szemben, a több színtű ellenőrzés sok esetben megelőzője volt a fegyelemsértések
elkövetésének.
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4. A vezetés és irányítás korszerűsítést elősegítő tevékenység.

A beosztottak munkateljesítményének értékelése és a feladatok meghatározása a Peodesy
program alkalmazásával történt meg 2007. évben is, mely az egyéni teljesítmények javulását
és ezen keresztül a szervezet eredményesebb működését hivatott biztosítani. Mindezek mellett
lehetőséget kínál az egyéni előmenetel, illetve a vezetői utánpótlás hosszabb távú tervezésére
is.

Az állampolgárok véleményét célzó iskolakezdéssel való felmérés a munkánk minőségével
összefüggő állampolgári vélemények, valamint a belső megelégedettséget mérő felmérés
kiértékelésére és az erre alapuló feladat- meghatározás folyamatos.

II.

A BŰNÜGYI HELYZET ÉRTÉKELÉSE

A rendőrkapitányság illetékességi területén 18 %-kal csökkent az ismertté vált
bűncselekmények száma ( 1842-ről 1514-re ).
Ez azért is örvendetes, mert 2006. évben is 18 % volt a csökkenés.

2007. évben 300 alá esett a 10.000 lakosra jutó bűncselekmények száma, az elmúlt 10 évben
nem volt erre példa.
/ I. számú melléklet 1. és 2. számú táblázat /

A bűncselekmények 48 %-át városunkban, 52 %-át a kapitánysághoz tartozó egyéb
településeken követték el.
Ez jelentősnek mondható változás az előző évi adatokhoz képest (városokban 60,7 % )
Tapolcán 2006-hoz képest 877-ről 468-ra csökkent a bűncselekmények száma.
/ II. számú melléklet. /

Ha összevetjük ezeket az adatokat más megyében található kapitányságok hasonló adataival,
azt látjuk, hogy Balatonalmádi kivételével valamennyi kapitányságon lényegesen magasabb a
városok „javára” ez az arány. Mindennek a felderítés szempontjából van fontos jelentősége.
Nyílván könnyebb azon jogsértések felderíthetősége ahol viszonylag kis területre
koncentrálódik a bűncselekmények nagyobb része, ráadásul ezen a területen a népesség
sűrűsége nagy, így hatékonyabb, eredményesebb lehet az adatgyűjtés.
/Az I. számú melléklet, 3. számú táblázata az ismertté vált bűncselekmények megoszlását
mutatja be, négy évre visszamenően./

A bűncselekmények 70 %-át teszik ki a vagyon elleni bűncselekmények, amely arány az
előző évhez képest 10 %-os emelkedést mutat.

A közrend elleni bűncselekmények aránya a tavalyi 17,5 %-hoz képest most csak 9,7 %, a
közlekedési jogsértések aránya a 2006-os 7 %-hoz viszonyítva most 10,6 %.

Jelentősen csökken a házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények
száma 185-ről 31-re, de ez a már említett 2006-ban Tapolcán elkövetett tiltott pornográf
felvétellel visszaélés ( 150 rendbeli ) bűncselekménnyel magyarázható.
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A vagyon elleni bűncselekményeket elemezve ( I. számú melléklet 4.számú táblázat )
megállapítható, hogy a lopás a leggyakoribb ilyen jellegű jogsértés, kis mértékű emelkedés
tapasztalható ugyan az előző évhez képest ( 785-814 ) de még így is lényegesen alacsonyabb
ez a szám a két évvel korábbinál ( 814-956 ).

A lopásokat tovább vizsgálva szembetűnő változás a betöréses lopások emelkedése. Bár az
összes ismertté vált bűncselekményszám csökkent, a vagyon elleni bűncselekmények száma
nagyságrendileg nem változott, a betöréses lopások száma jelentősen emelkedett. Oka lehet
mindennek az, hogy – elsősorban a létszámhiány miatt – csökkent a közterületen a rendőri
jelenlét. Ez elsősorban a kisebb településeket érinti, a körzeti megbízottak hiánya miatt a
falvakban, üdülőkörzetekben alacsony a rendőri jelenlét, a városok rendőri lefedettsége sokkal
jobb mint az egyéb településeké, az elkövetett jogsértések aránya a falvak felé tolódott el, ez
is okozhatta a betöréses lopások számának emelkedését is.

Érdemes megemlíteni, hogy területünkön évről évre csökkent a rablások száma 2007. évben
kettő hatáskörünkbe tartozó rablás történt, egyik esetben – mely, egy idős hölgy sérelmére
elkövetett csoportos rablás volt – sikerült az elkövetést követő néhány órán belül a három
elkövetőt felderíteni és elfogni, a másik ügyben megszüntettük az eljárást a tettes ismeretlen
volta miatt.

A személy elleni bűncselekmények száma 56-ról 65-re emelkedett. A személy elleni
bűncselekményeken belül a testi sértések száma 41-ről 43-ra változott, e
bűncselekménycsoportban tehát nincs jelentős változás.

Az erőszakos, garázda jellegű cselekmények száma 83-ról 80-ra csökkent, ez a változás
szintén nem számottevő.

A gazdasági jellegű bűnelkövetés nem jellemző bűncselekményi forma területünkön. 2006.
évben 36, 2007-ben 37 ilyen jellegű bűncselekmény történt.

