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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 beszámolóban szerepel, hogy erőnkhöz és lehetőségeinkhez képest 

megvalósítottuk kitűzött céljainkat. Feladatként elhatároztuk eredményeink megtartását. 

Kihangsúlyoztuk, hogy a további előrelépés érdekében nem többet, hanem szervezettebben 

kell dolgozni. 

 

 

II. rész 

 

MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK 

 

 

1. HUMÁNERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS 

 

1.1. Létszámhelyzet  

 

A Pápai Rendőrkapitányságon 2009. október 01-jei hatállyal került sor állománytábla 

módosításra, így 2010. év elején a létszámunk már 6 hivatásos státusszal kevesebb volt.  

A kapitányság hivatásos állományának – státusz szerinti – létszáma 115 fő, a hiány év végén 

18 fő volt. A közalkalmazotti létszámunk teljes, 16 fő.  
 

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

 

A személyzeti változások tekintetében 2010. évben a Pápai Rendőrkapitányság állományából 

13 fő távozott.  

A távozó hivatásos állományt az esetek többségében tudtuk pótolni, így 9 fő érkezett. Több 

kollégának a lakhelye távol esett a szolgálatteljesítés helyétől, így ők megkapták a munkába 

járáshoz a 9 Ft/km-es hozzájárulást, valamint többen kaptak albérleti hozzájárulást. Az 

áthelyezési kérelmeket a döntő többség a magasabb fizetést biztosító beosztásokba való 

kerülés miatt nyújtotta be, illetve az állandó lakhelyüktől távol lakók lakókörnyezetükbe 

kérték a visszahelyezésüket.  

 

1.3. A szakmai képzések és továbbképzések helyzete  

 

Döntő többségében 2010-ben a szakmai képzések domináltak, ahol 108 fő (2009 ben 58 fő) 

vett részt. A képzésen való részvételi arány erőteljes növekedésének okai az év folyamán 

lezajlott, helyben lebonyolított oktatások, képzések voltak. 

 

A tiszti állományból rendőrszervező /tiszt/ szaktanfolyamot 2 fő (2009-ben 1 fő) végzett, 

rendészeti vezetővé képzőn 1 fő (2009-ben 1 fő), rendészeti szakvizsga felkészítésen 1 fő 

(2009-ben 3 fő) vett részt.  
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Az osztályonként elkészített oktatási tematika alapján, a Pápai Rendőrkapitányságon 2010. 

évben központilag, valamint helyileg szervezett oktatásokon végrehajtottuk az állomány 

munkájának ellátásához szükséges ismeretek szinten tartását, és az új ismeretek megszerzését. 

  

A vezetők igyekeztek olyan témaköröket megjelölni, amelyek oktatása egyrészt évről-évre 

kötelező, másrészt a végrehajtói állomány gyakorlati tevékenységének színvonalát emeli. Az 

éves munkavédelmi oktatáson az állomány részt vett. Minden hónapban ismertetésre kerültek 

a hatályba lépett normák, biztosítva az állomány jogszabályismeretének folyamatos 

aktualizálását.  

 

A jövőben is elsődleges célunknak tekintjük az új törvények, rendeletek, normák naprakész 

ismertetését, oktatását, folyamatosan törekedve ez által a rendőri munka minőségének a 

javítására, azzal a nem titkolt céllal, hogy nagyobb lakossági megelégedettséget érjünk el.  

 

A Körmendi Rendészeti Szakközépiskolával jó, konstruktív kapcsolatot alakítottunk ki. A 

kapitányságunkon a gyakorlati idejüket töltő hallgatók és mentorok felügyeletére, irányítására 

a kijelölt koordinátor fokozott figyelmet fordított. 

 

Egyetemen és főiskolán 7 fő hivatásos folytat levelező tagozaton tanulmányokat, Rendőrtiszti 

Főiskolán szintén 7 kollégánk tanul. Egy fő tanulmányait félbeszakította.   

 

1.4. Külső forrásokból származó fejlesztések 

 

A múlt évben több irányból is kaptunk technikai,- tárgyi támogatást. A Pápai Polgármesteri 

Hivatal támogatásából – hangulatjavító intézkedésként – 400.000,-Ft értékben három iroda 

bútorzata, az irodákba új padozatok lefektetése, kettő mellékhelyiség felújítása és a 

pihenőhelyiségbe asztalok és székek beszerzése történt meg. Ugyancsak a Hivatal 

támogatásával került irodabútor a MÁV állomáson lévő irodánkba. 

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság jóvoltából technikai eszközöket, hűtőt, 

mikrohullámú berendezést kaptunk, valamint szakembereket (burkolókat, festőket, 

asztalosokat) biztosított a vezetés a belső épület felújítások végrehajtásához. 

 

A körzeti megbízotti alosztályon a szolgálati gépkocsikra 22 vidéki önkormányzat adott 

üzemanyag támogatást. Emellett ugyancsak a vidéki önkormányzatok támogatásával 

üzemeltettünk 4 szolgálati gépkocsit.  

 

Az elmúlt évek során telepített belvárosi kamerarendszer meghibásodásakor az Önkormányzat 

azonnali hatállyal intézkedett annak javíttatására, így azt hatékonyan működtethettük.  

Szintén a Polgármesteri Hivatalnak köszönhetjük, hogy 2010-ben is 4 bérlakást biztosítottak 

kollégáink részére, ami komoly megtartó erőnek számít. Kidolgozás alatt áll – a Pápai 

Önkormányzattal közösen – egy rendszám-felismerő rendszer bevezetése, valamint 

napirenden szerepel a térfigyelő kamerák számának növelése.  

Beszereztünk három – a veszélyeztetett objektumok védelmét segítő – mobil riasztó 

készüléket, melyeket eredményesen használtunk több alkalommal. 

Fokozott figyelmet fordítottunk mind az új, mind a régi épületrészeink állagmegóvására, 

azonban több helyen az amortizációs javítások nem tűrnek további halasztást. Tartósabb 

megoldást csak az épület külső homlokzatának, héjazatának, nyílászáróinak és 

fűtésrendszerének teljes felújítása jelenthet, amelyhez pályázati segítséget szeretnénk igénybe 

venni a Főkapitányságon keresztül, Pápa Város Önkormányzatával együttműködve. 
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1.5. A járműállomány helyzete 

 

A rendszeresített szolgálati személygépkocsik száma az elmúlt évivel megegyezően 16 volt. 

