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I. A közbiztonsági helyzet értékelése 

 

 

1. A bűnügyi helyzet bemutatása 

 

1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása 

 

A rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma a Tapolcai Rendőrkapitányság teljes 

illetékességi területére vonatkozóan a 2019. évben 18,3 %-kal csökkent a 2018. évhez 

viszonyítva (601-ről 491-re). A bűncselekmények összetételében jelentős változás nem 

történt. Továbbra is a vagyon elleni bűncselekmények domináltak, ugyanakkor a lakosság 

szubjektív közbiztonságérzetét jelentősen befolyásoló súlyos, erőszakos bűncselekmények 

száma elenyésző volt, évi néhány ilyen eset történt.  

Tapolca város vonatkozásában a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények adatai az 

alábbiak szerint alakultak: a 2010. évben 437, a 2011. évben 729, a 2012. évben 569, a 2013. 

évben 360, a 2014. évben 376, a 2015. évben 232, a 2016. évben 340, a 2017. évben 253, a 

2018. évben 196, míg a 2019. évben 192 eset volt.     

 

1.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása  
 

A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számában a 2010. évtől a 2015. évig 

folyamatosan csökkenő tendencia volt kimutatható, majd a 2016-2018. év között emelkedést, 

ugyanakkor a 2019. évben az előző évhez viszonyítva (243-ról 206-ra) 15,2 %-kos csökkenést 

regisztrálhattunk. 

Tapolca városában ez a számadat a 2018. évi 83-ról a 2019. évben 71-re csökkent. 

  

1.3. A regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya, változása  

 

A lakosságszám nagyságrendileg közel azonos volt az elmúlt 10 évben, és ehhez viszonyítva 

megállapítható, hogy a regisztrált bűncselekmények száma évről évre csökkent. 

 

1.4. A regisztrált, kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása a Tapolcai 

Rendőrkapitányság teljes illetékességi területe vonatkozásában  
 

A kiemelten kezelt bűncselekményeknek az összes bűncselekményhez viszonyított aránya a 

2019. évben 37,6 % volt, ami azt jelentette, hogy a 491 regisztrált bűncselekményből összesen 

185 a kiemelten kezelt bűncselekmények körébe tartozik.   

Tapolca városára szűkített adatok szerint ezen arányok az alábbiak szerint alakultak: a 2018. 

évben 196 bűncselekményből 95 tartozott a kiemelten kezelt bűncselekmények kategóriájába  

(46,64 %), ez a 2019. évben 192/61 arányú (31,77 %) volt.  

 

Az illetékességi területen a lopások száma a 2018. évhez képest a 2019. évben 31,16 %-kal 

(138-ról 95-re), a rongálások száma 43,48 %-kal (46-ról 26-ra) csökkent. A testi sértések 

száma 59,38 %-kal (32-ről 13-ra), a garázdaságok száma 13,33 %-kal (30-ról 26-ra) szintén 

csökkenést mutat.  

Tapolca városában 28-ról 31-re nőtt a lopások, míg 27-ről 10-re csökkent a rongálások 

száma a 2018-2019. év viszonylatában. Csökkenés mutatható ki a testi sértések (12-ről 1-re) 

és a garázdaságok számában is (18-ról 9-re). Visszaélés kábítószerrel (terjesztői magatartások 

esetén) jogsértés miatt sem a 2018. évben, sem pedig a 2019. évben nem indítottunk eljárást.  
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A vagyon elleni bűncselekmények száma szintén csökkent a 2018. évihez képest, mind a teljes 

illetékességi terület, mind pedig Tapolca város vonatkozásában. E tendenciának ellentmondó 

lehet az összesített számadat. Ugyanakkor az elkövetés helye szerinti kötelező adatszolgáltatások 

(országos statisztikai adatok) tartalmaznak olyan bűncselekményi adatokat is, melyek nem csak a 

Tapolcai Rendőrkapitányság által folytatott, befejezett nyomozásokról adnak tájékoztatást, hanem 

más hatóságok által, helyi illetékességű elkövetővel szemben lezárt nyomozásokat is számításba 

vesznek.  
 

1.5. A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények 

áttekintése  
 

A kiemelten kezelt bűncselekményeken kívül Tapolca városában a zaklatások számában 

nem történt változás (6), jelentősen csökkent viszont a tartási kötelezettség elmulasztása 

bűncselekmények száma (8-ról 3-ra).  
 

1.6. A helyi közbiztonság szempontjából kiemelt érdeklődést kiváltó bűncselekmények   
 

A 2019. évben Tapolca város területén a lakosság szubjektív közbiztonságérzetét jelentősen 

befolyásoló, kiemelt bűncselekmények közül a 2 lakásbetörés emelhető ki, mely elkövetőit 

felderítettük.  

A 2019. évben az interneten elkövetett jogsértések egyre nagyobb teret hódítottak, adás-

vétellel kapcsolatos csalások, vagy a közösségi oldalakon elkövetett zaklatások formájában. 

Az úgynevezett „feltöltő-kártyás” csalások elkövetési módszereiben változás történt a korábbi 

évekhez képest. Jellemzően már nem telefon feltöltéseket kérnek az elkövetők, hanem a 

sértettek személyazonosító és bankkártya adatait igyekeznek megszerezni annak érdekében, 

hogy azokkal később visszaélve internetes honlapokon különböző árukat, elsősorban 

elektronikai eszközöket vásároljanak.  

A helyi közbiztonság szempontjából kiemelendő Tapolca városában egy rongálás, amikor 2 

elkövető több belvárosi épületre horogkeresztet festett. Mindkét személyt elfogtuk, őrizetbe 

vettük, velük szemben büntetőeljárás indult.  

 

2.  A bűnüldöző munka értékelése  

 

2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása 
 

A Tapolcai Rendőrkapitányság elsődleges bűnügyi célkitűzései között szerepelt minden 

évben, hogy a szervezeti teljesítményértékelésben meghatározott nyomozáseredményességi 

mutatót elérjük. Ezt a törekvést a 2019. évben is sikerült megvalósítani, a 

nyomozáseredményességi mutató 78,8 % volt (a 2018. évi 76,3 %). A rendelkezésre álló 

adatok, a regisztrált bűncselekmények, azok befejezésének számszaki mutatói alapján a  

nyomozáseredményesség terén mind összességében, mind bűncselekményi kategóriánként 

érzékelhető fejlődés történt az elmúlt években (A beszámoló bűnügyi szakterületét bemutató 

melléklet a bűncselekményekre vonatkozó adatokat Tapolca városra, a 

nyomozáseredményességre vonatkozó adatokat a Tapolcai Rendőrkapitányság illetékességi 

területére vonatkozóan tartalmazza.) 
 

