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Bevezetés

A rendőrségről szóló 1994. évi. XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése alapján a 
rendőrkapitány személyesen vagy képviselője útján évente beszámol a Rendőrkapitányság 
illetékességi területén működő települési Önkormányzat Képviselő Testületének a település
közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal 
kapcsolatos feladatokról.

Tapolca Város Képviselő Testülete az előző évi beszámolót – 2011. áprilisában, hasonlóan az 
illetékességi területünkön lévő többi 54 képviselő testülethez – egyhangúlag elfogadta.  

A Tapolcai Rendőrkapitányság illetékességi területe 907 km2, amely Tapolca városán kívül
még két városi ranggal bíró települést, Badacsonytomajt és Sümeget, valamint további 52
községet foglal magába.
A két utóbbi városban működik egy-egy rendőrőrs, a sümegi osztály, míg a badacsonytomaji 
alosztály jogállású.

A területre nagyrészt aprófalvas településszerkezet jellemző, mely falvak Sümeg és Tapolca 
székhellyel két kistérség köré csoportosulnak.
Körzetünk úthálózatának hossza 1.014 km, melyben fontos szerepet tölt be a 84-es számú
főközlekedési út 34 km-re, a 7301-es számú út 30 km-re illetve a 71-es számú főútvonal közel 
30 km-re, amely egyben kapitányságunk Balaton parti részét is képezi.
A területünkön élő állandó lakosok száma megközelítőleg 57.000 fő, melyből mintegy 
17.400-an tapolcai lakosok.
A nyári idegenforgalmi szezonban a turisták által a lakosság száma megtöbbszöröződik. Ezen 
sajátosságokból adódóan a kapitányság munkáját nagy mértékben a nyári idegenforgalmi
szezon határozta meg a korábbi években és határozza meg a mai napig.

Rendőrkapitányságunk 2011. évre meghatározott feladatait a munkatervnek megfelelő 
ütemezés szerint, határidőben teljesítette. A munkaterv év közbeni módosítására nem került 
sor.

A kapitányság rendszeresített létszáma 111 fő hivatásos és 14 fő közalkalmazott státuszból 
áll. A 2011. évet hiánnyal kezdtük, elsődleges célunk az üres státuszok feltöltése volt, mely 
részben sikerült, jelenleg is több áthelyezés van folyamatban.

A tavalyi évben fő célkitűzéseink közé tartozott: 

Legfontosabb feladatunk a Kapitányság illetékességi területén élő és ide látogató, vagy itt 
dolgozó állampolgárok által is elismert szintű közrend és közbiztonság fenntartása, 
szolgáltatása volt. Munkánkra jellemző kellett, hogy legyen a kultúrált, az emberi és 
állampolgári jogokat, az emberi méltóságot tiszteletben tartó, ugyanakkor törvényes, hatékony
és gyors intézkedés, vagy ügyintézés.
Mindezek érdekében, munkatársaink számára biztosítanunk kellett a lehető legoptimálisabb 
munkakörülményeket, mindazokat a tárgyi eszközöket, amelyek szükségesek célkitűzéseink 
megvalósításához.
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Fentiek elérése érdekében 2011. évre az alábbi feladatokat meghatározására került sor:

 Az előző évi célkitűzéshez hasonlóan továbbra is a titkos információgyűjtő munka 
terén történő fejlődés 

 az időszerűség javítása, elsősorban a kézben lévő vizsgálati ügyek számának 
csökkentése

 legalább a 2009. évben elért nyomozás eredményesség elérése, de lehetőség szerinti 
javítása

 továbbra is kiemelt helyen kell kezelni – különösen a lakásbetörések esetében – az
elsődleges intézkedések során végrehajtott helyszíni szemlék és az ezzel párosuló 
technikusi tevékenység megfelelő szintű elvégzését 

 a bíróság elé állításokban növekedést kell elérni, hiszen a rendelkezésre álló határidő 
jogszabályi emelkedése nyilván pozitívan fog hatni az időszerűségre

 javítani kell a bűncselekmény-megelőző tevékenységet, érzékenyen kell reagálni a 
terület közbiztonsági helyzetének változásaira

 tovább kell javítani a reagálási időt, növelni kell az intézkedési aktivitást, fokozni a 
szűrő tevékenységet  

 aktív közterületi jelenléttel javítani kell a lakosság biztonságérzetét
 a polgárőrséggel való folyamatos kapcsolattartást fenntartani, új polgárőrcsoportok 

létrejöttét elősegíteni, a hatékony, közös szolgálat-ellátást fokozni 
 a nyári idegenforgalmi szezon biztosítását oly módon kell megoldani, hogy az itt

élők, az ide látogatók biztonságérzete növekedjen, a rendőrségről kialakított kép 
javuljon.

 az EU soros elnökséggel kapcsolatos ránk háruló feladatok maradéktalan végrehajtása

1. Bűnügyi helyzet értékelése 

A rendőrkapitányság illetékességi területén a NETZSARU adatai alapján 2011.évben 1937
bűncselekményt regisztráltak, 2010.évben 1584-t. (1. sz. táblázat)
Már a tavalyi évben is emelkedést tapasztaltunk, akkor mintegy 10%-os volt a növekedés,
most ennél is jelentősebb, 22,3 %-os. Azért is figyelemre méltó ez az adat, mert megyei
szinten viszont 11%-os csökkenés volt 2011-ben.

A bűncselekmények döntő hányadát továbbra is a vagyon elleni bűncselekmények teszik ki, 
az összes bűncselekmény 61,5%-a vagyon elleni. E kategórián belül még jelentősebb az 
emelkedés, több mint negyedével nőtt a vagyon elleni bűncselekmények száma az előző 
évhez képest. Az emelkedés egy részét egyébként az előző évinél nagyobb arányban 
felderített szerzői joghoz kapcsolódó visszaélések generálják. 

A Btk. további fejezeteit vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a személy elleni bűncselekmények, 
a közrend elleni bűncselekmények, száma nőtt, a közlekedési bűncselekmények, gazdasági 
bűncselekmények és a házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs elleni bűncselekmények 
száma csökkent. (2. sz. táblázat)

Érdemes megemlíteni néhány konkrét bűncselekményt, melyeknél jelentős az emelkedés vagy 
csökkenés. Ilyen például a visszaélés kábítószerrel, 19-ről 70-re emelkedett (az emelkedés 
268 % ), a súlyos testi sértések, ittas vezetések száma viszont csökkent.
Ami a növekvő vagyon elleni bűncselekmények szerkezetét illeti, a lopások száma 364-ről 
441-re emelkedett, ez jelentősnek mondható növekedés, ugyanígy a betöréses lopások száma, 
2010. évben 162-t, 2011-ben 212-t regisztráltak. (3. sz. táblázat)
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Az elkövetői kapcsolatokat vizsgálva megállapítható, hogy területünkön továbbra sem 
jellemző – évi néhány esetben fordul elő – a csoportos elkövetés.  
Bűnszervezet tagjaként elkövetett bűncselekmény elkövetője nem vált ismertté 
kapitányságunkon.

