18/2013. (IV. 25.) MÖK határozat
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és a határozat melléklete
szerint elfogadta a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének a Veszprém
Megyei Rendőr-főkapitányság 2012. évi munkájáról, Veszprém megye közbiztonságának
helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az ezzel kapcsolatos
feladatokról szóló beszámolóját.
2. A Közgyűlés köszönetét fejezi ki a megyében szolgálatot teljesítő rendőröknek a végzett
munkájukért.
A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a döntésről a megyei rendőrfőkapitányt értesítse.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke
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VESZPRÉM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

VESZPRÉM MEGYE

KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL,
A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL
ÉS AZ EZZEL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL
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Veszprém megye a Bakony és a Balaton természeti
szépsége, valamint az itt élő emberek
vendégszeretete révén kiemelkedik az ország régiói
közül. A mediterrán hangulatú, bortermő Balatonfelvidék, a vadregényes erdők a Bakonyban, a
Tapolcai-medence kialudt vulkánjai, valamint a
történelmi emlékhelyek számtalan látogatót
vonzanak.
Határainkon túlról és belföldről százezrek töltik itt szabadságukat, hogy részt vegyenek
megyénk területén megrendezett Harley Davidson Fesztiválon, a balatonfüredi Borheteken
vagy éppen a veszprémi Utcazene Fesztiválon.
A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság legfőbb célkitűzése, hogy a lakosság és a
megyébe érkező turisták biztonságát szavatolja, a látható rendőri jelenlét és a fokozott
megelőzési tevékenység révén biztonságérzetüket erősítse.
Arról, hogy ez hogyan alakul, milyen eredményekkel zajlik, minden évben számot kell adni.
Ilyenkor mind az elöljáróink, mind a lakosság felé egyfajta igazolást kell adnunk az elvégzett
munkáról, a megvalósított és az előttünk álló tervekről. Az ilyen jellegű értékelésből
természetesen nem hiányozhatnak a teljesítmény legfőbb mutatói, a statisztikai mérőszámok
sem. Egy olyan szervezet azonban, mint a rendőrség, nem csupán a mennyiség, hanem a
minőség által is megmérettetik. A minőség mércéje pedig az állampolgári elégedettség,
amelynek elérése érdekében 2012-ben, a megújulás évében is mindent megtettünk, rajta
maradva a munkánkat végig kísérő hármas úton - a „Biztonság, bizalom, becsület”
pályáján.
Az elmúlt esztendők során tapasztaltuk, hogy megnőtt az érdeklődés a munkánk és
ajánlásaink iránt, a megyénkben élők és ide látogatók egyre befogadóbbak a felhívásainkra,
előadásainkra. Ennek tükrében 2012-ben még nagyobb hangsúlyt fektettünk a felvilágosító
programokra, a tevékenységünk folyamatos kommunikálására és az arra kapott reakciók
értékelésére, kezelésére egyaránt.
Ennek köszönhetően a megyénkben számos új
programmal
jelentkeztünk,
amelyek
megvalósításában több tényező együttes
fennállása
segített
bennünket.
Az
együttműködők támogatása mellett nagy
szerepet kaptak a szakmai képzések,
továbbképzések, munkánkat olyan fejlesztések,
új eszközök vitték előbbre, mint a
gyermekkihallgató helyiség, az új szolgálati
gépkocsik
rendszerbe
állítása
és
a
biztonságiöv-szimulátor.
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A mindennapi rendőri tevékenység mellett 2012-ben is voltak jelentős, nagyobb
erőösszpontosítást, együttműködést igénylő események. Az elfogásaink, felderítéseink mellett
– amelyeket kitartó munkával, becsületesen, a jogi előírásokat maximálisan betartva
sikerült megvalósítani – május és szeptember között a négy megye rendőri tevékenységét
összefogó Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság (BKKB) elnökségi pozíciójában
kellett helytállnunk. Szeptemberben a biztonságos iskolakezdést helyeztük előtérbe, majd
felkészültünk a tél kihívásaira, rendőri közreműködést igénylő eseményeire is.
Mindebben, és a későbbiekben feltüntetett mérőszámokban pedig ott van a kollégák áldozatos
munkája, a buktatók által nyert tapasztalatok, a felkészülések, az együttműködők, társszervek
és minden egyes megyében élő, vagy ide látogató támogatása.
A BŰNÖZÉS- ÉS BŰNÜLDÖZÉS ALAKULÁSA
Az ismertté vált bűncselekmények száma, a felderítés helyzete
A bűnügyi munkáról – szakmai szemmel nézve – elmondható, hogy szépsége és
eredményessége az egyes ügyekben, a lefolytatott eljárásokban, a súlyos bűncselekményt
elkövetők ügyében befejezett nyomozásokban rejlik. Egyértelmű azonban az is, hogy éppen
ezen a területen szükséges a legtöbb mérőszámot felvonultatni, hiszen mindenki kíváncsi,
milyen gyakoriak a betöréses lopások vagy éppen a gépkocsifeltörések megyénkben.
Elmondható, hogy mint minden évben, tavaly is célkitűzéseink között szerepelt az egyes
jogsértések számának minimalizálása. Arra törekedtünk, hogy csökkenjen az elkövetett
bűncselekmények száma, a megvalósult jogsértések elkövetőit pedig mielőbb elfogjuk, s – az
ügyészséggel és bírósággal karöltve – eljárás alá vonjuk. A felderítés mellett a tavalyi évben
minden eddiginél nagyobb hangsúlyt fektettünk a bűncselekmények megakadályozására és az
áldozattá válás megelőzésére is. A célokat szem előtt tartva munkánk meghozta gyümölcsét,