2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi 

mutatója 
 

A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója a 

2018. évi 87,6 %-ról a 2019. évben 95,1 %-ra emelkedett.    
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2.3. A Tapolcai Rendőrkapitányság eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt 

bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának alakulása 
 

A kiemelten kezelt bűncselekmények tekintetében a nyomozáseredményesség a 2018. évi 

62,8 %-ról a 2019. évben 67 %-ra emelkedett. Az egyes kiemelten kezelt bűncselekmény 

típusokat vizsgálva megállapítható, hogy a súlyos testi sértések nyomozáseredményessége a 

2018. és a 2019. évben is 100 % volt amellett, hogy e jogsértések száma jelentősen csökkent. 

A kiskorú veszélyeztetése és a garázdaság bűncselekmény nyomozáseredményessége az 

előbbiekhez hasonlóan a 2018. és a 2019. évben is 100 % volt. A lopás bűncselekménynél 

42,4 %-ról 51,5 %-ra, a lakásbetöréseknél pedig 76,5 %-ról 85,7 %-ra emelkedett a 

nyomozáseredményességi mutató a 2019. évben.  

 

3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok   
 

A rendőrkapitányság területén a 2019. évben 1,28 %-kal (154) csökkent a tulajdon elleni 

szabálysértés miatt indított eljárások száma a 2018. évhez (156) hasonlítva. A 2019. évben 

indított eljárásokból 84 eset lopás elkövetése miatt keletkezett. A befejezett 161 ügyből 85 

esetben kezdeményeztük bíróság előtt az elkövetők felelősségre vonását. Az elkövetett 

szabálysértés tettenérésekor 14 esetben - lopás elkövetése miatt, őrizetbe vétel mellett - éltünk 

a gyorsított bírósági eljárás lehetőségével. A bolti lopás nélküli ismeretlen tettes ellen indult 

eljárások felderítési eredménye a 2019. évben 53,13 % volt.  

Tapolca város területén tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt a 2019. évben 

13,51 %-kal (84) több eljárást indítottunk, mint a 2018. évben (74). A befejezett 82 ügyből 46 

esetben kezdeményeztük az elkövetők bíróság előtti felelősségre vonását. Tettenérés esetén 12 

esetben - lopás elkövetése miatt, őrizetbe vétel mellett - éltünk a gyorsított bírósági eljárás 

lehetőségével. Az ismeretlen elkövetők ellen indult tulajdon elleni szabálysértési ügyek 

felderítési eredményességi mutatója a 2019. évben 42,86 % volt, mely a 2018. évi 

34,69 %-hoz viszonyítva növekedést jelent.  

A bolti lopás nélküli – ismeretlen tettes ellen indult – eljárások felderítési eredménye a 2019. 

évben 58,33 % volt, mely a 2018. évben elért 47,37 %-hoz képest emelkedett. 

 

4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások 
 

A személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek száma a 2019. évben a rendőrkapitányság 

illetékességi területén 89 volt, mely 8,54 %-os emelkedést mutat a 2018. évhez (82) képest. A 

2019. évben 4 halálos kimenetelű közlekedési baleset történt, míg a 2018. évben 2 fő vesztette 

életét. Az ittasan okozott balesetek száma a 2019. évben 7 volt, csakúgy, mint a 2018. évben, 

mely az összes személyi sérüléssel járó baleset 5,87 %-a.  A közlekedési balesetek főbb 

okaiban az elmúlt évekhez képest nem történt változás, a 2019. évben is a gyorshajtás, az 

elsőbbségi és a kanyarodási szabályok be nem tartása miatt következtek be leggyakrabban a 

balesetek. A személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek okai között első helyen 

emelhető ki az abszolút és a relatív gyorshajtás (40 eset, ami az összes baleset 39 %-a). Ezt 

követte az elsőbbség meg nem adása (14 eset, 16 %) és a kanyarodási szabályok megsértése 

(13 eset, 15 %). A balesetet okozók közt a személygépkocsi vezetőknél csökkenés 

mutatkozott, a tehergépjármű-, továbbá az egynyomon haladó járművek vezetői tekintetében 

viszont emelkedés állt be. A személyisérüléses balesetek javát, 63 %-át továbbra is a 

személygépjármű vezetők okozták, második helyen 12 %-os aránnyal a kerékpárosok álltak 

(11 eset), míg a harmadik helyet a motorkerékpárosok vették át 8 %-kal.  A 2010. évben 

(bázisév) összesen 267, a 2018. évben 249, míg a 2019. évben 267 személyi sérülés nélküli 

(anyagi káros) közlekedési baleset történt. 
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A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 20. § (1) bekezdés k) pontjában megjelölt 

jogsértések száma 6 %-kal (1300/1384) nőtt, és ugyanennyi százalékkal emelkedett a 21. § (1) 

bekezdés a)-f) pontjaiban megjelölt jogsértések miatt kezdeményezett eljárások száma is 

(5205/5539). 

Tapolca város vonatkozásában a személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek száma a 

2019. évben a 2018. évhez hasonlítva enyhén nőtt 5,56 %-kal (19/18). A súlyos sérüléssel járó 

közlekedési balesetek száma 42,86 %-kal (7/4) csökkent, ugyanakkor a könnyű sérüléssel járó 

közlekedési balesetek száma 10 %-kal (10/11) nőtt. Halálos kimenetelű közlekedési baleset a 

2019. évben 4 esetben történt (a 2018. évben 1). Ittas állapotban okozott személyi sérüléses 

közlekedési baleset a 2019. évben nem történt, a 2018. évben 2 volt. 

    

5. Az illegális migráció helyzete  
 

A rendőrkapitányság illetékességi területét a klasszikus értelemben vett illegális migráció nem 

érintette. A 2019. évben havi két alkalommal - kiemelten az illegális migrációval szembeni 

fellépés érdekében és céljából - fokozott ellenőrzést végeztünk. Az év folyamán illegális 

migrációval kapcsolatos intézkedést nem foganatosítottunk. A fenti rendszeres, célzott és 

fokozott ellenőrzésen túl, a 2019. év során tartott egyéb, koncentrált rendőri ellenőrzések 

egyik meghatározott célja az illegális migráció kiszűrése volt. A napi szolgálatellátások során, 

a közutakon és a mezőgazdasági területeken végrehajtott ellenőrzések alkalmával is 

elvégeztük az illegális migráció szűréséhez kapcsolódó feladatainkat.   