Az ismertté vált bűnelkövetők számának alakulása és az elkövetők megoszlását az I. számú
melléklet 5. táblázatában tüntettük fel. Mintegy 100-al kevesebb bűnelkövető vált ismertté
2007-ben, mint az azt megelőző évben, a fiatalkorú elkövetők száma megegyezik,
mindösszesen 1 fő gyermekkorú elkövető vált ismertté.

Az elkövetői kapcsolatot vizsgálva megállapítható, hogy területünkön nem jellemző – évi
néhány esetben fordul elő – a csoportos vagy bűnszövetségben történő elkövetés.
Bűnszervezetet tagjaiként elkövetett bűncselekmény nem vált ismertté kapitányságunkon.

Bűnüldöző munka

Ismeretlen tettesek felderítése

Az ismeretlen tettesek ellen indult bűnügyek aránya az összes bűncselekményhez képest
76 %. A felderítési eredményesség 28.5 %, ami az elmúlt 8 évet tekintve a második
legalacsonyabb érték. ( melléklet 6. táblázat )
Összehasonlítva a megye illetve a többi kapitányság mutatójával nagyságrenddel alacsonyabb
kapitányságunk ismeretlenes mutatója, aminek okát folyamatosan vizsgálnunk és értékelnünk
kell. Ami az előző évhez képest történő visszaesést illeti, megállapítható, hogy 2006-ban a
már korábban is hivatkozott 150 rendbeli tiltott pornográf felvétellel visszaélés
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bűncselekmény felderítése járult hozzá a 2006-os jó eredményhez. 2007-ben ehhez hasonló
nagyságrendű sorozat ügyet felderíteni nem sikerült.

A felderítést akadályozó, nehezítő körülmény, a kapitányság szezonális leterheltsége, a terület
nagysága illetve a településszerkezet.
Ugyanakkor az osztályon 2007-ben gyakorlatilag nem folyt titkos információgyűjtő munka,
az ismeretlenes, sorozat jellegű ügyekben ez nélkülözhetetlen az eredményes felderítéshez.

Vizsgálati tevékenység

A nyomozás eredményessége 39,9 % ( melléklet 7. táblázat ), amely az ismeretlenes
felderítési mutatóhoz hasonlóan a legalacsonyabb a megye kapitányságai között. Ennek
alapvető oka természetesen a felderítési eredményességben keresendő.
2006. évben 57, 2007-ben 49 volt a bíróság elé állítások száma, ami nem tekinthető jelentős
visszaesésnek. Több olyan eljárásunk is volt, amelyet fiatalkorú elkövetővel szemben
folytattunk, és sikerült bíróság elé állítással lezárnunk a nyomozást. Úgy vélem, hogy a rövid
határidőt és a fiatalkorúval szemben folytatott eljárás sajátosságait figyelembe véve ez
mindenképpen jó eredmény. Ha a bíróság elé állítások alakulását hasonlítjuk össze a
kapitányságok között, akkor megállapíthatjuk, hogy a második legtöbb ilyen eljárásunk volt.

Eljárásaink során a nyomozások továbbfolytatásának elrendelése nem számottevő, ezen a
területen különösebb probléma nem tapasztalható.

A vizsgálati ügyek időszerűségét vizsgálva meg kell állapítani, hogy még mindig gyakori a
vizsgálati ügyek elhúzódása. Ennek következménye, hogy a vizsgálati ügyek felhalmozódnak,
egy-egy vizsgáló nem ritkán 25-20 ügyben jár el egyszerre. Sok esetben az elhúzódásnak
objektív akadálya volt – megkeresések, szakértői vélemények elhúzódása - , illetve szerepet
játszott ebben az iskolába járok hosszabb távolléte, de a munkaszervezés javításával lehet
javítani az időszerűségen.

