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I. 

BEVEZETÉS 
 

A Pápai Rendőrkapitányság a 2013. évre tervezett, valamint az év közben felmerült váratlan 

feladatait fegyelmezetten, magas szakmai színvonalon hajtotta végre. Legfontosabb céljaink 

teljesültek, kapitányságunk törvényes keretek közötti működése megfelelt az európai 

rendőrségekkel szemben támasztott elvárásoknak. Szervezetünk törekedett a rendőrség 

tekintélyének megtartására, a társadalmi elfogadottságra, ami által a polgárok bizalmát 

megőriztük.  

Kiemelt célként szerepeltettük a bűncselekmények visszaszorítását, a közbiztonság 

javítását, a közterületek és a nyilvános helyek rendjének fenntartását, az állampolgárok 

biztonságának szavatolását. Ezzel kapcsolatosan legfőbb feladatunk a bűnmegelőzés, a 

bűnelkövetők mielőbbi igazságszolgáltatás elé állítása, a normakövető magatartások erősítése 

volt. Széleskörű társadalmi koordináció megszervezésével igyekeztünk a lakosság igényét 

minél jobban megismerni, s azt munkánk során kamatoztatni. Hangsúlyt fektettünk az új 

jogszabályok megismertetésére, valamint állományunk konfliktuskezelő képességének 

fejlesztésére. Folytattuk munkatársaink schengeni ismereteinek továbbfejlesztését, a mélységi 

migrációs háló működtetését.  

Társszerveinkkel, a közterület felügyelőkkel és civil stratégiai partnerünkkel, a polgárőr 

szervezetekkel tovább folytattuk a közös szolgálatokat, végrehajtottuk az együttműködési 

megállapodásokban leírtakat. Tevékenységünkkel erősítettük a schengeni egyezményben 

foglaltak megvalósulását is.  

 

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Stratégiájában megfogalmazottaknak megfelelve, 

személyi állományunk bevonásával, magas színvonalú rendőri munka biztosításával 

illetékességi területünkön sikerült kivívnunk a lakosság többségének elégedettségét. 

 

 

II. 

A PÁPAI JÁRÁS KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE 
 

 

1. A BŰNÜGYI HELYZET ÉS A BŰNÜLDÖZŐ MUNKA BEMUTATÁSA 

Kapitányságunk illetékességi területén a regisztrált bűncselekmények számában – az elmúlt öt 

év adatait vizsgálva – 2009-től 2012-ig folyamatos növekedés következett be, majd a 2013-as 

évben drasztikus csökkenést tapasztaltunk. A 2013. évi adat még a 2009. évi adathoz képest is 

csökkenést mutat. Részben a közbiztonsággal összefüggő állapotok javulása, részben a 

jogszabály változás nyomán életbe lépő értékhatár növekedések okozták a csökkenést. Az 

értékelt esztendőben illetékességi területünkön regisztrált bűncselekmények száma (elkövetés 

helye szerint) 2135/1311
1
 volt. 

 

A Pápai Rendőrkapitányság illetékességi területén 2013-ban 58.930 lakosra 1311 

bűncselekmény jutott, 100 ezer lakosra vetítve 2224,67, amely megfelel a 2013-as megyei 

átlagnak. Az előző évben (2012-ben) 3625,9 bűncselekmény jutott 100 ezer lakosra. 

A bűncselekmények többsége, 1592/921 Pápa városában történt, a községekben 

elkövetettek száma 543/390.  

                                                 
1
 Első szám 2012. évre, a második szám 2013. évre vonatkozik. 
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A környező falvak közül Egyházaskeszőn (21), Mezőlakon (20), Nemesszalókon (17), 

Takácsiban (54) a bűncselekmények gyakorisága jóval meghaladta az egy településre jutó (8) 

átlagot
2
, a települések mintegy 60 %-ánál a jogsértések az átlag alatt maradtak.  

 

Az összes büntetőeljárásra vonatkozóan a nyomozás eredményességi mutató az elmúlt 

három évben pár százalékkal emelkedett, 2011-ben 62,6 %, míg 2012-ben 64,8 % volt. A 

2013-as évben 66,5% az eredményességi mutató. (1. sz. melléklet) 

 

A közterületen elkövetett bűncselekmények az elmúlt három évben folyamatos csökkenést 

mutattak, 2013-ban 333/302 volt ezek száma. Ezen bűncselekmények nyomozás 

eredményességi mutatója (51,22/69,59%), viszont jelentősen nőtt 2013-ban.  

 

Hasonlóképpen az elmúlt három évben folyamatosan csökkent a közterületen elkövetett 

kiemelt bűncselekmények száma is (243/212), amelyek nyomozás eredményességi mutatója 

mintegy 20 %-kal nőtt (39,095/59,906 %).  

 

A vádemelések aránya a befejezett nyomozásokhoz viszonyítva növekedést mutat. Míg 2012-

ben csaknem 32 % volt, addig 2013-ban közel 40 %.  

 

Az előző évhez képest a bíróság elé állítások számában jelentős változás történt, hiszen – 50-

ről 65-re – nőtt az így befejezett ügyek száma.  

 

A bűnözés struktúrájában, az alkalmazott módszerekben alapvető változások nem 

következtek be, ugyanakkor nemcsak városunk illetékességi területén, hanem Veszprém 

megye, illetve más megyék területén lakásbetörés-sorozat volt tapasztalható. A kvalifikált, 

megfelelő előkészítő munkákra sem rest bűnözők felderítése csak a megyék közti, illetve 

megyénken belül több kapitányság összehangolt munkájával lehetett eredményes. Ezen a 

területen értünk el sikereket, de a bűnözői kör teljes felderítése még ebben az évben is ad 

munkát több nyomozó szervnek.  

 

Az internet felhasználásával elkövetett üzletszerű csalások továbbra is jellemzőek. A 

felderítést nagyban nehezíti, hogy ezeket az ügyeket országszerte számos kapitányság egyedi 

tulajdon elleni szabálysértésként kezeli és a szabálysértési eljárás nem nyújt lehetőséget a 

szükséges adatszerzések elvégzésére, amely nélkül a felderítés lehetetlen. 

 

A vagyon elleni bűncselekmények nyomozásainál nehezítő körülményként merült fel, hogy 

az elkövetőknek többnyire nincs semmiféle lefoglalható értéke, esetükben szinte semmi esélye 

a kármegtérülésnek. Változatlanul problémának érezzük, hogy továbbra is szinte bárki alapíthat 

gazdasági társaságot, a büntetett előélet nem kizáró ok, még akkor sem, ha az illetőnek 

korábban hasonló ügyei voltak. Felszámolás alatt álló cég képviselője – a felszámolás lezárulta 

előtt – létrehozhat ugyanolyan tevékenységi körrel másik gazdasági társaságot. A károsultak 

érdekeit szolgálta, hogy ahol lehetőség volt rá, igazolást adtunk ki az Áldozatsegítő Szolgálat 

felé. Az esetek nagy részében a rászorultak meg is kapták az anyagi segítséget. 

 

A kiemelten kezelt bűncselekmények felderítését és bizonyítását hátráltató körülmények 

közül a legjelentősebb, hogy a lakásbetöréseket zömmel utazó bűnözők követték el, akikről 

nem rendelkezünk információkkal. A helyszínek általában rendkívül nyomszegények, a 

betörések többségét olyan napszakban követik el, amikor a lakásokban senki nem tartózkodik, 

                                                 
2
 Az egy településre jutó bűncselekményi átlagot 49 község vonatkozásában vizsgáltuk. Pápa város adatai ebbe 

nem számítottuk bele. 
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így a tanúkutatások is rendre eredménytelenek. Tapasztalati tény, hogy nagy segítséget 

nyújthatna a nyomozáshoz, ha rendelkeznénk olyan minimális információkkal, amelyek egy 

része – a város átmenő forgalmát rögzítő – kamerafelvételekkel birtokunkba kerülhetne.  