Nyomozás eredményességi mutatónk az ENYÜBS szerint 51,09% illetve 50,63 %.
A lopás mutatója 2010-ben 15,09%, 2011-ben 22,56 %, a betöréses lopásé 19,7 illetve 26,19,
a rablásé 20 illetve 80 %. Ez utóbbi, bűncselekményi mutatók ENYÜBS-ből származó 
adatok.
Összességében elmondható, hogy az előző évek eredményeihez képest nincs nagyságrendnyi 
különbség, 2008-2009-2010-2011. években 50 % felett volt a nyomozás eredményességünk.
A lopás, betöréses lopás és rablás eredményességén is sikerült javítanunk, ez mindenképpen
örvendetes tény.
A bíróság elé állítások száma a kapitányságon emelkedett. Továbbra is törekedni kell a
bíróság elé állítások számának növelésére, mert ezzel jelentősen javíthatunk az időszerűségen. 

Az időszerűséget a jövőben tovább kell javítani, bár 2011. év végén 50-nel kevesebb üggyel
fordultunk, mint az előző évben.  

A bűnügyi technikusok munkája megfelel az elvártaknak. Kissé nagyobb volt a helyszíni
igénybevétel (4. sz. táblázat), mint az előző évben, az összesen rögzített nyomok száma 
viszont alacsonyabb (5. sz. táblázat). A „fontosabb” nyomok közül az ujjnyomok számában
van csökkenés, az összes többi nyomfajta esetén emelkedés tapasztalható.
Továbbra is jelentős terhet jelent a bűnügyi szakterület vonatkozásában a közigazgatási 
jogkörben végzett munka. (6. sz. táblázat). A rendkívüli halálesetek vizsgálata, az eltűnés 
miatti bejelentések vizsgálata, (7. sz. táblázat) ezen belül is a fiatalkorúak eltűnése (8. sz.
táblázat) során végrehajtandó feladatok jelentős időt igényelnek, az ide vonatkozó 
jogszabályok betartása komoly adminisztrációs terhet jelent.
A rendőrkapitányság végrehajtó állománya 2011. évben összesen 20 alkalommal élt a humán
hírszerzéshez kapcsolódó lehetőségeivel (Sümeg 12, KKO 6, Bü 2).
A jövőre nézve fontos feladat, hogy a bűnügyi osztály munkatársai is fokozzák ilyen irányú 
tevékenységüket.

A mutatókkal, számokkal mértek alapján kijelenthető, hogy a korábbi éveknek megfelelőek az 
eredményeink, a munkatársak összességében igyekeznek megfelelő színvonalon teljesíteni. 
Fontosnak tartom azonban megjegyezni, hogy a bűncselekmények számának emelkedésében 
jelentős szerepet játszott az a tény, hogy 2010. júliusától – egy ORFK állásfoglalást követően 
– a korábbiaktól eltérő módon kell statisztikázni az okiratokkal, bankkártyákkal kapcsolatos 
visszaéléseket. Ez tehát 2010. évben csak egy fél évet érintett, 2011-ben azonban már egész
évben az „új” rendszer szerint statisztikáztunk.
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2. Közterületek rendje és a közlekedésbiztonság alakulása

A fő célként kitűzött közrend és közlekedés rendjének fenntartása, az állampolgárok 
biztonságérzetének növelése, a közlekedési balesetek terén a csökkenés elérése részben
teljesült.
A közrendvédelmi szakterület feladatait a Rendőrkapitányság munkatervének megfelelően 
végezte, és végrehajtotta.

A Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály létszáma 2011. évben sem volt teljes.
Az állomány képesítési követelményeinek megfelel, minden érintett rendelkezik
szaktanfolyam elvégzésével.

Tekintettel arra, hogy a létszámhelyzetünk – bár a területünkhöz viszonyítva sem megfelelő - 
a korábbi évhez képest negatívan „fejlődött”, mégis - megítélésünk szerint - megfelelően 
tudtuk és tudjuk biztosítani a közterületi jelenlétet.
Korábbi évvel ellentétben, - a járőrlétszámra tekintettel - sajnos ismételten a körzeti 
megbízottakat kell bevonnunk a járőrtevékenységbe. Ez azt eredményezi, hogy a saját 
területükön kevesebbet tudnak szolgálatot teljesíteni.
Ennek ellenére a körzeti megbízotti állomány a részére kiadott feladatokat megfelelő szinten 
végrehajtotta, illetve több olyan információt is hozott, mely nagymértékben segítette a
kapitányság eredményességét.

2.1 A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek és a kiemelt
idegenforgalmi területek biztonsága

Létszámhelyzetünk ellenére 2011. évben megfelelően tudtuk biztosítani a közterületi 
jelenlétet, valamint Tapolca város anyagi támogatásával a frekventált időszakokban (év végi 
ünnepek alkalmával) gyalogos járőrpár is teljesített szolgálatot. További előrelépést jelentett, 
hogy a körzeti megbízottak – szolgálati feladatoktól függően – a saját területükön is tudtak 
szolgálatot teljesíteni.
A Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály állományának kiemelt fontosságú a
turisztikai szezon, amely az osztály teljes illetékességi területét érinti. A szezon alatt a korábbi
évekhez hasonlóan a Badacsonytomaji Rendőrőrs állománya – Készenléti Rendőrségtől 
vezényelt rendőrökkel - megerősítésre került, ezáltal biztosítani tudtuk a folyamatos rendőri 
jelenlétet a frekventált üdülőterületeken. Fenti időszakban jelentős, nagy tömegeket 
megmozgató rendezvények biztosításában vettünk részt. Ilyenek voltak a Balaton átúszás a
„Művészetek Völgye”, „Badacsonyi borhét” rendezvénysorozat, valamint a „Tapolcai Ünnepi 
Napok és Borhét”, stb.

A szolgálatok 90 %-a vezényléses szolgálati rendben történik, így reagálunk a közbiztonsági
helyzet változásaira a legrugalmasabban.

Az előző évhez képest a szolgálati gépkocsik számában jelentős változás nem volt. Az 
autóink jelentős része lízingelt (7 lízingelt és 3 saját). A létszámhiány miatt persze azt is
mondhatjuk, hogy a gépkocsik hiánya nem jelentett zavart, azonban összességében kevésnek
bizonyul a jármű park, különösen terepjáró gépkocsira lenne szükség. A körzeti megbízottak 
csak közös használatú gépkocsikkal jutnak ki a területükre.
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2.2 A közrendvédelmi szolgálatteljesítés színvonala (szervezettség,
reagálóképesség, intézkedési aktivitás, leterheltség és eredményesség)

A KKO. területe 2 járőrkörzetre oszlik, melyben igyekszünk az állandó gépkocsizó járőr 
jelenlétet biztosítani egyedi, ideiglenes útirányok alkalmazásával, a teljes területen történő 
reagálás lehetőségével. 