Bűn- és baleset-megelőzés

A gyermek és ifjúságvédelem terén a gyámhivatalokkal és a jegyzőkkel kötött
együttműködési megállapodásban foglaltakat minden esetben kölcsönösen betartják mind a
kapitányság dolgozói, mind a társintézmények munkatársai.
A jelzőrendszer, mely arra hivatott, hogy a társintézmények jelezzék egymásnak a kialakult
problémákat, hatékonyan segíti a rendőri munkát valamint a párhuzamosan ( pl:
gyermekvédelmi intézkedés és rendőri eljárás egy adott személy-család esetében )
végrehajtott intézkedésekről, eredményekről, a nyomozások befejezésének módjáról
rendszeresen végez tájékoztató tevékenységet.
A rendőrkapitányság illetékességi területén a 2006. valamint a 2007. évben eltűnt kiskorúak
22 főről 28 főre emelkedett, mely az eltűnések miatt indított eljárások számát 27 %-kal
növelte meg az előző évi adataihoz képest.
Többnyire az érintett korosztály a 14-18 év körüli, kamaszodó gyermekekből áll, mely
személyek mögött észlelhető a kötetlen szabadság, valamint a szórakozáshoz való mérhetetlen
vágy.
Az eltűnések másik oka a családi háttér szerkezetében meghúzódó retorziók, válási eljárásban
lévő, állandóan veszekedő szülők, a szülők által elszenvedett atrocitások, tettlegességek.
A panaszok és a bejelentések száma viszonylag magas, az ezekkel találkozó közbiztonsági
állomány a megfelelő magatartással, empátiával, konfliktuskezeléssel oldja meg a feladatokat.
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Abban az esetekben – elenyésző - amikor a felek nem érvényesítik a magánindítvány
intézményét szintén jelentés készül, melyet eljuttatunk az illetékes társintézménynek.
2007. évben a családon belüli erőszak szerint minősülő jogsértő magatartások,
bűncselekmények és az elrendelt nyomozások szerint végeztünk összehasonlítást. A 2006. év
adatihoz viszonyítva 16 elrendelt nyomozásról 9-re változott, mely 43,75 %-os csökkenést
jelent.
A bűncselekmények következtében áldozattá váló személyek az 1998. évi XIX. törvény a
büntetőeljárásról, rendelkezései szerint gyakorolhatták a jogaikat, melyeket folyamatosan
érvényesíthettek a bűnügyi tevékenység lefolytatása során. Az áldozatok büntetőeljárásban
történő meghallgatása, a panaszok felvételének körülményei szakszerű, jogaik tiszteletben
tartása maradéktalanul megvalósul, a panaszfelvétel körülményeinek végrehajtását a vezetők
folyamatosan ellenőrzik, figyelemmel kísérik.
Konkrét intézkedés 30 esetben került végrehajtásra 2007. évben, mely közül 6 esetben - az
illetékes szervhez továbbítás mellett – tájékoztatást, valamint 24 esetben áldozatsegítői
igazolást adtunk ki a sértetteknek.
A vagyonvédelem, főként az időskori személy- és vagyonvédelem témakörében a múlt évben
a lehetőségeket kihasználva a jelentkező fórumok mindegyikén megjelentünk, ahol a
korcsoportoknak és korosztályoknak megfelelő ismeretterjesztő előadásokat hajtottunk végre,
többnyire önálló kezdeményezésre.
Az egyénileg, illetve a hatóságunkhoz beérkezett felkéréseknek megfelelően a múlt évben is
folytattuk a kábítószer elleni előadássorozatunkat, melynek kapcsán a több esetben már
érintett korosztályhoz – általános iskola felső tagozat – és a középiskolai tanulókhoz jutottunk
el. Az illetékességi területen lévő valamennyi oktatási intézetben ezen témakörben
megfordultunk, eseti jelleggel a szülői értekezleten is adtunk felvilágosítást.
Említést érdemel a DADA oktatást végző rendőrök felvilágosító előadása, mely specifikus
anyag segítségével ember közelibb mértékkel közelíti meg a problémát az általános iskolák 3.
és 7. osztályos tanulói részére.
A kábítószer elleni felvilágosító munka során sikerrel kerestük meg néhány településen a
szülői munkaközösségeket, akik az általuk tartott értekezletekre a szülők jórészét
biztosították.
Nyári tanítási szünetben tartott táborokban rendszeresen megjelentünk, a gyermekjóléti és
családsegítő szolgálatokkal együttműködve dolgoztunk.
Falunapokon képviseltettük magunkat, ahol a megjelent nemzetiségek, kisebbségek és
jelentős számú külföldi személyeknek ismeretterjesztő bűn-balesetmegelőzési jellegű
előadásokat, kutyás bemutatót tartottunk, valamint közlekedésbiztonság technikai eszközöket
mutattunk be.
Az idegenforgalmi szezonban a területen szolgálatot teljesítő állomány igénybevételével
témába vágó figyelemfelhívó szórólapokat osztottunk ki főként a nagyobb vendégforgalmat
lebonyolító egységeknél külföldi turistáink számára.
A rendőrkapitányság épületében az ügyfelek részére több helyen elhelyeztük a fenti
anonimitást élvező lehetőség elérhetőségeit, melyet ismereteink szerint a bűncselekmények
felderítésében, az ismeretlen tettesek felkutatásában és felelősségre vonásában nagy
népszerűséggel használják a bejelentők.
A program koordinátoraival bűncselekmény gyanújával kapcsolatban közreműködtünk, az
elvégzett adatgyűjtés szerint annak megvalósítása nem történt meg, a mellékelten kitöltött
adatlapot felterjesztettük.
A kapitányság külső kommunikációs tevékenységének kiépítése érdekében a vizsgált
időszakban e témában végzett munkatevékenység során prioritásként tüntettük fel, hogy
lehetőség szerint a legnagyobb számú sajtótevékenységet folytató intézményekkel élő és
kölcsönös kapcsolatot építsünk ki.
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A szervezeten belüli kommunikáció a rendőrségi intranet hálózatot igénybe véve, a hírportál
felhasználásával kerül végrehajtásra. A rendszeren közzétett információk, közlemények
valamint tájékoztatások lehetővé tették az állomány kisebb részének, szükség szerint
egészének kiértesítését a változásokról illetve közérdekű információkról.

Havi szinten jelentkező állandó rovataink megjelentetésével eleget tettünk az említetteknek,
melyet az egyre gyakrabban - a szegregáltabb településeken - jelentkező jogsértő
magatartások, visszaélések valamint az ilyen jellegű cselekmények elkerülésére alkalmazott
magatartási formákra való felhívással próbáltunk hathatos támaszt adni a potenciális áldozati
körben lévők számára ( fiatalok, nyugdíjasok, egyedül élők ).