(A rendszeresített gépjárművek közé tartozik a vidéki önkormányzatok által működtetett 4 

gépkocsi is.) 

 

2010-ben 4 jármű minőségi cseréje került végrehajtásra, így tovább fiatalodott a 

járműparkunk.  

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 kibővítésére.  

 

 

III. rész 

 

A SZAKMAI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE 

 

 

2. BŰNÜGYI SZOLGÁLATI ÁG 

 

2.1. Az ismertté vált bűncselekmények száma, területi megosztása  

 

A Pápai Rendőrkapitányság illetékességi területén 2009-ben 1570 bűncselekmény vált 

ismertté, míg a 2010-es évben 1655 jutott a hatóság tudomására. Ez mintegy 5,1%-os 

növekedést jelent.  

A jogsértésekből Pápa városában 1142 volt, míg a 49 községben 513-at valósítottak meg. 

 

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 (93-79), a közrend elleni (335-299), az 

államigazgatás- igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni (19-12), a személy elleni 

(130-122), valamint a személy elleni erőszakos (154-132) bűncselekmények száma.  

A gazdasági bűncselekmények (30-80) terén jelentős növekedés tapasztalható, enyhébben 

ugyan, de emelkedett a vagyon elleni (900-974) bűncselekmények száma is. A házasság, a 

család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni (63-84) bűncselekmények száma szintén kis 

mértékben nőtt. 

 

Az egyes bűncselekmények adatai:  
Személy elleni bűncselekmények: emberölés és annak kísérlete (4-1). Testi sértés (56-59). 

Személyi szabadság megsértése (12-4), szemérem elleni erőszak (5-1), magánlaksértés (8-7). 

 

A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények: kiskorú 

veszélyeztetése (34-30), tartás elmulasztása (18-57), erőszakos közösülés (2-4), szemérem 

elleni erőszak (5-1) volt. 

 

Közrend elleni bűncselekmények: visszaélés lőfegyverrel, vagy lőszerrel (5-0), garázdaság 

(43-33), magánokirat hamisítás (211-18), visszaélés okirattal (52-28), visszaélés kábítószerrel 

(4-14).  
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Jellemzően a magánokirat-hamisítások száma nőtt meg, mely a hitelezési csalások 

komolyabb, kiterjedt vizsgálatához kapcsolható. Pápa vonzáskörzetében is jelen van a 

kábítószer, elsősorban fogyasztói szinten. A terjesztői hálózat megerősödését gátolja a 

hatóságunk által – általában kétévente – elvégzett titkos információgyűjtő tevékenységet 

követő bűntető-eljárásaink sikere.  

 

A vagyon elleni bűncselekmények az összbűncselekmények 58,8 %-át tették ki. 

(Részletezve megoszlásukat az 1-es és 2-es melléklet tartalmazza.) 

 

A csalások száma jelentősen nőtt, mely a gazdasági válságra vezethető vissza. A szerzői és 

szomszédos jogok megsértése száma csökkent. Ez utóbbi oka egyrészt a bűncselekménynek 

minősülő cselekmények szűkítése, másrészt az ilyen irányú felderítés visszaszorulása.  
 

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

bűnözésben 

 

A gazdasági bűncselekmények az összes bűncselekmény 4,8 %-át tették ki a 2010-es 

évben. Jellemzően hitelsértés, csalás (több esetben Internet segítségével), sikkasztás miatt 

indultak az eljárások. Az ügyek nyomozását és vizsgálatát két képzett, jelentős rutinnal 

rendelkező kolléga végezte. 

Az ügyészségi előírásoknak és elvárásoknak megfelelően a kollégák szakszerűen, precízen 

folytatták tevékenységüket a gazdasági jellegű ügyekben, azonban a precizitás és az ügyek 

bonyolultsága időnként az időszerűség rovására ment, és a nyomozások elhúzódásához 

vezetett. Eredménye viszont, hogy a gazdasági bűncselekmények vonatkozásában egyetlen 

nyomozásnak sem rendelte el a továbbfolytatását a felügyeletet ellátó ügyészség.   

 

Klasszikus értelemben vett szervezett bűnözés területünkre nem jellemző, már 2009-ben 

felszámoltuk a szervezetten rendszeres bűnelkövetésekre szakosodott csoportokat.  

 

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

(156-89 fő). Az alkoholos befolyásoltság rendszerint jelentkezik az indulat jellegű 

cselekményeknél – testi sértés, garázdaság –, kisebb fokban bizonyos vagyon elleni 

jogsértéseknél, színesfémlopásoknál, ital- és vegyesbolt betörések esetén elsősorban 

gátlásoldóként, illetve az elkövetők életviteléből fakadóan, valamint a 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. Időnként előfordul 

egy-egy bódult állapotban történő járművezetés. A látencia e vonatkozásban jelentős, ezért a 

nagyobb volumenű nyílt eljárásokat minden esetben titkos információ-gyűjtő tevékenység 

valamely formája előzi és előzte meg. 

 

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

 

Az ismerté vált elkövetők száma (635-569) kis mértékben csökkent, míg a fiatalkorúak (50-

53) száma szinte azonos a tavalyival. A gyermekkorúak (14-20) aránya majdnem a felével 

nőtt a 2009-es évhez viszonyítva. Figyelemre méltó módon csökkent a büntetett előéletűek 

száma (276-185). A visszaesők aránya így 43,5 %-ról lecsökkent 32,5%-ra. (3. sz. melléklet) 
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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. Amennyiben a körülmények 

indokolták, akkor a gyámhivatallal együttműködve megtaláltuk a módját a gyermek családból 

történő kiemelésének. 

 

Az utazó bűnözők száma (25-25) stagnált a 2010-es évben. Jellemzően trükkös lopásokat, 

csalásokat követtek el területünkön idősebbek sérelmére, majd az elkövetők visszautaztak a 

dél- és kelet magyarországi területekre. Az idősebb, egyedülálló, elesett emberek sérelmére 

különféle trükkök alkalmazásával 21 esetben valósult meg vagyon elleni bűncselekmény. 

 

2.1.4. Új elkövetési módszerek 

 

A 2010-es évben csakúgy, mint 2009-ben emelkedett az Interneten keresztül elkövetett 

csalások száma. 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, 

valamint több esetben fordult elő, hogy valamely szervezet nevében akartak segélyt osztani. 

