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I. rész 

 

BEVEZETŐ 

 

A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (Rtv.) 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.  

 

Az előző évi beszámolómban elmondtam, hogy erőnkhöz és lehetőségeinkhez képest 

megvalósítottuk kitűzött céljainkat. Feladatként határoztam meg eredményeink megtartását és 

azt, hogy a további előrelépés érdekében nem többet, hanem szervezettebben kell dolgozni. 

 

 

II. rész 

 

MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK 

 

 

1.       HUMÁNERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS 

 

1.1.      Létszámhelyzet  

 

A Pápai Rendőrkapitányság hivatásos állományának – státusz szerinti - létszáma 115 fő, 

melyből a betöltött beosztás 109, így a hiányunk 6 fő. Az állomány átlagéletkora 29 év. 

A közalkalmazotti létszámunk teljes, 16 fő. 

 

 

1.2.      A fluktuáció mértéke, oka, a kezelésére tett intézkedések. 

 

Az elmúlt év során a kapitányság állományából 12 fő távozott (7 fő saját kérésre,3 fő FÜV 

alapján szolgálati nyugdíjba vonult, 2 fő átszervezés kapcsán), és 17 fő  érkezett, ebből 9 fő 

rendészeti szakközépiskolás hallgató, 1 fő közalkalmazott, 7 fő más rendőri szervtől, illetve 

hivatásos állományba visszavétel  során.    

 
Elmondhatjuk, hogy gyakorlatilag a távozó hivatásos állományt, - tekintettel az aktív toborzó 

munkára, valamint a mindenkori humánpolitikai helyzethez dinamikusan igazodó személyzeti 

munkára, - az esetek többségében szinte azonnal tudtuk pótolni, így gyakorlatilag a járőr 

létszám, így a közterületi jelenlét nem szenvedett csorbát.  

 

 

1.3.      A szakmai képzések és továbbképzések helyzete  

 

Oktatásokon, képzéseken 68 fő vett részt. Az elmúlt évhez viszonyítva 27 fővel kevesebben, 

azonban 2009-ben döntő többségében a szakmai képzések (58 fő) domináltak.  

 

A vezetői állományból rendőrszervező /tiszt/ szaktanfolyamon 1 fő, rendészeti vezetővé 

képzőn 1 fő, rendészeti szakvizsga felkészítésen 3 fő vett részt.  
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A jövőben is célunknak tekintjük az új törvények, rendeletek, normák naprakész ismertetését, 

oktatását, törekedve ez által a rendőri munka minőségének a javítására, nem titkolt céllal a 

nagyobb lakossági megelégedettségre.  

 

Egyetemen és főiskolán 9 fő hivatásos folytat levelező tagozaton tanulmányokat, Rendőrtiszti 

Főiskolán 5 tiszthelyettes kollégánk tanul.    
 

  

1.4.      Külső forrásokból származó fejlesztések 

 

A Pápai Polgármesteri Hivatalnak köszönhetően 400.000,-Ft értékben túlórát tudtunk 

kifizetni, így a Mező utcában a közbiztonságot sikerült stabilizálni. A bútorzat bővítésébe 

szintén támogatást kaptunk. 

A kapitányság épületében több helyen az amortizációs javítások nem tűrtek további 

halasztást, melyhez a szakmunkát szintén a hivatal biztosította. 

 

Az elmúlt évek során telepített belvárosi kamerarendszer javítására annak meghibásodás 

esetén az Önkormányzat azonnali hatállyal intézkedett ennek köszönhetően az hatékonyan 

működhetett.  

 

Szintén a Polgármesteri Hivatalnak köszönhetjük, hogy 4 bérlakást biztosítottak kollégáink 

részére, ami komoly megtartó erőnek számít.  

 

 

1.5.         A járműállomány helyzete 

 

A rendszeresített szolgálati személygépkocsik száma az elmúlt évi 11 db-hoz képest 16 db-ra 

nőtt. Ezek közül 4 gépkocsi vidéken teljesít szolgálatot.  

A 4 db. Ford Fosussal és 1 db. Opel Astrával, melyeket minőségi csereként kaptunk, 

jelentősen fiatalodott a járműparkunk. Az engedélyezett kilométer futás, amely a kapitányság 

vonatkozásában havi 25.000 km-re korlátozódott, komoly odafigyelést igényelt, hogy a 

meghatározott normakereten belül tudjunk maradni.   

A rendelkezésünkre álló 2 db. segédmotor kerékpár, valamint 2 db. szolgálati kerékpár 

kihasználtsága jónak mondható. Ezek az eszközök komoly segítséget adnak a járőröknek az 

ellenőrzés alá vonható területek kibővítésének tekintetében.  

 

 

 

III. rész 

 

A SZAKMAI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE 

 

 

2.  BŰNÜGYI SZOLGÁLATI ÁG 

 

2.1.     Az ismertté vált bűncselekmények száma, területi megosztása  

 

A Pápai Rendőrkapitányság illetékességi területén 2008-ban 1836 bűncselekmény vált 

ismertté, míg a 2009-es évben 1570 jutott a hatóság tudomására. Ez mintegy 14,5%-os 

csökkenést jelent.  
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A jogsértésekből Pápa városában 1121-et, míg a 49 községben 449-et valósítottak meg. 

(2008-ban a pápai jogsértések száma 1227 volt, így a városban is csökkenő tendenciát 

tapasztalhatunk.)  

 

 

2.1.1.        A bűncselekmények megoszlása főbb fejezetekként, az egyes bűncselekményekre  

                vonatkozó tendenciák (Ld.: 1.,2. sz. melléklet)    

 

Az előző évihez viszonyítva csökkent a közlekedési (115-93), házasság, család, ifjúság, és a 

nemi erkölcs elleni (75-63), a közrend elleni (358-335), továbbá a vagyon elleni 

bűncselekmények (1131-900), és az államigazgatás- igazságszolgáltatás és a közélet 

tisztasága elleni (36-19) bűncselekmények száma. A gazdasági bűncselekmények száma 

szinten maradt (29-30), akárcsak az erőszakos-garázda (151-156) jogsértéseké. A személy 

elleni bűncselekménynél viszont jelentős növekedés volt tapasztalható (92-130). 

 

Az egyes bűncselekmények adatai:  
Személy elleni bűncselekmények: emberölés és annak kísérlete (0-4). Testi sértés (57-56). 

Személyi szabadság megsértése (9-12). Zaklatás (10-29). Becsületsértés (5-15).  

Jelentős növekedés a zaklatásra volt jellemző, melynek oka az év közbeni törvénymódosítás 

volt, mely szélesebb körben szabályozta a bűncselekményt. 

 

Házasság- család- ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények: kiskorú 

veszélyeztetése (30-34), tartás elmulasztása (36-18), erőszakos közösülés (1-2), szemérem 

elleni erőszak (1-5) volt. 