A Napló újság tapolcai irodájával és képviselőivel kötött megállapodás, mely alapján a megye
„híráramlási vérkeringésébe” tudunk azonnal becsatlakozni megfelelve így az aktualitás
alapvető követelményének.

A rendőrkapitányság a nagyobb ügyeket, jelentősebb rendőri akciókat vágóképekkel, fotókkal
illusztrálva ajánlotta fel a helyi televízióknak.

III.

KÖZBIZTONSÁGI TEVÉKENYSÉG

1. A közterületek, a közösségi életterek és nyilvános helyek biztonsága.

Az osztály nehéz humánviszonyok és jelentős idegenforgalmi növekedés mellett végezte
2007. évben a feladatait. Fő célkitűzésünk volt a közrend és közlekedés rendjének előző
évihez hasonló szinten tartása, az állampolgárok biztonságérzetének fenntartása, a közlekedési
balesetek terén a csökkenés elérése.

A 17 fős létszámhiány ellenére az ismertté vált közterületi bűncselekmények száma csak
kismértékben emelkedett amely a gyalogos szolgálat tervezésének visszaesésével
magyarázható, hiszen a létszámhiány nem tette lehetővé a jól megszokott jelenlét biztosítását.

Ezt ellensúlyozandó kisakciókat hajtottunk végre a társszervek és a megyei állomány
segítségével azokon a területeken ahol a bűnözés nőtt.

Igyekeztünk megfelelni az idegenforgalmi idény kihívásainak. Megerősítettük - vezényléssel
– a révfülöpi rendőrőrs állományát, ezáltal biztosítani tudtuk a folyamatos rendőri jelenlétet a
frekventált üdülőövezeteken.

Az idegenforgalmi szezon nem csak a Balaton partra értendő, hiszen az un. „mélységi
területeken” is folyamatosan szerveztek rendezvényeket, hogy a turistákat odavonzzák. Pl.
„Művészetek Völgye”, „Badacsonyi Borhét” rendezvénysorozat, Sümegen várjátékok.
A nyári jó időjárásnak köszönhetően, valamint a változatos programajánlatoknak, a strandok
telítve voltak, a közlekedők kiszolgálása is jelentős feladatot adott a végrehajtó állománynak.
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Az állomány intézkedését a kultúráltság és az udvariasság jellemezte. A szolgálatok 90 %-át
vezényléses szolgálati időrendszerben teljesítette, így tudtuk a közbiztonsági helyzet
változásaira legrugalmasabban reagálni.
A közterületi állomány a felelősségi és jogosultsági szinteket világosan ismerte mindenki
tudta mi a feladata és a rendszerben elfoglalt helyének megfelelően dolgozott.

A reagáló képességünk elsősorban a vidéki körzeti megbízotti szolgálattal lefedett
településeken rosszabbodott a létszámhiány és technikai eszközök / gépkocsik / hiánya miatt.

Tapolca városban és 5 km-es körzetében a bejelentéstől számított 5-10 percen belül a
helyszínen meg tud jelenni a szolgálatban levő állomány, egyéb településeken 10-15 percen
belül reagálunk a bejelentésekre.

A közterületi állomány intézkedési mutatói a jelentős létszámhiány hatására változatos képet
mutatnak. Nőtt az előállítások száma, a bűntető feljelentéseké a pozitív szondáké, ugyanakkor
visszaesett az elfogások, a szabálysértési feljelentések, a helyszínbírságoltak száma.

A megyei rendőr-főkapitányság által tervezett akciókra erőnkhöz képest nagy létszámmal
készültünk, azokat végrehajtottuk. Ezen felül heti rendszerességgel szerveztünk helyi akciókat
a polgárőrség és a határőrség bevonásával. Résztvevői voltunk az idegenforgalmi idény
regionális akcióinak, illetve az Európai Unió rendőri szervei által szervezett TISPOL
akcióknak.

Az elrendelt és végrehajtott akciók összességében eredményesek voltak, számos
szabálysértési és bűntető feljelentést tettünk, kiemelten az ittas vezetők kiszűrése volt
hatékony.

A szórakozóhelyek és közterületek akció ellenőrzései nagyobb rendet eredményeztek Tapolca
városban.

Az eredményekkel nem vagyunk elégedettek, hiszen az intézkedések színvonalát, minőségét
egyaránt lehet javítani, el kell érni, hogy az állomány minden tagja nagyobb hatékonysággal
dolgozzon, ne legyen „intézkedésszegény” rendőr.

2007. évben 4 esetben jelentettek be sport, 18 alkalommal pedig kulturális rendezvényt,
melyeket mindet esetben a megfelelő létszámmal és technikával biztosítottunk esemény
nélkül.

A csapaterős tevékenység ellátásának színvonala javult, a felszerelések és a ruházat
fejlesztése megtörtént. A kapitányság területén tömegoszlatásra nem került sor, csak kutatási
feladatokat láttunk el csapaterőben.

A Budapesten történt események miatt a megyei csapaterős század felvezénylése
kapitányságunkat is érzékenye érintette, esetenként 16 fő esett ki a napi szolgálatból, helyi
rendezvények biztosításába gyakran be kellett vonni a bűnügyi állományt is. 47 esetben
jelentettek be a gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvényt, ez kevesebb az előző
évhez képest, amely abból adódott, hogy a politikai demonstrációk elmaradtak.
A rendezvények szervezőivel konstruktív kapcsolatot alakítottunk ki, be nem jelentett, illetve
betiltott rendezvény a kapitányság területén nem volt.
A rendezvényeken rendkívüli esemény nem volt, intézkedésre nem került sor.
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2. A közlekedésbiztonság helyzete, abban bekövetkezett változások, annak okai.