 

 

2.2. A BŰNÜLDÖZŐ TEVÉKENYSÉG JELLEMZÉSE 

 

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

 

Eredményességi mutatóink, mind a megyében, mind országos szinten kiemelkedőek. A 

Főkapitányság eredményességi mutatója 59,52 %, mellyel megyénk a Dunántúlon az első 

helyen áll, országos szinten pedig a negyediken.  

Kapitányságunk eredménye 68,17 % volt, mely a megyénkben a legjobb, országosan pedig 

a hetedik helyet foglaljuk el. Ezt szeretnénk a jövőben is megtartani. (4. sz. melléklet) 

Nem csak az összbűncselekmények vonatkozásában, hanem a kiemelt bűncselekmények 

felderítésében is jók az eredmények.  

 

Célunk az idei évben is az, hogy a nyomozás eredményességében a 60 %-ot meghaladjuk, és 

a kiemelt bűncselekményeket az idei évhez hasonló eredményekkel kezeljük. 

A 2010-es évben központilag a felderítési mutatót nem mérték, azonban helyi szinten 

figyeltünk erre is. Nagyobb sorozat nem maradt felderítetlen. Kiemelt jelentőségű volt a 600 

rendbeli, az ország különböző termálfürdőiben elkövetett lopás sorozat, valamint a 300 körüli 

bűncselekményt kitevő internetes csalás sorozat felderítése. 

 

 

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.  
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A létszámhelyzet romlásával a gépkocsizó szolgálat mellett külön gyalogos szolgálatot 

kiállítani nem tudtunk. A város gyalogos ellenőrzését a gépkocsizó szolgálat állományával 

oldottuk meg.  

Az osztály tekintetében a járőr alosztályon voltak 2010. évben jelentős mozgások, 7 fő 

távozott, és 4 fő érkezett. 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 2010-es évben a 

Határrendészeti és Közbiztonsági Osztály munkatársait.  

 

„Az Ország Közbiztonsága Megszilárdításának Programja” elnevezésű, a leginkább 

veszélyeztetett térségek, települések biztonsági helyzetének javítása érdekében kiadott ORFK 

intézkedési tervben meghatározott feladatok szerint a fokozott ellenőrzéseket heti 1 

alkalommal, esetenként 6-8 fő rendőr igénybevételével hajtottuk végre, kezdetben a napi 

szolgálatos állomány átcsoportosításával, majd túlórakeret felhasználásával. 

Az akciósorozatnak köszönhetően az állampolgárok biztonságérzetét sikerült javítani nem 

csak Pápán, hanem a fokozott rendőri jelenlétet igénylő falvakban is.  

 

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 a kistérség önkormányzatainak 

vezetőivel, a működő polgárőrszervezetekkel és a lakossággal. A városban a kapcsolattartás a 

rendőrkapitány, az osztály- és alosztályvezetők együttműködésével valósult meg az 

önkormányzat képviselőivel.  

 

Negyedévente kerültek megtartásra a Közbiztonsági Egyeztető Fórumok. A fórum keretében a 

polgármesterek, polgárőr vezetők és kisebbségi képviselők előadhatták térségükre vonatkozó, 

a közbiztonság, közlekedés biztonságát javító, véleményező elképzeléseiket. 

A Fórumok keretében született együttműködésnek köszönhetően a Marcalmenti KMB 

csoport, és a Bakonyjákó-Pápakovácsi körzeti megbízottak részére a települési 

önkormányzatok támogatásával kettő, a VMRFK tulajdonát képező szolgálati gépkocsi került 

megjavíttatásra. A járművek üzemanyag költségeit az önkormányzatok lakosságarányosan 

viselik. Az önkormányzati támogatásoknak köszönhetően a körzeti megbízotti alosztály 

járműhelyzete optimális, a 6 szolgálati gépkocsiból 4 járműnek az üzemanyag költségeit az 

önkormányzatok viselik. 

 

Az elmúlt évben az önkormányzatokkal történő jó kapcsolatnak köszönhetően új épületbe 

költözött több körzeti megbízotti irodánk. Vaszaron, Békáson, Egyházaskeszőn, 

Nemesszalókon, Csóton, Pápateszérem és Pápakovácsiban munkatársaink a kor 

követelményeinek megfelelő irodákban teljesítik szolgálataikat. Az irodák állapota jó 

színvonalú, a Főkapitányságtól anyagi ráfordítást nem igényel. Minden irodához az 

önkormányzat Internet vonalat biztosít.  

Amennyiben az irodák robotzsaru összeköttetéssel rendelkeznek, úgy a jövőben 

munkatársaink optimális körülmények között tudják szolgálataikat ellátni, és a lakossági 

igényeknek helyben eleget tenni.  

Az önkormányzati beszámolókat a települési önkormányzatok képviselő testületei 

egyhangúan elfogadták, a képviselők és a polgármesterek pozitívan értékelték a körzeti 

megbízottak tevékenységét. 
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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, szolgálatban 

lévő katonai rendész volt jelen.  

A sebességellenőrző berendezéssel minden hónap első két hetében 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. 

  

Fontos feladatként kezeltük a szeptemberi tanévkezdésen túl az iskolák környékén a gyalogos 

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

feladatba 2010-ben is bevontuk a polgárőröket és a város közterület felügyeletét. 

Rendszeresen segítettük forgalomirányítással a Város területén azokban a csomópontokban a 

járművek közlekedését, melyeket a lakosság is jelzett felénk. 

 

A szolgálatot igyekeztünk úgy szervezni, hogy a közbiztonsági helyzetre tekintettel az érintett 

területeken biztosítsuk a rendőri jelenlétet. Összességében egy átlagos napon egy-egy 

napszakban 8 fő rendőr volt szolgálatban a területünkön. 

2010. év során 71.630 óra közterületi szolgálatot teljesítettünk, 2009. évben 61.365 órát, 

amely 17%-kal több. A nem közterületi órák száma 24 %-kal nőtt. 

A közrendvédelmi szolgálatteljesítés színvonala (szervezettség, reagáló képesség, intézkedési 

aktivitás) jónak mondható. 

 

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 közlekedésrendészeti beosztott igénybevételével. Törekedtünk arra, 

hogy Pápa város belterületén a riasztástól számított legkésőbb 5 percen belül a küldött járőrök 

a helyszínre érkezzenek.  