2012-ben ugyanis valamennyi rendőrkapitányságunk össz-nyomozás eredményességi
mutatója az országos átlag felett volt.
A vagyon elleni bűncselekmények számában jelentős csökkenés volt tapasztalható 2012ben: míg két éve az összes bűncselekmény 59,57 %-át tették ki, addig ez az arány tavaly
52,58 %-ra csökkent. A kisebb súlyú, főként alkalmi jellegű lopások esetében sajnos még
mindig tapasztalható a sértett figyelmetlensége, amelyet könnyen kihasznál egy-egy
szemfüles tolvaj. Ezek fő színterei a szórakozóhelyek és kereskedelmi egységek, valamint
azok parkolói, így rendőreink továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak ezen területek
folyamatos ellenőrzésére, az ilyen esetek megelőzését szolgáló felhívások közzétételére.
Megyénkben a gépkocsilopások száma nem meghatározó, ám kollégáink ezeket az eseteket is
maximális alapossággal vizsgálják.
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Ennek eredményeként a Balatonfüredi Rendőrkapitányság munkatársainak egy még 2011-ben
induló gépjármű-bűnözéshez kapcsolódó büntetőeljárást sikerült befejezniük, melyben 2
főt vontak felelősségre 12 gépkocsi lopás és számos gépkocsi feltörés miatt. Hasonlóan szép
eredményeket értek el a kollégák a gépkocsifeltörések felderítésében is.
A betöréses lopások száma minden évben jelentősen változik, ám a 2012-es adatok
kiemelkednek a statisztikából, ugyanis negyedével lecsökkent az ilyen jellegű jogsértések
száma (1171/921).
A jellemzően lakás, bolt, hétvégi ház betörésre, illetve színesfémlopásra szakosodott
személyek és csoportok felszámolására tett intézkedéseink eredménnyel jártak, több, a
lakosság aggodalmát keltő ügyet sikerült felderíteni, lezárni. A Balatonalmádi
Rendőrkapitányság egyik ügyében 9 fő 48 rendbeli lopása és betöréses lopása kapcsán
folytatott eredményes eljárást.
A „trükkös” lopások nemcsak Veszprém megyében, hanem országos szinten is komoly
problémákat okoznak az illetékes hatóságoknak. Az elkövetőkkel szemben hatékonyan
fellépni csak úgy lehet, ha biztosítva van a nyomozó szervek közötti folyamatos és naprakész
információáramlás, és nem utolsó sorban nagy jelentőséggel bírhat a bűnmegelőző
tevékenység. Az utóbbival kapcsolatosan elmondható, hogy Veszprém megyében ezt fokozott
odafigyeléssel kezeljük, kreatív ötletekkel, látványos elemekkel bővítve a programjainkat.
Ennek ellenére mindig akadnak sajnos olyan állampolgárok, akik jóhiszeműségük, idős koruk
miatt áldozattá válnak. Az elkövetett cselekmények felderítése eredményes volt, augusztusban
a pápai kollégák fogtak el trükkös tolvajokat, akik magukat E-ON alkalmazottaknak
kiadva károsítottak meg helyi lakosokat.
A személy elleni bűncselekmények száma a 2011-es csökkenés után ismét magasabb értéket
mutat (840/1124), ennek azonban a vádemeléssel záruló, nagy közérdeklődést keltő várpalotai
magzatelhajtás kapcsán folyamatban volt büntetőügy áll a hátterében.
E kategóriában meghatározó a testi sértés (418), amelyek közül 2012-ben mindegyik halálos
kimenetelű cselekmény elkövetőjét (4) elfogtuk. Hasonló eredményről számolhatunk be az
emberölések vonatkozásában is, hiszen egyetlen cselekmény elkövetője sem maradt
felderítetlen megyénkben.
A 2011-es adatokkal megegyezően rendőr sérelmére hivatalos személy elleni erőszakot 16
alkalommal követtek el.
2012-ben a köznyugalmat súlyosan megzavarták a főként megyeszékhelyen, több üzlet illetve
patika sérelmére elkövetett fegyveres rablások. A 2011. december végén kezdődő sorozat
elkövetőjét nyáron sikerült felelősségre vonni, amikor egy Székesfehérváron elkövetett
fegyveres rablás közben tettenérték. Főkapitányságunk a rablás bűncselekményét a
társadalomra gyakorolt negatív hatása miatt különös odafigyeléssel kezeli, célul kitűzve a
tettes vagy tettesek lehető legrövidebb időn belüli felderítését. A rablásokban elért nyomozás
eredményességi mutatónkat 2012-ben országos szinten is elismerték.
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A kábítószer illegális kereskedelme egyre nagyobb veszélyt és kihívást jelent országszerte,
így Veszprém megyében is. Az ilyen jellegű bűncselekmények felderítése már évek óta tartó,
igen összetett program a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányságon, melynek keretében nem
csak látványos, szervezett intézkedéssorozat zajlik, hanem folyamatosan az a kevésbé
látványos háttérmunka is, amely megalapozza a komolyabb fellépést. Eredményeink mind
annak köszönhetők, hogy ez a két elem találkozik, s a hosszú ideig tartó adatgyűjtést egy
megfelelő időpontra összpontosított, jól szervezett intézkedés követi.
2012-ben ebben nem volt hiány, több akciónkat is siker koronázta. Több eredményes
realizálást követően olyan csoportokkal szemben indítottunk büntetőeljárást, amelyek
többnyire Budapestről, illetve Tatabányáról szállítottak kábítószert Veszprém megyébe, majd
azt értékesítették a megyeszékhelyen és vonzáskörzetében, illetve Balaton-parti településeken.
Az ügyben a megyei rendőr-főkapitányságon
jelenleg is folyamatban van a nyomozás.
A kábítószerbűnözés elleni harcban a Pápai
Rendőrkapitányság is sikereket ért el.
Szeptember 4-én, Pápán, egy szervezett akció
keretében két terjesztőt és hozzájuk
kapcsolódva további elkövetőket sikerült
intézkedés, majd eljárás alá vonni.