 

Közrend elleni bűncselekmények: visszaélés lőfegyverrel, vagy lőszerrel (9-5), garázdaság 

(39-44), magánokirat hamisítás (69-211), visszaélés okirattal (123-52), visszaélés  

kábítószerrel (75-4) .  

Jellemzően a magánokirat-hamisítások száma nőtt meg, mely a hitelezési csalások 

komolyabb, kiterjedt vizsgálatához kapcsolható. A kábítószerrel visszaélés számbeli 

csökkenése elég jelentős, melynek oka, hogy 2008-ban terjesztőkre, fogyasztókra kiterjedő 

akciót hajtottunk végre. Ennek során került sor nagy számú fogyasztó felelősségre vonására. 

 

Vagyon elleni bűncselekmények az összbűncselekmények 57,3 %-át tették ki.  Lopás (495-

502).  Betöréses lopás (180-164). Csalás (141-88).  Rablás (15-16).  Kifosztás (0-0). Zsarolás 

(15-0).  Rongálás (97-70).  Szerzői jogok megsértése (220-28). 

A csalások száma csökkent, csakúgy mint a szerzői és szomszédos jogok megsértéséé. Ez 

utóbbi oka egyrészt a bűncselekménynek minősülő cselekmények szűkítése, másrészt az ilyen 

irányú felderítés visszaszorulása.  

 

Pápa vonzáskörzetében is jelen van a kábítószer, elsősorban fogyasztói szinten. A terjesztői 

hálózat megerősödését gátolja a hatóságunk által – általában kétévente - titkos 

információgyűjtő tevékenységet követően lefolytatott bűntető-eljárásaink sikere.  
 

A színesfémlopások száma a 2009. év második felétől - a fémek átvételi árával egyenes 

arányban - csökkent, így ügyeink száma 27 volt. Az elkövetők vonatkozásában 15 személyt 

vontunk eljárás alá, közülük 5-en előzetes letartóztatásban vannak. A felderítési mutatónk 

40,7 %-on zárult.  A leggyakrabban eltulajdonított fémek a vörösréz, alumínium és vas. 

Jellemzően őrizetlenül hagyott raktárépületekből, építkezésekről, valamint a MÁV 

tulajdonából történtek a lopások.  
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Kerékpárlopásos ügyekben 52 esetben nyomoztunk. Felderítésünk 32,6 % volt. Az esetek 

többségében a lezáratlanul, őrizetlenül hagyott kisebb értékű kerékpárokat tulajdonították el. 

Nagy értékű eltűnésében 2 esetben nyomoztunk. Legjellemzőbb eltulajdonítási helyek a MÁV 

és Volán pályaudvarok, a Pápai Kórház kerékpártárolója, de több esetben lépcsőházakból is 

tűntek el kerékpárok. 
 

 

2.1.2.       Gazdasági bűncselekmények helyzete, az alkohol- és kábítószer szerepe            

                a  bűnözésben 

 

A gazdasági bűncselekmények az összes bűncselekmény 1,9 %-át tették ki a 2009-es évben. 

Jellemzően hitelsértés, csalás (több esetben Internet segítségével), sikkasztás miatt indultak az 

eljárások.  

 

Az  alkohol hatása alatt  az elkövetők 24,6 %-a állt a bűncselekmény elkövetésének ideje alatt  

(140-156 fő). Általánosságban említhető meg, hogy az alkoholos befolyásoltság rendszerint 

jelentkezik az indulati jellegű cselekményeknél – testi sértés, garázdaság - illetve kisebb 

fokban bizonyos vagyon elleni jogsértéseknél, színesfémlopásoknál, ital- és vegyesbolt 

betörések esetén elsősorban gátlásoldóként. Emellett az elkövetők életviteléből fakadóan, 

valamint a már említett családon belüli erőszak körébe tartozó cselekményeknél. 

 

A visszaélés kábítószerrel bűncselekmény területünkön elsősorban önmagában jelentkezik, 

kapcsolata más jogsértésekkel a tavalyi és az idei évre sem volt jellemző.  

 

 

2.1.3.      Az ismerté vált bűnelkövetők megoszlása (Ld.: 3. sz. melléklet) 

 

Az ismerté vált elkövetők száma (720-635) kismértékben csökkent, ahogy a fiatalkorúak 

(82-50) és a gyermekkorúak (35-14) aránya is. Figyelemre méltó módon nőtt a büntetett 

előéletűek száma (162- 276). A visszaesők aránya így 22,5%- ról 43,5 %-ra emelkedett.  

 

A gyermekkorú elkövetők esetében több esetben találkoztunk sorozatjelleggel megvalósított – 

általában vagyon elleni – jogsértésekkel. A nyomozásaink eredményeképpen szinte minden 

esetben sikerült bizonyítani a szülői- gondozói felelősséget is. 

 

Az utazó bűnözők száma (34-25) visszaesett. Az elkövetők jellemzően trükkös lopásokat 

követnek el területünkön idősebbek sérelmére, majd az elkövetők visszautaznak a dél- és kelet 

magyarországi területekre. 

 

 

2.1.4.      Új elkövetési módszerek 

 

A 2009-es évben jelentős mértékben megnőtt az Interneten keresztül elkövetett csalások 

száma. Ebben az évben egy új elkövetési forma jelentkezett illetékességi területünkön. 

Idősebb sértetteket hívtak fel az ismeretlen telefonálók, unokájuknak kiadva magukat kisebb 

nagyobb összegeket kértek a sértettektől és közölték velük, hogy nem az unoka, hanem egy 

„jó ismerőse” megy a pénzért, amit a gyanútlan idősek oda is adnak neki.  
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Emellett az elkövetők a korábban megismert „trükköket” és módszereket alkalmazták a 

bűncselekmények elkövetése során. Vizet kértek, villany,- gázóra leolvasónak adták ki 

magukat, minőségi terméknek látszó hamisítványokat árusítottak az eredeti árért. 

 

Több esetben folytattunk eljárást lecsúszott egzisztenciájú személyek ellen különböző vagyon 

elleni bűncselekmények miatt. A nyomozások során derült fény arra, hogy cselekményeiket 

kényszer illetve fenyegetés hatása alatt követték el. 2009 őszén sikerült egy ilyen kiterjedt 

hálózatot felszámolni és a két felbujtót társaikkal együtt elfogni.  

 

 

2.2.             A BŰNÜLDÖZŐ TEVÉKENYSÉG JELLEMZÉSE 

 

2.2.1.       Felderítési eredményesség (Ld.: 4. sz. melléklet) 

                

Eredményességi mutatóink országos szinten is kiemelkedőek. Veszprém megye felderítési 

eredményessége 55,57 % volt, e tekintetben a  Dunántúlon az első helyen áll.  