A végrehajtott rendőri intézkedések és a parancsnoki ellenőrzések tapasztalatai azt 

bizonyították, hogy ezt a feladatot az állomány végre tudta hajtani. Továbbra is alapvető 

követelmény a reagáló képesség jó színvonalú fenntartása. 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.  

Ez az ügyeletesek gyors helyzetfelismerésének és intézkedéseik megtételének volt 

köszönhető. A reagáló képességünkkel kapcsolatosan 2010. évben lakossági panasz nem volt. 

 

3.2.2. Az intézkedési készség és aktivitás színvonala  

 

A 2010. évben az Osztály tevékenysége kiegyensúlyozott eredményeket mutatott az előző 

évhez viszonyítva. Az Osztályon a főbb intézkedési mutatók közül csak az elfogások 

mutatnak 2 %-os csökkenést, a többi mutató különböző mértékben emelkedett.  
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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 

 

2010. évben a korábbi évekhez hasonlóan elsődlegesen a városban több, nagyobb létszámot 

vonzó kulturális rendezvény megtartására került sor. Elmondható, hogy minden évben – 

március hónaptól augusztus végéig – havi egy rendezvény került megtartásra. (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 események szervezőivel a 

végrehajtandó feladatokat egyeztettük. A rendezvények biztonsága megfelelő volt, olyan 

cselekményekre, amelyek a rendezvény rendjét, zavartalan lefolyását megzavarták volna, nem 

került sor. A rendőri intézkedések zömében segítő, forgalomirányító jellegűek voltak.  

 

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 Készenléti Rendőrség állományával, 

alkalmanként pedig a megyei csapatszolgálati század állományával egészítettük ki a helyi 

erőt. 

 

A mérkőzés biztosítások során rendőri intézkedésre 2010-ben az alábbi esetekben került sor: 

2010. március 21-én Új Lombard - Újpest FC labdarúgó mérkőzés biztosítása során 1 fő 

újpesti szurkoló ellen indult büntetőeljárás kábítószerrel való visszaélés bűncselekmény miatt, 

akinél a beléptetés során kábítószergyanús anyagot találtak. 

 

2010. augusztus 20-án Új Lombard - Szombathelyi Haladás FC labdarúgó mérkőzés 

biztosítása során 2 fő vendégszurkolóval szemben került sor rendőri intézkedésre, akik a 

mérkőzést megelőzően egy helyi lakost bántalmaztak egy szórakozóhelyen. A személyek 

ellen garázdaság miatt indult büntetőeljárás. 

 

Összességében elmondható, hogy a rendezvények biztosítása során és a csapatszolgálati 

feladatok teljesítésekor az állomány a tevékenységét fegyelmezetten, az előírásnak 

megfelelően, a kitűzött célok elérésével hajtotta végre. A tevékenység során rendőri 

intézkedés elleni panasz nem volt.   

 

3.3.2. Együttműködés minősége a rendező szervezetekkel 

 

A rendezvények során a rendfenntartásban a város vonatkozásában a közterület felügyelettel 

és a polgárőrséggel, a környező települések vonatkozásában – ahol van – a polgárőrséggel, a 

labdarúgó mérkőzések biztosítása terén pedig a belső biztosítási feladatokat végrehajtó 

vagyonvédelmi szervezettel működtünk együtt.  
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A nagyobb rendezvények előkészítése során a közös megbeszéléseken részt vettek a 

rendezvények szervezői, a rendezésben résztvevő szervezetek képviselői és az érintett 

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

Városgondnokság részéről. 

Szinte valamennyi nagyobb tömeget vonzó rendezvény alkalmával a közbiztonsági és 

közlekedésbiztonsági feladatokat közösen, a Közterület Felügyelettel és a Polgárőrséggel 

hajtottuk végre. Jelentős segítséget kaptunk a Városgondnokságtól a biztosításban és a 

rendfenntartásban. Sportrendezvény biztosítási feladatunk a labdarúgó mérkőzéseken kívül 

nem volt. 

 

3.3.3. Gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvények 

elbírálásának tapasztalatai 

 

A 2010. évben a törvényi változásoknak köszönhetően jelentősen csökkent a Gyülekezési 

törvény hatálya alá tartozó rendezvények száma, mindösszesen 2 ilyen bejelentett 

rendezvényünk volt, míg 2009-ben összesen 22. A rendezvények bejelentése megfelelt a 

jogszabályi előírásoknak. 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.  

 

A baleseti adatok tükrében megállapítható, hogy a Pápai Rendőrkapitányság illetékességi 

területén a közlekedés biztonsága javult az előző évhez viszonyítva. Összességében 91 

személyi sérüléssel járó baleset történt 2010-ben, ami 9-el (9%-al) kevesebb, mint az 

előző évben. 

Sajnálatos azonban, hogy a halálos balesetek száma 7-ről 9-re emelkedett.  

 

A súlyos sérüléssel járó balesetek száma viszont jelentősen csökkent. A 2009-es évhez 

viszonyítva kilenccel kevesebb súlyos sérüléssel járó közlekedési baleset történt, összesen 

18. Ez 33%-os javulást mutat. 

A könnyű sérüléses balesetek esetében 3%-os csökkenés tapasztalható. Összesen 64 

könnyű sérüléssel járó közlekedési baleset történt, amely 2-vel kevesebb a 2009-es évhez 

viszonyítva. 

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

téren jelentős javulást értünk el. 2008-ban 13, 2009-ben 11 volt az ittas okozók száma, mely 

2010-re 5-re csökkent. 

A baleseti okok tekintetében a 2010-es évben megfordult a „megszokott” tendencia. A 

gyorshajtás első helyét átvette az elsőbbségi jog megsértése (29), így a sebesség helytelen 

megválasztása (27) a második helyre szorult. Ezt követi a kanyarodási szabályok megszegése, 

illetve a figyelmetlenség. Az okozók terén nem mutatkozik változás, a személygépkocsiké a 

főszerep. 

 

3.5. A közlekedés biztonságát fokozó intézkedések, a VBB tevékenysége 

 

2010-ben is több alkalommal oktattuk, képeztük az állományt, tevékenyen részt vettünk a 

baleset megelőzési munkában. Nagy segítséget jelentett, hogy függetlenített előadó végzi a 

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

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

közlekedésrendészeti eseményről beszámolunk, illetve a módosító jogszabályokról 

tájékoztattuk a lakosságot. 