Tapolca városban és 5 km-es körzetében a bejelentéstől számított 5-10 percen belül a 
helyszínen meg tud jelenni a szolgálatban lévő állomány, egyéb településeken 10-15 percen 
belül intézzük a bejelentéseket.
Súlyos bűncselekmények elkövetése után a terület lezárását lehetőségeinkhez mérten 
igyekszünk gyorsan végrehajtani, azonban a terület nagysága miatt csak részben lehet a
kijutást megakadályozni.

A Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály állományának intézkedési szintje az
előző év intézkedéseit figyelembe véve, a fontosabb mutatókban – ittas vezetés és bűntető 
feljelentések számát kivéve - emelkedett.
A számadatok alapján az állomány bűnügyi érzékenységét mutató adatok jók, a személyi 
szabadságot korlátozó intézkedéseket még a korábbi évhez viszonyítva is tudtuk fokozni.
(9. sz. táblázat)

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság által tervezett akciókra erőnkhöz képest nagy 
létszámmal készültünk, azokat végrehajtottuk. A központilag elrendelt akciókon kívül
szerveztünk helyi akciókat is, a polgárőrség és a társszervek bevonásával.  
Főként az idegenforgalmi szezonban több, összehangolt regionális akcióban vettünk részt, 
melyekben nagy számmal vettek részt a társszervek képviselői is. 
Az elrendelt és végrehajtott akciók összességében eredményesek voltak, számos
szabálysértési és büntető feljelentést tettünk. 

Ezekkel az eredményekkel nem vagyunk elégedettek, hiszen az intézkedések színvonalát,
minőségét egyaránt lehet javítani, azonban az állomány jelentős része erőn felül teljesített, 
mely főleg a nyári szezonban volt nagyon megterhelő, és 2011. évben is érintette az állományt 
a devecseri szolgálatellátás.

Szinte egész évben - a fentieken túl -, heti 1 alkalommal hajtottuk végre a Lakosság
Szubjektív Biztonságérzetének megszilárdítására tervezett akciókat, mely szintén nagy terhet
rótt ránk.

A rendezvénybiztosítások, a csapaterős tevékenység tapasztalatai, az együttműködés 
minősége a rendező szervezetekkel.

2011. évben, 1 esetben vettünk részt Pápai Rendőrkapitányság illetékességi területén 
labdarúgó mérkőzés biztosításában. 
A csapaterős tevékenység ellátásának színvonala fokozódott, a felszerelések, ruházat 
fejlesztése részben megtörtént. A kapitányság területén tömegoszlatásra nem került sor, csak
biztosítási feladatokat láttunk el csapaterőben. 
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A gyülekezésről szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvények elbírálásának 
gyakorlata.

2011. évben 4 esetben jelentettek be gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvényt. Ez
lényegesen kevesebb mint korábbi években, amely abból adódott, hogy az Önkormányzatok
által szervezett megemlékezések, koszorúzások nem tartoznak a tv. hatálya alá.
A bejelentők az esetek jelentős részében a törvényben leírt határidőt betartva, alaki és formai 
követelményeknek megfelelően nyújtották be kérelmeiket. Néhány esetben előfordult 
késedelem, de rendezvény minden esetben be lett jelentve. Betiltott, illetve be nem jelentett és
végrehajtott rendezvény nem volt. A rendezvények szakszerűen, a biztosítási tervben 
maghatározott módon kerültek biztosításra. Rendkívüli esemény nem történt, intézkedésre
sem került sor.

A közrendvédelmi állomány több esetben derített fel bűncselekményeket, amelyekben a 
bűnügyi osztály végezte a vizsgálati munkát. Az átutazó bűnözők elfogásában is jelentős 
eredményeket értünk el.
Összességében megállapítható, hogy az állomány bűnügyi érzékenysége nőtt, fő feladatuknak 
tekintik a bűnügyi eredményesség javítását, az elkövetők minél nagyobb számban történő 
felderítését.

2.3 A közlekedésbiztonság helyzete, abban bekövetkezett
változások, annak okai

A városokban, a jelentős forgalmat bonyolító utak kereszteződésében körforgalmi rend 
szabályozza az áthaladást. A Tapolcai Rendőrkapitányság illetékességi területén olyan 
útkereszteződés, útszakasz, ahol jellemzően hasonló, tendenciózus közúti közlekedési baleset
történne nincs.

2010. évhez viszonyítva a közúti közlekedési balesetek száma 367-ről, 310-re csökkent,
amely arány -15,53 %.
A Tapolcai Rendőrkapitányság illetékességi területén a személyi sérüléses közúti közlekedési 
balesetek száma 100 darabról 105 darabra emelkedett. A közúti közlekedésben megsérült
személyek száma a személyi sérüléses balesetek számának emelkedése ellenére 150 darabról
139 darabra csökkent.
Halálos közúti közlekedési baleset 5 darab történt, amelyben 5 személy vesztette életét.

Az illetékességi területünkön 42 súlyos sérüléses közúti közlekedési balesetben 48-an sérültek
meg. A súlyos sérüléses balesetek száma 2010 évhez viszonyítva 50 %-al emelkedett. A
megoszlás szerint Sümeg Rendőrőrs területén 10 darab súlyos sérüléses baleset történt, amely 
6 darabbal több, mint 2010 évben. A Tapolcai Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és 
Közlekedésrendészeti Osztály területén 32 darab súlyos sérüléses közúti közlekedési baleset
történt, amely 8 darabbal több, mint 2010-ben. A közúti közlekedési balesetekben súlyosan
megsérült személyek száma 17,07 %-al emelkedett (41 darabról 47 darabra).

A könnyű sérülést eredményező balesetek száma 14,7 %-al csökkent. 6 darab könnyű 
sérüléses baleset történt Sümeg Rendőrőrs területén, amely 11 darabbal kevesebb, mint a 
tavalyi évben. A Tapolcai Rendőrkapitányság területén a könnyű sérüléses balesetek száma 
eggyel emelkedett. A közúti közlekedési balesetekben 86-an sérültek meg könnyen a tavalyi
101-el szemben, amely 14,85 %-os csökkenés.

Anyagi káros közúti közlekedési balesetnél 205 esetben kellett intézkednünk a tavalyi 267
esettel szemben, ami 23,22 %-os csökkenés. (10. sz. táblázat)
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A személyi sérüléses balesetek legnagyobb része a 84-es, a 7319-es, és a 7301-es számú
főútvonalon, valamint Tapolca, és Sümeg belterületén történik.  
A személyi sérüléses közlekedési balesetek okozói 52 esetben személygépkocsi vezetői 
voltak. A kerékpárosok 23 esetben okoztak, legtöbbször természetesen maguknak személyi
sérüléses közlekedési balesetet. A tehergépkocsi vezetők 11 esetben, a motorkerékpár vezetők 
pedig 5 esetben okoztak személyi sérüléses közlekedési balesetet.
Gyalogosok 2 esetben voltak közúti közlekedési baleset okozói.
A balesetek főbb okai a gyorshajtás (38) a figyelmetlenség (17) és az elsőbbségi jog (13).
Ittasan 16-an okoztak személyi sérüléses közúti közlekedési balesetet. A személyi sérüléses
közúti közlekedési baleset okozója hat esetben külföldi állampolgár volt. (11. sz. táblázat)

A közlekedésrendészeti állomány egyéb rendőri feladatok végrehajtásában való 
részvétele.