 

Kapitányságunk eredménye 62,67 % volt, ez megyénken belül az első helyre jogosított fel 

bennünket. Ezt a pozíciót kívánjuk a jövőben is tartani.  

 

Nem csupán az összbűncselekmények vonatkozásában, hanem a súlyozottabb deliktumok 

esetében is sikeresnek mondható évet zártunk.  

 

Célunk az idei évben is az, hogy a felderítési eredményességben a 60 %-ot elérjük. 

 

 

 

3. KÖZRENDVÉDELMI SZOLGÁLATI ÁG 
 

 

3.1.         A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek és kiemelt idegenforgalmi területek 

               biztonsága  

 

3.1.1.       A közterületi jelenlét mértéke 

 

Az Őr- és Járőrszolgálati Alosztály a nap 24 órájában 2 fős gépkocsizó járőrrel ellenőrizte a 

város és az ahhoz közigazgatásilag tartozó települések teljes területét. A tavasz beköszöntével 

az addig gyalogosan szolgálatot teljesítő kollégák segédmotorral, illetve kerékpárokon látták 

el járőri feladataikat főként a városi rendezvények idején, illetve hétvégéken. 

 

Az osztály tekintetében a járőr alosztályon voltak 2009. évben jelentős mozgások, 5 fő 

távozott, és 7 fő érkezett az alosztályra. Az átlagéletkor a járőrök esetében jelenleg 25 év. 

Mivel a legjelentősebb hiány a járőr alosztályon keletkezett (erről az alosztályról került 

feltöltésre mind a körzeti megbízotti, mind pedig a közlekedésrendészeti alosztály) ezért a 

napi szolgálat szervezés során jelentős mértékben vettük igénybe a 2009-es évben a 

Határrendészeti és Közbiztonsági Osztály munkatársait.  

Év elejéről kezdődően az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének javítása céljából 

fokozott ellenőrzéseket hajtottunk végre heti 3 alkalommal, esetenként 6-8 fő rendőr 

igénybevételével.  
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Kezdetben a napi szolgálatos állomány átcsoportosításával végeztük a feladatot, majd az év 

hátralévő részében a feladatra túlórakeret is rendelkezésre állt. 

Az akciósorozatnak köszönhetően az állampolgárok biztonságérzetét sikerült javítanunk mint 

Pápán, mint pedig a fokozott rendőri jelenlétet igénylő falvakban.  

 

A Pápai Bázisrepülőtéren a Nehézszállító Légi Ezred 2009 nyarán megkezdte működését. A 

C17-es repülőgépek külföldi kiszolgáló személyzete folyamatosan érkezett, és telepedett le 

Pápán illetve a környező falvakban. A különböző nemzetiségű katonák és családjaik a város 

mindennapi életébe hamar beilleszkedtek, közbiztonsági és bűnügyi szempontból nem 

kerültek a rendőrség látóterébe.  

 

 

A Körzeti Megbízotti Alosztály szolgálat ellátási rendszere igazodott a normákban 

meghatározott feladatokhoz, a lakosság igényeihez, valamint a közbiztonsági helyzethez. 

A körzeti megbízottak minden hónapban megtartották a fogadó órákat, amelyeken az 

érdeklődés rendkívül csekély volt. Folyamatosan tartották a kapcsolatot az önkormányzatok 

vezetőivel, a működő polgárőrszervezetekkel és a lakossággal.  

Az Önkormányzat támogatásának köszönhetően sikeresen működtetünk rendőrségi irodát a 

Szabó Ervin utcában, valamint 2010. évben hasonló iroda került kialakításra a MÁV 

állomáson.  

 

A kapitányság illetékességi területén az érintett polgármesterek véleményének 

figyelembevételével négy mikro régió került felállításra. 2009. áprilisában kidolgozásra került 

a Közbiztonsági Egyeztető Fórumok működését segítő Intézkedési Terv, illetve az egyes 

fórumok ügyrendje. 

 

A fórum keretében a polgármesterek, polgárőr vezetők és kisebbségi képviselők előadhatták 

térségükre vonatkozó, a közbiztonság, közlekedés biztonságát javító, véleményező 

elképzeléseiket. Az együttműködésnek köszönhetően a Marcalmenti KMB csoport, és a 

Bakonyjákó-Pápakovácsi körzeti megbízottak részére a települési önkormányzatok 

támogatásával kettő, a VMRFK tulajdonát képező gépkocsi került megjavíttatásra és a 

járművek üzemanyag költségeit az önkormányzatok lakosságarányosan viselik. 

 

2009. májusától a korábbi öt helyett három, 6 fős kmb csoportot hoztunk létre. 

Az elmúlt évben az önkormányzatokkal történő jó kapcsolatnak köszönhetően új épületbe 

költözött több kmb irodánk. A módosításnak köszönhetően Vaszaron, Békáson, 

Egyházaskeszőn, Nemesszalókon és Pápakovácsiban munkatársaink a kor követelményeinek 

megfelelő irodákban teljesítik szolgálataikat.  

 

 

A Közlekedésrendészeti Alosztály kettő szolgálati gépkocsival és 2 fő rendőrrel teljesített a 

nap 24 órájában közterületi szolgálatot. Erre tekintettel közös szolgálat ellátást alakítottunk ki 

a katonai rendészekkel, amelynek keretében átlagban havi 8-10 alkalommal a helyszínelő és 

balesetvizsgáló mellett hivatásos, balesethelyszínelői ismeretekkel rendelkező katonai rendész 

dolgozott.  

A sebességellenőrző berendezéssel minden második héten hajtottunk végre sebességellenőrző 

feladatokat. Az útirányok összeállításánál a baleseti gócpontokon túl figyelmet fordítottunk az 

állampolgári bejelentésekre is. A berendezés működtetésébe bevontuk a közrendvédelmi 

állományt, kiemelten a körzeti megbízottakat, akik közül többen rendelkeznek kezelői 

igazolvánnyal. 
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Fontos feladatnak tekintettük a szeptemberi tanévkezdésen túl az iskolák környékén a 

gyalogos és járműforgalom segítését a tanítás kezdetének és befejezésének időszakában. Ebbe 

a feladatba  2009-ben is bevontuk a polgárőröket és a város közterület felügyeletét.  

 

Forgalomirányítással rendszeresen segítettük a járműközlekedést a városnak azokban a 

csomópontjaiban, melyek tekintetében a lakosság is jelezte felénk ilyen irányú igényét. 

 

 

3.2.       A közrendvédelmi szolgálatteljesítés színvonala (Ld: 5. sz. melléklet) 

 

3.2.1. A reagáló képesség helyzete 

 

Az osztály vonatkozásában a kapitányság működési területén történt események azonnali 

reagálását 2 szolgálati gépkocsival, 3-4 fővel tudtuk folyamatosan biztosítani a 2 fő 

gépkocsizó járőr és a 2 fő közlekedési (helyszínelő és balesetvizsgáló) járőr igénybevételével.  