 

A kiemelt ügyek tekintetében említést érdemelnek a következők: 

 Egy pápai kötődésű bűnöző csoport tagjai betörési cselekményeiket jobbára 2012. év 

végén követték el Pápán, illetve néhány közeli kistelepülésen. A legjelentősebb 

bűncselekmény egy ismert pápai vállalkozó belvárosi családi háza sérelmére történt. A 

köznyugalom szempontjából nem elhanyagolható, hogy több tízmilliós értékeket vittek el. 

A tetteseket – általunk kezdeményezett, de több rendőri szerv részvételével zajló – 

szervezett akció keretében sikerült elfogni, amikor külföldről hazafelé tartottak.  

 

 A megújult Fő téren tartotta félelemben fiatalok egy csoportját a náluk fizikai 

erőfölényben lévő ismert bűnöző férfi, aki olyan erőszakos magatartással szerezte meg a 

sértettek mobiltelefonjait, amely alkalmas volt komoly és valós félelem keltésére. 

 

 Továbbra is találkoztunk olyan bűnöző csoporttal, akik magukat az E.ON 

munkatársainak tüntették fel, s így az ország több városát érintően követtek el lopásokat. 

A gyanúsítottak Pápán, Balatonalmádiban, Ajkán, Várpalotán, Szombathelyen, 

Nyíregyházán, Debrecenben, Budapesten is követtek el bűncselekményt.  

  

 Jellemző volt az internetes üzletkötések körében a csalás elkövetése, hiszen gyakran az 

eladásra hirdetett elektronikai cikkekért kisebb-nagyobb összegeket felvettek, viszont a 

termékeket nem küldték el a megrendelőknek. Országos bűncselekmény-sorozatban kellett 

eljárnunk.  

 

 Az autóbusz pályaudvaron két rivális bűnözői kör tagjai szólalkoztak össze, majd 

bántalmazták egymást. Az elkövetőket felderítettük, előzetes letartóztatásban több hónapot 

töltöttek el. Cselekményükhöz egy közbiztonságra veszélyes eszközt „vipera” is használtak. 

A sértettek súlyos sérüléseket szenvedetek. 

 

 

2. TULAJDON ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSEK 

Az elzárással is sújtható szabálysértések feldolgozását közvetlenül a Közrendvédelmi 

Osztályvezető alárendeltségében működő 2 fő hivatásos rendőrből álló csoportot képezi. 

Elzárással is sújtható szabálysértés miatt a 2013. évben összesen 585 szabálysértési eljárás 

indult. Ebből 530 eljárás volt tulajdon elleni szabálysértés és 55 egyéb, elzárással sújtható 

szabálysértés (3. sz. melléklet). 

 

A Pápai Rendőrkapitányság járőrei ilyen szabálysértések elkövetése miatt 153 fővel szemben 

szabtak ki helyszíni bírságot, 2.977.000 Ft összegben. Tulajdonelleni szabálysértésnél 

helyszíni bírságot csak kellő körültekintéssel alkalmaztunk, elsősorban csekély súlyú lopási kár 

esetében. 

 

A tulajdon elleni szabálysértések körébe tartozó lopás miatt 2013. évben 314 esetben indult 

eljárás, ebből 85 bolti lopás, 27 falopás, 14 egyéb terménylopás (gyümölcs, burgonya, 

kukorica, dió, virág) volt. A többi tulajdon elleni szabálysértési eljárás sikkasztás, csalás, 

szándékos rongálás, orgazdaság és jogtalan elsajátítás miatt indult. 
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Tulajdon elleni szabálysértések 2013-ban a következőképpen alakultak: 

 

lopás 314 

sikkasztás 11 

jogtalan elsajátítás 29 

orgazdaság 4 

készpénz helyettesítő eszk. visszaélés 4 

csalás 70 

szándékos rongálás 96 

idegen, nem gépi j. elvétele 2 

összesen 530 

 

Az országos rendőr-főkapitányi döntés értelmében, előtérbe helyeztük – a szabálysértő őrizetbe 

vétele mellet – a gyorsított eljárásokat. Sajnos, a Pápai Járásbíróság leterheltségéből adódóan 

az őrizetbe vett személyeket többször kellett szabadítanunk, velük szemben a gyorsított eljárást 

nem tudták lefolytatni.  

 

 

3. KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI HELYZET  

A közlekedés biztonsága hasonló képet mutat, mint korábban. Összesen 87 személyi sérüléssel 

járó baleset történt, ez számszakilag azonos az előző évben bekövetkezettekkel. A sérüléses 

baleseteken beüli arányok azonban romlottak, a súlyos sérüléssel járó balesetek száma nőtt 

(19/28)
3
, a könnyű sérüléses balesetek csökkentek (66/52). Kettőről hétre nőtt a közlekedési 

balesetben meghaltak száma. Az eseteket a megelőzhetőség szempontjából is megvizsgáltuk, 

megállapítottuk, hogy a legkörültekintőbb helytállásunk ellenére is előfordulhatnak ilyenek. 

Nagy hangsúlyt fektettünk az ittas járművezetők forgalomból történő kiszűrésére, amelynek 

eredménye, hogy az ittasan okozott közlekedési balesetek száma 45 %-kal csökkent, 6 

ilyen esettel találkoztunk.  
 

A baleseti okok nem változtak, a gyorshajtás volt az első helyen, ezt követte az elsőbbségi jog 

be nem tartása, valamint a kanyarodási szabályok megszegése. A legtöbb balesetet a 

személygépkocsik okozták. Sebességellenőrzéseink az említett gyorshajtás miatti balesetek 

kockázatának csökkentését szolgálták. A közlekedési balesetek területileg megoszlottak, 

baleseti gócpontok nincsenek, azonnali beavatkozást igényelő – közlekedésbiztonsági 

szempontból – veszélyes útkereszteződés, csomópont nincs.  

 

A közlekedésrendészeti osztályon a vizsgálati munkát egy fő végzi, akadályoztatása esetén az 

egyik balesethelyszínelő kolléganő helyettesíti. Az elrendelt nyomozások száma nőtt a 

korábbi évhez képest (81/111). A bíróság elé állítások száma az előző évivel azonos (35/35). A 

89 befejezett ügyből 3 bűnügyben nem sikerült az elkövetőket beazonosítani. Az eljárások 61 

%-át vádemelési, illetve bíróság elé állítási javaslattal fejeztük be. 

 

A balesetek számának visszaszorítása érdekében rendszeresek voltak a fokozott közlekedési 

ellenőrzések. Elmúlt évben is kiemelt feladatként kezeltük a szeptemberi tanévkezdésen túl az 

iskolák környékén a gyalogos és járműforgalom segítését a tanítás kezdetének és befejezésének 

időszakában. A tanév során visszatérően ellenőriztünk az iskolák környékén, amelyekbe 

bevontuk a polgárőröket és a városi közterület felügyelőket. Rendszeresen segítettük 

                                                 
3
 Első szám 2012. évre, a második szám 2013. évre vonatkozik 
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forgalomirányítással a város azon csomópontjaiban a járművek közlekedését, amelyeket a 

lakosság is jelzett felénk. Szolgálatszervezéssel igyekeztünk oly módon biztosítani a rendőri 

jelenlétet, hogy az a közbiztonsági és a közlekedésbiztonsági kihívásoknak is megfeleljen.  

 

A Pápai Városi Televízióban az összes jelentős közlekedésrendészeti eseményről, baleseti 

statisztikai adatokról beszámoltunk, illetve a módosító jogszabályokról tájékoztattuk a 

lakosságot. A Városi Baleset-megelőzési Bizottság tagjaival történő együttműködésünk során 

az aktuális közlekedési problémákat tárgyaltuk meg. 