A Városi Közlekedési Bizottság 2010-ben is hatékonyan működött. 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). 

A Bizottság munkájának néhány szelete:  

- 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. 

 

3.6. 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 Körzeti Megbízotti 

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 vizsgálata külön embert kívánna, 

azonban ezt jelenleg a megbízott közlekedésrendészeti alosztályvezető végzi. 2010-ben 15 

közigazgatási eljárás indult a témakörben, melyből 11 jogerőssé vált. Három eljárásban 

fellebbeztek, egy esetben bírósági felülvizsgálatra került sor, melynek során új eljárás 

lefolytatására kötelezték hatóságunkat. 

 

 

4. HATÁRRENDÉSZETI SZOLGÁLATI ÁG 

 
4.1. Az Osztály létszámhelyzete, technikai ellátottsága, határrendészeti 

tevékenység 

 

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

működik. Rendszeresített létszáma 20 fő hivatásos (2 tiszt, 18 tiszthelyettes), és egy fő 

közalkalmazott. (Eltérő státuszon azonban ténylegesen a bűnügyi osztályon 2 fő, az őr és 

járőrszolgálati alosztályon 1 fő teljesít szolgálatot, 2 fő GYED-en van.)  

A hiány 4 fő hivatásos főhatárrendész. 

Az osztályvezetői státusz 2010. január 01-jén megüresedett. A beosztásba 2010. március 01-

jén pályázat útján Rácz Gyula r.hdgy. került kinevezésre, azonban év végén ő is távozott. Az 

osztály állományából 1 fő bűnmegelőzési járőrfeladatokat lát el, 1 fő pedig a „k” pontos 

közigazgatási eljárások ügyintézését végzi. 

Az osztály számítástechnikai eszközökkel való ellátottsága jónak mondható, a technikai 

eszközeink jelentős része még volt határőrségi készletekből származik. A határrendészeti 

ellenőrzéshez szükséges technikai eszközökkel rendelkezünk. A szolgálat ellátására 2 

szolgálati gépkocsi áll rendelkezésre.  
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A 2010-es évben folytatódott a Bázisrepülőtéren való határrendészeti ellenőrzés. A 3 db C-17-

es repülőgép teljes üzemben repül. A növekvő afganisztáni műveleti ütem és a humanitárius 

akciók miatt összesen 156 alkalommal nyitottunk ideiglenes határt, mely tevékenység 

során 2412 fő külföldi állampolgár ellenőrzését hajtotta végre 299 fő, 786 órában.  

 

A NATO légibázis vonatkozásában jelentkező külön feladat a repülőtér környezetének és a 

Stratégiai Légiszállítási Képesség projekt kapcsán létrehozott, a MH Pápa Bázisrepülőtéren 

állomásozó Nehéz Légiszállító Ezred (Heavy Airlift Wing – HAW) és NAMA (NATO 

Légiszállító Ügynökség), valamint Boeing személyzete lakókörnyezetének biztosítása. Pápa 

város teljes területe lefedett a Határrendészeti és Közbiztonsági Osztály és a Közrendvédelmi 

és Közlekedésrendészeti Osztály gépkocsizó, és gyalogos útirányaival, így a visszatérő, 

preventív ellenőrzés megoldott.  

Eseti jelzések alapján a tartósan távol levő, „szabadságos” katonák lakókörnyezetének 

ellenőrzésére is kiemelt figyelmet fordítottunk. Napi szinten 1-3 szabadságon lévő külföldi 

katona szálláshelyét ellenőrizte az állomány. Az osztály rendelkezik az illetékességi területen 

élő, bázison szolgálatot teljesítő külföldiek lakcímével, melyet az aktuális változásokkal a 

Katonai Biztonsági Hivatal segítségével folyamatosan frissítünk. 

 

A társhatóságok közül a BÁH, OMMF, Vámhivatal, MGSZH volt segítségünkre velük 

működtünk együtt. Közös akciót 32 alkalommal szerveztünk. A fokozott ellenőrzések 

elsődlegesen a külföldiek jogszerű belföldi tartózkodására irányultak. A BÁH-al 8 

alkalommal ellenőriztünk szálláshelyeket, kereskedelmi egységeket, aminek eredményeként 1 

fő román állampolgár a szankciónak köszönhetően hazaköltözött.  

Mélységi ellenőrzés keretében a megyei szakirányítás kérésére a 8. sz. főútvonalon végeztünk 

ellenőrző tevékenységet 3 fővel 24 órában, mely során 1 fő körözött személy elfogására került 

sor, illetve felfedtünk 1 hamisított forgalmi engedélyt. Emellett több személyt 

szankcionáltunk kisebb fokú szabálysértések miatt. 

 

 

5. AZ IGAZGATÁSRENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG   
 

5.1. A szabálysértési tevékenység 

 

A szabálysértési feljelentések száma (2009.) 2010. évben (1938) 1656 volt, ami 15 %-os 

csökkenést mutat. A feljelentett személyek száma (2141) 1816 fő volt, ami szintén 15 %-os 

csökkenés.  

 

Megállapítható, hogy a kiemelt közlekedési szabálysértések száma 15 %-al csökkent az előző 

évi adatokhoz képest. A nem kiemelt közlekedési szabálysértések esetén 13 %-os visszaesés 

volt tapasztalható. A százalékos megoszlást mutató adatokat befolyásolta a más 

kapitányságoktól és a külső szervektől, hatóságoktól (különösen a helyi közterület-

felügyelettől) érkezett feljelentések adattartalma is, de ezek többnyire nem kiemelt 

közlekedési szabálysértések voltak.  

Összességében a közlekedési szabálysértéseknél a 14 %-os csökkenés realizálódott. 

 

A közrend, közbiztonság elleni szabálysértések számában, már figyelemre méltóbb 

elmozdulás volt tapasztalható, bár a szabálysértési feljelentéseknek csak jelentéktelen 

hányadát tették ki. Ezen szabálysértések esetén 26 %-os csökkenés említhető. Jellemzően a 

személyazonosság igazolásával kapcsolatos szabálysértések, és a közbiztonságra különösen 

veszélyes eszközzel kapcsolatos szabálysértések valósultak meg.  
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A kiemelt közlekedési szabálysértések közül a gépi meghajtású járművet ittasan vezetők 

számánál mintegy 33 %-os csökkenés volt kimutatható. A sebességkorlátozás jelentős 

túllépése esetén is 25 %-os csökkenés történt, azonban a számadatok eleve kicsik, és a 

közigazgatási bírság bevezetése óta ez a szabálysértési alakzat szinte teljesen eltűnt. 