A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények száma 2012ben növekedett, ezen belül azonban lényegesen kevesebb volt azoknak az eljárásoknak a
száma, amelyek kiskorú veszélyeztetése miatt indultak (144/91). A Veszprém Megyei
Rendőr-főkapitányság továbbra is kiemelten kezeli a családon belüli erőszak elleni
küzdelmet. A kiskorúak ellen elkövetett bűncselekmények felderítése és bizonyítása mellett
különös hangsúlyt fektettünk az áldozatvédelemre, minden szükséges és lehetséges esetben
éltünk a megelőző távoltartás jogintézménye alkalmazásának lehetőségével.
A közrend elleni bűncselekmények közül továbbra is a visszaélés okirattal bűncselekmény a
legjellemzőbb, amelynek számában kisebb növekedés következett be (1398/1459).
A közlekedési bűncselekmények száma a 2011-es
adatokhoz képest 2012-ben tovább csökkent (504/470),
azonban a kategórián belüli megoszlás nem változott:
továbbra is az ittas vezetések száma meghatározó, az
összes közlekedési bűncselekménynek 60,42 %-át teszi
ki. Rendőreink a bűncselekmények kiszűrése mellett
éppen ezért kiemelten kezelik a megelőzést, a felhívást
is, amelyre 2012-ben is számos programot építettek.
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Az országosan elrendelt TISPOL
akció
mellett
a
Veszprémi
Rendőrkapitányság
megelőzési
előadói április végén, a Veszprémi
Egyetemi
Napok
keretében
tartottak előadást az ittasság,
illetve az ittas vezetés veszélyeiről.