A városokban a jelentős forgalmat bonyolító utak kereszteződésében körforgalmi rend
szabályozza az áthaladást. Tapolcán összesen öt helyen, Sümegen és Badacsonytomajon egy-
egy helyen.
Tapolcán az év folyamán jelentős útburkolat felújítást végeztek, több helyen a forgalmi rend
ezáltal változott, új forgalmi rend lépett életbe, autóbusz megállók, parkolóhelyek kerültek
kialakításra, többségében előnyére változott a közlekedés biztonsága, egyedül a Fő tér
forgalmi rendje vitatott. Sümegen a 84. sz. főút Tapolcai kereszteződésében forgalomirányító
jelzőlámpát helyeztek üzembe, növelve az útkereszteződésben a biztonságot.

A Balaton-parton kerékpárút – Balatonrendes község kivételével – található, jelentősen
csökkent ezzel a balesetveszély. Átadásra került Tapolca és az újtemető között is egy
kerékpárút. (Tervben van a II. szakasz megépítése Diszelig.)
Az utak többsége felújításra szorul, állapotuk nem kielégítő pénzügyi fedezethiány miatt. A
két főútvonalon néhány éve nyomvályú kialakulása miatt burkolat felújítást végeztek.
Felmerült (konkrét terv készült és egyeztetés folyt az ügyben a szakhatóságok között)
Badacsonyban kompátkelő hely létesítése, ezzel jelentősen megnövekedne a 71. sz. főútvonal
forgalma. Szükséges lenne a Badacsony hegy mögötti elkerülő út befejezésére.
Az összes balesetet tekintve tavalyhoz képest 21-el nőtt a balesetek száma, azaz 351-re a 330-
hoz képest. (2004. évtől az össz. balesetek alakulása: 292-317-330-351. A tendencia
folytatódni látszik.)
A sérüléses balesetek száma az előző évhez képest 33-al nőtt. (2004. évtől a sérüléses
balesetek száma: 98-102-98-131)
A 84-es főúton történt a legtöbb sérüléses baleset – összesen 20 - és itt történt a 10 halálos
kimenetelű balesetből öt. (A 84. sz. főúton összesen 45 /tavaly 28/ közúti közlekedési baleset
történt 25-SN/18/; 9-K/2/; 6-S/6/; 5-H/2/.)
A 71. sz. főúton 11 /tavaly 7/ sérüléses közúti közlekedési baleset történt, melyből 5 /2/
könnyű, 4 /4/ súlyos sérüléssel, kettő /egy/ pedig halállal végződött. (Összesen 37 /30/
baleset, +26-SN/23/.)
A 7301. számú úton 12 /tavaly 5/ sérüléses baleset történt 6 /2/ könnyű, 5 /2/ súlyos
sérüléses, 1 /1/ pedig halálos eredményű. (Összesen 38 /17/ baleset, + 26-SN.)
Lakott területen belül Tapolcán történt a legtöbb közúti közlekedési baleset, szerencsére ezek
többsége könnyű sérüléses volt. (0-H/0/; 4-S/8/; 10-K/8/; 58-SN/57/, össz.: 72 /87/) Sümegen
egy /egy/ súlyos és öt /egy/ könnyű sérüléses (össz.: 10 /+4SN/), Badacsonytomajon 2 súlyos
/tavaly kettő könnyű/ sérüléses baleset történt (össz.:9 /+1SN/ tavaly : össz: 8)
/A lakott területen áthaladó 84. sz. és 71. sz. főutakon, a 7301. sz. úton történt baleseteket az
adott utaknál számoltuk el és nem a lakott területekhez!/
Az összes baleset legtöbbje 199 lakott területen kívül következett be (79 egyéb a
felsoroltakon kívüli utakon)
A sérüléses balesetek zöme is lakott területen kívül (84) /tavaly 52/ történt, ezen belül legtöbb
egyéb (négy számjegyű nem főúton) úton: 41 /30/.
Sérüléses baleset lakott területen belül 47 /43/ volt.

A halállal végződő balesetek száma eggyel csökkent a tavalyi évhez képest.
A súlyos sérüléses balesetek száma 46-46 ugyanannyi mint tavaly, a könnyű sérüléses
balesetek száma viszont 41-ről 75-re emelkedett.
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A baleset során elhalálozott személyek száma 11-ről 10-re csökkent, a súlyos sérültek száma
54-ről 57-re nőtt, a könnyű sérültek száma 69-ről 118-ra emelkedett. Összességében idén 186
személy sérült meg közúti közlekedési baleset során, míg tavaly 134.

A baleset okozói között továbbra is a személygépkocsik vezetnek, második helyen a
kerékpárosok állnak (számuk, mint okozók jelentősen megnőtt), míg a harmadikon a
tehergépkocsi vezetők. A többi járműkategória részvétele stagnáló a tavalyihoz képest.
Külföldi állampolgár 4 /5/ esetben volt okozó.