 

Az elsődleges intézkedések megtételét az ügyeletesek hajtották végre. A feladatok helyszíni 

irányításában egyre több alkalommal vettek részt a szolgálatparancsnokok.  

Több olyan eredményes intézkedésünk volt, melyek az elkövetők üldözésében, elfogásában 

nyilvánultak meg, amelyek az ügyeletesek gyors helyzet felismerésének és intézkedéseik 

megtételének volt köszönhető. A reagáló képességünkkel kapcsolatosan 2009. évben 

lakossági panasz nem volt. 

  

  

3.2.2.  Az intézkedési készség és aktivitás színvonala  

 

A 2009. évben az Osztály tevékenysége kiegyensúlyozott eredményeket mutatott az előző 

évhez viszonyítva.  

A bíróság hatáskörébe tartozó szabálysértések miatt (járművezetés az eltiltás tartalma alatt) 3 

esetben vettünk őrizetbe személyeket, akiket soron kívül állítottunk bíróság elé. 

A létszámhelyzetre figyelemmel az osztály továbbra is megőrizte a kiegyensúlyozott 

aktivitását. 

 

3.3.  A rendezvénybiztosítások,  a csapaterős tevékenység tapasztalatai, az    együttműködés  

minősége a rendező szervekkel 

 

3.3.1. A rendezvények, csaperős tevékenység tapasztalatai 

 

2009. évben a korábbi évekhez hasonlóan több, nagyobb létszámot vonzó kulturális 

rendezvény színesítette a város életét. Immár hosszú évek óta - március hónaptól augusztus 

végéig - havi rendszerességgel jelentkeztek ez irányú biztosítási feladataink. (Főbb 

rendezvényeink a március 15-ei ünnepség, az áprilisi Agrár-Expo,  májusban a városi 

ballagás, júniusban a játékfesztivál, augusztusban a Történelmi Játékok, ősszel pedig  az 

október 23-ai rendezvények.) A rendezvények különböző szintű biztosítására valamennyi 

esetben alaposan felkészültünk. A nagyobb tömegeket vonzó rendezvények szervezőivel a 

végrehajtandó feladatokat egyeztettük. A közbiztonság minden esetben  megfelelő volt, olyan 

cselekményekre, amelyek a zavartalan lefolyást megzavarták volna, nem került sor. A 

rendezvények ideje alatt a rendőri intézkedések zömében segítő, forgalomirányító jellegűek 

voltak.  



 9 

 

Tekintettel arra, hogy a város labdarúgó egyesülete a I. osztályban szerepelt, sportrendezvény 

rendőri biztosítását több alkalommal hajtottuk végre csapatszolgálati feladatként. A 

mérkőzésbiztosításokról elmondható, hogy többnyire a megyei csapatszolgálati állományból 

igényelt erővel végeztük. 

 

A mérkőzés biztosítások során rendőri intézkedésre 2 alkalommal került sor: 

2009. október 3-án a Lombard–Haladás mérkőzés idején 8 fő ellen indult büntető, 1 fő ellen 

pedig szabálysértési eljárás garázdaság miatt. A rendezvény alkalmával 8 fő előállítására 

került sor. 

2009. november 7-én a Lombard-FTC mérkőzés idején 1 fő ellen készült sportrendezvény 

megzavarása szabálysértés miatt feljelentés. 

 

Összességében elmondható, hogy a rendezvények biztosításakor és a csapatszolgálati 

feladatok teljesítésekor az állomány a munkáját fegyelmezetten, az előírásnak megfelelően, a 

kitűzött célok elérésével hajtotta végre. E tevékenységek alatt rendőri intézkedés elleni panasz 

nem volt.   

 

 

3.3.2.      Együttműködés minősége a rendező szervezetekkel 

 

A rendezvények során a város vonatkozásában a közterület felügyelettel és a polgárőrséggel, a 

környező településeken - ahol van, - a polgárőrséggel, a labdarúgó mérkőzések biztosítása 

terén pedig a belső biztosítási feladatokat végrehajtó vagyonvédelmi szervezettel működtünk 

együtt a rendfenntartásban.  

 

A nagyobb volumenű eseményeket megelőző közös megbeszéléseken részt vettek a 

rendezvények szervezői, a rendezésben résztvevő szervezetek képviselői és az érintett 

szakterületek vezetői, így pl. a Tűzoltóság, Közterület felügyelet, Polgárőrség, 

Városgondnokság. 

 

 

3.3.3.   Gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvények elbírálásának 

            tapasztalatai 

 

Az első félévben 15, a második félévben 7 gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá 

tartozó rendezvényünk volt.  

Ezek bejelentése megfelelt a jogszabályi előírásoknak, de több esetben kellett hiánypótlásra 

intézkedni. Az elbírálási gyakorlatunk az előírásoknak megfelelt, bejelentett rendezvény 

betiltására nem intézkedtünk. 

Rendbontások nem történtek, rendőri intézkedésekre nem került sor. 

 

 

3.4.      Személyi sérüléses közúti közlekedési balesetek alakulása. (Ld: 6. sz. melléklet) 

 

A baleseti adatok tükrében megállapítható, hogy a Pápai Rendőrkapitányság illetékességi 

területén a közlekedés biztonsága javult az előző évhez viszonyítva. Összességében 100  

személyi sérüléssel járó baleset történt 2009-ben, ami 10-el (9%-kal) kevesebb, mint az előző 

évben. 
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A halálos balesetek száma 4-ről 7-re emelkedett. A 7 balesetből 4 esetben az okozó – egyben 

elhunyt – figyelmetlenségéből adódott a baleset. Egy esetben nem adott elsőbbséget a jármű 

vezetője a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen áthaladónak, 1 esetben elvonta a járművezető 

figyelmét valamely külső körülmény, ezáltal elütötte az úttest szélén haladó gyalogost és 

családját, 1 alkalommal pedig úttesten – nem kijelölt gyalogátkelőhelyen – ütöttek el egy 

gyermekkorú személyt, aki keresztezte az úttestet.  

 

A súlyos sérüléssel járó balesetek száma jelentősen csökkent. A 2008-as évhez viszonyítva 

hússzal kevesebb súlyos sérüléssel járó közlekedési baleset történt, összesen 27. Ez 43%-os 

javulást mutat. 

 

A könnyű sérüléses balesetek esetében minimális, 10%-os emelkedés tapasztalható, összesen 

66 könnyű sérüléssel járó közlekedési baleset történt, amely 6-tal több a 2008-as évhez 

viszonyítva. 