A gazdasági bűncselekmények területén 2011-hez képest jelentősebb csökkenés következett
be (742/532). Jellemzően a készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel való visszaélés,
pénzhamisítás bűncselekmények elkövetése miatt fejeztünk be nyomozást.
Júliusban a Veszprémi Rendőrkapitányság munkatársai egy éber patikus bejelentése alapján
fogtak el egy párost, akik a megyeszékhely ügyeletes patikájában akarták elkölteni a hamis
bankókat. A nyomozás során kiderült, hogy nem csak felhasználókról, hanem készítőkről is
szó van.
A bűncselekmény áldozatává váló természetes személy sértettek (magyar és külföldi) száma
2012-ben jelentősen csökkent az előző évhez képest. Hasonló tendencia jellemzi megyénkben
az összes bűnelkövető számát is.
A tavalyi évben már beszámoltam a „diffúziós” programunkról, melynek célja, hogy a
körzeti megbízottak közvetlenebb kapcsolatot alakítsanak ki a helyi lakossággal, s a – főként
rászoruló idősekkel való – beszélgetések alkalmával felhívják figyelmüket a veszélyekre (pl.
trükkös lopások). Ez a program jelenleg is tart, kiegészülve más, a későbbiekben bemutatott
programokkal, kezdeményezésekkel.
KÖZBIZTONSÁG

Közterületi jelenlét
A közrendvédelmi állomány tavaly is magas színvonalon látta el feladatait, amit mi sem
bizonyít jobban, mint az, hogy az elfogások (1,5 %), az előállítások (6,8 %) és a biztonsági
intézkedések (12,3 %) száma is megnőtt. A közterületi állomány bűnügyi érzékenységét mutatja,
hogy a bűncselekmény gyanúja miatt előállított személyek száma az elmúlt öt év adatait
figyelembe véve 2% - kal megnőtt (1428/1457).
Mindebben nagy szerepe volt a lakosságnak és a polgárőrségnek is, akik számtalan
alkalommal jelezték felénk észleléseiket, és segítették elő ezáltal egy-egy elkövető felelősségre
vonását.
A korábbi évek bevált gyakorlatát követve 2012-ben is a közterületek-, közösségi életterek és
nyilvános helyek rendjének biztosítását tartottuk szem előtt, tovább folytatva a
szórakozóhelyek fokozott ellenőrzését. Ezek a már 2011-ben is prioritást élvező célkitűzések
2012-ben a veszélyeztetett településeink (Devecser, Pápa, Gógánfa) biztonságának
helyreállítására, megőrzésére való törekvéssel egészültek ki.
A rendészeti szakterületen 2012. évre vonatkozóan alapvető célkitűzésként fogalmazódott
meg az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének további javításán, az elért
eredmények megszilárdításán és a közterületek biztonságának növelésén túl a Rendőrség
iránti közbizalomnak és a Rendőrség tekintélyének erősítése.