 

4. HATÁRRENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG  

A társhatóságok közül a migráció visszaszorítása érdekében a Bevándorlási és Állampolgársági 

Hivatal, egyéb közbiztonságot érintő intézkedéseinknél a Nemzeti Adó és Vámhivatal helyi 

kirendeltsége, a pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség, a Pápai Járási Hivatal, Pápa Város 

Önkormányzatának Hivatala és a Polgárőrség volt segítségünkre, velük működtünk együtt. 

Közös akciót 36 alkalommal szerveztünk. A fokozott ellenőrzések elsődlegesen a külföldiek 

jogszerű belföldi tartózkodására irányultak. A BÁH-hal az év során összesen 6 alkalommal 

ellenőriztünk szálláshelyeket, kereskedelmi egységeket, román állampolgárokat. Pápa 

városában, illetve a környező településeken felmértük a külföldiek által lakott szálláshelyeket, s 

azokat a BÁH-hal közösen, koncentráltan ellenőriztük.  

 

A pápai Bázisrepülőtéren folytattuk a határrendészeti ellenőrzéseket. Összesen 143 alkalommal 

hajtottunk végre ideiglenes határnyitást, mintegy 2000 fő magyar és külföldi állampolgár 

ellenőrzését végeztük el. 

 

A Határrendészeti és Közbiztonsági Alosztály által végrehajtott ideiglenes határnyitások 

a következőképpen alakultak az elmúlt években: 

Év Alkalom Fő Különbség 

2009. 31 311 - 

2010. 156 2412 +125/+2101 

2011.  136 2696 -22/+271 

2012. 135 2700 +1/+17 

2013. 143 2002 +8/-698 

 

A NATO légi bázis vonatkozásában jelentkező külön feladat volt a repülőtér környezetének és 

a Stratégiai Légiszállítási Képesség projekt kapcsán létrehozott, a MH Pápa Bázisrepülőtéren 

állomásozó Nehéz Légiszállító Ezred és NAMA (NATO Légiszállító Ügynökség), valamint 

Boeing személyzet lakókörnyezetének biztosítása. Eseti jelzések alapján a tartósan távol levő 

„szabadságos” katonák lakókörnyezetének ellenőrzésére is kiemelt figyelmet fordítottunk.  

 

Mélységi ellenőrzés keretében havonta végeztünk migrációs ellenőrző tevékenységet. 

Információ merült fel arra vonatkozóan, hogy illetékességi területünkön lévő útvonalakat – 

Gic, Nagydém, Lovászpatona térségében – embercsempész személyek használják 

tranzitútvonalként. Az információ ellenőrzése céljából 2013-ban már ennek megfelelően 

alakítottuk a fokozott ellenőrzéseinket és civil figyelőszolgálattal, illetve ezzel párhuzamosan 

egyenruhás reagáló erővel kontrolláltuk az útszakaszt. Az akciók során migrációs felfedés nem 

volt. 
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III. 

 A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEK ÉS AZZAL KAPCSOLATOS 

FELADATOK  
 

1. A KÖZTERÜLETI JELENLÉT MÉRTÉKE, A KÖZRENDVÉDELMI 

SZOLGÁLATTELJESÍTÉS GYAKORLATA 

A Járőr- és Őrszolgálati Alosztály a nap 24 órájában 2 fős gépkocsizó járőrrel ellenőrizte a 

város és az ahhoz közigazgatásilag tartozó települések teljes területét. Szükség szerint gyalogos 

járőri feladatokat láttunk el, illetve kutyás járőrszolgálattal biztosítottuk a közterületi rendet. A 

belváros ellenőrzöttségét a gépkocsizó járőrszolgálat állományával oly módon erősítettük, hogy 

– amennyiben a napi események azt lehetővé tették – szolgálati idejük 50 %-át gyalogosan 

teljesítették. A nyári időszakban a frissen végzett munkatársaink bevonásával a városban 

megerősítettük a kerékpáros járőrszolgálatot. A városlakók szívesen fogadták a kerékpáros 

járőreink megjelenését, akik fiatal koruk ellenére agilisan látták el a feladatot.  

 

A lakosság szubjektív biztonságérzetét – a települési, illetve kistérségi szinten mutatkozó 

igényekre figyelemmel – leginkább javító, a prevenciót előtérbe helyező rendőri 

intézkedések végrehajtására kiadott ORFK intézkedési tervben foglaltakat maradéktalanul 

végrehajtottuk. 

Az ORFK intézkedésben meghatározottak szerint a fokozott ellenőrzéseket heti 1 

alkalommal, esetenként 6-8 fő rendőr igénybevételével hajtottuk végre. Az év során 

ellenőrzéseinkbe lehetőség szerint bevontuk a Készenléti Rendőrség állományát is, így a 

körzeti megbízottak ez irányú leterheltségét csökkentettük. Az akciósorozatnak köszönhetően 

az állampolgárok biztonságérzetét sikerült kedvező szinten tartani nem csak Pápán, hanem a 

fokozott rendőri jelenlétet igénylő falvakban is. Az intézkedési tervnek megfelelően a 

külterületi ingatlanok, tanyák, elnéptelenedő falvakban élők sérelmére elkövetett jogsértéseket 

igyekeztünk megelőzni, ezen belül az időskorúak sérelmére elkövetett erőszakos 

bűncselekmények megelőzésére koncentráltunk. 

 

Az 1.100 km
2
-t meghaladó illetékességi területünkön 19 körzeti megbízotti státuszt 

alakítottunk ki, valamennyi helyet az év során végig betöltötten sikerült tartani. A városban 5 

körzeti megbízott szolgál, ezen kívül az őr- és járőrszolgálati egység szolgálatainak 

nagyobb hányadát itt teljesíti.  

A körzeti megbízottak 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 azonban elenyésző 

érdeklődés volt. Folyamatosan tartották a kapcsolatot az önkormányzatok vezetőivel, a működő 

polgárőrszervezetekkel és a lakossággal. Folyamatosan felkeresték a területükön élő, 65 évnél 

idősebb, vagy egyedülálló személyeket. Az együttműködésben szerepet kaptak az erdészetek, a 

vadásztársaságok, a horgászegyesületek, velük közös szolgálatot láttak el. Végrehajtották 

területükön a vagyonvédelmi tevékenységet végző vagyonőrök, fegyvertartási engedéllyel 

rendelkezők ellenőrzését. Elvégezték a hatáskörükbe tartozó bűnügyek feldolgozását.  

 

A két alkalommal megszervezett Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórumokon a 

polgármestereknek, a polgárőr vezetőknek és a nemzetiségi önkormányzati vezetőknek nyílott 

lehetőségük térségükre vonatkozó, a közbiztonságot és a közlekedés biztonságát érintő 

elképzeléseik felvetésére. A Fórum szervezetrendszerén belül két szakmai munkacsoport is 

megkezdte tevékenységét. 
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A Pápai Járási Hivatalban 2013 áprilisában, majd október és november hónapokban további 7 

helyszínen tartottunk konzultációs fórumot, amelyekre meghívtuk az illetékességi 

területünkhöz tartozó összes település polgármesterét, jegyzőit, az egyházak, az oktatási 

intézmények, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok képviselőit, a polgárőrszervezetek és 

a nemzetiségi önkormányzatok tisztségviselőit. A megbeszéléseken a megjelentek kisebb, 

helyben orvosolható problémákon kívül egyéb, a rendőrség munkáját, a közrendet, 

közbiztonságot negatívan érintő észrevétellel nem éltek.  