 

Nagy hangsúlyt fektettünk az ittas járművezetők forgalomból történő kiszűrésére. Ezen a 

téren is csökkenést értünk el. 2008-ben 13, míg 2009-ben 11 volt az ittas okozók száma, 

amely az összes sérüléssel járó balesetek 11%-át teszi ki.  

 

A baleseti okok között a gyorshajtás még mindig számottevő. Ezt követi az elsőbbségi 

szabályok megszegése, majd azután következik a kanyarodási szabályok megszegése, illetve a 

figyelmetlenség. Az okozóknál nem mutatkozik változás, a személygépkocsiké a főszerep. 

 

 

3.5.      A közlekedés biztonságát fokozó intézkedések, a VBB tevékenysége 

 

A közlekedési, közrendvédelmi állomány 2009-ben is tevékenyen részt vett a baleset 

megelőzési munkában. Emellett nagy segítséget jelentett, hogy függetlenített előadó végzi a 

bűnmegelőzési tevékenységet, aki a várost járva keresi meg az egyes megelőzési programok 

célszemélyeit.  

A Pápai Városi Televízióval kifejezetten jó kapcsolatot ápolunk. Az összes jelentős 

közlekedésrendészeti eseményről beszámolunk, illetve a módosító jogszabályokról 

tájékoztatjuk a lakosságot. 

2009. áprilisában megalakult a Városi Közlekedési Bizottság. Tagjai a Városgondnokság, a 

Közterület-felügyelet, a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya, valamint a Bakony Volán 

Zrt. vezetői. A bizottsági üléseken az aktuális, közlekedési szempontból felmerült 

problémákat tárgyaltuk meg. A lakosságot is megszólítottuk több alkalommal, melyre számos 

– értékelhető – bejelentés érkezett. Létrehoztunk egy e-mail címet, melyre bárki a bejelentését 

megteheti (kozlekedes@papa.hu). Már a megalakulást követően számos eredményt ért el a 

bizottság, mint például:  

- Erkel Ferenc utcán, Major utcán 30km/h sebességkorlátozó tábla kihelyezése, 

- Anna téren „Elsőbbségadás kötelező!” jelzőtábla kihelyezése, 

- Huszár ltp-en „Körforgalom” jelzőtábla kicserélése „Kötelező haladási irány” jelzőtáblára, 

melynek eredményeképpen az ott lakók jogszerűen parkolhatnak ingatlanjuk előtt, 

- Bethlen Gábor u. „Behajtani tilos!” jelzőtábla levétele, 

- Várkert, Kisliget „Kerékpárral behajtani tilos!” jelzőtáblák leszerelése. 
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Veszélyes áruk fuvarozásával kapcsolatos ellenőrzési tevékenység és az AETR           

ellenőrzések tapasztalatainak értékelése. 

 

Területünkön veszélyes áru fuvarozását végző járművel kapcsolatos baleset nem történt. Az 

AETR ellenőrzéseket – beleértve az Őr- és Járőrszolgálati Alosztály és a KMB Alosztály 

kollégáit is - 11 fő hajtotta végre, mivel ők rendelkeztek megfelelő képesítéssel.  

 

Gyakran végeztünk közös ellenőrzéseket a Megyei Közlekedésfelügyelet munkatársaival, 

illetve a Katasztrófavédelem helyi munkatársával. 

A közúti közlekedési szolgáltatást végzők, illetve a menetíró berendezéssel ellátott 

tehergépkocsik jogsértéseiből adódó közigazgatási eljárások vizsgálatát a megbízott 

közlekedésrendészeti alosztályvezető végzi. 

 

 

4.        HATÁRRENDÉSZETI SZOLGÁLATI ÁG 

 
4.1. Az Osztály létszámhelyzete, technikai ellátottsága, határrendészeti tevékenység 

 

A Pápai Rendőrkapitányság, Határrendészeti és Közbiztonsági Osztálya 2008. július 01-én 

került felállításra 25 fő hivatásos (2 tiszt, 23 tiszthelyettes) és egy fő közalkalmazotti 

státusszal.  

 

Az elmúlt évben mind vezetői szinten, mind a végrehajtó állomány tekintetében jelentős volt 

a fluktuáció. 2009. január 1-én az osztályon 1 fő tiszt (osztályvezető), 13 fő tiszthelyettes és 1 

fő közalkalmazott dolgozott.  

Egy éven belül két osztályvezető is teljesített szolgálatot az osztály élén, azonban mindketten 

szolgálati helyet változtattak.  

A kiemelt főreferensi státusz 2009. augusztus 01-től betöltött.  

 

Az ideiglenes határnyitáshoz szükséges okmányellenőrzési, okmányvizsgálati eszközökkel 

rendelkezik az állomány. A repülőtéren a közvetlen határrendészeti tevékenység ellátására 

tervezett épület kialakítása folyamatban van, így az ideiglenes határnyitásokat a 

rendszeresített mobil technikai eszközökkel hajtottuk végre.  

 

A technikai és informatikai ellátottság megfelelőnek mondható, azonban a későbbiekben a 

repülőtéren jelentkező feladatok ellátása érdekében mindenképpen bővíteni kell a 

számítástechnikai eszközparkot. Az informatikai rendszer kiépítéséhez a Honvédség a 

szükséges frekvenciavizsgálatokat elvégezte, a kiépítéshez hozzájárult, így a hálózatunk 

becsatlakozása elől az akadályok elhárultak. A szolgálat ellátására 2 szolgálati gépkocsi áll 

rendelkezésre.  

A mélységi migrációs ellenőrzési feladatok végrehajtása Pápa város belterületén található 

szálláshelyek ellenőrzésére, valamint az illetékességi területünkön áthaladó 83. sz. 

főközlekedési útvonalon, továbbá a közbiztonsági feladatok ellátása során látókörbe került 

külföldi személyek idegenrendészeti ellenőrzésére terjedt ki.  

A központi, területi és helyi elrendelésű közrendvédelmi, közbiztonsági és 

közlekedésrendészeti fokozott ellenőrzésekbe ugyancsak bevonásra került az osztály 

állománya.  
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Az OMMF munkatársaival 2009. évben összesen 7 esetben hajtottunk végre közös 

ellenőrzéseket, különös tekintettel az illegális külföldi munkavállalókat foglalkoztató 

telephelyekre, építkezésekre. Ezek eredményeként 51 személyt vontunk ellenőrzés alá, minek 

vonzataként 15 fővel szemben 2.710.000,-Ft munkaügyi bírság került kiszabásra, fekete 

munkavállalás, illetve foglalkoztatás miatt. 

 

 

5.        AZ IGAZGATÁSRENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG   

 

5.1.       A szabálysértési tevékenység 

 

A szabálysértési feljelentések száma 2008/2009. évben 2368/1938 db. volt, ami 18 %-os 

csökkenést mutat.  