7

Mindebben továbbra is kiemelt szerep jutott a körzeti megbízottaknak, akik a „diffúziós
program” bástyáiként igyekeztek megteremteni és fokozni a lakosság Rendőrségbe vetett
bizalmát. Ez hasznosnak bizonyult, hiszen azokon a településeken, ahol a lakók
gyengébbnek ítélték a biztonságot, megtettük a szükséges intézkedéseket.
A polgárőrség 2012-ben is jelentős segítséget nyújtott munkánkhoz, hiszen a közös
járőrszolgálatok lehetővé tették a közterületi jelenlét növelését, illetve szavatolták az akciók
sikerét. Rendszeresen kaptunk segítséget a Készenléti Rendőrségtől is. Jelentős változás,
hogy a gépkocsizó járőrök szolgálati idejük 50 %-át gyalogos járőrként teljesítették,
amely még inkább elősegítette a lakossági kapcsolatok fejlesztését és a gyorsabb reagálást.
Veszprém megye tavaly is számos eseménynek adott otthont, amely folyamatos jelenlétet,
maximálist odafigyelést igényelt a főkapitányság állományától is. A nyári idegenforgalmi
idényben igazi kihívás volt számunkra a BKKB munkájának összehangolásából adódó
feladatok végrehajtása, melynek sikeresen eleget tettünk.
Tapasztalataink és a rendelkezésünkre álló
statisztikai adatok alapján összességében
elmondható, hogy a közbiztonság évek óta
stabil állapotát, a közterületek, közösségi
életterek és nyilvános helyek biztonságát
sikerült 2012-ben is fenntartanunk, amely
irányt és lendületet ad számunkra a 2013-as
évben is.

Az
idegenforgalmi
szezon
értékelése
kapcsán az Országos Rendőrfőkapitány úr
kihangsúlyozta:
a
rendőrség,
az
önkormányzatok a társadalmi szervezetek
és a polgárőrség jól összehangolt munkával
biztosították a hazai és az ide látogató
turisták nyaralását.

Közlekedésbiztonság
A rendészeti munka egy másik sarkalatos eleme a közlekedés biztonsága, amely kiemelt
szerepet kap megyénkben, hiszen a 8-as és a 71-es főút egész évben nagy forgalmat bonyolít,
amely a nyári idegenforgalmi szezonban a Balatonhoz utazók miatt még inkább megnő.
E területen igen sok statisztikai adat áll rendelkezésre, legfontosabb mégis azt kiemelni, hogy
ugyan a tavalyi évben a személyi sérüléssel járó közúti balesetek száma kis mértékben
emelkedett (1 %, 610/616), azonban azok kimenetele, súlyossági foka az előző évinél
lényegesen kedvezőbben alakult. Mind a súlyos sérüléssel járó (- 8,8 %, 204/186), mind a
halálos kimenetelű (- 12,9 %, 31/27) balesetek és az azokban elhunytak (- 9,7 %, 31/28)
száma csökkent, amely tendenciának megtartására, sőt fokozására az idei évben is nagy
hangsúlyt helyezünk.
A baleseteket értékelve nem mehetünk el a tény mellett, hogy Veszprém megye egy igen
jelentős áthaladási terület, több nagy forgalmú úttal.
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Ebből kifolyólag fontos ezeknek az utaknak a baleseti helyzetére is kitérni, amelyet vizsgálva
megállapítható, hogy a megye egy- és kétszámjegyű főútjain az előző évhez képest
összességében mindössze eggyel több (150/151) személysérüléssel járó baleset következett
be. A kiemelt jelentőségű utak közül a 8. számú főútvonalon 23,7 %-kal kevesebb, addig a
71-es főút vonatkozásában 21,6 %-kal több balesetet regisztráltunk.
Február közepén egy huszonkét utast szállító
busz felborult a havas úton Veszprém megyei
Tapolcafő és Bakonyjákó között, amelyben több
utas is súlyosan megsérült. Augusztusban egy
Várpalota felől Veszprém irányába haladó jármű
sofőrje gázolt gyalogost a 8-as főúton.

Az

úttesten nem kijelölt helyen áthaladó férfi a
helyszínen

életét

vesztette.

Hasonló

körülmények között történt baleset Veszprém
határában is az év végén.