2011-ben 113 darab elrendelt bűnügyben folytattunk nyomozást, az elrendelt bűnügyek nagy 
százalékában ittas vezetés miatt. A közlekedésrendészeti alosztály vizsgálóinak feladata az
összes közlekedési bűncselekmény, valamint az egyedi azonosító jel meghamisítása 
bűncselekmény feldolgozása.  
A bíróság elé állítások száma 39 darab volt, amely 3 darabbal több, mint 2010-ben. Minden
SERES, illetve Drager készülék alkalmazását követően – megfelelő értékek esetén – az 
eljárást igyekeztünk bíróság elé állítással befejezni. Az egyedi azonosító jel meghamisítása
miatt indított ügyekben a rendelkezésre álló adatokból továbbra is nehéz az elkövető kilétét 
megállapítani, a szakértő nyomtani módszerekkel az elkövetés idejét nem tudja meghatározni, 
ez felderítési mutatónkat általában lefelé nyomja. (12. sz. táblázat)

A vizsgálati munka színvonala folyamatosan emelkedik, a bűnügyek feldolgozásának 
határidejét próbáljuk a lehetőségeinkhez mérve lecsökkenteni.  

A közlekedés biztonságát fokozó intézkedések

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 helyeztük, a szabálytalan közlekedők kiszűrésére törekedtünk, különös tekintettel a 
gyorshajtásra és ittas vezetőkre. Fokozott rendőri ellenőrzéseket tartottunk (saját és 
szakirányítói kezdeményezésre). Szintén nagy hangsúlyt fektettünk a passzív biztonsági
eszközök, berendezések használatára. Folyamatosan üzemeltetjük a rendszámfelismerő 
rendszert. Közel 200.000 gépjárművet ellenőriztünk a rendszámfelismerővel 2011 évben. 177
darab forgalmi engedély került elvételre, általában műszaki érvényesség lejárta, vagy kivonás 
miatt. Naponta üzemeltettük az SCS 103 sebességmérő berendezést.  
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2.4 Városi Baleset-megelőzési Bizottság 

2011. évben a területünkön működő közlekedési polgárőrséggel tartottuk a kapcsolatot, akik 
sokszor nyújtottak segítséget. A Tapolcán alakult polgárőrség tagjait is bevontuk egy-egy 
akcióba.
Az év folyamán több általános iskolában, nyári táborban, falunapokon, nyugdíjas klubokban
tartottunk a közlekedéssel kapcsolatos oktatást, vetélkedőt. 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, melyeken mindig a közlekedés biztonságát
helyeztük előtérbe. 

A Megyei Baleset-megelőzési Bizottság által kiírt pályázaton elnyert félmillió forintból, 
valamint a Tapolcai Polgármesteri Hivatal támogatásából megvalósítottuk a Tapolcai
Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézményének területén a mobil KRESZ pályát, amely
nagyban segíti a kerékpáros közlekedés elsajátítását minden gyermeknek. A kerékpáros
pályán került megrendezésre kettő megyei verseny is.  
Több szóróanyagot készítettünk a jogszabályi változásokról és juttattuk el azok részére, akiket
ezen szabályok változása legnagyobb mértékben érintett.
A Tapolca Városi Televízió rendőrségi rovatában több alkalommal adtunk nyilatkozatott, 
kiemelve a biztonságos közlekedésre a figyelmet.
A Somló Volán 240 gépjárművezetőjének tartottunk előadást a közlekedési változásokkal 
kapcsolatosan.
A bizottság tagjaival közös megbeszéléseket tartottunk a helyi közlekedés biztonságosabbá
tétele érdekében.
Igyekeztünk minden olyan rendezvényre eljutni, ahol a közlekedés biztonsága, a megelőzés 
előtérbe kerülhet. A helyi gépjárművezető-képzőkkel kapcsolatot alakítottunk ki, cél a 
motoros balesetek megelőzése. 
Tömegkommunikációs eszközöket (Napló, helyi televízió) szintén „bevetettünk” a megelőzés 
illetve forgalmi rend- jogszabályváltozások propagálására.

3. Igazgatásrendészeti tevékenység

2011. évben hatályba lépő jogszabályváltozások szükségessé tették, hogy az érintett állomány 
ezeket megismerje. A szabálysértési törvény változásai, a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény többszöri módosítása, valamint ezen
jogszabályokhoz kapcsolódó törvényhelyek folyamatos oktatása és alkalmazása - a
jogsértések elkövetőinek felelősségre vonása miatt - szintén együttműködést igényel a 
Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály, a Sümegi és Badacsonytomaji Rendőrőrs, 
valamint az Igazgatásrendészeti Osztály munkatársai között.

A társszervekkel történő együttműködésünk jó, az önkormányzatokkal napi kapcsolatot 
tartunk fenn a szabálysértési végrehajtások és a közigazgatási hatósági eljárás hatálya alá
tartozó ügyekben, az engedélyügyi főelőadó pedig a fegyvertartási engedélyekhez szükséges 
megkeresések miatt.

Az Osztály tevékenysége három nagy területre osztható a szabálysértési, közigazgatási és
engedélyügyi eljárásokra.
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A személy- és vagyonőrök, valamint a fegyvertartási engedélyek ellenőrzésével 
kapcsolatos tapasztalatok, hiányosságok:

A polgári célra lőfegyvertartási engedéllyel rendelkező természetes személyek ellenőrzését a 
Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály vezetője által kijelölt közterületi állomány 
tagjainak évente egy alkalommal kell végrehajtania, míg a társas vadászatok ellenőrzése az 
engedélyügyi előadó és elsősorban a körzeti megbízottak együttes feladata. A 
vadásztársaságoktól a vadászatok bejelentésére vonatkozóan folyamatosan érkeztek a
vadászati ütemtervek, illetve azok módosításai. 2011. évben ismételten megkerestük a
területünkön működő vadásztársaságokat és információt kértünk a vadelütés esetén 
értesítendő személyek elérhetőségéről a rendőri intézkedések gyorsítása érdekében. 
Felhívásunknak eleget tettek, ezért sikerült a korábbi években összeállított adatbázis frissítése.

A személy- és vagyonőrök ellenőrzését a 29/2007.ORFK intézkedés szabályozza. Az 
intézkedés a vagyonőrök ellenőrzését a közbiztonsági, a magánnyomozók ellenőrzését pedig a 
bűnügyi állomány hatáskörébe utalja.   