 

A közterületi szolgálatot ellátók az év folyamán kiegyensúlyozott, jó színvonalú munkát 

végeztek, amelynek eredményeként az elvárt rendészeti mutatókat akár csak az elmúlt években 

teljesítették (2. sz. melléklet). Emelték az elfogások (+ 3%), az előállítások (+ 11%), a helyszíni 

bírságok (+ 33%), a pozitív szondák (+ 3%), a szabálysértési feljelentések (+ 34%) számát, 

mindez mellett nőtt a közterületen eltöltött órák száma (+ 19%). 

 

A Pápai Rendőrkapitányság illetékességi területén Pápa város és további 49 település található. 

A települések „veszélyeztetettnek nem tekinthető” besorolásúak, mivel az elkövetett 

bűncselekmények, bűncselekmény sorozatok száma, az elkövetések gyakorisága a súlyosabb 

besorolást nem teszi indokolttá. Pápa város Rigó lakótelepi városrészében azonban indokoltnak 

tartottuk a szolgálati óraszám emelését. Egy új körzeti megbízott 2013. 02. 01-jétől kizárólag a 

lakótelep közvetlen környezetéért és a vasútállomás térségének közbiztonságáért felel. Emeltük 

a járőrszolgálatok számát is a térségben, posztos szolgálattal ellenőriztük a lakótelepet, a Gém 

utcát és a Téglagyári út térségét. Közös szolgálatot szerveztünk a polgárőrséggel és a 

katasztrófavédelem munkatársaival, amelynek fő célja az illegális hulladéklerakások 

megelőzése mellett a lakótelepen felhalmozott háztartási hulladék elégetésének megelőzése is 

volt.  

 

Alkalomszerűen végeztünk ellenőrzést a 11-es számú helyi buszjáraton. Ellenőrzésünk célja, 

hogy a tömegközlekedési eszközökön is a társadalmi elvárásoknak megfelelő utazási kultúra 

alakuljon ki, elkerülve a konfliktushelyzeteket. 

 

Pápán egyre inkább számítani kell az idegenforgalom fellendülésére. A korábbi évekhez 

hasonlóan elsődlegesen a városban több, nagyobb létszámot vonzó kulturális rendezvény 

megtartására került sor. Főbb rendezvényeink a március 15-ei ünnepség, az áprilisi Agrár - 

Expo, májusban a városi ballagás, júniusban a Pápai Játékfesztivál, szeptemberben a Pápai Bor 

és Cicege Napok, ősszel pedig az október 23-ai rendezvények, valamint a Márton Napi „Liba” 

napok voltak. Ezek évről-évre megrendezésre kerülő olyan rendezvények, amelyek egyre 

nagyobb vendég látogatottságot hoznak a városnak, s feladatot adnak a rendőrségnek. Az év 

végi ünnepekhez kötődő adventi programok és vásár, majd a szilveszteri Fő téri rendezvények 

szintén nagyobb lakossági jelenléttel zajlottak le, emiatt rendőri biztosításuk sem mellőzhető. A 

rendezvények biztosítására valamennyi esetben alaposan felkészültünk, a szervezőkkel a 

végrehajtandó feladatokat egyeztettük. A rendezvények biztonsága megfelelő volt, azok 

lefolyását rendbontások nem akadályozták. A rendőri intézkedések zömében segítő, 

forgalomirányító jellegűek voltak.  

 

A rendezvények biztosításakor a közterület felügyelettel és a polgárőrséggel, a környező 

települések vonatkozásában – ahol van – a polgárőrséggel, a labdarúgó mérkőzések 

biztosításakor pedig a belső biztosítási feladatokat végrehajtó vagyonvédelmi szervezettel 

működtünk együtt.  
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Összesen 18 esetben biztosítottunk labdarúgó mérkőzést, amelyek közül 2 kiemelt, 2 

fokozott, 14 normál biztonsági kockázatú minősítést kapott. A biztosításokat 8 esetben 

megerősítő erők nélkül hajtottuk végre, 10 alkalommal más rendőri erők is részt vettek a 

biztosításban. A biztosítások során az állomány feladatát fegyelmezetten hajtotta végre, 

rendbontás miatt intézkedést foganatosítani nem kellett. 

A Készenléti Rendőrség állománya kapitányságunk illetékességi területét elsősorban a 

Lombard Pápa labdarúgó mérkőzések alkalmával ellenőrizte, illetve 2013. év I. félévében 9 

egyéb alkalommal is végzett fokozott ellenőrzést területünkön. A II. félévben az ellenőrzésekre 

szinte kizárólag a labdarúgó mérkőzések keretében került sor. Összesen 595 fővel, 4148 órában 

teljesítettek szolgálatot, intézkedéseikben az igazoltatások, valamint a város frekventáltabb 

területeinek közbiztonsági jellegű ellenőrzései kaptak hangsúlyt. 

 

Az értékelt esztendőben 13/6
4
 gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvényünk volt, 

amelynek szervezői a Jobbik Magyarországért Mozgalom Pápai Alapszervezete, a 

Demokratikus Koalíció, a Magyar Szolidaritás Mozgalom mellett a Pápai Hús Szakszervezete 

voltak. Elbírálási gyakorlatunk az előírásoknak megfelelt, bejelentett rendezvény betiltására 

nem intézkedtünk. Rendbontások nem történtek, rendőri intézkedésekre nem került sor. 

 

Kapitányságunk 24 órás ügyeleti szolgálata novemberig működött, ezt követően feladatkörüket 

a Megyei Rendőr-főkapitányságon életre hívott Tevékenység Irányítási Központ átvette. A 

kezdeti nehézségeket leküzdöttük. Jó ütemben haladunk abba az irányba, hogy a több évtizedes 

gyakorlatot felváltó új rendszer nyújtotta lehetőségek meghaladják a régi gyakorlat 

paramétereit, hatékonyan szolgálják az állampolgárok érdekeit, biztosítva legyen az 

igényeknek megfelelő leggyorsabb reagálás. A 112-es hívószámú, egységes segélyhívó 

rendszer első tesztjei megtörténtek. Remélem a pápai járásban nem fog gondot okozni a 

változás. 

 

2. IGAZGATÁSRENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG  

A szabálysértés miatt iktatott eljárások száma (847) mintegy 3 %-kal emelkedett, amely 

900 fő feljelentett személyt érintett. A feljelentettek nagytöbbsége, 839 fő közlekedési 

szabálysértések miatt, csupán 6 %-uk a közrend és közbiztonság elleni szabálysértés miatt állt 

hatóságunk előtt. 

 

A bírságok kiszabásakor az előadók törekedtek az ügyek egyedi elbírálására. Komplexen 

próbálták vizsgálni a szabálysértés elkövetésének ténye mellett az egyéb mentő, illetve 

súlyosbító körülményeket. Figyelmeztetést azon személyek vonatkozásában alkalmaztak, ahol 

figyelemmel a cselekmény súlyára és az elkövetési körülményekre a kellő további visszatartó 

hatás ezzel is elérhetőnek tűnt. A fix bírságok esetében a meghatározott összegektől nem 

térhettünk el, az alapján kellett megállapítani a bírságot.  

Továbbra is több esetben kellett meghallgatáshoz folyamodni a tényállás pontos felderítése 

érdekében, amely az eljárások időszerűségét rontotta, hasonlóképpen, mint a megkereséssel 

elvégzendő meghallgatások és a szakértői vizsgálatok. Az előadók törekedtek a 30 napon belüli 

elbírálásra, de ez nem minden esetben volt megvalósítható.  

 

A szabálysértések elbírálása során összesen 766/811
5
 határozatot hoztak az előadók. A 

határozatok ellen benyújtott kifogások száma 52/27, ez csökkenést jelent, ami egyrészről 

annak is köszönhető, hogy új intézményként a meghallgatás kérése is bevezetésre került. A 

                                                 
4
 Első szám 2012. évre, a második szám 2013. évre vonatkozik. 

5
 Első szám 2012. évre, a második szám 2013. évre vonatkozik 
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kifogásokat elküldtük a bíróságra, eddig 8 esetben határozatunkat helyben hagyták, 5 

esetben az eljárást megszüntették. 