A balesetek oksági összetételében több
évre
visszatekintve
sem
történt
átrendeződés, még mindig a sebesség
helytelen
megválasztása
miatt
következik be a legtöbb baleset (37,5 %).
Ittassággal
összefüggő
balesetek
arányában azonban pozitív változás
következett be, az az országos átlag (10,8
%) alatt van. 2012-ben a korábbi 64
helyett 62 balesetet idéztek elő ittas
állapotban, ez a balesetek számának 7,7 %a. Külön kiemelendő, hogy ittassággal
összefüggésben halálos baleset nem
történt.

A legfőbb baleseti ok, a gyorshajtás visszaszorítása érdekében törekedtünk a
sebességellenőrző technikai eszközök folyamatos és hatékony kihasználására, amely napi
legalább hat óra üzemben tartást jelentett. Ez idő alatt a sebességellenőrző berendezésekkel
42.648 db jogsértés rögzítése történt meg. Ezek során külön figyelmet fordítottunk arra, hogy
az ellenőrzéseket olyan helyen hajtsuk végre, ahol azt a forgalom dinamikája, a közúti
balesetek bekövetkezésének időbeni alakulása, illetőleg az útvonal szabályszegési
fertőzöttsége megköveteli. Ennek ellenére több alkalommal érkezett olyan visszajelzés,
panasz hatóságunkhoz, amelyben a járművezetők kifogásolták intézkedésünket.
Kivizsgálásukat követően ezek elősegítették intézkedéseink minőségének javulását.
A balesetet okozók közül 59,2 %-kal továbbra is a személygépkocsi vezetők részaránya a
legmagasabb, a kerékpárosoké azonban jelentősen, 25,2 %-kal csökkent (111/83). A
gyalogosok által okozott balesetek vonatkozásában – a balesetek összességét tekintve – a
2011-es mérséklődés után kisebb (közel 1 %-os) emelkedés figyelhető meg.
A balesetek megelőzése és a jogsértések visszaszorítása érdekében 2012-ben is több, országos
vagy megyei kezdeményezésű akciót tartottunk, illetve felhívó jellegű kampánnyal,
programmal jelentkeztünk.
Az idegenforgalmi szezon közbiztonsági helyzete
A turisztikai idény megfelelő színvonalú rendőri biztosításának megszervezésére az elmúlt
évben is kiemelt hangsúlyt fektettünk. A 2012-es év e területen kiemelten fontos volt
számunkra, hiszen főkapitányságunk töltötte be a – már többször említett – Balatoni
Közbiztonsági Koordinációs Bizottság elnöki tisztségét.
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A négy megye (Veszprém, Zala, Somogy és Fejér megye) együttműködése, valamint a
folyamatos információcsere és közös akciók révén számos eredményre lehetünk büszkék,
amelyekkel megalapozhatjuk idei munkánkat is. Mindebben nélkülözhetetlen szerepet
játszottak az együttműködő- és társszervek is.
Erőfeszítéseinknek köszönhetően az előző évi adatokhoz képest további 5,7 %-kal (853/771)
mérséklődött a nyomozás elrendelések száma, a szezonra jellemző, főként vagyon elleni
bűncselekmények, mint a strandi lopás, gépkocsifeltörés vagy gépkocsiból lopás száma pedig
közel felével csökkent. A tavalyi évben is kiemelt figyelmet fordítottunk a betöréses és
besurranásos lopások megelőzésére és felderítésére.
A szezon pozitív számadatainak eléréséhez nagymértékben hozzájárultak azok a
középiskolai, rendészeti szakirányon tanuló fiatalok, akik – 2011-hez hasonlóan – tavaly
nyáron is intenzív vagyonvédelmi járőrözést folytattak kollégáink oldalán.
Balatonfüred mellett – köszönhetően a
pályázati tevékenységünknek is – az idei évben
már Veszprémben és Várpalotán láttak el
gyalogos megelőzési diákjárőr-szolgálatot a 1418 év közötti, idegen nyelven beszélő fiatalok.
A legfrekventáltabb strandokon és környékükön
végzett munka során a pályázati forrásból
készíttetett
(többnyelvű)
prevenciós
kiadványokat is eljuttatták a nyaralóknak.
Az idegenforgalmi területekre látogatók
A BKKB októberi záróértekezletén a
biztonságának, a közterületek rendjének a már
legügyesebb diákjárőrök munkájuk
megszokott
jó
színvonalú
szavatolása
elismeréseként jutalmat vehettek át.
érdekében 2012. június 1. és augusztus 31.
között a Készenléti Rendőrség állománya is segítette a Balatonalmádi, Balatonfüredi és
Tapolcai Rendőrkapitányság munkáját. A tavalyi idényben a Pápai Rendőrkapitányságról
csoportosítottunk át erőket a kerékpáros szolgálat hatékonyabbá tétele érdekében, emellett
pedig a strand-polgárőrökkel közösen strandrendőri szolgálatot is működtettünk.