2011. évben a fegyvertartási engedélyek megújítása jelentős adminisztrációs terhet jelentett – 
190 engedély került megújításra, mely az engedéllyel rendelkezők 45%-át jelenti -, a személy-
és vagyonőr tevékenységet végzők igazolványának, illetve tevékenységi engedélyének újbóli 
kiváltása szintén megnövelte a munkaterhet az engedélyügyi előadó és a segédhivatal számára 
is. 2011. évben a lejáró igazolványok és engedélyek közül 233 megújítására került sor, ami
56%-os arányt jelent az adott évben lejáró igazolványokhoz és engedélyekhez viszonyítva.

A területünkön lévő I. kategóriás pirotechnikai termékforgalmazást bejelentő 4 kereskedőt az 
év folyamán rendszeresen, összesen 13 alkalommal ellenőriztük. 2011. december hó végén a 
területünkön ún. konténeres ideiglenesen pirotechnikai forgalmazókat egy-egy alkalommal
ellenőriztük. 

2011. évben is tartottunk oktatást a közterületi állomány részére az ellenőrzések hatékony 
lefolytatásához szükséges ismeretszint fenntartása, valamint a jogszabályváltozások
következtében megváltozott nyomtatványokkal történő ellátásuk érdekében.  

Az engedélyügyi tevékenység kimutatásait 13-14. sz. táblázatok tartalmazzák.

Szabálysértési tevékenység: (15. sz. táblázat)

Bírságolási gyakorlatunk:

 Az 1 főre jutó bírságátlag                                          23.659.-Ft           
 kiemelt közlekedési szabálysértéseknél 37.645.-Ft
 közrend és közbiztonság elleni szabálysértéseknél 35.446.-Ft
 közlekedési szabálysértéseknél 22.920.-Ft
 A feljelentett személyek száma 1175 fő, a megbüntetett (pénzbírsággal sújtott) 

személyek száma 786 fő. 
 Az eljárás alá vont külföldiek 25 száma, az elmarasztalt 24 fő volt. 
 2011. évben 1176 az iktatott szabálysértési feljelentések száma.
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Figyelmeztetés alkalmazásának alakulása:

2010. évben 50 esetben alkalmaztunk figyelmeztetés intézkedést, 2011-ben a figyelmeztetett
személyek száma 57 fő. 

Időszerűség: 

A hatályos jogszabályoknak megfelelően a feljelentéseket az iktatástól számított 30 napon 
belül be kell fejeznünk és be is fejezzük. Kivételek ez alól a baleseti ügyek és - elsősorban a 
rendszámfelismerő rendszer alkalmazása során - a forgalomból kivont gépkocsi átengedése 
miatt az üzemben tartóval szemben tett feljelentések, ugyanis amennyiben üzemben tartóként
cég van feltüntetve a nyilvántartásban, ismeretlen személy ellen teszik meg a feljelentést és
megkeresés során kell tisztázni a felelős személy kilétét, ami a határidő elhúzódását 
eredményezi. Amennyiben megkeresés vagy szakértő kirendelése szükséges az ügyben, a 
határidő meghosszabbításáról intézkedünk. 2011. évben 119 ügyben került sor az eljárás
megszüntetésére, elévülés miatt – Sztv.84.§.(1) bek. g./ pont - 11 ügyben.
Az elévült ügyek egy része közterület felügyelő által ismeretlen személlyel szemben tett 
feljelentés, ugyanis a feljelentés az üzembentartó lakhelye szerinti rendőrkapitányságnak lett 
megküldve, majd áttétellel került hatóságunkhoz. Távolléti helyszíni bírság be nem fizetése
miatt ismeretlen tettes ellen tett feljelentések adminisztrációs okokból több hónap késéssel
érkeztek hatóságunkhoz, melyek emiatt elévültek már a megérkezés idején.

A járművezetéstől eltiltás alakulása: 

2011-ben 94 esetben éltünk az eltiltás alkalmazásával, minden jármű vezetésétől 94 esetben
tiltottunk el, kategóriától és járműfajtától nem történt eltiltás. 
Kifogás nyomán 1 esetben történt a járművezetéstől eltiltás mellőzése a rendőrség, míg 1
esetben a bíróság által.

Kifogások számának alakulása:

A szabálysértési határozatokkal szemben szabálysértési hatóságunkhoz beérkezett kifogások
száma 2011-ben 118 volt, ebből a bíróságra 83 esetben terjesztettük fel a kifogást - 68 esetben
a bíróság helybenhagyta -, a saját hatáskörben elbírált kifogások száma 18.

A végrehajtás eredményessége:

 A 2011. évben 7.094.755.-Ft-ra kezdeményezett adóbehajtásból 990.808.-Ft a
behajtással teljesített összeg, ami 14 %-os eredményességet jelent.

 2011. évben adók módjára behajtást kezdeményeztünk. 349 esetben.
 2011. évben 89 esetben változtattuk át a bírságot közérdekű munkára. 

Közigazgatási eljárások számának alakulása:

2011. januártól 2011. december 31. napjáig 401 ügyben indítottunk hivatalból közigazgatási
eljárást.
Az eljárások során összesen 9.985.000.-Ft közigazgatási bírság került kiszabásra.

Figyelmeztető jelzés engedélyezése 

2011. évben 1 esetben első, 1 esetben új engedélyt adtunk ki, 2011. év végén összesen 8
érvényes engedély van kiadva.



13

4. Bűnmegelőzési tevékenység 

A bűnmegelőzési tevékenységünket az MRFK Bűnmegelőzési Osztálya felügyelete mellett 
hajtottuk végre. Konferencián a strandi lopások megelőzése, valamint az iskolai erőszak 
témakörében vettünk részt. Az MRFK Hivatala, valamint a Bűnmegelőzési Osztály 
szervezésében megtartott kettő sajtómunkatársi, valamint kettő bűnmegelőzési értekezleten 
jelen voltunk.

A családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok által megtartott 14 esetmegbeszélő konferencián, 
4 szakmaközi megbeszélésen, valamint 23 éves gyermekvédelmi tanácskozáson a
hozzászólásainkat, beszámolóinkat megtettük.
A gyermek és ifjúságvédelmi feladatok során drog, bűn és baleset-megelőzési témakörben 
előadásokat tartottunk óvodákban, általános és középiskolákban, kollégiumokban, művelődési 
házakban.
Bekapcsolódtunk az MRFK Bűnmegelőzési Osztály által szervezett „Egy nap a biztonságért, 
egy nap az iskolában” rendezvény két általános iskolánkat érintő rendezvény aktív 
lebonyolításába. Az idős korosztály védelme érdekében több fórumon bekapcsolódtunk a 
korosztályt érintő speciális megelőzési jellegű ismeretek átadása érdekében 

Baleset-megelőzési tevékenységünk alatt több közlekedésbiztonsági előadást, rendezvényt, 
versenyt, vetélkedőt bonyolítottunk le. A Tapolcai KRESZ pályán került végrehajtásra a 
megyei felmenő rendszerű kerékpáros verseny. 