A szabálysértéseknél közel 20 millió Ft a jogerős pénzbírság összege. Az önként fizetők 

száma 262 fő, a befizetett pénzbírság 42 %-os befizetési hajlandóságot mutat. Közérdekű 

munkával 22 esetben váltották meg a szabálysértési bírságot. 

A 891 közigazgatási eljárásban csaknem 18 millió Ft bírság kiszabására került sor. A 

befizetési hajlandóság, illetőleg végrehajtási eredményesség itt sem jobb, mint a szabálysértési 

eljárásoknál volt. 

Az elmaradt befizetések miatt helyszíni bírság végrehajtására közel kétezer eljárás indult. 

  

A Pápai Rendőrkapitányság illetékességi területén 2013. évben 554 fő természetes személy 

1566 lőfegyverrel, valamint 1 jogi személy 20 lőfegyverrel rendelkezett. Az elmúlt évben 154 

lőfegyver tartására irányuló kérelmet nyújtottak be a rendőrkapitányság igazgatásrendészeti 

osztályára, ez 9 %-os emelkedés az előző évhez képest. 

A személy- és vagyonvédelmi területen 14/13 társas vállalkozást, 153/142 egyéni 

vállalkozást tartottunk nyilván. 

 

A 2013. évben sem jelentettek be pirotechnikai termék árusításával kapcsolatos új 

tevékenységet. Jelenleg 2 üzletben folyik ilyen jellegű, játékos pirotechnikai termék 

kategóriába tartozó termékek árusítása. Hatáskörünket érintő pirotechnikai termék lejátszás 

bejelentése 3/2 esetben történt, amit nem tiltottunk meg. 

 

A lőfegyver tartásával, a pirotechnikai termékek árusításával, a személy- és vagyonvédelmi 

területen jelentkező kérelmek elbírálásával kapcsolatos engedélyezési gyakorlatunk továbbra 

is törvényes és ügyfélbarát. 

 

 

3. BŰN- ÉS BALESETMEGELŐZÉS 

Kapitányságunk bűnmegelőzési tevékenységét a kiemelt megelőzési főelőadó koordinálja, 

szorosan együttműködve a többi szolgálati ággal. Munkáját a Veszprém Megyei Rendőr-

főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya szakmai irányítása alatt végzi.  

Az Ovi-Zsaru és a DADA programokon túl rendszeresen tartottunk nyílt napot a területünkön 

működő oktatási intézmények számára, valamint a tanév során több iskolában szerveztünk 

közbiztonsági délelőttöt. A család-, gyermek- és ifjúságvédelemi területen bűnmegelőzési 

tevékenységünket több városi és megyei intézménnyel, valamint civil szervezetekkel 

együttműködve hajtottuk végre.  

 

A Pápa Város Egyesített Szociális Intézmény Gondozási Központjának Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálatával napi munkakapcsolatban állunk. Együttműködési területünk 

elsősorban a védelembe vételi eljárások felülvizsgálatához adatszolgáltatás, kiskorú 

veszélyeztetettségének észlelése esetén jelzés küldése, továbbá esetmegbeszéléseken való 

közreműködés.  

 

Folyamatos együttműködésünk a Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ pápai 

telephelyű lakásotthonaival, ahonnan általában heti rendszerességgel érkezik bejelentés eltűnt 

kiskorúakról. A lakásotthonokat a bűnmegelőzési tanácsadó havi rendszerességgel felkeresi és 

segítséget nyújt a nevelőknek a felmerülő problémák megoldásához, bűnmegelőzési, 

áldozatvédelmi tájékoztatást nyújt az ott lakó fiataloknak.  
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Pápa városában a családon belüli erőszak miatt férjük elől menekülő anyák és gyermekeik 

számára a Baptista Szeretetszolgálat által működtetett Kánaán Ház biztosít lakhatást. Az 

Anya-és Leányotthon vezetőjével a Vizsgálati Osztály vezetője és a megelőzési előadó is 

szoros munkakapcsolatban áll.  

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatának területünkön 

tevékenykedő pártfogó felügyelőivel munkatársaink – elsősorban a körzeti megbízottak – 

rendszeresen végeztek közös ellenőrzéseket, folyamatos volt közöttük az információáramlás és 

az adatszolgáltatás.  

 

A Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórum keretén belül megalakítottuk a gyermek- és 

ifjúságvédelmi munkacsoportot, amelynek vezetője a Pápai Járási Gyámhivatal vezetője. A 

munkacsoport tagjai a gyermekvédelmi intézményrendszer szakembereiből kerültek ki. A 

konzultatív testület fő célja a fiatalkorúak védelmében végzett munka összehangolása, az 

együttműködést nehezítő körülmények kiküszöbölése, a folyamatos információcsere és az 

aktuális problémák gyors, hatékony megoldása. 

  

2012 szeptemberében kapitányságunk kezdeményezésére Közbiztonsági Koordinációs 

Bizottság (KKB) alakult, amelynek tagjai többek között a városi gyermekvédelmi 

intézményhálózat vezetői, szakemberei. A koordinatív szervezet tagjai egyetértenek abban, 

hogy a lakosság biztonságérzetének helyreállítása érdekében több olyan feladat elvégzése 

szükséges, amelyet csak közös erővel, egymással együttműködve lehet végrehajtani. A KKB 

egyik fő feladata az ifjúságvédelem terén jelentkezik, ugyanis évről-évre számottevő 

fiatalkorú és gyermekkorú személy kerül jogsértés elkövetőjeként hatóságunk látókörébe. 

 

A családon belüli erőszak fogalomkörébe tartozó bűncselekmények száma (72/73) hasonló a 

2012. évi adatokhoz, bár e büntetőjogi kategória vonatkozásában továbbra is nagyfokú a 

látencia. Családon belüli erőszak 2013. évben leggyakrabban tartás elmulasztása (26), testi 

sértés (24), és kiskorú veszélyeztetése (13) bűncselekményekkel összefüggésben valósult 

meg. Ezen bűncselekmények mellett előfordult zaklatás, becsületsértés, kiskorú elhelyezésének 

megváltoztatása, garázdaság és magánlaksértés.  

 

Az áldozatvédelmi referens rendszeresen figyelemmel kísérte a rendőrség tudomására 

jutott bűncselekményeket, ellenőrizte, hogy a sértettek áldozatvédelmi tájékoztatása 

megtörtént-e. Ennek elmaradása esetén postai úton tájékoztatót küldött a sértettnek, amelyhez 

mellékelte a kiállított igazolást, valamint iratok ellopása esetén a hatósági bizonyítvány 

kiállításához szükséges kérelmet. 2013-ban 56 sértett részére adtunk ki áldozatvédelmi 

igazolást. Az időskorúak sérelmére elkövetett vagyon elleni bűncselekmények esetén több 

ízben személyes segítséget nyújtottunk a sértettek számára.  

 

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság „Az áldozattá válás megelőzését és az 

áldozatsegítést szolgáló Veszprém megyei komplex rendszer működtetése a társadalmi 

kohézió erősítésével” című TÁMOP pályázatának keretében a Pápai Rendőrkapitányság    X 

forint támogatásban részesült, amelyet 2013-ban túlórák kifizetésére és kilométer 

többletköltség elszámolására használtunk fel.  