 

II. A Tapolcai Rendőrkapitányság által a közbiztonság érdekében tett 

intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok 
 

1. A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt 

idegenforgalmi területek biztonsága 
 

A rendőrkapitányság egész területén, a külterületeken és a közutakon biztosítottuk a rendőri 

jelenlétet. A reagálóképességünket fenntartva, a köz- és a közlekedésbiztonság érdekében 

hatékonyan léptünk fel. 

A 2019. december 31-i állapot szerint a közrendvédelmi szakterületen rendszeresített 

státuszok száma 42, melyből mind betöltött volt. Az egy fő közrendvédelmi járőrre jutó 

lakosok száma 904,7 fő (57 000 fő). 

Tapolca város területén a közrendvédelmi szakterületen rendszeresített státuszok száma 37, 

amelyből mind betöltött volt. Az egy fő közrendvédelmi járőrre jutó lakosok száma 424 fő. 

A szolgálatok szervezésekor és a napi feladatok végrehajtásakor törekedtünk a közterületi 

jelenlét fokozására. A közterületeken, a nyilvános helyeken, valamint a kiemelt 

idegenforgalmi területeken folyamatos, visszatérő rendőri ellenőrzésekkel előztük meg a 

szabálysértések, a bűncselekmények elkövetését. A 2019. évben a közterületi szolgálati órák 

száma 67 446 volt.    

A közbiztonság minőségével kapcsolatos lakossági elvárásokat szolgálta, hogy a gépkocsizó 

járőrök közterületi jelenlétük 50 %-ában gyalogos szolgálatot láttak el, és a mozgóőri 

szolgálatok is jelentős hangsúlyt kaptak. Utóbbi feladatvégrehajtási formát a közbiztonság 

szempontjából kiemelten veszélyeztetett, nagy forgalmú, vagy kifejezetten a lakossági 

elvárások alapján meghatározott területeken alkalmaztuk.      

Tapolcán a bűncselekményi adatok, az elemző-értékelő munka, a lakossági elvárások és a 

tapasztalatok figyelembe vételével jelöltük ki azon városrészeket, utcákat, objektumokat, 

helyszíneket, melyek környezetében fokozott, látható rendőri tevékenységet folytattunk. E 

területek ellenőrzésének, felügyeletének ellátását, a rendőri tevékenység formáját a 2019. 
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évben több alkalommal módosítottuk, tekintettel a jelzésekre, a folyamatosan változó 

igényekre. Kiemelten kezeltük a tömegközlekedési eszközök pályaudvarait, megállóhelyeit, a 

tanintézetek környezetét (külön figyelmet szentelve a zeneiskolára), a nagy forgalmú 

bevásárlóhelyeket, az egyes szórakozóhelyek közvetlen környezetét, és az olyan utcákat 

(belváros), melyek időszakonként mind gyalogos, mind gépjármű forgalommal fokozottan 

terheltek voltak. Hangsúlyt fektettünk a lakossági és az önkormányzati jelzésekre történő 

reagálásra egy-egy terület ellenőrzésének tervezése során, attól függetlenül, hogy valós 

jogsértések kapcsán, vagy egyszerűen a szubjektív közbiztonságérzet javítása érdekében 

érkeztek-e a bejelentések.  

 

2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata  
 

A közterületi szolgálatot ellátó állomány főbb intézkedési mutatói közül a 2018. évhez képest 

az elfogások (278/306) és az előállítások (511/539) száma 10, illetve 5 %-kal nőtt. Személyes 

szabadságot korlátozó intézkedést összességében a 2019. évben 959 fő ellen 

kezdeményeztünk. A biztonsági intézkedések vonatkozásában 32,41 %-os (216/146) 

csökkenés következett be. A szándékos bűncselekményen tetten értek elfogása 8,9 %-kal 

(236/257) nőtt, a körözés miatt elfogott személyek száma 25 %-kal (20/25), a bűncselekmény 

gyanúja miatt előállított személyek száma 3 %-kal (332/342) emelkedett a 2019. évben. A 

helyszínen megbírságoltak számában 26,13 %-os (1435/1060), a kiszabott bírság összegében 

22,89 %-os (1 465 500/1 130 000 forint) csökkenés volt. A szabálysértési feljelentések 

tekintetében 4,39 %-os (1388/1449), a büntető feljelentések számában 2,7 %-os (259/266) 

emelkedés történt. Az ittas járművezetők kiszűrését célzó intézkedések száma a 2018. évhez 

viszonyítva (11 346/12 110) szintén nőtt. A Készenléti Rendőrség állományában szolgálatot 

teljesítők a nyári idegenforgalmi szezonban váltásonként 44 fővel, 352 órában segítették 

munkánkat. 

Tapolca város területén a közterületi szolgálatot ellátó állomány főbb intézkedési mutatói 

közül a 2019. évben növekedett az elfogások (102/124) és az előállítások (232/295) száma. A 

szándékos bűncselekmény elkövetésén tetten értek elfogása (79/92) és a bűncselekmény 

gyanúja miatt előállított személyek száma (103/146) nőtt, a körözés miatt elfogott személyek 

száma (14/12) csökkent. A szabálysértés elkövetése miatt helyszínen megbírságoltak száma 

(349/251) és a kiszabott bírságok összege (3 810 000/3 645 000 forint) csökkent. A 

szabálysértési feljelentések (398/407) és a büntető feljelentések vonatkozásában (114/116) 

emelkedés következett be.  