A DADA programban két aktív, egy nyugállományú, míg az Ovi-Zsaru programba 3 fő aktív 
állományú rendőr végez előadói tevékenységet, több várost és települést érintően.   
Számos egyéb fórumon képviseltettük hatóságunkat, így: Polgárőr Nap, gyermeknapi 
rendezvényeken, falunapokon, katasztrófavédelmi napon, nyári táborokban, biztonsági
napokon.
Szorosan együttműködve a Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Intézet 
tapolcai munkatársaival számos iskolai drog,- és bűnmegelőzési prevenciós programot 
tartottunk általános és középiskolásoknak, valamint időskorú személyeknek személy, - és 
vagyonvédelmi előadásokat. 

Áldozatvédelmi tevékenység során az elrendelt nyomozások sértetteinek 15 esetben
állítottunk ki igazolást.

5. Együttműködés 

5.1. Az Önkormányzatokkal való kapcsolat

A Tapolcai Rendőrkapitányság illetékességi területén lévő Önkormányzatokkal kapcsolatunk 
jó, a községek életében meghatározó szerepet játszó rendezvények, események lebonyolítása,
a napi feladatokból adódó problémák megoldása zökkenőmentes. 
A beszámolóinkat minden településen elfogadták, munkánkat többségében pozitívan
értékelték.
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5.2. A Polgárőrséggel való együttműködés 

A Kapitányság területén 28 polgárőrcsoport működik (Tapolca 10, Sümeg 8, Badacsonytomaj 
10), és a csoportok többsége aktív, szolgálatteljesítésre kész személyekből áll. 
A körzeti megbízottak számos esetben teljesítenek közös szolgálatot polgárőrrel. A közös 
szolgálatok száma 2011 évben 333 darab volt. A közös szolgálatteljesítési idő elérte a 2376
órát.
Ezen felül a polgárőrök több közlekedési, bűnügyi-közbiztonsági akcióban vettek részt, nagy 
létszámmal.

A községek, illetve Tapolca és Badacsonytomaj város rendezvényein, ünnepségein, illetve
azok biztosításában aktívan vettek részt, több helyi rendezvény biztosítását önállóan is
végrehajtották. A Polgárőrség vezetőivel kapcsolatunk kiválónak mondható.  
Önkéntes és önfeláldozó munkájukkal 2011-ben is nagymértékben segítették a rendőrség 
feladatainak végrehajtását.

Örömteli, hogy az év második felétől folyamatosan fejlődik Tapolca városban, a polgárőrség. 
A közös szolgálatok száma folyamatosan növekszik, valamint önállóan is folyamatosan látnak
el szolgálatot a hétvégi napokon, előre egyeztetve velünk. 

Külső szervek közül az alábbiakkal működtünk együtt: 
 a Nemzeti Közlekedési hatósággal
 a Közútkezelő Kht-val 
 a Nemzeti Adó és Vámhivatallal
 a Tűzoltósággal  
 a MÁV Start Zrt-vel
 az ügyészségekkel, a bíróságokkal
 a Posták, pénzintézetek dolgozóival, vezetőivel  
 a Balatoni Nemzeti Park természetvédelmi őreivel,  
 a vadásztársaságokkal,
 a parkoló őrökkel, település őrökkel. 

Az együttműködésből adódó feladatokat a visszajelzések alapján, jó szinten hajtottuk végre. 

6. Összegzés

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a Tapolcai Rendőrkapitányság a 2011. évre vonatkozó 
munkatervében meghatározottakat végrehajtotta. A korábbi években elért eredményeinket
megőriztük, bizonyos területeken javulás tapasztalható, egyes területeken kissé alacsonyabbak 
mutatóink az előző évihez viszonyítva. 

Megítélésem szerint 2011. évben is sikerült a szélsőségektől mentes bűnügyi, közbiztonsági 
viszonyokat fenntartani. A lakosság biztonságérzetét jelentősen befolyásoló, kiemelt esemény 
illetékességi területünkön nem történt.
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7. 2012. év fő célkitűzései 

Legfontosabb feladatunk továbbra is a Kapitányság illetékességi területén élő és ide látogató, 
vagy itt dolgozó állampolgárok által is elismert szintű közrend és közbiztonság fenntartása, 
szolgáltatása. Munkánkra jellemző kell, hogy legyen a kultúrált, az emberi és állampolgári 
jogokat, az emberi méltóságot tiszteletben tartó, ugyanakkor törvényes, hatékony és gyors
intézkedés, vagy ügyintézés.

Fentiek elérése érdekében 2012. évre az alábbi feladatokat meghatározására került sor:

- A betöréses lopás, a közterületen elkövetett bűncselekmények, egyéb kiemelt súlyú vagyon, 
az élet, és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények visszaszorítása. Ezen ügykategóriákban a 
felderítési eredményesség javítása, elsősorban a titkos információgyűjtő munka kiterjesztése.  
Illetékességi területünkön a súlyos bűncselekmények elkövetési adatai 2011. évben sem 
mutattak kirívó tendenciát. Ennek ellenére – tekintettel egyes elkövetési magatartásra – az
erőszakos bűncselekmények megakadályozása, megelőzése, elkövetőinek elfogása továbbra 
is kiemelt feladat.

- Egyes területeken - a valós igényeket, a helyi sajátosságokat, és tendenciákat figyelembe
véve - végrehajtott fokozott ellenőrzéssekkel, újabb, hatékonyabb módszerek bevezetésével 
tovább kell csökkenteni a közterületen elkövetett jogsértő cselekményeket.  

- Az ittasan okozott, illetve egyéb okokból bekövetkezett közúti balestek megelőzése 
érdekében 2011 évben az ittas gépjármű vezetők kiszűrése terén elért eredményeket fokozni 
kell. A közutakon a rendőri ellenőrzések számát fenn kell tartani, szervezett formában 
törekedni kell a fő közlekedési utakon, illetve a baleseti szempontból kritikus útvonalakon a 
folyamatos rendőri jelenlét biztosítására. Kiemelt hangsúlyt kell fektetni a gyorshajtás 
visszaszorítására, a sebességmérő készülék hatékony kihasználására. 

- Az állampolgárokat megnyugtató szintű közbiztonság fenntartása és megteremtése 
érdekében a belvárosban és a lakótelepen folyamatos látható rendőri jelenlétet kell 
megteremteni. A gépkocsikból kiszállva gyalogos portyaszolgálatot kell ellátni.

-   A körözöttek kiszűrése érdekében új módszereket kell bevezetni, amelyek hozzájárulhatnak 
a körözött személyek hatékonyabb elfogásához.

- A hatékonyabb munkavégzés, a reagáló képessége növelése érdekében, az állampolgári, és
önkormányzati jelzések, az értékelő-elemző munka hangsúlyosabb figyelembe vételével kell a 
negatív tendenciák haladéktalan felszámolását végrehajtani.

- A szabálysértési hatósági, valamint az engedélyügyi munkánkat a gyors, kultúrált,
szakszerű és hibátlan ügyintézés kell, hogy jellemezze, hiszen a rendőrség megítélését 
jelentősen befolyásolja az előadók által kifejtett tevékenyég szakszerűsége és kultúráltsága. 