Rendezvénybiztosítás
A rendezvénybiztosítások gyakorlata megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Az
1989. évi III. törvény hatálya alá tartozó 131 bejelentett és megtartott rendezvényt több
alkalommal a Készenléti Rendőrség erőinek bevonásával biztosítottuk. Rendezvényt
egyetlen esetben sem tiltottunk meg.
Jelentős rendőri erőt kötöttek le a sportmérkőzések biztosításával kapcsolatos feladatok. A
sportrendezvények biztosítási köre a Veszprém megyében működő öt sportklub (köztük az
MKB Veszprém KC) mellett kiterjedt olyan, a legmagasabb nemzeti bajnokságban szereplő
10

csapat meccseire is, mint az Új Lombard Pápa Termál FC labdarúgó csapat, a
Balatonfüredi KSE férfi és a Veszprém Barabás KC női kézilabda csapat, illetőleg
szeptembertől a Futsal Club Veszprém. A biztosított sportesemények közül 4 a kiemelt
biztonsági, 1 pedig a fokozott biztonsági kockázatúak közé tartozott.
Rendőri intézkedés kettő sportesemény kapcsán vált szükségessé, ezek alkalmával lopás,
rendbontás, rendzavarás, valamint kábítószerrel való visszaélés miatt kellett intézkedni
illetve eljárást indítani.

A sport törvény változásával összefüggésben,
novemberben a pápai Perutz Stadionban a
Készenléti
Rendőrségtől
igényelt
oktatók
közreműködésével hajtottuk végre az ideiglenes
csapatszolgálati század kétnapos, 2012. évi
továbbképzését.

Említést
érdemel
a
főkapitányság
ideiglenes csapaterőbe szervezett százada
is, amelyet két részleges alkalmazás mellett
2012.
augusztus
05-én
a
Jobbik
Magyarországért
Mozgalom
által
Devecserben
tartott
demonstráció
alkalmával teljes körűen bevetettünk.

Összességében elmondható, hogy a jelentősebb csoportokat, tömegeket vonzó
rendezvényeken állományunk jelen volt, s az azokon szükséges intézkedéseket megtette.