 

3. A rendezvénybiztosítások 

 

A 2019. évben 338 rendezvénybejelentés történt. Állami és önkormányzati rendezvényt 25, 

egyéb rendezvényt 136, kulturális rendezvényt 22, sportrendezvényt 12, a gyülekezési jogról 

szóló 2018. évi LV. törvény hatálya alá tartozó rendezvényt 157 alkalommal rögzítettünk. A 

biztosítási feladatok ellátásában a helyi polgárőr szervezetek tagjai voltak segítségünkre (240 

fő, 321 órában), szükség esetén pedig a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság (a 

továbbiakban: Veszprém MRFK) Forgalomellenőrző Alosztályától és a Mélységi Ellenőrzési 

és Közterületi Támogató Alosztálytól érkezett megerősítő erő. A gyülekezési törvény hatálya 

alá tartozó rendezvények többsége aláírásgyűjtés biztosítása volt. Betiltott, illetve be nem 

jelentett és lebonyolított rendezvény nem volt. Labdarúgó rendezvény visszatérő 

ellenőrzésében 352 alkalommal vettünk részt.  

Az állomány összességében a 2019. évben 178 esetben, 285 fővel, 132,5 órában vett részt 

rendezvénybiztosításokban.  
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4. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése  
 

A rendőrkapitányság 22 körzeti megbízotti státusza feltöltött, az egy körzeti megbízottra eső 

lakosok száma: 2714,2 fő. Tapolca város közigazgatási területén 3 fő látja el a körzeti 

megbízotti munkát. A bűnügyi területen feladataik megtervezésénél és végrehajtásánál arra 

törekedtünk, hogy ezzel is a bűncselekmények számában csökkenést érjünk el. Jelentős számú 

elkövető felderítése kötődött a közrendvédelmi, ezen belül a körzeti megbízotti állomány 

munkájához. A lakosság szubjektív közbiztonságérzetének javítása, a körzeti megbízottak 

közterületi jelenlétének növelése, preventív tevékenységük fokozása és a lakossággal való 

kapcsolattartás egész évben prioritást élvezett. Kollégáink a szolgálatuk 75 %-át a 

közterületeken teljesítették, ezzel is biztosítva a közösségi rendőri feladataik ellátását. A 

körzeti megbízotti állomány a bűnmegelőzési tevékenységben, hely- és személyismerete 

révén pedig a bűnügyi felderítő munkában is intenzíven részt vett. A társszervekkel, a 

szakterületekkel való együttműködés minőségének javításában szintén kiemelkedően 

teljesítettek.     

 

5. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ működése 
 

A feladatot a 2019. évben is a Veszprém MRFK Tevékenység-irányítási Központja látta el. A 

bejelentések száma jelentősen nem változott. A bejelentés fogadásától a helyszíni 

intézkedésre kijelölt erőforrás hozzárendeléséig eltelt idő alapján a reagálási idő átlagosan 

10,34 perc volt a rendőrkapitányságon. A közterületi szolgálatot ellátók irányítását, a 

bejelentések kezelését részben a Tevékenység-irányítási Központban dolgozó kollégák, 

részben pedig a Tapolcai Rendőrkapitányság szolgálatparancsnokai látták el. A járőrök 

okostelefonnal történt ellátása a gyors és hatékony rendőri intézkedést biztosította. A rendőri 

egységek térképen való nyomon követhetősége az eseményhez legközelebb lévő rendőri 

egység mielőbbi helyszínre irányítását tette lehetővé. 
 

6. Az igazgatásrendészeti tevékenység  
 

A 2019. évben 1071 (a 2018. évben 1029) szabálysértési feljelentés érkezett. Az 1 főre eső 

jogerős pénzbírság 5,09 %-kal csökkent (38 918/36 936 forint), a kiszabott összes jogerős 

pénzbírság 17,09 %-kal (22 300 000/26 110 000 forint) emelkedett. Az önként befizetett 

pénzbírság összege szintén növekedést mutatott (14 623 701/17 944 884 forint). A 2018. 

évhez viszonyítva az elmarasztaltak száma mintegy 8,5 %-kal (753/817 fő), a közlekedési 

szabálysértések száma 4,39 %-kal (1003/1047) nőtt, valamint a közbiztonsági szabálysértések 

száma is emelkedett (42/46). A 2019. évben elmarasztaltak számát tekintve figyelmeztetést 

alkalmaztunk 94 személynél (a 2018. évben 131). A szabálysértési ügyek feldolgozásának - 

ügydöntő határozat elkészítéséig - átlagos időtartama a 2019. évben 8,4 nap, a 2018. évben 

7,7 nap volt. A 2019. évben a kiemelt közlekedési szabálysértéseknél 88 (a 2018. évben 84) 

esetben élt hatóságunk a járművezetéstől eltiltás alkalmazásával. A járművezetéstől eltiltás 6 

és 12 hónap közötti időtartamra a 2019. évben 59 (a 2018. évben 56); kevesebb, mint 6 

hónapra történő eltiltás a 2019. évben 25 (a 2018. évben 23) esetben történt. A 2019. évben 

243 (a 2018. évben 198) szabálysértés miatt indult ügyben szüntettük meg az eljárást. 

Szabálysértés hiányában a 2019. évben 34 (a 2018. évben 38), bizonyítottság hiánya miatt a 

2019. évben 6 (a 2018. évben 2), ismeretlen elkövető miatt a 2019. évben 190 (a 2018. évben 

155), egyéb indok miatt 13 esetben történt eljárás megszüntetés. A szabálysértési eljárásoknál 

közérdekű munka kiszabására nem került sor a 2019. évben.  

Fegyverengedélyügyi területen az igazgatásrendészeti szolgálati ág munkatársai az 

engedélyezési tevékenységükön túl elsősorban a fegyverjavító tevékenységet végző 

vállalkozásokat, a fegyverrel rendelkező jogi személyeket, a pirotechnikai terméket 
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forgalmazó cégeket, a pirotechnikai termék felhasználásra feljogosító engedéllyel rendelkező, 

illetve a hatósághoz a felhasználást bejelentő vállalkozásokat, továbbá a sportszervezeteket, a 

lőtereket és a társas vadászatokat ellenőrizték.  

 

7. A bűn- és balesetmegelőzés 
 

7.1. A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai 
 

A rendőrkapitányág bűn- és balesetmegelőzési tevékenysége érinti valamennyi település, így 

Tapolca lakosságának széles körét, az óvodás és kisiskolás gyermekek felkészítésétől az 

időskorúakkal való kiemelt törődésig. A szépkorúak számára az „unokázós csalások”, a 

„besurranó és trükkös tolvajlások” elkerülése érdekében a 2019. évben 12 előadást és 3 

rendezvényt tartottunk. A bűnmegelőzési tevékenységünket a gyermek és fiatalkorúak 

védelmére fókuszáltuk, tekintettel arra, hogy mind az áldozattá, mind az elkövetővé válás 

szempontjából kiszolgáltatott helyzetben lévő, különös figyelmet igénylő réteget jelentenek. 