- A bűnmegelőzési tevékenységünket újszerű gondolatokkal, ötletekkel még színesebbé kell 
tenni. Törekedni kell a lehető legtöbb civilszervezet, írott és egyéb média bevonásával a 
bűnmegelőzési munka társadalmasítására. Mivel e területen sikereket csak lényeges anyagi 
ráfordítással lehet elérni, ezért folyamatosan figyelemmel kell kísérnünk a pályázati
lehetőségeket.  
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Tisztelt Képviselő Testület! 

A kiegyensúlyozott és szélsőségektől mentes közbiztonsági viszonyok megtartása, valamint 
Tapolca város rendőrségének társadalmi elismertsége érdekében valamennyi munkatársam 
nevében kérem a Tisztelt Képviselő Testület támogatását és a beszámoló elfogadását. 

Tisztelettel megköszönöm a 2011. évben nyújtott sokoldalú segítségüket, amely nagyban
hozzájárult a város közbiztonságának jelenlegi színvonalához.

Biztosítom Önöket, hogy 2012-ben minden erőnkkel, és eszközünkkel azon dolgozunk, hogy 
a város lakóinak, a városba látogató valamennyi embernek a lehető legjobb közbiztonságot 
szolgáltassuk!

Tapolca, 2012. április 17.

Rausz István r. alezredes sk.
mb. kapitányságvezető 



17

Mellékletek

1. sz. táblázat Az ismertté vált bűncselekmények számának alakulása 

2. sz. táblázat Az ismertté vált bűncselekmények megoszlása 

3. sz. táblázat Vagyon elleni bűncselekmények megoszlása 

4. sz. táblázat Bűnügyi technikusok helyszíni igénybevétele 

5. sz. táblázat Nyomrögzítések alakulása

6. sz. táblázat A közigazgatási jogkörben végzett munka

7. sz. táblázat Nagykorú eltűnés miatt indított eljárások  

8. sz. táblázat Fiatalkorúak eltűnése miatt elrendelt körözések  

9. sz. táblázat Intézkedések alakulása

10. sz. táblázat Közlekedési balesetek alakulása

11. sz. táblázat Közlekedési balesetek okai

12. sz. táblázat Közlekedésrendészet bűnügyi tevékenysége 

13. sz. táblázat Fegyverrel kapcsolatos ügyek

14 sz. táblázat Személy,- és vagyonőr ügyek 

15 sz. táblázat Szabálysértési tevékenység



18

1. táblázat

Az ismertté vált bűncselekmények számának alakulása (2010. és 2011. év NETZSARU adat)

Év 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011.
Bcs. 1821 1742 1948 2234 1842 1514 1453 1344 1584 1937

2. táblázat
Az ismertté vált bűncselekmények megoszlása az egyes években a Btk. Különös Részének 
bizonyos fejezetei szerint csoportosítva
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(a táblázatokban a NETZSARU adatai szerepelnek)

MEGNEVEZÉS

Megye összesen Tapolca

2010 2011 2010 2011

Összes bűncselekmény 15105 13409 1584 1937

Személy elleni bcs. 951 934 120 152

ami az össz.%-a 6,3 7,0 7,6 7,9

Emberölés 2,0 9,0 0,0 0,0

Súlyos testi sértés 203,0 162,0 24,0 17,0

Közlekedési bcs. 575 487 85 76

ami az össz. %-a 3,8 3,6 5,4 3,9

Ittas vezetés 341 283 54 43

ami a közl.%-a 59,3 58,1 63,6 56,6

Gazdasági bűncs. 573 492 68 61

ami az össz.%-a 3,8 3,7 4,3 3,1

Vagyon elleni bcs. 9697 7924 943 1192

ami az össz.%-a 64,2 59,1 59,5 61,5

Közrend elleni bűncs. 2805 3069 304 395

Visszaélés kábítószerel 134 335 19 70

Garázdaság 414 459 49 48

Házasság, család, ifjúság és nemi erk. ell. 438 418 57 50
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3. táblázat

A vagyon elleni bűncselekmények megoszlása az elmúlt években 

MEGNEVEZÉS

Megye összesen Tapolca

2010 2011 2010 2011

Összes bűncselekmény  15105 13409 1584 1937

Vagyon elleni össz. 9697 7924 943 1192

ami az össz.%-a 64,2 59,1 59,5 61,5

lopás 3522 3290 364 441

betöréses lopás 1439 1302 162 212

csalás 1017 1273 25 29

rablás 65 49 5 6

zsarolás 12 35 0 0
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4. táblázat

Bűnügyi technikusok helyszíni igénybevétele 

2007. 2008. 2009. 2010. 2011.

Emberölés és
kísérlete:

0 0 0 0 0

Rablás és kísérlete: 1 0 3 2 1

Erőszakos közösülés 
és kísérlete:

0 0 0 1 1

Testi sértés: 8 2 2 9 5

Lopás és kísérlete: 335 274 225 228 236

Rongálás: 20 14 26 35 36

Közveszélyokozás: 1 1 2 1 3

Visszaélés
lőfegyverrel, 
lőszerrel 

1 1 3 0 1

Visszaélés
kábítószerrel:

4 0 2 1 7

Egyéb
bűncselekmények:  

16 8 15 22 41

Államigazgatási
eljárás során:

15 10 20 20 16

Összesen: 401 310 300 319 347
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5. táblázat

A nyomrögzítések alakulása

Nyomfajta 2007. 2008. 2009. 2010. 2011.

Ujj, tenyér 864 618 473 528 443
Egyéb
testfelület

0 0
1

4 0

Kesztyű 19 9 12 47 49
Lábbeli 201 153 114 150 210
Állat 0 0 0 0 0
Járműnyom 28 18 4 25 39
Eszköznyom 242 203 138 254 289
Zár, lakat 66 24 15 18 40
Mikroanyag 280 223 211 199 228
Biológiai 288 154 31+53 dns 63+36 60
Ruházat 42 29 19 16 11
Szag 180 176 104 89 102
Egyéb 296 183 173 669 386

Összesen: 2506 1790 1348 2098 1857
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6. táblázat

A közigazgatási jogkörben végzett munka

2008. 2009. 2010. 2011.