A baleset oka legfőképpen a gyorshajtás (45) (2006-ban 33) ezt követi az elsőbbség meg nem
adása (23) (2006-ban 14) a figyelmetlenséggel együtt (23) (2006-ban 14), majd a kanyarodás
szabályainak megszegése (16) (2006-ben 16).

Alkohol fogyasztás szerepe az okozónál 15 esetben merült fel, a tavalyi 10 esettel szemben.
A legtöbb baleset 12-18 óra között történt.

A közlekedés biztonságát fokozó intézkedések, a baleset-megelőzési bizottság
tevékenysége.

A balesetek visszaszorítása érdekében a szolgálatot igyekeztünk úgy szervezni – amennyiben
létszámhelyzetünk is megengedte -, hogy a baleseti statisztikát figyelembe véve a
legkritikusabb helyeken, időben, napszakban a rendőri jelenléttel a megelőző tevékenységet
előtérbe helyezzük, a szabálytalan közlekedők kiszűrésére törekedtünk, különös tekintettel a
gyorshajtásra és ittas vezetőkre. Fokozott rendőri ellenőrzéseket tartunk (saját és szakirányítói
kezdeményezésre). Szintén nagy hangsúlyt fektetünk a passzív biztonsági eszközök,
berendezések használatára.
Sümeg belterületén a Tapolca felé vezető kereszteződésben forgalomirányító fényjelző
készülék került átadásra, csökkentve a kereszteződésben a baleseti kockázatot.
Az ittas vezetők kiszűrésének hatékonyságát a közrendvédelmi állománynál is jelentősen
emeltük, kevesebb szonda felhasználással több ittas vezetőt szűrtünk ki, mely a parancsnoki
jelenlétnek, és a hatékony elemző –értékelő tevékenységnek köszönhető.

Városi Baleset-megelőzési Bizottság

2007. évben a területünkön működő közlekedési polgárőrséggel tartottuk a kapcsolatot, akik
sokszor nyújtottak nekünk segítséget. A Tapolcán alakult polgárőrség tagjait is bevontuk egy-
egy akcióba.
Az év folyamán több általános iskolában, nyári táborokban, falunapokon, nyugdíjas
klubokban tartottunk a közlekedéssel kapcsolatos oktatást, vetélkedőt. A vetélkedők közül
kiemelkedik a kerékpáros iskola kupa, itt országos 20. helyezettünk volt, a „Pindur-pandúr”
vetélkedő az országos versenyre három csapatunk került, a rajzpályázat, országos
különdíjazottunk volt. Segítséget nyújtottunk az „Egy nap az iskolában egy nap a
biztonságért” rendezvény lebonyolításában.
A városi rendezvények lebonyolításába bekapcsolódtunk. Ott voltunk a városi majálison,
gyermeknapon, az „autómentes nap” programjain, itt mindig a közlekedés biztonságát
helyeztük előtérbe. Részt vettünk a Generali Biztosítóval közösen az „alma-citrom” akcióban.
A bizottság tagjaival közös megbeszéléseket tartottunk a helyi közlekedés biztonságosabbá
tétel érdekében. Rendőrségi nyílt nap szervezésében, lebonyolításában kivettük a részünket,
baleset megelőzési filmeket vetítettünk, KRESZ-totót tölthettek a résztvevők. Igyekeztünk
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minden olyan rendezvényre eljutni, ahol a közlekedés biztonsága, a megelőzés előtérbe
kerülhet. A helyi gépjárművezető-képzőkkel kapcsolatot alakítottunk ki, cél a motoros
balesetek megelőzése, a képzés folyamán rendőri óra bevezetésével.
Tömegkommunikációs eszközöket (Napló, helyi televízió) szintén „bevetettünk” a megelőzés
illetve forgalmi rend- jogszabályváltozások propagálására.

IV.

IGAZGATÁSRENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG

Szabálysértési hatóságunkhoz 1.460 szabálysértési feljelentés érkezett.
1.339 személyt büntettünk meg, 42 esetben figyelmeztettünk, 49 alkalommal szüntettünk meg
eljárást.
210 kifogást bíráltunk el saját hatáskörben, 25 esetben mérsékletük a büntetést, 138
alkalommal elbírálásra a bírósághoz tettük át, aki ugyancsak 25 esetben változtatta meg
határozatunkat.
Az 1 főre jutó bírság átlagunk 23.121.- Ft, kiemelt közlekedési szabálysértésnél 34.942.-Ft.
Az összes feljelentettek számának 38,5 %-a a kiemelt közlekedési szabálysértés. Az
elmarasztalt külföldi elkövetők száma 30 fő.

2007. évben a kiemelt közlekedési szabálysértések miatt megbüntetett ( 562 fő – 19 fő
külföldi ) 543 fő esetén 271 esetben éltünk az eltiltás alkalmazásával, ez 50 %.

A bíróság 6 esetben tekintett el a járművezetéstől eltiltástól az ügyfél kifogása alapján.

A 2007. évben jogerősen kiszabott 26.134.000.- Ft-ból 18.601.000.-Ft van befizetve, ami 71
%-os teljesülést jelent.
34 esetben küldtünk letiltást és 213 alkalommal adók módjára behajtást.
24 esetben változtattuk át a bírságot közérdekű munkára, azért ilyen kevés esetben, mert az
önkormányzatok – 1-2 települést kivéve – nem tudnak közérdekű munkát biztosítani.