Munkánk során ismereteik bővítése mellett (jogsértések és következményeik, a drogok világa, 

az internet veszélyei stb.) kiemelten kezeltük a társadalmi - írott és íratlan - normák 

megismertetését is. A 2019. évben 108 előadást tartottunk oktatási intézményekben és 

rendezvényeken. A gyermekek prevenciójában elengedhetetlen, hogy foglalkozzunk a 

családokkal, a szülőkkel és az őket nevelő tanárokkal is. Az iskolai szülői munkaközösségek 

és a pedagógusok szervezésében 6 alkalommal rendeztük meg a saját kezdeményezésű, a 

2013. év óta tartó „Szülők Iskolája” nevű programunkat. Az előadásokon felhívtuk a szülők 

figyelmét a gyermekek és fiatalok életkori sajátosságaiból adódó azon veszélyekre, melyek 

elősegíthetik áldozattá vagy elkövetővé válásukat. A Pedagógiai Szakszolgálat 

munkatársainak segítségével nevelési tanácsadásban részesítettük az erre igényt tartó szülőket 

és 22 alkalommal vettünk részt esetkonferencián.  

A gyermekeknek 32 iskolai és települési rendezvényen biztosítottunk prevenciós foglalkozást. 

A nyári idegenforgalmi szezonban folytattuk a „Diákjárőr” programot, melynek keretében 

Tapolca frekventált helyein hívtuk fel a figyelmet a lehetséges veszélyekre, a közösségi 

szolgálatot teljesítő diákokkal és diáktolmácsokkal együtt (4 fő). Részt vettünk a város 

nagyobb rendezvényein, ahol bűnmegelőzési „Mini Centrumot” működtettünk. A médián 

keresztül bűnmegelőzési ajánlásainkat folyamatosan közzé tettük. 

Tapolca városában prevenciós előadást általános iskolákban 34 (1143 fő), középiskolákban 

42 alkalommal (758 fő) tartottunk. A „Szülők Iskolája” program keretein belül 2 

rendezvényünk volt, 84 fő részvételével. 

 

7.2 Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése, a rendőrség iskolai prevenciós 

programjai (D.A.D.A., ELLEN-SZER, iskolai bűnmegelőzési tanácsadók)  
 

A prevenciós tevékenység az oktatási intézményekben elsősorban „Az iskola rendőre” és a 

D.A.D.A programok keretében, valamint az iskolai bűnmegelőzési tanácsadók  

közreműködésével történt. A legkisebb korosztály bűn- és balesetmegelőzése érdekében 

folytattuk az „Ovizsaru” programba bekapcsolódott óvodákban a gyermekek oktatását, illetve 

erre felkészítettük az óvodapedagógusokat is. Az óvodai és iskolai prevenciós tevékenységben 

2 fő oktató vett részt, összesen 5 alkalommal 194 gyermeknek tartottak foglalkozásokat. 
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7.3. A hozzátartozók közötti erőszak helyzete 
 

Hozzátartozók közötti erőszak esetén a közterületi szolgálatot ellátók rendelkeztek a 

megfelelő konfliktuskezelési képességgel, melyet intézkedéseik során kellő empátiával 

alkalmaztak. A helyszínen intézkedők az érintettek részére a szükséges és részletes 

tájékoztatást megadták, a keletkezett iratokat az illetékességgel rendelkező hatóság felé 

továbbították.  Együttműködő partnereinkkel továbbra is célunk a jelzőrendszer hatékonyabb 

működése, a hozzátartozók közötti erőszak visszaszorítása, a gyermekvédelmi 

gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok biztonságos életre nevelése, a 

gyermekbántalmazás megakadályozása. A 2019. évben ideiglenes megelőző távoltartás 

alkalmazására Tapolca városában nem került sor.  

 

7.4. Áldozatvédelem 

 

A bűncselekmények áldozatait a Tapolcai és Sümegi Járási Hivatalok Hatósági és Gyámügyi 

Osztályaihoz irányítottuk. Az áldozatvédelmi referens az áldozatsegítői támogatásra 

jogosultak körét felülvizsgálta, a szükséges áldozatvédelmi iratokat továbbította. A 2019. 

évben 40 darab (2018-ban 49) áldozatsegítői igazolást állítottunk ki. A Fehér Gyűrű 

Közhasznú Egyesület helyi irodáját a központi iroda 2018. december hó 31-jével bezárta, 

ennek ellenére a közvetlen munkakapcsolatot fenntartottuk a koordinációt folytató 

ügyintézőkkel. Az áldozatvédelmi referens  kárenyhítési eljárásban 19 fő (2018-ban 8 fő) 

közlekedési bűncselekmény részesének továbbított dokumentumokat. 

 

7.5. A kábítószer-prevenció helyzete 
 

A kábítószerrel kapcsolatos jogsértő magatartások visszaszorítása érdekében az alap- és 

középfokú oktatási intézményekben megtartottuk a drogprevenciós előadásokat. A diákok 

felvilágosítása mellett a szülők és a pedagógusok képzését is végeztük.  

„A szülők és a családok a rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében” 

programban drogprevenciós fogadóórákat és telefonos ügyeletet tartottunk.  

Tapolca városában a 2019. évben 18 alkalommal tartottunk kábítószer-prevenciós előadást, 

melynek során közel 640 fiatalt szólítottunk meg. A Tapolcai Kábítószerügyi Egyeztető 

Fórum szervezésében 2 alkalommal üléseztünk és részt vettünk a „Szakmai Műhely” 

elnevezésű rendezvényükön, melyen külső trénertől kaphattunk hasznos tanácsokat.  

 

7.6. Megelőző vagyonvédelem 

 

A 2019. évben 2 helyszínen hajtottuk végre a „Házhoz megyünk!” programban meghatározott 

feladatokat, és tartottunk bűnmegelőzési, vagyonvédelmi tanácsadást az érdeklődők részére.  

A lakossági kitelepülések (6 alkalommal a városi piacon, a buszpályaudvaron és a Fő téren) 

alkalmával minden korosztályhoz eljutottunk vagyonvédelmi tanácsadással, ajánlásokkal, a 

városi rendezvények során pedig információs pontokon (12 alkalommal) adtunk 

felvilágosítást.  