 

A szabálysértések számánál azonban figyelembe kell venni azt a tényt, hogy más 

kapitányságoktól, külső szervektől, hatóságoktól (különösen a helyi közterület-felügyelettől) 

is érkeznek feljelentések, amelyek nagy része közlekedési szabálysértés. Összességében a 

közlekedési szabálysértéseknél 7 %-os csökkenés realizálódott.  

 

A közrend, közbiztonság elleni szabálysértések számában, - bár a szabálysértési feljelentésnek 

csak jelentéktelen hányadát tették ki - 41 %-os növekedés történt. Ezek jellemzően a 

személyazonosság igazolásával kapcsolatos szabálysértések, és a közbiztonságra különösen 

veszélyes eszközzel kapcsolatos szabálysértésekben valósultak meg.  

 

 

5.2.       Járművezetéstől eltiltás alakulása 

 

A 2008/2009. évben ittas vezetés (gépi meghajtású jármű) szabálysértések esetében az 

elbírált ügyeknél 100/100 %-ban, a sebességkorlátozás jelentős túllépése szabálysértéseknél 

pedig 44/50 %-ban alkalmaztunk eltiltást.  

Engedély nélküli vezetés szabálysértéseknél 100/100 %-ban, a közúti közlekedés 

rendjének megzavarásakor 57/51 %-ban éltünk ezzel a lehetőséggel.  

 

A járművezetéstől eltiltás intézkedés alkalmazására 2009. évben 177 esetben került sor. 

 

 

5.3.      Fegyver ügyintézés (Ld. 6. sz. melléklet) 

 

A Pápai Rendőrkapitányság illetékességi területén (2008-ban 553), 2009-ben 537 fő 

természetes személy (1431) 1425 db fegyverrel, valamint (2) 2 jogi személy (18) 18 db 

lőfegyverrel rendelkezett. 

 

Az elmúlt évben (172) 156 db lőfegyver tartására irányuló kérelmet nyújtottak be, ebből gáz-

riasztó fegyver viselésére (36) 85 esetben. Flóbert fegyver viselésére nem kértek engedélyt. 

 

A rendőrség végzi a fegyverekkel és engedélyekkel kapcsolatos egyéb tevékenységeket is,  

mint az orvosi érvényesség lejárta miatti (131) dokumentációt, a fegyver eladásból adódó (70 

esetbeli), és fegyvertartási engedély megújítása miatti (57 személy vonatkozásában történt) 

adminisztrációt.  
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A közrendvédelmi állomány az osztály által minden év elején összeállított névvel és 

lakcímmel ellátott lista alapján végzi a lőfegyverrel rendelkezők ellenőrzését. 

 

A társas vadászatok ellenőrzése 20 alkalommal került végrehajtásra. 

 

 

5.4.       Személy- és vagyonvédelmi, ill. magánnyomozói tevékenységgel kapcsolatos 

             engedélyezés (Ld. 7. sz. melléklet) 

 

A személy- és vagyonvédelmi területen (2008) 2009. évben (19) 17 társas vállalkozást, 

(234) 235 egyéni vállalkozást tartottunk nyilván. A társas vállalkozások közül (1) 2 társas 

vállalkozás magánnyomozói tevékenységi engedéllyel is rendelkezett. 

 

Az érvényes személy- és vagyonőr igazolvánnyal rendelkezők száma (704) 785 fő. 

Magánnyomozó igazolvánnyal (4) 5 fő, biztonságtechnikai szerelő igazolvánnyal (5) 5 fő 

rendelkezik. Mechanikai vagyonvédelmi szerelő részére (1) 1 esetben adtunk ki igazolványt.  

 

 

IV. rész 

 
 

6. PREVENCIÓS TEVÉKENYSÉG 

 

6.1.  Gyermek- és ifjúságvédelem 

 

2009-ben is rendszeresen eljártunk a Gondozási Központ által szervezett esetmegbeszélésekre 

és aktív részvétellel segítettük a problémamegoldást. A gyermekvédelmi jelzőrendszer 

tagjaival - elsősorban a gyámhivatallal és a gyermekjóléti szolgálatokkal történő 

hagyományosan jó együttműködés továbbfejlesztésére - 2009. őszén egy egyeztető fórum 

létrehozását kezdeményeztük, mely terveink szerint havi rendszerességgel tart majd ülést. Az 

első ülésre már 2009-ben sor került. E fórum alkalmas lesz a folyamatban lévő ügyekben 

történő egyeztetésre. 

 

Két büntetőügyben összesen négy fő kiskorú ideiglenes elhelyezéséről hoztunk határozatot, 

egy esetben pedig a gyámhivatalnál kezdeményeztük a vagyon elleni jogsértéseket elkövető 

kiskorú családból történő kiemelését. 

 

 

6.2.  A családon belüli erőszak helyzete, áldozatvédelem 

 

A családon belüli erőszak az elmúlt évek tapasztalataival összhangban leggyakrabban a 

kiskorú veszélyeztetése (27) és a testi sértés (14) bűncselekményeivel összefüggésben 

valósult meg. Mivel az érintettek egyre nagyobb hányada ismeri már a zaklatás büntetendő 

voltát, dinamikusan nő az e tárgyban kezdeményezett eljárások száma (10). Az 

összbűncselekmény szám (69) lényegében nem változott az előző évhez képest. Az adatokat 

torzítja azon ügyeknek a statisztikában külön történő megjelenése, melyek esetében 

kapitányságunk egyesítésről határozott. Az összes bűncselekmény közel  10 %-a egy 

személyhez köthető, aki családja sérelmére néhány hónapon belül folyamatosan követett el a 

családon belüli erőszak fogalomkörébe tartozó deliktumokat. 
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2009-ben bekövetkezett illetékességi területünkön a családon belüli erőszak fogalomkörébe 

tartozó legsúlyosabb bűncselekmény, az emberölés is. Az ügy vizsgálatát kapitányságunk 

végezte, így rendelkezésünkre állnak a hasznosítható információk. A férj késszúrással ölte 

meg feleségét. Cselekménye nem volt előzmények híján. Hozzátartozói tanúvallomásból 

kiderült, hogy korábban már egy alkalommal az elkövető indulatoskodása során használt kést, 

akkor azonban a jelenlévő családtagok közbeavatkoztak, lecsitították.  

 

Áldozatvédelmi tevékenységünk kapcsán ki kell emelni a Baptista Szeretetszolgálat által 

fenntartott Kánaán-Házzal való kapcsolatfelvételt, illetőleg a folyamatos és rendkívül 

gyümölcsöző együttműködést. Míg az év elején csak az anyaotthonnak voltak kérései 

kapitányságunk felé (pl. prevenciós előadások megtartása, az ott lakókat fenyegető 

konfliktushelyzetek megoldása), addig augusztusra már úgy fordult a helyzet, hogy bűnügyi 

osztályunk szorult rá a szeretetszolgálat kapcsolatrendszerére, így áldozatok biztonságos 

távolságban történő elhelyezéséhez kértünk és kaptunk hathatós segítséget. 