 

5.2. Járművezetéstől eltiltás alakulása 

 

A (2009) 2010. évben ittas vezetés (gépi meghajtású jármű) szabálysértések esetében az 

elbírált ügyeknél (100) 100 %-ban, sebességkorlátozás jelentős túllépése szabálysértéseknél 

(50) 50 %-ban alkalmaztunk járművezetéstől eltiltást. Engedély nélküli vezetés 

szabálysértéseknél (100) 100 %-ban, az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése 

szabálysértés (2) fordulata esetén (25) 50 %-ban alkalmaztunk szintén járművezetéstől 

eltiltást. Közúti közlekedés rendjének megzavarása szabálysértés esetén (51) 78 %-ban éltünk 

ezzel a lehetőséggel. Az eltiltás alkalmazásánál figyelembe vettük a helyi bíróság ezzel 

kapcsolatos gyakorlatát, amely a kifogások elbírálásában nyilvánult meg.  

A járművezetéstől eltiltás intézkedés alkalmazására (2009) 2010. évben (177) 152 esetben 

került sor, és ez 14 %-os csökkenést jelentett. 

 

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

 

Illetékességi területünkön (2009-ben 537), 2010-ben 535 fő természetes személy (1425) 1453 

fegyverrel, valamint (2) 2 jogi személy (18) 19 lőfegyverrel rendelkezett.  

Az elmúlt évben (156) 112 lőfegyver tartására irányuló kérelmet nyújtottak be a 

rendőrkapitányság igazgatásrendészeti osztályára ez 29 %-os csökkenés az előző évhez 

képest. Elutasított kérelem 2009-ben 5, 2010-ben nem volt. Gáz-riasztó fegyver viselésére 

(85) 15 esetben kértek engedélyt, flóbert fegyver viselésére az elmúlt évben sem kértek 

engedélyt (bejelentett összesen 24 db van). 

 

A fegyverekkel és engedélyekkel kapcsolatos további tevékenységünk során (131) 188 

esetben orvosi érvényesség lejárta miatt, (70) 40 esetben fegyver eladás miatt, (57) 94 esetben 

fegyvertartási engedély megújítása miatt végeztük el a szükséges bejegyzéseket és egyéb 

adminisztrációs feladatokat. 

 

A közrendvédelmi állomány minden év elején összeállított névvel és lakcímmel ellátott lista 

alapján végzi a lőfegyverrel rendelkezők ellenőrzését. 

Az ellenőrzések ütemét a Körzeti Megbízotti Alosztály vezetője közvetlenül irányítja, 

szervezi. Az elvégzett ellenőrzések 72 órán belül az Igazgatásrendészeti Osztály felé 

továbbításra kerülnek. A kollégák (536) 507 esetben ellenőriztek, ebből (170) 171 új kérelem 

vagy megújítási kérelem végett történt. 

 

A társas vadászatok ellenőrzését – az ügyintézési feladatok adminisztrációs terhei miatt – a 

Körzeti Megbízotti Alosztály állománya végezte (20) 35 alkalommal. 

 

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

engedélyezés (Ld. 6. sz. melléklet) 

 

A személy- és vagyonvédelmi területen (2009) 2010. évben (17) 20 társas vállalkozást, 

(235) 210 egyéni vállalkozást tartottunk nyilván. A társas vállalkozások közül (2) 3 társas 

vállalkozás magánnyomozói tevékenységi engedéllyel is rendelkezett. 



 14 

Az érvényes személy- és vagyonőr igazolvánnyal rendelkezők száma (785) 733 fő. 

Magánnyomozó igazolvánnyal (4) 4 fő, biztonságtechnikai szerelő igazolvánnyal (5) 6 fő 

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

Biztonságtechnikai tervező szerelő és mechanikai vagyonvédelmi tervező szerelő igazolványt 

nem adtunk ki. 

 
IV. rész 

 

PREVENCIÓ, KOMMUNIKÁCIÓ 

 

6. PREVENCIÓS TEVÉKENYSÉG 

 

6.1. Gyermek- és ifjúságvédelem 

 

Az Egyesített Szociális Intézmény Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálatával napi munkakapcsolatban állunk. Együttműködési területünk elsősorban az 

információcsere, a védelembe vételi eljárásokhoz adatszolgáltatás, továbbá 

esetmegbeszéléseken való közreműködés.  

 

Mindezekre a már hagyományos gyermekvédelmi jelzőrendszeri szerepünk keretében került 

sor. A folyamatban lévő eljárások száma, a családokban felmerülő legkülönfélébb problémák 

szükségessé tették a konkrét ügyektől független folyamatos kapcsolattartást.  

 

2009. év végén kezdeményeztük a Család-, Gyermek-, és Ifjúságvédelmi Egyeztető Fórum 

létrehozását, melynek tagszervezetei kapitányságunkon kívül a városi gyámhivatal, a 

gondozási központ (családsegítő és gyermekjóléti szolgálat), a pártfogó felügyelői szolgálat és 

a Baptista Szeretetszolgálat. E konzultatív testület kéthavonta ülésezik, célja az 

információcsere, az aktuális problémák gyors, hatékony megoldása az együttműködést 

nehezítő körülmények kiküszöbölése. Az ülésekről minden esetben emlékeztető készül. 

 

6.2. A családon belüli erőszak helyzete, áldozatvédelem 

 

Az elmúlt évek tapasztalataival összhangban – a tartás elmulasztását nem számítva – 

leggyakrabban a kiskorú veszélyeztetése (15) és a testi sértés (15) bűncselekményén keresztül 

valósult meg. Az eljárások negyedét kezdeményezte rendőr, ami azt mutatja, hogy a jelenség 

visszaszorítására tett erőfeszítések oroszlánrészét kapitányságunk fejtette ki. A gyámhivatal 

részesedése a feljelentésekből ugyanennyi, azonban ezek 50 %-a nem bizonyult 

megalapozottnak, a feljelentés elutasítását vagy a nyomozás megszüntetését vonták maguk 

után.  