A BikeSafe kerékpár-regisztrációs program keretében 18 kitelepülés alkalmával 112 kerékpárt 

regisztrált a rendőrkapitányság személyi állománya. 

 

7.7. A baleset-megelőzési tevékenység, a Tapolcai Városi Baleset-megelőzési Bizottság 

tevékenységének és programjainak bemutatása 
 

A 2019. évben a Tapolcai Rendőrkapitányság balesetmegelőzési tevékenységének célja a 

közúti közlekedési balesetek számának további csökkentése volt, különös tekintettel a súlyos 
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sérüléssel járó és a halálos kimenetelű balesetekre. Ezen belül fő feladat volt a gyalogosok, 

kerékpárosok, motorkerékpárosok prevenciója, az ittas vezetés megelőzése és a passzív 

biztonsági eszközök használatának ösztönzése. A rendőrkapitányság ezeknek megfelelően 

alakította ki balesetmegelőzési munkatervét, az abban szereplő kampányokat, programokat és 

propaganda tevékenységét. Az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság által előírt 

programok mellett az általános iskolás és óvodás gyermekeknek Tapolca városában 

összesen 23 alkalommal tartottunk KRESZ foglalkozást, illetve vettünk részt városi 

rendezvényen balesetmegelőzési programmal, iskolai előadás során 19 esetben volt téma a 

közúti közlekedés. 

A rendőrkapitányság kezdeményezésére Veszprém megyében is elindult az „Okos Zebra” 

program, mely intelligens gyalogosérzékelő- és jelző forgalomtechnikai eszköz telepítését 

jelentette. Tapolca vonatkozásában az önkormányzat támogatásával az Ady Endre úton, a 

Bárdos Lajos Általános Iskola előtt épült intelligens gyalogosátkelőhely. 

 

7.8. „Az iskola rendőre” program értékelése 
 

A program Tapolca város valamennyi oktatási intézményében (beleértve a középfokú oktatási 

intézményeket is) működött. Az iskolarendőrök feladataikat, így a kapcsolattartást, az iskolai 

programokon való részvételt és az előadások megtartását végrehajtották. Mellettük, illetve 

egyéb szolgálati feladataik miatti akadályoztatásuk esetén helyettük a megelőzési előadók 

látták el a feladatokat. Az oktatási intézmények rendszeresen éltek visszajelzéssel a program 

kapcsán, mely során köszönetüket és elégedettségüket fejezték ki a rendőrség ezen 

tevékenységéért. A program keretében összesen 108 előadást tartottunk 4123 tanulónak. 

Ebből 42 alkalommal a szülők és a pedagógusok (816 fő) is részt vettek az előadásokon, így 

lehetőség nyílt a családok megszólítására is. Iskolák által szervezett rendezvényen 21, míg 

iskolarendőr által önállóan kezdeményezett rendezvényen 16 alkalommal vettünk részt a 

2019. évben. 
 

8. Együttműködés 

 

8.1 A helyi önkormányzatokkal folytatott együttműködés 

 

Az illetékességi területünkön lévő önkormányzatokkal a kapcsolatunk kiegyensúlyozott volt. 

A 2019. évben a településvezetőkkel, az állampolgárokkal, a civil szervezetek és az egyházak 

képviselőivel való kapcsolattartás fontos színterei voltak a Járási Közbiztonsági Egyeztető 

Fórumok, a települési Konzultációs Fórumok, továbbá a kihelyezett, egy-egy településre, 

vagy településrészre kiterjesztett „Mobil Fogadóórák”. Kiemelt partnerünk volt az 

együttműködés terén Tapolca Város Önkormányzata.  

 

8.2. A területileg illetékes ügyészséggel folytatott együttműködés helyzete 

 

A Tapolcai Járásbírósággal, valamint a Tapolcai Járási Ügyészséggel a kapcsolattartás, az 

egyeztetés kölcsönös és rendszeres volt. A megbeszélések hozzájárultak az ügyfeldolgozás 

minőségének javításához, a törvényesség, az időszerűség fejlesztéséhez.  

 

8.3. Az oktatási intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel folytatott 

együttműködés helyzete 

 

A megelőzési tevékenységbe és az egyes programok kidolgozásába, végrehajtásába 

rendszeresen bevontuk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, az önkormányzatok, az 

Országos Mentőszolgálat, a Katasztrófavédelem, a Járási Kormányhivatalok és a nyugdíjas 
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klubok tagjait is. A rendezvényeink, kampányaink, prevenciós előadásaink rendszeres 

támogatói voltak a Csermák József Rendezvénycsarnok munkatársai, A Vakok és 

Gyengénlátók Egyesülete, a Családi Kerékpáros Klub, a Hagyományőrző Honvéd Egyesület 

és az iskolák szülői munkaközösségei is. A civil szervezetekkel történő együttműködés 

kimagaslóan jónak mondható. A rendőrség részéről kezdeményezett javaslatokat elfogadták, a 

programok megvalósítását támogatták és azokban aktívan részt vettek.  

 

8.4. A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés értékelése  

 

A polgárőr egyesületek az első számú stratégiai partnereink a közrend és a közbiztonság 

fenntartása terén. Az együttműködésünk  a 2019. évben is problémamentes volt, a közös 

szolgálatokat hatékonyan hajtottuk végre. A polgárőrök számos rendőri intézkedésben, nyílt 

rendőri biztosításban, illetve a nyári idegenforgalmi idény biztosításában nyújtottak segítséget 

számunkra. A 24 polgárőr egyesület mindegyikével rendelkezünk együttműködési 

megállapodással. A munkakapcsolat kiegyensúlyozott volt, rendszeresek voltak a szakmai 

egyeztetések és a helyzetértékelések. A polgárőr egyesületek tagjai készségesen álltak 

rendelkezésünkre akár rendezvénybiztosítás, akár eltűnt személy felkutatásában kellett részt 

venniük.  

A polgárőrséggel közös szolgálatellátás tekintetében megállapítható, hogy nőtt a szolgálatok 

(342/387) és a résztvevők létszáma (695/1073), ugyanakkor a közösen eltöltött szolgálati órák 

száma (2981/2600) csökkent. 

 

8.5. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel történő 

együttműködés 

 

Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek körét az erdészek, a hivatásos vadászok, a 

természetvédelmi őrök, a mezőőrök, a közterület-felügyelők és a halőrök alkotják, akik az 

állampolgárokat megnyugtató közterületi jelenlét biztosításában nagy segítséget nyújtottak 

számunkra. 