 

 

6.3. Megelőző vagyonvédelem 

 

Egy fő megelőzési járőrként járja Pápa városának azon területeit, ahol a közelmúltban 

bűncselekményeket követtek el. Ennek során elsősorban idős személyekkel veszi fel a 

kapcsolatot, tájékoztatja őket a lehetséges veszélyekről és tanácsot ad az áldozattá válás 

megelőzésére.  

A célcsoport a pillanatnyi helyzetnek megfelelően azonban gyakran változik, így munkája 

során jelentős időt szentelt a Várkertfürdőben indult öltözőszekrény-feltörés sorozatnak, 

illetőleg a gépjárművel kapcsolatos bűncselekmények megelőzésének. 

 

2009. május 6-án és június 2-án a Bázisrepülőtéren összesen 46 kerékpárt regisztráltunk, 

melyek a reptér, valamint az ott szolgálatot teljesítő NATO katonák tulajdonát képezik. Ezzel 

a 2007-ben lefektetett nyilvántartásban szereplő biciklik száma egy hónap alatt lényegében 

megkétszereződött. 

A Katonai Biztonsági Hivatallal fenntartott együttműködés keretében azoknak a katonáknak a 

bérelt ingatlanjait is visszatérően ellenőrizzük, akik szabadságra utaznak. 

 

 

6.4.      A baleset-megelőzési tevékenység tapasztalatai, programjai 

 

A gazdasági válság eredményeként jelentős mértékben csökkentek a baleset-megelőzési 

tevékenységre fordítható pénzeszközök, ez behatárolta programjainkat. Mindemellett a 

bűnmegelőzés területén jelentkező többletfeladatok is befolyásolták e terület eredményeit.  

 

Éves munkatervünk ugyan szűkült, de a célcsoport eközben nem változott, továbbra is a 

diákokra fókuszálunk. „Gyakorló iskolánk” a Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskola, 

ahol felmenő rendszerben havi rendszerességgel a környezetismeret óra keretében tartunk 

biztonságos közlekedésre nevelő foglalkozásokat. Immár a teljes alsó tagozat részese a 

programnak és minden újonnan belépő 1. osztály csatlakozik hozzá. Az itteni munkában 

kikristályosodott tematika alapján más iskolák (pl. Tarczy Lajos Általános Iskola) tanítónői az 

iskolakezdési akció keretében megtartandó előadásokhoz választhatnak étlapszerűen témát az 

osztályaiknak. 

Immár hagyomány a Homokbödögei Általános Iskola nyári táborában, valamint az Európai 

Autómentes Nap pápai rendezvényeiben való részvételünk is. 
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6.5.  Kommunikációs tevékenység 

 

Kapitányságunk I. negyedévi tevékenységét alapvetően meghatározta az a 2008. december 

29-én kezdődött rablássorozat, melynek keretében ismeretlen tettes összesen öt pápai, 

illetőleg Pápa környéki településen élő személy házába hatolt be dolog elleni erőszakkal, majd 

az álmukból felriadó sértettektől erőszak és fenyegetés alkalmazásával készpénzt, 

bankkártyákat és ékszereket tulajdonított el. 

 

A folyamatban lévő eljárás alapjául szolgáló bűncselekményeknek, továbbá a nyomravezetői 

díjnak a nyilvánosságra hozatala körültekintő médiastratégiát, továbbá a rendelkezésre álló 

médiumok minél szélesebb körének bevonását igényelte. A legfontosabb célt sikerült elérni, 

ugyanis hatodik bűncselekmény elkövetésére már nem került sor. 

 

 

Az elkövetőről rögzített felvételek elviekben esélyt adtak arra, hogy publikálásuk útján a 

személyt beazonosíthassuk. A Pápa Városi Televízió kérésünkre heteken át naponta több 

alkalommal is bemutatta a biztonsági kamera által az elkövetőről készített felvételeket. 

Kapitányságunk az ügyben egy A/3-as méretű lakossági felhívást készített, melyet a város 

hirdetőtábláin, egyes közintézményeiben, nagyobb munkáltatóinál és a Bakony Volán Zrt. 

járatain is kifüggesztettük. Mindezen intézkedéseknek köszönhetően a tényeket a lakosság 

döntő többsége megismerte. 2009-es évben nyomravezetőként senki nem jelentkezett, 

azonban 2010. év elején a nyomozó alosztály sikeresen felgöngyölítette az ügyet. 

 

Elmondhatjuk, hogy az országos médiumokban történt szerepléseink száma 2009. év 

folyamán jelentősen megugrott, mivel négy alkalommal összesen öt sikeres nyomozásról 

tartottunk sajtótájékoztatót. Reményeink szerint ez évben is hasonló pozitív eredményekkel 

örvendeztethetjük meg a médiákat, és rajtuk keresztül az állampolgárok megelégedettségét is 

az elvártak szerint szolgálhatjuk.  

 

 

V. rész 

 

TÁRSADALMI KAPCSOLATOK 

 

 

A Pápai Rendőrkapitányság működési területének közbiztonságát döntően befolyásolja a 

társszervekkel, valamint egyéb állami- és társadalmi szervezetekkel kötött együttműködés. A 

jogszerű, hatékony és eredményes bűnüldözést az ügyészséggel, bírósággal való, egymás 

munkáját segítő együttműködés biztosítja.  

A rendvédelmi társszervekkel a lehetőségeket kihasználva közös akciókat szervezünk, közös 

szakmai konzultációkat folytatunk, melyek nagymértékben hozzájárulnak tevékenységeink, 

valamint eredményeink javításához.  

A bűnmegelőzésben fontos szerepet töltenek be a polgárőr egyesületek. Pápa városban  és a 

vidéki falvakban működő polgárőrséggel kötött együttműködési megállapodásunk alapján 

rendszeressé váltak a közös szolgálatok, egyre szélesebb kört nyert a kölcsönös 

információáramlás.  
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VI. rész 

 

ÖSSZEGZÉS 

 

Elmondhatjuk, hogy 2009-ben is a törvényességet betartva hajtottuk végre feladatainkat.  

A kapitányság vezetése egységes, a távozó vezetők utódját megtaláltuk. A beosztotti állomány 

a kapott utasításokat maradéktalanul végrehajtja.  

Kiemelt figyelmet fordítottunk és fordítunk a bűnmegelőzés kérdéseire, a bűnözés elleni 

következetes fellépésre, a közlekedés, közbiztonság javítására.  