Az engedélyügy, a lőfegyverekkel, valamint személy – és vagyonőri ügyekkel kapcsolatos
tevékenységünket az alábbi táblázatok adatai mutatják.

Kimutatás a lőfegyvertartási engedéllyel rendelkezők számáról és a fegyverek fegyverfajta
szerinti megoszlásáról 2007. december 31-én

Sörétes Golyós Maroklő Összesen Tulajdonosok száma
Természetes személyek 477 566 14 1057 426
Jogi személyek 0 0 0 0 0
Összesen 477 566 14 1057 426

Egyéb fegyver engedélyek Kiadott engedélyek száma Bejegyzett fegyverek száma
Flóbert fegyverek 65 65
Gáz- és riasztó fegyverek 138 138
Európai lőfegyvertartási engedély 8 20
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Személy- és vagyonőri ügyek

Tevékenység eng. kérelem 26.
Igazolvány kiállítási kérelem 137.
Igazolvány kérelem elutasítás 8.
Adatváltozás bejelentése 7.

Érvényes tevékenységi engedélyek száma 2007. 12. 31.-én

Szem. és vagyonvédelmi Magánnyomozói
Össz.

Társas Egyéni Összes Társas Egyéni Összes
8 75 83 0 0 0 83

Érvényes igazolványok száma 2007. 12. 31.-én

Szem. és Magán Bizt. technikai Mech. vagyonvédelmi
Össz.

vagy. őr nyomozó terv. / szer. szer. terv. / szer. szer.
430 1 3 3 0 0 437

V.

EGYÜTTMŰKÖDÉS

A közbiztonság minőségét döntően befolyásolja az a körülmény, hogy milyen a szerven belüli
a más rendőri szervek és társszervek, valamint az egyéb állami és társadalmi szervek közötti
együttműködés.

A tapolcai ügyészséggel, bírósággal és az ügyészségi nyomozó hivatallal folyamatos, egymás
munkáját segítő együttműködés biztosítja és segíti elő a jogszerű és hatékony, egyben
eredményes bűnüldözést.

Szoros és napi kapcsolatot tartunk fenn az illetékességi területünkön működő polgárőr
egyesületekkel.
Folyamatosan tájékoztatjuk egymást a területen történtekről, így állandó az információ csere.
A körzeti megbízottakon túl a parancsnoki állomány is rendszeresen találkozik a polgárőr
szervezetek vezetőivel. Egy-egy nagyobb feladat végrehajtása előtt a polgárőrvezetőket
tájékoztatjuk, információt cserélünk velük és javaslataikat a döntések meghozatalakor
figyelembe vettük.

Jó munkakapcsolatot alakítottunk ki az illetékességi területünkön működő valamennyi
önkormányzattal. A hivatalok szakhatóságaival együttműködésünket a folyamatosság,
egymás munkáját a segítőkészség jellemzi.
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A rendvédelmi társszervekkel, a közlekedési felügyelettel, valamint más hatóságokkal
kapcsolatunk rendszeres, amelyet a közös akciók szervezése és végrehajtása is bizonyít.

VI.

ÖSSZEGZÉS

2007. évre meghatározott feladatokat a Tapolcai Rendőrkapitányság összességében
végrehajtotta, a főbb célkitűzéseit teljesítette.
Nehéz évet hagytunk magunk mögött, ugyanakkor nehéz év elé is nézünk.

Jövőre vonatkozó minimális célunk a jelenlegi helyzet fenntartása miközben természetesen
arra törekszünk, hogy a bűncselekményeket minél hatékonyabban megelőzzük, a felderítési
eredményeinket javítsuk, a balesetek számát tovább csökkentsük.

Kiemelten fontos feladat lesz az állomány megtartása, a meglevő hiány feltöltése, a
munkakörülmények javítása, valamint a munka minőségének további emelése.

Tapolca, 2008. március 26.

Dr.Scher József r.ezredes
rendőrségi főtanácsos

rendőrkapitány
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M E L L É K L E T E K

I. számú melléklet

BŰNÜGYI OSZTÁLY

1. táblázat

Az ismertté vált bűncselekmények számának alakulása

Év 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007.
Bcs. 2098 2365 2007 2311 1821 1742 1948 2234 1842 1514

2. táblázat

10 ezer lakosra jutó bűncselekmények száma

Év 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007.
Bcs 362 407 348 409 324 314 350 402 331 275

3. táblázat

Az ismertté vált bűncselekmények
megoszlása az egyes években

a Btk. Különös Részének bizonyos fejezetei szerint csoportosítva

2004 2005 2006 2007
Összes bűncselekmény: 1948 2234 1842 1514

A személy elleni: 79 102 56 65
A közlekedési: 128 154 131 161
A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni: 30 55 185 31

Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet
tisztasága elleni:

18 14 16 9

A közrend elleni: 275 245 324 147
A gazdasági: 30 51 36 37

A vagyon elleni: 1303 1613 1094 1064
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4. táblázat