Rendkívüli haláleset miatt indított eljárások száma: 21 29 27 22

Az eljárás során bűncselekmény nyert megállapítást:      0            0           0           0

Az eljárás során természetes halál nyert megállapítást 2 4 2 1

Folyamatban lévő eljárások:                                                      3            9           6           5 
Rendkívüli halál megállapításával befejeződött eljárások:      16          20         18         16 
  Ebből 

- öngyilkosság: 10 14 9 14
- vízbefulladás: 0 0 0 2

- háztartási baleset: 2 4 4 0
- egyéb: 4 0 4 14
- folyamatban: 2 6 5
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7. táblázat

Nagykorú eltűnése miatt elrendelt körözések 2009/2010/2011. évben 

Megnevezés 2009. 2010. 2011
eltűnés miatt indított elj.-ok száma 20 17 32 
férfi 13 10 13
nő 7 7 19 
családból eltűnt 13 7 20 
otthonból eltűnt 2 8 3 
Eü. Intézetből eltűnt 5 2 5 
országos kör. előtt megtalálták 3 6 6 
egy hónapon belül 13 9 20
90 napon belül 1 - 0
90 nap után - 1
még mindig körözik 3 2 2
eltűnése alatt bcs.-t elkövető - - 0 
bűncselekmény áldozata lett - - 0 
önként jelentkezett 4 9 11
rendőr találta meg 9 5 9 
más módon került meg 4 1 5
Megjegyzés
/egy személy több esetben tűnt el, egyéb/ 

1 1 ffi 4 alk. 1

8. táblázat

Fiatalkorúak eltűnése miatt elrendelt körözések 2009/2010/2011. évben 

Megnevezés 2009. 2010. 2011.
eltűnés miatt indított elj.-ok száma 30 46 32 
14 éven aluli - 1 4
ebből:  - fiú - 1 1 

- lány 30 - 3
14-18 év között 5 45 27
ebből:   - fiú 15 20 15 

- lány 16 25 12
családból eltűnt 14 15 11 
nevelőotthonból eltűnt - 31 15 
 országos kör. előtt megtalálták 2 - 4 
egy hónapon belül 27 34 21
90 napon belül 1 10 2
90 nap után - - 1
még mindig körözik - 2 0

eltűnése alatt bcs.-t elkövető - 1 0 
bűncselekmény áldozata lett - - 0 
önként jelentkezett 10 22 16

rendőr találta meg 20 16 11 
más módon került meg - 6 1
Megjegyzés
/egy személy több esetben tűnt el, egyéb/ 

6 - 5
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9. sz. táblázat

Intézkedések 2010. és 2011. években

Tevékenység 2010. év 2011. év.
Közr.
Alo.

Közl.
Alo.

Révf.
Őrs 

Összes Közr.
Alo.

Közl.
Alo.

B.tom.
Őrs 

Összes

Elfogás 149 26 51 226 162 27 37 226
Előállítás 218 83 32 333 269 80 55 404
Bizt. Intézkedés 116 8 20 139 135 11 25 171
Hb/fő 418 425 602 1445 523 1016 723 2262
Hb/100 Ft 30000 35340 45500 110840 31520 84900 49280 165700
Szonda 2729 1855 1741 6325 1733 2235 1508 5476
Pozitív 54 98 23 175 60 77 27 164
Szabs.
feljelentés

1111 4934 457 6502 1403 4389 309 6101

Bünt.
Feljelentés

215 90 55 360 215 77 44 336

Közt.fő 2837 1585 1731 6153 2145 1222 2381 5748
Közt. Óra 29532 18165 19104 66801 21337 14143 23181 58661
Nem k.fő 1466 96 895 2437 1262 334 1176 2772
Nemk. Óra 15229 771 7482 23482 13268 3706 9617 26591
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10. sz. táblázat

Közlekedési balesetek 2010. és 2011. évben

Közlekedési balesetek alakulása: 2010. 2011.
Közlekedési baleset: 100 105
Halálos: 4 5
Súlyos: 28 42
Könnyű: 68 58 
Sérülés nélküli: 267 205
Összes közúti közl. baleset: 367 310
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11. sz. táblázat

Balesetek okai

A sérüléses balesetek az alábbi okok miatt következtek be:
2010. 2011.

Gyorshajtás miatt: 29 38
Előzés miatt: 3 5 
Szabálytalan kanyarodás miatt: 20 8
Elsőbbség meg nem adása miatt: 13 13 
Követési távolság be nem tartása miatt: 7 5
Gyalogos hibája miatt: 3 2
Figyelmetlenség miatt: 16 17
Egyéb ok miatt: 8 16
Műszaki hiba miatt: 1 1 

12. sz. táblázat

Közlekedésrendészet bűnügyi tevékenysége: 

2010. 2011.
Kiosztott ügyek 155 118
Nyomozás elrendelés 152 113
Befejezett ügyek 167 120
- Vádemelési javaslattal 44 27
- Bíróság elé állítás 36 39
- Megszüntetés, elévülés, elutasítás, áttétel 72 39

- Információ vásárlás 0 0
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13. sz. táblázat

Fegyverrel kapcsolatos ügyek

Kérelem benyújtás: 106
Kérelem elutasítás: 0
Fegyver bejegyzés: 98
Fegyver kivezetés: 98
Fegyver bevonás: 9
Fegyver javítási tevékenység engedélyezése 0
Fegyver műszaki módosítása: 38
Megújítás: 190
Eü. vált. átvezetése: 95
Okmánypótlás: 1
Idekölt. más rendőrhatóságtól: 2
Flóbert kérelem benyújtás: 0
Gáz-, riasztó viselési kérelem: 19
Lakcím/tárolóhely vált. bejelentése: 5
Eu. tart. eng. kérelem benyújtás: 10
Vadászattal kapcs. ügyek: 56
Kiviteli eng. kérelem: 0
Hatástalanítási kérelem: 0
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Kimutatás a lőfegyvertartási engedéllyel rendelkezők számáról és a fegyverek fegyverfajta 
szerinti megoszlásáról 2011. december 31-én

Sörétes Golyós Maroklő Összesen Tulajdonosok száma
Természetes személyek 480 591 15 1086 422
Jogi személyek 2 0 0 0 1
Összesen 482 591 15 1088 423

Egyéb fegyver engedélyek Kiadott engedélyek száma Bejegyzett fegyverek száma
Flóbert fegyverek 66 66
Gáz- és riasztó fegyverek 234 234
Európai lőfegyvertartási engedély 28 85 

14. sz. táblázat

Személy- és vagyonőri ügyek 

Tevékenység eng. kérelem: 38.
Igazolvány kiállítási kérelem: 205
Tevékenység eng. visszaadás: 4.
Igazolvány leadás: 43
Tevékenység eng. visszavonás: 0
Igazolvány visszavonás: 4

Érvényes tevékenységi engedélyek száma 2011. 12. 31.-én

Szem. és vagyonvédelmi Magánnyomozói
Össz.

Társas Egyéni Összes Társas Egyéni Összes
13 106 119 0 0 0 119

Érvényes igazolványok száma 2011. 12. 31.-én

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

vagy. őr nyomozó terv. / szer. szer. terv. / szer. szer.   
692 1 3 6 0 0 702
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15. sz. táblázat

Szabálysértési tevékenység

Szabálysértés miatt feljelentettek 1175.

Szabálysértések megoszlása

Kiemelt közlekedési 229
Közlekedési 1487
Közrend és közbiztonság elleni 87
Közrend elleni (218/1999.(XII.28.) Korm.r.), a közigazgatás működésének 
zavartalanságát veszélyeztető szabálysértések                    

78

Közúti közl. szab. kisebb fokú megsértése 656
Kifogások száma 118

saját hatáskörben mérsékelve 18
bíróságra felterjesztett 83
bíróság által helybenhagyva 68

Megbüntetett személyek száma 786
Megszüntetések száma 119
Figyelmeztetések száma 57