Az együttműködés során a 2019. évben az előző évhez viszonyítva csökkent a közös 

szolgálatok száma (54/11), ugyanakkor jelentősen emelkedett a résztvevők létszáma (64/123) 

és a közösen eltöltött órák (291/488) száma is. 
 

III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra 
 

A Tapolcai Rendőrkapitányság állománya a 2019. évben a meghatározott feladatokat a 

szakmai és a társadalmi elvárásoknak megfelelően, eredményesen végrehajtotta. A 

társszervekkel, a lakossággal, az önkormányzatokkal, a járási hivatalokkal az 

együttműködésből adódó feladatainkat teljesítettük. Az illetékességi területünkön biztosított 

volt a közterületek rendje. Az állampolgárok szubjektív közbiztonságérzete a kapott 

visszajelzések alapján megfelelő szintű volt.  

A 2019. évet megelőző időszakhoz képest Tapolca város tekintetében csökkenés következett 

be a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények számában, emellett a 

nyomozáseredményességet növeltük. Figyelmet fordítottunk a betöréses lopások, a 

lakásbetörések, illetve a lopások elkövetőinek felderítésére. 

A 2019. évben tartott rendezvények biztosításában az állomány fegyelmezetten, példásan 

helytállt, sikerült fokozni a látható közterületi jelenlétet.  

Az idegenforgalmi idényben az illetékességi területünkön található közterületeken, nyilvános 

helyeken sikerült a szélsőségektől mentes bűnügyi, közbiztonsági helyzetet megőrizni.  
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A közlekedésbiztonság javítása érdekében tett intézkedéseink csak részben voltak 

eredményesek, a halálos közlekedési balesetek megelőzésére nagyobb hangsúlyt kell 

fektetnünk. 

Tapolca város élhető környezetet, nyugodt, kiegyensúlyozott életteret biztosít az itt élők, itt 

dolgozók és az idelátogatók számára. A település közterületei biztonságosak, a közbiztonság 

jó, a szubjektív közbiztonságérzetet negatívan befolyásoló eseményektől, jogsértésektől 

mentes.  

A város köz- és közlekedésbiztonságának megfelelő szintű megteremtésére, fenntartására és 

fejlesztésére hivatott Tapolcai Rendőrkapitányság, az elmúlt év szervezeti 

teljesítményértékelése alapján a szakmai felügyeleti szervektől ismét „kivételes” értékelést 

kapott. Munkánk elismerését jelzi, hogy „Az év rendészeti tevékenységéért” címet a 2019. 

évben immár harmadszor vettük át (2012; 2018; és 2019. évek).   

 

A Tapolcai Rendőrkapitányság a 2019. évre vonatkozó célkitűzéseit megvalósította, a részére 

meghatározott feladatokat végrehajtotta.  
 

Célkitűzéseink a 2020. évre vonatkozóan: 

 

 A 2020. évre meghatározott szervezeti teljesítményértékeléssel összefüggő szervezeti 

teljesítménycélok és szakmai teljesítménykövetelmény-minimumok teljesítése. 

 Az állampolgárok szubjektív közbiztonságérzetét befolyásoló jogsértések elleni hatékony 

fellépés, a büntetőeljárások és a szabálysértési eljárások eredményességének biztosítása.  

 Az ügyfélbarát, szolgáltató jellegű ügyintézés során elért eredmények megőrzése. 

 A közterületek rendjének biztosítása, a lakosság szubjektív közbiztonságérzetének 

növelése érdekében a polgárőr egyesületekkel, az egyes rendészeti feladatokat ellátókkal a 

közös szolgálatok számának bővítése. 

 A közlekedésbiztonság területén a sérüléssel járó balesetek, a megsérült személyek 

számának, a balesetek súlyossági fokának további csökkentése. Az ittasan okozott közúti 

balesetek megelőzése érdekében az ittas gépjárművezetők kiszűrése terén elért 

eredmények fokozása. A közutakon a rendőri ellenőrzések számának fenntartása, melynek 

során törekszünk a fő közlekedési utakon, illetve a baleseti szempontból kritikus 

útvonalakon a folyamatos rendőri jelenlét biztosítására. 

 Az állampolgárokat megnyugtató, megfelelő szintű közbiztonság fenntartása és 

megteremtése érdekében, a belvárosban, a lakótelepeken és a szórakozóhelyek 

környezetében látható rendőri jelenlétet biztosítása. 

 Az önkormányzatokkal az együttműködés továbbfejlesztése. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Megköszönöm Tapolca Város Önkormányzatának a köz- és közlekedésbiztonság érdekében 

folytatott együttműködés során tanúsított segítő, felelősségteljes és konstruktív hozzáállását, 

valamint a 2019. évben a rendőrkapitányságnak nyújtott támogatását. 

 

A Tapolcai Rendőrkapitányságnak a 2019. évi eredményeire figyelemmel a közbiztonság a 

közös erőfeszítések eredményeként fenntartható és a 2020. évben fejleszthető, mely nemcsak 

a lakosság, a gazdálkodó szervezetek és az intézmények szubjektív közbiztonságérzetét, 

mindennapjainak komfortérzetét növeli, de vonzerővel bírhat az esetleges beruházások, 

befektetések számára és hozzájárulhat az idegenforgalom növekedéséhez is.  
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy fogadják el a 2019. évről szóló 

beszámolót és az elmúlt évekhez hasonlóan a jövőben is támogassák a 

rendőrkapitányságot! 

 

 

Tapolca, 2020.           

 

                  Tisztelettel: 

 

 

        Loránd György r. alezredes 

                 kapitányságvezető 

 

 
Melléklet: 

- 1. számú melléklet: a bűnügyi szakterület mutatói, 

- 2. számú melléklet: a rendészeti szakterület mutatói. 

 



Rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma 

(elkövetés helye szerint)

Rendőri eljárásban regisztrált bűncselekményekben befejezett 

nyomozások eredményessége

az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. az ENyÜBS 2010-2019. évi adatai alapján 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.