A vagyon elleni bűncselekmények megoszlása az elmúlt években

Év: 2004 2005 2006 2007
Összes bcs: 1948 2234 1842 1514

Vagyon elleni: 1303 1613 1094 1064
Lopás (betöréses is): 743 956 786 814

Betöréses lopás: 285 225 194 291
Csalás 13 64 50 71
Sikkasztás 7 21 11 5

Rablás 8 5 7 2

5. táblázat

Az ismertté vált bűnelkövetők számának alakulása és az elkövetők megoszlása

Év 2005. 2006. 2007.
Az összes ismertté vált bűnelkövetők száma: 629 587 485
Megoszlásuk életkor szerint:
Fiatalkorú bűnelkövetők: 71 57 57
Felnőtt korú bűnelkövetők: 538 516 427
Gyermekkorú bűnelkövetők: 20 14 1
Megoszlásuk előélet szerint:
Büntetett előéletű: 259 228 140
Visszaeső elkövető. 76 68 42

6. táblázat

Felderítési eredményesség az elmúlt években

2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007.
26,9 38,5 38,2 31,9 33,3 44,2 45,2 28.5

7. táblázat

Nyomozási eredményesség az elmúlt években

2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007.
47,3 47,4 48,9 47,2 45,3 52,8 51,6 39.9
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II. számú melléklet

Tapolca város területén elkövetett bűncselekmények megoszlása

2006. évben 2007. évben

Állatkínzás 2 Betöréses lopás 67

Áru hamis megjelölése 2 Csalá 37

Betöréses lopás 42 Cserbenhagyás vétsége 1

Csalás 21 Egyedi azonosítójel meghamisítása 5

Egyedi azonosító jel meghamisítása 8 Emberölés 1
Foglalkozás körében elkövetett
veszélyeztetés 1

Foglalkozás körében elkövetett
veszélyeztetés 1

Garázdaság 6 Garázdaság 10

Hamis pénz kiadása 9 Hamis vád 1
Hamis tanúzás- büntető v. polgári
ügyben 7 Hivatalos személy elleni erőszak 1

Hamis vád 3 Jármű önkényes elvétele 5

Hatóság félrevezetése 1 Jogtalan elsajátítás 1

Jogtalan elsajátítás 2 Jövedékkel visszaélés elősegítése 1

Kerítés 1
Készpénz-helyettesítő fizetési eszk-zel
viél. 9

Készpénz-helyettesítő fizetési eszk-zel
viél. 4 Kiskorú veszélyeztetése 4

Kiskorú veszélyeztetése 2 Közokirat hamisítás 9

Közokirat-hamisítás 38 Közúti baleset okozása 5

Közúti baleset okozása 4 Közúti jármű ittas vezetése 53

Közúti jármű ittas vezetése 38 Közúti jármű vezetése bódult állapotban 1

Közúti közlekedés biztonsága elleni bcs. 2 Közúti közlekedés biztonsága elleni bcs. 1

Közveszéllyel fenyegetés 1 Közveszéllyel fenyegetés 4

Lopás 164 Közveszély okozás 1

Magánlaksértés 1 Lopás 119

Magánokirat-hamisítás 118 Magánlaksértés 1

Orgazdaság 2 Magánokirat-hamisítás 4

Pénzhamisítás 5 Orgazdaság 1

Rablás 3 Pénzhamisítás 7

Rongálás 38 Rágalmazás 1

Segítségnyújtás elmulasztása 1 Rongálás 37

Sikkasztás 2 Segítségnyújtás elmulasztása 2

Számvitel rendjének megsértése 2 Sikkasztás 2
Sze. v. szerz.joghoz kapcs. jogok
megsértése 115

Sz.v.szerz.joghoz kapcs. jogok
megsértése 44

Tartás elmulasztása 10 Tartás elmulasztása 6

Testi sértés - könnyű 4 Testi sértés-könnyű 4

Testi sértés - súlyos 8 Testi sértés-súlyos 9

Tiltott pornográf felv. ké., felv. visszaélés 150 Vasúti közlekedés biztonsága elleni bcs. 3

Üzletszerű kéjelgés elősegítése 1 Vesztegetés-hivatalos személy aktív 1

Vasúti közlekedés biztonsága elleni bcs. 4 Vesztegetés-hivatalos személy passzív 1

Visszaélés kábítószerrel 23 Visszaélés kábítószerrel 4

Visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel 7 Visszaélés okirattal 4

Visszaélés okirattal 25 Végösszesen 468

Végösszeg 877
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III. számú melléklet

KÖZRENDVÉDELMI ÉS KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY

Tevékenység 2006. év 2007. év.
Közr.
Alo.

Közl.
Alo.

Révf.
Őrs

Összes Közr.
Alo.

Közl.
Alo.

Révf.
Őrs

Összes

Elfogás 119 23 30 172 103 11 18 132
Előállítás 157 41 29 227 243 37 68 348
Bizt. Intézkedés 94 11 21 126 106 16 18 140
Hb/fő 1727 797 1284 3808 942 364 522 1828
Hb/1000 Ft 99330 49530 73920 222780 5.446 2.232 3.283 10.961
Szonda 3154 2312 1256 6722 2759 1171 1073 5003
Pozitív 116 53 37 206 143 57 33 233
Szabs. feljelentés 834 578 262 1674 699 379 187 1235
Ebből kiemelt szabs. - - - - 184 80 62 326
Bünt. Feljelentés 143 77 27 247 456 250 99 805
Közt.fő 3268 1290 869 5427 1826 824 1598 4248
Közt. Óra 31960 13144 10678 55782 19480 9512 15958 44950
Nem k.fő 1475 463 220 1718 1007 429 922 2358
Nemk. Óra 15759 3704 777 18686 13518 3432 6511 23461