 

Az eljárások szintén további egynegyedét maguk a sértettek kezdeményezték, ami jól mutatja 

e jelenség hajlamát a látenciára, ezen csak kevéssé javítottak a deliktumokkal szembesülő 

hozzátartozók, akik mindössze 3 esetben jeleztek kapitányságunk felé. Ugyanennyi (3) ügy 

elindítója volt a családsegítő szolgálat, míg 1-1 esetben orvos kezdeményezte, illetőleg 

ügyészség rendelte el azt. 

 

A leggyakoribb elkövetési magatartás a bántalmazás, amelyen belül gyakori az 

eszközhasználat, így különösen a késsel történő szúrás (3) eset. A verbális elkövetés a 

zaklatásokra jellemző, azonban sokszor csak a vizsgálat során derült ki, hogy az nem 

rendszeres vagy tartalmánál fogva nem alkalmas bűncselekmény megállapítására. 
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Hat fő előállítását követően őrizetbe vételre három ügyben került sor, melyek közül két 

esetben rendelt el a bíróság előzetes letartóztatást. Érdekes, hogy mindkét esetben nővel 

szemben rendelték el a kényszerintézkedést. 

 

Az áldozatvédelmi szolgáltatásokhoz hozzájuttatott ügyfeleink száma stagnáló 

bűncselekményszám mellett folyamatosan nőtt, a sértettek iránti érzékenységünk javult. 

 

Áldozatvédelmi tevékenységünkben 2010-ben is meghatározó volt a határrendészeti és 

közbiztonsági osztály állományába tartozó Kozmáné Pőcze Zsuzsanna r. zászlós asszony 

közreműködése, aki nem csak prevenciós céllal kereste fel a pápai idős személyeket, hanem a 

trükkös lopások áldozatait közvetlenül a bűncselekmény elkövetését követően is. Sok 

segítséget adott a kérelmek benyújtásához, mivel a nyomtatványokat a sértettek önállóan nem 

tudták volna kitölteni. 

 

6.3. Megelőző vagyonvédelem 

 

A kapitányság vezetője 2010 nyarán – felismerve a Pápán kialakult helyzet tarthatatlanságát – 

utasítást adott az idős személyek sérelmére elkövetett trükkös lopások és a házalással 

elkövetett csalások ismételt fókuszpontba állítására egy minden eddiginél részletesebb és a 

közelmúlt pápai bűncselekményeit elemző információs anyag összeállításán keresztül. A 

tájékoztató új eleme volt az a színes melléklet, amely piktogram szerűen hívta fel a figyelmet 

a veszélyre, és amelyet az idős személy lakása bejárati ajtajának belső oldalára szántunk, hogy 

minden ajtónyitásnál a szeme elé tolakodjék. A kiadvány minden egyes példányát 

kapitányságunk bűnmegelőzéssel foglalkozó járőre juttatta el a címzettekhez. 

A terjesztést egy a Pápa Városi Televízióban, a Pápa és Vidéke című hetilapban, továbbá a 

Napló című napilapban harangoztuk be. Ez utóbbi médium a témát elég fontosnak tartotta 

ahhoz, hogy ne csak a kistérségi mutációban jelenjen meg, és hogy terjedelmi korlátok nélkül, 

mélységében dolgozza fel az újságíró. Ennek eredményeként a pápai nyugdíjasok egy részét 

már felkészítették a megjelent hírek arról, hogy munkatársnőnk fel fogja a lakásán keresni. 

Ezt komoly sikerként könyvelhetjük el. 

 

A Katonai Biztonsági Hivatallal fenntartott együttműködés keretében azoknak a katonáknak a 

bérelt ingatlanjait is visszatérően ellenőriztük, akik szabadságra utaztak. 

 

6.4 A baleset-megelőzési tevékenység tapasztalatai, programjai 

 

A Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskolában harmadik éve folyó biztonságos 

közlekedésre nevelő iskola program oktatását a 2009/2010-es tanévben négy osztállyal 

végigvittük, míg a 2010/2011-es tanévben immár öt osztályban folytattuk. Ez havi 

rendszerességű találkozást jelent a gyermekekkel. A folyamatosan végzett munka immár 

meghozta első gyümölcseit, egyre több olyan tanulónk van, akik korosztályukat messze 

meghaladó ismeretekkel rendelkeznek. 2010. május 25-én a Kerékpáros Iskola Kupa megyei 

fordulójában vettünk részt negyedik osztályosokból összeállított 6 fős csapattal. 2010. május 

28-án pedig a Budapesten megrendezett Pindúr Pandúr vetélkedőre kísértünk fel első 

osztályosból álló 8 fős csapatot. 

2010. szeptember 22-én az „Európai Autómentes nap” rendezvényeinek keretében a pápai 

vasútállomáson közlekedésbiztonsági vetélkedőt rendeztünk a MÁV Zrt. dolgozóival közösen 

az általános- és középiskolások számára. A rendezvénybe fogyatékkal élő diákokat is 

bevontunk. 
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2010. októberében összeállítottunk egy négy A/4-es oldal terjedelmű, és két A/4-es oldalnyi 

grafikon- és fotómellékletet tartalmazó tájékoztatót, amely nemzetközi kitekintést is adva az 

országos és a megyei adatok elemzésén keresztül a legégetőbb pápai közlekedési problémákat 

mutatja be. Ezeket az egyenruhás állomány kézből kézbe adja át olyan járművezetőknek, 

akiket közúti közlekedési ellenőrzés során figyelmeztetésben részesítettek, vagy akiknél 

mindent rendben találtak. 

Immár többéves hagyomány a Homokbödögei Általános Iskola nyári táborában való 

részvételünk is. 

 

6.5. Kommunikációs tevékenység 

 

Kapitányságunk 2010. január 7-én és február 11-én sajtótájékoztatókat tartott. Az első 

esetében három ügy sikeres nyomozásáról számoltunk be, míg a másodikon a 2008. december 

29-én kezdődött rablássorozat tettesének felderítéséről, illetőleg az ügy tapasztalatairól 

tájékoztattuk a közvéleményt. 

 

2010. április 7-én a Pápai Vasútállomáson a MÁV Zrt. több vezetőjének, valamint Pápa város 

polgármesterének részvételével rendőrségi iroda átadására került sor. A ceremóniáról a helyi 

médiumokon kívül a Hír TV is beszámolt. 

Az eredményes nyomozásokról, az aktuális veszélyekről, tevékenységeinkről folyamatosan 

tudósít ott a helyi és megyei média. 

 

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.  