A pályázat keretén belül fokoztuk a közterületi preventív jelenlétet a pápai járás 

valamennyi településén. A községekben elsődlegesen a tulajdon elleni szabálysértések és a 

kisebb értékre elkövetett lopások megelőzése volt a célunk, míg Pápa városában, az 

idegenforgalmi szezon alatt a Várkertfürdő előtti parkolóban és a fürdő környékén teljesítettek 

a rendőrök gyalogos járőrszolgálatokat.  
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A pályázatban vállaltaknak megfelelően a körzeti megbízottak feltérképezték azokat a vidéki 

településeken élő 60 év feletti személyeket, akik áldozatvédelmi szempontból fokozott 

törődést, kiemelt figyelmet érdemelnek, különösen magas életkorúk, egyedüllétük, 

egészségügyi állapotuk, vagy lakásuk biztonsági felszereltségének elavultsága miatt. Őket 

évente két ízben felkeresték, és személyre szóló áldozatvédelmi tanácsokat adtak át részükre.   

A pályázat másik eleme a „Falujáró” program, amelyre 2013-ban 34 településen került sor. 

A programban részt vevő körzeti megbízottak a polgárőrökkel és civil segítőkkel 

együttműködve gyalogosan keresték fel a helyi – elsősorban idős – lakosságot, akik számára 

személyre szabott vagyonvédelmi ismereteket és prevenciós kiadványokat adtak át. A megyei 

Bűnmegelőzési Osztály által készített vagyonvédelmi, áldozatvédelmi kiadványokat 

igyekeztünk minél szélesebb körben eljuttatni a célcsoportokhoz.  

A „Beszélgető rendőr” program keretében az áldozatvédelmi referens havonta egy 

alkalommal áldozatvédelmi fogadóórát tartott a kapitányság épületében, a heti fogadóórákon 

túl. A fogadóóra a helyi internetes portálokon is meghirdetésre került. Az év folyamán 28 

alkalommal tartottunk bűn- és baleset-megelőzési, valamint áldozatvédelmi témájú előadást 

nyugdíjas klubok tagjai számára.  

Bűnmegelőzési témájú lakossági fórumot 6 településen szerveztünk. A megjelentek széles 

körű bűnmegelőzési tájékoztatásban részesültek.  

 

A körzeti megbízottak rendszeresen felkeresték a településeken működő 

takarékszövetkezeteket, fiókgyógyszertárakat, élelmiszer boltokat, vendéglátó egységeket, 

postákat és Nemzeti Dohányboltokat, felhívva a figyelmet a vagyonvédelmi berendezések 

fontosságára, a betörések elleni védekezés egyéb lehetőségeire. 

 

A kiemelt ünnepeket megelőzően (halottak napja, karácsony, újév), valamint a betöréses és 

besurranásos lopások megelőzése érdekében vagyonvédelmi tanácsokat tartalmazó 

kiadványokat készítettünk. Ezen tájékoztatókat a média segítségével tettük közzé, továbbá a 

Pápai Járási Hivatal közreműködésével valamennyi, a Pápai Rendőrkapitányság illetékességi 

területéhez tartozó település polgármestere számára eljuttattuk. 

 

A megyei Bűnmegelőzési Osztály és a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai 

Kamara munkatársainak közreműködésével 2013 áprilisában előadást szerveztünk a pápai 

kiskereskedelmi egységek tulajdonosai, eladói számára. A tájékoztató célja a betörések, a 

rablások megelőzése és a korszerű vagyonvédelmi technikai berendezések ismertetése volt.  

Bűnmegelőzési járőrünk rendszeresen látogatta a Pápa városában élő idősek mellett a 

kiskereskedelmi egységeket, gyógyszertárakat, takarékszövetkezeteket, utazási irodákat, 

pénzváltókat. Az eladókat tájékoztatta a betörések megelőzésének lehetőségeiről, a rablások 

esetén tanúsítandó magatartásokról, azokról az óvintézkedésekről, amelyekkel betörés vagy 

rablás esetén minimalizálható a lopási érték. 

Kapitányságunkon 2007 áprilisa óta működik a kerékpár regisztráció. A szolgáltatást 

2013-ban 12 fő vette igénybe. 

  

Az éves idegenforgalmi szezonnyitó rendezvénynek 2013. július 7-én a Pápai Várkertfürdő 

adott otthont. A főkapitányság és kapitányságunk munkatársai a strandokon és a nyaralás 

idején követendő vagyonvédelmi ismeretekre hívták fel az érdeklődök figyelmét.  

 

A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elkövetői főként a fiatal felnőtt korosztályból 

kerültek ki. Ezen korcsoportot már nagyon nehéz a megelőzés módszereivel megszólítani, 
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esetükben visszatartó hatást szinte csak a büntetőeljárás keretében történő felelősségre vonás 

jelentheti, illetve a „lebukástól” való félelem, amely a sikeres nyomozati munka hozadéka 

lehet.  

A 6 pápai középiskola közül négy intézményben tartottunk az év során drog prevenciós 

előadásokat. A középiskolák mellett indokoltnak tartottuk az általános iskolák felkeresését 

is, hiszen mind a legális, mind az illegális drog-fogyasztók életkora folyamatos csökkenést 

mutat. Elsősorban a 7-8. osztályos korosztályt céloztuk meg. Drog prevenciós előadást 1 pápai 

és 5 vidéki általános iskolában tartottunk.  

 

Baleset-megelőzési tevékenységünk középpontjában továbbra is az általános és középiskolás 

korosztály állt, de jelen voltunk az óvodákban, valamint a nyugdíjas klubokban is, ahol a 

szabályos gyalogos és kerékpáros közlekedésre hívtuk fel a figyelmet.  

A „Közlekedésbiztonság gyermekszemmel” elnevezésű rajzpályázatot 2013 áprilisában 

hirdettük meg a területünkön működő általános iskolák és óvodák számára. A beérkezett 104 

pályaművet értékeltük, a győzteseket pedig mindhárom kategóriában jutalomban részesítettük.  

 

Húsvét alkalmából közlekedési akciót szerveztünk. A fokozott rendőri ellenőrzés főként a 

gyalogos és kerékpáros közlekedés, valamint a passzív biztonsági rendszerek használatának 

ellenőrzésére irányult. Az autóval és kerékpárral közlekedők számára saját készítésű kiadványt 

adtunk át. 

 

A „Közlekedj tudatosan!” baleset-megelőzési akciónkat 2013. november 10-én hirdettük meg 

azzal a céllal, hogy a gépjárművezetők – közlekedésük során – tudatosan betartsák azokat a 

szabályokat, amelyek megszegése gyakran komoly balesetekhez vezethet. Az akció 2013. 

november 10-től 2013. december 10-ig tartott. Az akcióhoz egy nyilatkozat kitöltésével 

csatlakozhattak azok a személygépkocsit, tehergépjárművet, autóbuszt, motorkerékpárt, illetve 

segédmotoros kerékpárt vezető természetes személyek, akik a nyilatkozatban foglalt 

vállalásokat szem előtt tartva vesznek részt a közúti közlekedésben. Összesen 104 nyilatkozat 

érkezett kapitányságunkhoz. A beküldők közül öt fő tárgynyereményben részesült.  

  

Tekintettel arra, hogy az idősek gyakran okozói vagy elszenvedői közlekedési baleseteknek, 

ezért az ő tájékoztatásukat is kiemelt feladatként kezeltük. A meglátogatott nyugdíjas klubok 

mindegyikében tájékoztattuk a tagokat a gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályairól. 

A Távközlési Klub tagjai számára közlekedési témájú vetélkedőt szerveztünk.  

 

Pápán és térségében 23 általános iskola és 6 középiskola működik összesen 7542 tanulóval. 

Valamennyi iskolában megvalósult és folytatódik „Az Iskola Rendőre” program. A QSI 

Nemzetközi Iskola kivételével valamennyi oktatási intézménnyel együttműködési szerződést 

kötöttünk. Az iskolarendőri feladatokat 22 rendőr látta el. Az elmúlt évben az iskola rendőrök 

összesen 43 alkalommal tartottak bűn- és baleset-megelőzési órát.   