Emberölés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Emberölés 100,0

Szándékos befejezett emberölés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Szándékos befejezett emberölés

Testi sértés 15 9 21 9 27 23 38 27 12 1 Testi sértés 81,8 69,0 74,0 59,5 86,3 80,0 73,1 62,0 100,0 100,0

Súlyos testi sértés 7 3 12 4 10 2 3 5 2 0 Súlyos testi sértés 71,4 62,5 80,8 61,9 68,4 80,0 100,0 86,7 100,0 100,0

Halált okozó testi sértés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Halált okozó testi sértés

Kiskorú veszélyeztetése 10 3 6 1 2 1 1 2 4 4 Kiskorú veszélyeztetése 72,2 75,0 100,0 70,0 66,7 63,6 62,5 77,8 100,0 100,0

Embercsempészés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Embercsempészés

Garázdaság 24 13 17 11 16 4 6 6 18 9 Garázdaság 92,3 83,3 88,4 53,6 76,6 84,6 88,9 94,1 100,0 100,0

Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények

(az 1978. évi IV. törvény alapján a visszaélés kábítószerrel - terjesztői magatartások 

tekintetében, a 2012. évi C. törvény alapján kábítószer-kereskedelem)

0 3 1 0 0 1 2 1 0 0

Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények

(az 1978. évi IV. törvény alapján a visszaélés kábítószerrel - 

terjesztői magatartások tekintetében, a 2012. évi C. törvény alapján 

kábítószer-kereskedelem)

0,0 75,0 33,3 0,0 0,0 100,0 50,0 100,0 100,0 -

Lopás* 123 167 180 110 152 67 34 44 28 31 Lopás* 16,4 23,6 23,3 37,9 33,1 37,0 41,7 55,6 42,4 51,5

Személygépkocsi lopás 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 Személygépkocsi lopás 0,0 0,0 0,0 25,0 100,0 100,0 100,0 50,0 100,0

Zárt gépjármű-feltörés 7 12 6 0 1 1 1 2 0 0 Zárt gépjármű-feltörés 10,5 0,0 0,0 0,0 43,8 33,3 0,0 90,9 0,0

Lakásbetörés 12 6 12 19 10 9 1 2 3 2 Lakásbetörés 21,6 42,4 19,6 34,2 40,5 51,6 78,6 87,5 76,5 85,7

Rablás 4 3 1 4 0 2 0 0 1 0 Rablás 20,0 80,0 100,0 83,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Rongálás 24 44 40 18 4 5 10 32 27 10 Rongálás 23,9 27,2 25,4 61,3 20,6 42,1 47,6 65,9 68,1 59,3

Orgazdaság 2 37 1 4 1 0 0 0 1 0 Orgazdaság 80,0 100,0 50,0 77,8 100,0 50,0 0,0 0,0 100,0

Jármű önkényes elvétele 2 0 1 0 1 2 1 3 4 3 Jármű önkényes elvétele 75,0 100,0 100,0 25,0 50,0 85,7 100,0 75,0 75,0 100,0

14 kiemelten kezelt bűncselekmény összesen 207 280 274 158 205 107 93 118 95 61 14 kiemelten kezelt bűncselekmény összesen 30,6 35,0 32,6 42,9 41,4 45,8 51,5 60,6 62,8 67,0

Közterületen elkövetett bűncselekmény 93 95 119 75 73 57 65 72 83 71 Közterületen elkövetett bűncselekmény 46,9 46,5 51,1 63,5 70,9 88,6 96,5 98,7 87,6 95,1

Összes bűncselekmény 437 729 569 360 376 232 340 253 196 192 Összes bűncselekmény 51,1 50,6 49,4 61,2 52,3 61,0 69,6 73,0 76,3 78,8

**Regisztrált bűncselekmények 100.000 lakosra vetített aránya
2 770,3 3 659,5 3 348,0 2 083,1 1 999,7 1 709,5 1 752,4 1 566,7 1 262,6 1 037,5

Regisztrált bűncselekmények 100.000 lakosra vetített aránya

Tapolca város

Bűncselekmények száma Nyomozáseredményességi mutató (%)

Tapolcai Rendőrkapitányság



2010-2019. évek statisztikai kimutatása

Tapolcai Rendőrkapitányság

Tapolca Város

Intézkedési mutatók, rendészeti adatok

2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év

Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások 

száma
26 78 79 50 40 65 63 77 79 92

Bűncselekmény gyanúja miatti előállítások száma 24 70 101 120 122 142 196 159 103 146

Biztonsági intézkedések száma 9 42 24 112 86 101 101 84 98 72

Végrehajtott elővezetések száma n.a n.a n.a n.a 58 50 61 23 31 42

Szabálysértési feljelentések száma 45 166 180 245 299 372 320 362 398 407

Büntető feljelentések száma 4 13 22 52 66 100 83 91 114 97

Helyszíni bírsággal sújtott személyek száma (fő) 316 492 631 692 935 773 635 331 349 251

Pozitív eredményű alkoholszonda alkalmazások száma (eset) 3 14 0 21 27 34 32 34 37 47

Közterületi szolgálati létszám (fő) 7 254 8 126 6 828 7 234 7 438 8 748 9 076 8 435 8 420 7 804

Közterületi szolgálati óraszám (óra) 53 254 68 242 46 528 52 630 56 824 72 540 74 194 72 880 73 359,5 67 446

Tulajdon  elleni szabálysértés miatt indított ügyek száma - - 36 135 111 122 70 95 74 108

Tulajdon elleni szabálysértések felderítési mutatója (%) - - 0,00 27,27 33,93 38,98 35,56 38,89 34,69 46,34

Közúti közlekedési baleseti adatok 

2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év

Személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma 17 24 22 27 23 21 24 18 18 19

Halálos közúti közlekedési balesetek 0 0 1 0 0 2 0 0 1 4

Súlyos sérüléses közúti közlekedési balesetek 5 8 5 9 6 5 7 11 7 4

Könnyű sérüléses közúti közlekedési balesetek 12 16 16 18 17 14 17 7 10 11

Személysérüléses közúti közlekedési baleset során meghalt, illetve 

megsérült személyek száma (fő)
19 36 23 30 23 27 29 23 24 20

Meghalt személyek száma (fő) 0 0 1 0 0 2 0 0 1 4

Súlyosan sérült személyek száma (fő) 6 10 5 9 6 7 8 12 7 4

Könnyen sérült személyek száma (fő) 13 26 17 21 17 18 21 11 16 12

Ittasan okozott közúti közlekedési balesetek száma 0 0 0 0 0 2 3 3 5 4
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