 

 

VI. rész 

 

ÖSSZEGZÉS 

 

Elmondhatjuk, hogy 2010-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 bűnmegelőzésre, a bűnözés elleni 

következetes fellépésre, a közlekedésbiztonság és a közbiztonság javítására.  

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

fegyelmezettség, a meggyőző szakmai teljesítmények jellemezték.  
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A kiemelkedő teljesítményeket a város vezetése is elismeri, így Pápa Város Év Rendőre címet 

kapott Kutseráné Szalai Viktória r.őrgy. engedélyügyi főelőadó.   

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 2011. ÉVRE VONATKOZÓ TERVEINK 

 

 A bűnügyi tevékenység eredményességének megőrzése 

 

Az elmúlt év sikereire büszkék lehetünk. Megyei és országos szinten egyaránt elismertséget 

vívott ki a Pápai Rendőrkapitányság. Eredményeink megőrzése csak komoly erőfeszítések 

árán lesz lehetséges. A társadalomra fokozottan veszélyes, 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 „iskola rendőre” 

programot tovább kell folytatni, a gyermekek felvilágosítását bővíteni szükséges. 

 

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 évről évre közösek. A bűnözés okainak csökkentése hatékony megelőzési módszer 

lehet, ennek kulcsa az önkormányzatok és a rendőrség kezében van. Önök is közvetlenül 

érzékelik az állampolgárok mindennapi félelmét, bizonytalanságát, az ezekből fakadó 

igényeket. E közvetlen kapcsolatra tekintettel kérem, hogy a jövőben is együttes erővel 

indítsuk el a helyi adottságoknak legmegfelelőbb prevenciós programokat. 

  

Minden igyekezetünkkel azon leszünk, hogy feladatainkat az Önök, így elsősorban a 

város lakosságának érdekében és megelégedésére végezzük. Ehhez segítséget nyújthat és 

a közös gondolkodás formális keretét megadhatja a városi Bűnmegelőzési és 

Közbiztonsági Tanácsadó Testület tevékenységének aktualizálása, újragondolása. 

 

A kapitányság vezetése és személyi állománya nevében köszönöm eddigi támogatásukat.  

 

Pápa, 2011. március 29. 

 

     Tisztelettel: 

   

 SZAPPAN CSABA r. alezredes 

                   mb. kapitányságvezető 
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Mellékletek 
 

Bűncselekmények megoszlása főbb fejezetenként 1. sz. melléklet 

 

 2009. év 2010. év 

Személy elleni bűncselekmények 130 122 

Házasság család  és ifjúság, nemi erk.ell.bcs. 63 84 

Közrend elleni bűncselekmények 335 299 

Gazdasági bűncselekmények 30 80 

Vagyon elleni bűncselekmények 900 974 

Államigazgatási és közélet tiszt. elleni bcs.  19 12 

Összes bűncselekmény 1570 1655 

 

A bűncselekmények egyes kategóriának megoszlása 2. sz. melléklet 

 

Megnevezés 2009. év 2010. év 

Szándékos testi sértés 56 59 

Kényszerítés 0 0 

Erőszakos közösülés 2 1 

Lopás 502 506 

Betöréses lopás 164 138 

Sikkasztás 9 9 

Csalás 88 168 

Magánlaksértés 8 7 

Garázdaság 43 33 

Önbíráskodás 3 2 

Rablás 16 11 

Kifosztás 0 4 

Zsarolás 0 2 
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A felderített elkövetők száma és megoszlása                                                 3. sz. melléklet 

Életkor szerint 2009. év 2010. év 

Ismertté vált elkövetők 635 569 

ebből – gyermekkorú 14 20 

          - fiatalkorú 50 53 

Előélet szerint 

Büntetett előéletű 276 185 

 

Az eredményességi mutatók alakulása                                                          4. sz. melléklet 

 2009. év 2010. év  

Nyomozás eredményesség 62,67 68,2 

 

Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti állomány főbb tevékenysége        5. sz. melléklet 

 2009. év 2010. év 

Elfogás 199 196 

Előállítás 345 349 

Biztonsági intézkedés 131 190 

Helyszíni bírság (fő) 4210 4320 

Helyszíni bírság (100 Ft) 160481 197660 

Szonda 7149 7758 

Pozitív szonda 553 675 

Szabálysértési feljelentés 2107 2974 

Büntető feljelentés 218 229 

Közt. fő. 6321 7483 

Közt. óra 61365 71630 

Nem k.fő 2626 3171 

Nem k.óra 23706 29339 
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A Határrendészeti és Közbiztonsági állomány főbb tevékenysége         

 

HKO 2009. év  2010. év 

Elfogás 17 26 

Előállítás 34 38 

Biztonsági intézkedés 26 37 

Helyszíni bírság (fő) 625 857 

Helyszíni bírság (100 Ft) 54757 90040 

Szonda 596 695 

Pozitív szonda 63 190 

Szabálysértési feljelentés 188 251 

Büntető feljelentés 4 12 

Tartózkodási hely megállapítása 161 442 

Közt. fő 1542 1518 

Közt. óra 17640 13572 

Nem közt. fő 420 650 

Nem közt. óra 3780 5215 

 

 

 

Engedélyügy                      6. sz. melléklet 

 

ENGEDÉLYÜGY 

Vizsgált időszak (ügyintézés): 2009. év 2010. év 

Fegyver (vadászat, sport célú) 

engedélyesek száma (érvényes) 539 535 

fegyverek száma (érvényes) 1443 1453 

új kérelmek száma (beadott) 156 112 

új kérelmezett fegyverek száma 185 112 

Sörétes 63 41 

Golyós 75 65 

Kisgolyós 17 5 

Marok 1 1 
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Személy- és vagyonőr – vagyonvédelmi ügyintézés 

Vagyonőri igazolvány érvényes 785 733 

Magánnyomozói igazolvány érvényes 4 4 

Biztonságtechnikai szerelő igazolvány érvényes  5 6 

Mechanikai szerelő igazolvány érvényes 1 1 

Biztonságtechnikai tervező-szerelő igazolvány érvényes 0 0 

Mechanikai tervező szerelő igazolvány érvényes 0 0 

Vagyonőri társas vállalkozás érvényes 17 20 

Egyéni vállalkozó érvényes 235 210 

Mellékbüntetés (átvezetés) 

Bejegyzések értesítések: 139 128 

 

 

 