 

Pápán az Acsádi Ignác Szakképző Iskolában, a Türr István Gimnázium és Kollégiumban, 

valamint a Petőfi Sándor Gimnáziumban tevékenykedik bűnmegelőzési tanácsadó. A diákok 

számára elsősorban bűnmegelőzési témában tart előadásokat az osztályfőnöki órák keretében. 

Közreműködik az iskolákban felmerülő, rendőrséget is érintő problémák kezelésében, továbbá 

a diák-diák és tanár-diák közötti konfliktusok kezelésében. Az előadások mellett a Veszprém 

Megyei Gyermekvédelmi Központ pápai lakásotthonait havi rendszerességgel felkeresi és 

bűnmegelőzési, áldozatvédelmi tanácsokkal látja el az ott lakó fiatalokat.  
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Kapitányságunk kommunikációs tevékenységgel megbízott kolléganője napi kapcsolatban 

áll a megyei sajtószóvivővel és sajtóreferenssel, valamint a helyi médiatartalom-

szolgáltatókkal, így a Pápa Városi Televízió, a Pápa és Vidéke városi hetilap, illetve az ismert 

két városi internetes hírportál munkatársaival. Esetenként tájékoztatja a Veszprém megyei 

Napló helyi szerkesztőjét a kapitányság megyei érdeklődésre is számot tartó tevékenységéről.  

Összesen 265 külső megjelenésünk volt, amelyből 22 a helyi nyomtatott sajtóban, 196 a helyi 

internetes hírportálokon, 47 pedig a Pápa Városi Televízióban realizálódott.  

 

 

4. EGYÜTTMŰKÖDÉS 

Kapitányságunk a DADA program végrehajtása érdekében három általános iskolával „Az 

iskola rendőre” program keretein belül pedig valamennyi területünkön működő általános és 

középiskolával együttműködési megállapodást kötött. A megállapodásokban rögzített 

vállalásokat mind a rendőrség, mind az együttműködő intézmények teljesítették.  

 

A területünkön működő valamennyi (14) Cigány (Roma) Nemzetiségi Önkormányzattal 

kötöttünk együttműködési megállapodást. Az abban foglalt vállalások teljesítése a rendőrség 

részéről megtörtént, az önkormányzatok részéről azonban – rajtunk kívül álló okok miatt – csak 

részben.  

 

A helyi önkormányzatokkal folyó együttműködésünk problémamentes. Éves beszámolóinkat 

valamennyi önkormányzat elfogadta. A társadalmi koordináció aktuális színterévé vált a 2013. 

október 17-én megtartott Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórum, amelyet ezt követően évente 

két alkalommal szervezünk. A helyi, közbiztonsággal kapcsolatos problémák felvetésére 

konzultációs fórumokon szintén félévente, szervezett körülmények között biztosítottunk 

lehetőséget az önkormányzati vezetőknek.   

 

Hatóságunk a NEBEK-en, illetve a Sirene irodán keresztül működik együtt nemzetközi 

bűnüldöző szervekkel. Ez jobbára külföldön elfogott elkövetőkre, lefoglalt járművekre és ezek 

átadására korlátozódik. Szorosabb együttműködés csak a Hegyeshalom-Nickelsdorf 

összekötőpont dolgozóival valósul meg. A bűnügyi vezetők személyes kapcsolatot alakítottak 

ki az ott dolgozó összekötő tisztekkel, így az információáramlás jelentősen felgyorsul egyes 

Ausztriát és Magyarországot is érintő bűnügyekben.  

 

A Pápai Járási Ügyészséggel korrekt szakmai együttműködés alakult ki. Biztosítva van a 

törvényességi felügyelet, a szakmai kontroll, illetve a segítőkészség, bármely jogi probléma 

megoldására. A Veszprémi Járási Ügyészség a másik törvényességi felügyeletet gyakorló 

szerv, amellyel több közös ügyünk van, az együttműködés a vezető ügyészek és a bűnügyi 

vezetők között jó.  

 

A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyi kirendeltségének és a NAV Pápai 

Kirendeltségének munkatársaival folyamatosan együttműködünk elsősorban a hatósági 

ellenőrzések területén, amelyek fókuszában a szórakozó helyek mellett a pápai vásárcsarnok és 

a használtcikk piac állt. Ezen kívül a NAV munkatársaival közösen többször folytattunk 

migrációs akciók keretében ellenőrzéseket. A katasztrófavédelemmel a tűzesetek kapcsán is 

megvalósul az együttműködés. 

 

Folytatódtak a Bakony – illetékességi területünkön található – erdőségeinek ellenőrzései. A 

fokozott ellenőrzések során együttműködtünk a Bakonyerdő Zrt. erdészeivel, hivatásos 
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vadászaival, a térség polgárőrségeinek tagjaival és a természetvédelmi őrökkel. Közös 

ellenőrzéseink célja az erdei területeken való cross motorozások, quadozások, illetve az 

illegális fakitermelések és lopások megelőzése volt. Az ellenőrzés eredményeként lényegesen 

csökkent az erdőkben elkövetett jogsértések száma. 

 

Pápai Rendőrkapitányság és a pápai járás polgárőr szervezetei megalakulásuk óta jó 

együttműködést folytatnak. Az együttműködés alapját a Főkapitánysággal 2012. december 5-én 

aláírt új együttműködési megállapodás adja. Az új, a hatályos törvényi szabályozásokon 

alapuló együttműködési megállapodásokat a területünkön tevékenykedő valamennyi polgárőr 

egyesület (21) megkötötte a Főkapitánysággal.  

A rendőrökkel közösen, 236 alkalommal 2058 órában teljesített polgárőr szolgálatot. A 

rendezvénybiztosítások és fokozott ellenőrzések mellett a napi szolgálatellátások során is nőtt 

részvételük, s feladatokat láttak el az iskolai baleset megelőzés területén is.  

 

 

IV. 

ÖSSZEGZÉS 

 
Összegzésként elmondhatjuk, hogy 2013-ban törvényesen, kellő elhivatottsággal hajtottuk 

végre feladatainkat. A kapitányság vezetése összehangoltan, egységes szemlélettel, lehetetlent 

nem ismerve mozgósított az új kihívások leküzdésére. A beosztotti állomány a kapott 

utasításokat maradéktalanul végrehajtotta.  

 

Kiemelt figyelmet fordítottunk és fordítunk a bűnmegelőzésre, a bűnözés elleni következetes 

fellépésre, a közlekedésbiztonság és a közbiztonság javítására. A munkát a fegyelmezettség, a 

meggyőző szakmai teljesítmények jellemezték. Javult a közterületi szolgálat lakossági 

megítélése, sikeresek voltak az új szolgálati formák (gyalogos, mozgóőri, posztos, kerékpáros). 

A kitűzött célok teljesültek, a bűncselekmények száma csökkent, a közbiztonság javítására tett 

erőfeszítéseinket a lakosság kedvezően fogadta. A közterületeken és a nyilvános helyeken 

alapvetően sikerült a rend fenntartása, a lakosság biztonságérzetének javítása.   

 

A 2014. évi kihívások közül a legkiemelkedőbb az előttünk álló országgyűlési, az európai 

parlamenti, a nemzetiségi önkormányzati és a települési önkormányzati képviselő választások 

törvényes megtartásához szükséges köznyugalom biztosítása.  

 

A jövőben is kiemelkedő szinten igyekszünk eleget tenni a lakosság jogos igényeinek, hogy 

elősegítsük biztonságérzetük erősödését, a közbiztonsági jellemzők javulását. Munkánkkal 

szeretnénk hozzájárulni a Pápai Járásban élők nyugodt, biztonságos életfeltételeinek 

fenntartásához. 