 

Az elmúlt évben is egy nehéz évet hagytunk magunk mögött. A munkát továbbra is a 

fegyelmezettség, a meggyőző szakmai teljesítmények jellemezték.  

Továbbra is kiemelt célunk a bűncselekmények visszaszorítása, a közbiztonság javítása, a 

közterületek és nyilvános helyek rendjének fenntartása, a lakosság szubjektív biztonság 

érzetének javítása.  

 

VII. rész 

 

A 2010. ÉVRE VONATKOZÓ TERVEINK 

 

 A bűnügyi tevékenység eredményességének megőrzése 

 

Az elmúlt évek eredményeire büszkék lehetünk. Mind megyei, mind pedig országos szinten 

elismertséget vívott ki a Pápai Rendőrkapitányság. Eredményeink megőrzése azonban 

ismételten csak komoly erőfeszítések árán lesz lehetséges. A társadalomra való veszélyességét 

tekintve a kiemelkedő jogsértések esetében is ugyanolyan eredményességet kell felmutatnunk, 

mint az előző évben. 

 

  A bűnmegelőzési tevékenységünk szinten tartása 

 

Továbbra is törekednünk kell a lakosság biztonságérzetének javítására. A bűnmegelőzési 

tevékenységet tovább kell szélesítenünk a civil szférában, folyamatosan bevonva a nyugdíjas 

klubokat és egyéb társadalmi szervezeteket.  

Kiemelt figyelmet kell szentelni a család, gyermek és ifjúságvédelemre. Az „iskolai rendőre” 

programot tovább kell folytatni, a gyermekek felvilágosítását bővíteni. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Pápa Város Önkormányzatával, intézményei vezetőivel és munkatársaival, a társszervekkel, 

azok vezetőivel, a civilszervezetekkel kialakult jó munkakapcsolatunk a biztosíték arra, hogy 

együttműködve az esetleges gondokat és problémákat a jövőben is magas színvonalon tudjuk 

orvosolni.  

 

Céljaink közösek. A bűnözés hatékony megelőzésének kulcsa az önkormányzatok és a 

rendőrség kezében van. Önök is közvetlenül érzékelik az állampolgárok mindennapi félelmét, 

bizonytalanságát, az ezekből adódó igényeket. E közvetlen kapcsolatra tekintettel kérem, 

hogy a jövőben is együttes erővel hozzuk létre a helyi adottságoknak legmegfelelőbb 

prevenciós programokat.  





Mellékletek 
 

 

Bűncselekmények megoszlása főbb fejezetenként 1. sz. melléklet 

 

 2008. év 2009. év 

Személy elleni bűncselekmények 92 130 

Házasság család  és ifjúság, nemi erk.ell.bcs. 75 63 

Közrend elleni bűncselekmények 358 335 

Gazdasági bűncselekmények 29 30 

Vagyon elleni bűncselekmények 1131 900 

Államigazgatási és közélet tiszt. elleni bcs.  36 19 

 

 

A bűncselekmények egyes kategóriának megoszlása 2. sz. melléklet 

 

 2008. év 2009. év 

Szándékos testi sértés 57 56 

Kényszerítés 1 0 

Erőszakos közösülés 1 2 

Lopás 495 502 

Betöréses lopás 180 164 

Sikkasztás 11 9 

Csalás 141 88 

Magánlaksértés 3 8 

Garázdaság 40 43 

Önbíráskodás 2 3 

Rablás 15 16 

Kifosztás 0 0 

Zsarolás 15 0 
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A felderített elkövetők száma és megoszlása                                                 3. sz. melléklet   

Életkor szerint 2008. év 2009. év 

Ismertté vált elkövetők 720 635 

ebből – gyermekkorú 35 14 

          - fiatalkorú 82 50 

Előélet szerint 

Büntetett előéletű 162 276 

 

Az eredményességi mutatók alakulása                                                          4. sz. melléklet 

Ismertté vált bűncselekmény ek 2008. év 2009. év  

Nyomozás eredményesség 68,2 62,67 

 

Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti állomány főbb tevékenysége        5. sz. melléklet 

 2008. év 2009. év 

Elfogás 178 199 

Előállítás 333 345 

Biztonsági intézkedés 139 131 

Helyszíni bírság (fő) 4085 4210 

Helyszíni bírság (100 Ft) 193660 160481 

Szonda 6620 7149 

Pozitív szonda 532 553 

Szabálysértési feljelentés 1888 2107 

Büntető feljelentés 213 218 

Közt. fő. 6511 6321 

Közt. óra 57610 61365 

Nem k.fő 2494 2626 

Nem k.óra 23511 23706 
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A balesetek alakulása  6. sz. melléklet 

 
 

 
2008. év 2009. év 

Balesetek száma      110 100 

- ebből        halálos 4 7 

súlyos 47 27 

könnyű 60 66 

Sérültek száma 133 137 

– ebből       halálos 4 7 

súlyos  50 30 

könnyű 79 100 

Ittas volt az okozó 13 11 

Okok 

Gyorshajtás 28 31 

Előzés 4 4 

Kanyarodás 16 9 

Elsőbbségi jog 29 29 

Köv. távolság 4 2 

Műszaki hiba 1 1 

Gyalogos hiba 6 5 

Figyelmetlenség 8 10 

Egyéb ok 13 9 
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Balesetet okozók                                                               2008. év                    2009. év 

Személygépkocsi 69 61 

Tehergépkocsi 7 16 

Motorkerékpár 3 4 

Kerékpár 10 7 

Segédmotor-kerékpár 11 5 

Autóbusz 1 1 

Egyéb jármű 2 2 

Gyalogos 7 5 

 
 

 

Engedélyügy                    7. sz. melléklet 

 

 

ENGEDÉLYÜGY 

Vizsgált időszak (ügyintézés): 2008. év 2009. év 

Fegyver (vadászat, sport célú) 

engedélyesek száma (érvényes) 555 539 

fegyverek száma (érvényes) 1449 1443 

új kérelmek száma (beadott) 172 156 

új kérelmezett fegyverek száma 172 185 

Sörétes 64 63 

Golyós 90 75 

Kisgolyós 14 17 

Marok 17 1 

Személy- és vagyonőr – vagyonvédelmi ügyintézés 

Vagyonőri igazolvány érvényes 704 785 

Magánnyomozói igazolvány érvényes 4 4 

Biztonságtechnikai szerelő igazolvány érvényes  5 5 

Mechanikai szerelő igazolvány érvényes 1 1 

Biztonságtechn. tervező-szerelő igazolvány érvényes 0 0 

Mechanikai tervező szerelő igazolvány érvényes 0 0 

Vagyonőri társas vállalkozás érvényes 19 17 

Egyéni vállalkozó érvényes 234 235 

Mellékbüntetés (átvezetés) 

Bejegyzések értesítések: 108 139 

 