 

Céljaink 2014. évre, hogy 

 a 2014. évi választások zavartalan lebonyolításához szükséges köznyugalom fennálljon,    

 területünkön ne növekedjen a bűncselekmények száma, a lakosság közbiztonsággal 

kapcsolatos véleménye közelítsen önértékeléseinkhez,  

 javuljon a közterületek rendje, biztonsága, ezzel a lakosság valós biztonsági 

körülményei és szubjektív biztonságérzete egyaránt kedvező legyen, 

 ne alakuljanak ki jelentős konfliktusok a lakosság eltérő körülmények között élő, más 

kulturáltságot tanúsító egyes csoportjai és a többségi társadalomhoz tartozók között. 
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Céljaink eléréséhez végrehajtandó kiemelt feladataink 

 A 2014. évi országgyűlési képviselő választással, az Európai Parlament tagjainak 

választásával, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, illetve a 

nemzetiségi önkormányzati képviselők választásával kapcsolatos rendőri feladatok 

végrehajtása, a választások zavartalan lebonyolításának elősegítése. 

 A települések közbiztonságának fenntartása és javítása, fokozott figyelemmel a 

kistelepülések és a külterületek rendjére és az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét 

leginkább befolyásoló jogsértések elleni eredményes fellépésre. A közbiztonság 

szavatolása során kiemelt figyelmet kell fordítani a sportrendezvények törvényes 

és szakszerű biztosítására. 

 A személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek számának csökkenését elősegítő 

baleset-megelőzési és rendőri tevékenység biztosítása. 

 Az illegális migráció elleni eredményes és hatékony fellépést biztosító, határforgalmi és 

mélységi ellenőrzési feladatok követelményszintű végrehajtása. 

 Az Egységes Segélyhívó Rendszer-112 projekt megvalósítását követően a kialakított új 

rendszerek előírások szerinti eredményes és hatékony működtetése. 

 Törvényes, eredményes és hatékony fellépés a bűncselekményt elkövetőkkel szemben. 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

Pápa Város Önkormányzatával, az intézmények vezetőivel és munkatársaival, a 

társszerveinkkel, a civilszervezetekkel kialakult jó munkakapcsolatunk biztosíték arra, hogy a 

jelentkező gondokat és problémákat a jövőben is magas színvonalon tudjuk orvosolni.  

 

A bűnözés okainak csökkentése komplex feladat, s egyben a bűnmegelőzés egyik hatékony 

módszere. Önök is közvetlenül érzékelik az állampolgárok olykor alaptalan, egy-egy 

extrémnek tekinthető eset kiváltotta túlzott 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, vagy akár a határozott 

rendészeti, hatósági fellépést. 

 

Minden igyekezetünkkel azon leszünk, hogy feladatainkat elsősorban a város 

lakosságának érdekében és megelégedésére végezzük.  

 

A kapitányság vezetése és személyi állománya nevében megköszönöm eddigi 

támogatásukat.  

 

 

P á p a, 2014. április 2. 

 

                      

 

SZAPPAN CSABA r. alezredes 

          kapitányságvezető 
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Mellékletek  
Regisztrált bűncselekmények száma               1. sz. melléklet 

Bűncselekmények 2009. év 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 

Regisztrált bűncselekmények száma 1542 1616 1741 2135 1311 

Nyomozás eredményességi mutatója 62,6% 68,2% 62,6% 64,8% 66,5% 

Közterületen elkövetett kiemelt bűncselekmények 

száma 
271 209 275 243 212 

Közterületen elkövetett kiemelt bűncselekmények 

nyomozás eredményességi mutatója 
49,8% 33,8% 48,7% 39,0% 59.9% 

Közterületen elkövetett bűncselekmények száma  369 288 362 333 302 

Közterületen elkövetett bűncselekmények 

nyomozás eredményességi mutatója 
61,1% 49,0% 58,7% 51,2% 69,5% 

 
Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti állomány főbb tevékenysége      2 . sz. melléklet 

Főbb rendészeti mutatók 2009. év 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év  

Elfogás 
199 

-1,51 

196 

2% 

200 

1% 

201 

3% 
207 

Előállítás 
345 

1,16 

349 

21% 

421 

19% 

501 

11% 
558 

Biztonsági intézkedés 
131 

45,04 

190 

-4% 

183 

10% 

201 

4% 
210 

Helyszíni bírság / fő 
4210 

2,61 

4320 

-1% 

4294 

-33% 

2897 

1% 
2916 

Helyszíni bírság / 100 Ft 
160481 

23,17 

197660 

-4% 

189420 

16% 

219660 

33% 
293060 

Szonda 
7149 

8,52 

7758 

-6% 

7307 

0% 

7316 

-20% 
5842 

Pozitív 
553 

22,06 

675 

-38% 

420 

-47% 

222 

3% 
228 

Szabálysértési feljelentés 
2107 

41,15 

2974 

3% 

3055 

-82% 

552 

34% 
741 

Büntető feljelentés 
218 

5,05 

229 

3% 

237 

6% 

251 

0% 
252 

Közterület (fő) 
6321 

18,38 

7483 

13% 

8456 

3% 

8682 

3% 
8938 

Közterület (óra) 
61365 

16,73 

71630 

-7% 

66662 

8% 

71721 

19% 
85341 

Nem közterület (fő) 
2626 

20,75 

3171 

11% 

3512 

3% 

3611 

39% 
5013 

Nem közterület (óra) 
23706 

23,76 

29339 

-4% 

28282 

12% 

31714 

34% 
42547 

Elrendelt/végrehajtott elővezetések 
457/130 

28,45% 

471/117 

24,84% 

380/65 

17,11% 

269/65 

24,16% 

405/174 

42,96% 
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A tulajdon elleni szabálysértés statisztikai mutatók a 2012. és 2013. évben:  3. sz. melléklet 

 

Megnevezés 2012. év 2013. év 

Kiosztott ügyek száma: 411 530 

Befejezett ismert elkövetős ügyek száma: 113 160 

Ismeretlen elkövető ellen indított tulajdon elleni szabálysértések száma: 292 355 

Folyamatban lévő ismeretlen elkövetős ügyek száma:* 17 33 

Folyamatban lévő ismert elkövetős ügyek száma: 6 13 

„Befejezett” ismeretlen elkövetős ügyek száma: 275 322 

Ebből megszüntetve mert nem állapítható meg az 

elkövető kiléte: 
171 

154 

Ebből megszüntetve mert nem szabálysértés:* 17 
17 

Ebből megszüntetve mert, elévült:* 0 
2 

Áttéve bűnügyi szolgálathoz:* 29 
38 

Áttéve más szervhez:* 9 
7 

Felderített ügyek száma: 54 68 

Felderítettség mutató: 18,56 27,76 

 

A tulajdon elleni szabálysértések mellett az elzárással sújtható egyéb szabálysértések is a 

feladatkörükbe tartozik, ami az alábbiak szerint alakult: 

 Szabálysértések: 2012. év  2013. év 

1.  Magánlaksértés:  0 4 

2.  Önkényes beköltözés: 0 4 

3.  Rendzavarás: 15 19 

4.  Garázdaság: 11 11 

5.  Közbiztonsági tevékenység jogosulatlan végzése: 0 0 

6.  Tiltott prostitúció 0 1 

7.  Veszélyes fenyegetés: 0 0 

8.  
Feloszlatott társadalmi szervezet tevékenységében való 

részvétel: 
0 0 

9.  Valótlan bejelentés: 9 7 

10.  
Hivatalos személy által elkövetett hamis statisztikai 

adatszolgáltatás 
0 0 

11.  Járművezetés az eltiltás hatálya alatt: 0 8 

12.  Jogosulatlan vadászat: 0 0 

13.  Távoltartó határozat szabályainak megszegése: 1 1 

14.  Tulajdonosi hozzájárulás nélküli építés: 0 0 

 Összesen: 36 55 

 