Határrendészet
Kiemelt határrendészeti feladatként jelentkezett 2012-ben is a Pápai Bázis-repülőtéren
jelentkező határforgalom ellenőrzésének zökkenőmentes lebonyolítása, valamint a légi
szállításban szerepet vállaló szervezetekkel történő hatékony együttműködés. Az értékelés
időszakában összesen 135 alkalommal 2700 fő államhatáron történő átléptetése történt
meg, ez mindössze 4-gyel több az előző évinél.
A mélységi migrációs ellenőrzési feladatok végrehajtása a megyén átvezető főutak, a
megyében található kereskedelmi szálláshelyek, a Pápa környékén szálláshellyel rendelkező
külföldi katonák lakókörnyezetének ellenőrzésére, valamint a külföldi tulajdonban lévő
vállalkozások munkavállalóinak, a megyében felsőfokú tanulmányokat folytató harmadik
országbeliek jogszerű magyarországi tartózkodásának megállapítására terjed ki.
Az illegális migráció és a hozzá kapcsolódó jogellenes cselekmények elleni hatósági fellépés
hatékonyságának növelése, valamint a jogsértő cselekmények megelőzése érdekében 156
alkalommal hajtottunk végre ellenőrzést. Kiemelendő a Fejér, Vas, és Zala Megyei Rendőrfőkapitányság bevonásával végzett rendszeres ellenőrzés a vasúton zajló illegális migráció
visszaszorítása érdekében.
A határrendészeti feladataink ellátása során 2012. évben 61 főt, ebből tartózkodási
szabályok megsértése miatt 8 főt (1 fő afgán, 3 fő pakisztáni, 1 fő ukrán, 1 fő szerb és 1 fő
kameruni, 1 fő török), embercsempészet bűntett megalapozott gyanúja miatt 1 főt
állítottunk elő.
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Szabálysértési tevékenység
Szabálysértési hatóságainkhoz 5466 szabálysértési feljelentés keretében 5845 személlyel
szemben érkezett feljelentés, amely 40,4 %-kal kevesebb (9805/5845) az előző évinél.
A kiszabott pénzbírság tekintetében évek óta csökkenő tendencia figyelhető meg. Ez
elsősorban a feljelentések és a feljelentett személyek számának negatív irányú változásával
magyarázható.
A közlekedési szabálysértések vonatkozásában a jogszabályi változásoknak köszönhetően
tovább folytatódott a csökkenés, melynek mértéke 23,4 %-os (9254/7091). Ugyanez a
tendencia figyelhető meg a többi szabálysértés vonatkozásában is, a közrend elleni
szabálysértés miatt mindösszesen 325 esetben indult eljárás (30 %-os csökkenés).
Megyénkben a leggyakrabban előforduló tulajdon elleni szabálysértés a bolti és a
mobiltelefon lopás, internetes, valamint a faárusítással kapcsolatos csalás, amelyek
megelőzésére nagy gondot fordítunk. Tavaly ősszel több olyan felhívást tettünk közzé,
amelyek a favásárlás veszélyeire figyelmeztetnek, és segítséget nyújtanak a csalók
kiszűréséhez.
A rendőrkapitányságok, mint az I. fokon eljáró közigazgatási hatóságok a vizsgált
időszakban 3746 közigazgatási eljárást folytattak le, amely csekély, 10 %-os emelkedés az
előző évhez képest. Az ismeretlen elkövető ellen indult tulajdon elleni szabálysértési ügyek
felderítési eredményessége megyei szinten 25,32 %-os.

Engedélyügyi tevékenység
Az engedélyügyi szakterületen – a korábbi évekhez igazodva – 2012-ben is a rendészeti
tevékenység erősítése volt a fő célkitűzés, melynek végrehajtása érdekében több alkalommal
ellenőriztük a robbanóanyag-raktár üzemeletetőket, a fegyverkereskedelmi és fegyverjavítói
tevékenységet végzőket, a vagyonvédelmi és sport célra fegyvertartási engedéllyel
rendelkezőket, továbbá a pirotechnikai tevékenységet végző egyéni és társas vállalkozásokat.
A lőfegyver tartási engedéllyel rendelkező természetes személyek száma a 2553 főről 2617
főre emelkedett, pirotechnikai termékekkel kapcsolatban 119 db engedélyt adtunk ki 2012ben. Ez utóbbi mindössze 4-gyel haladja meg a 2011-es mennyiséget.
A kábítószer-rendészeti területen összesen 241 kábítószer és 55 prekurzor ellenőrzést
realizáltunk, melyekkel összefüggésben 1 esetben tettünk szabálysértési feljelentést, 23
esetben jegyzőkönyvi figyelmeztetést alkalmaztunk, 8 esetben szignalizációs levelet küldtünk.
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MEGELŐZÉSI TEVÉKENYSÉG

Bűnmegelőzés
A 2012-es év a megelőzés éve volt a főkapitányságon. Bűnmegelőzés területén valamennyi
programunk kialakítása, lebonyolítása során figyelembe vettük az aktuális bűnügyi és
közbiztonsági helyzetet, és törekedtünk arra, hogy gondos előkészítés után, folyamatos
felügyelet mellett utánkövetést is alkalmazzunk. Célunk volt az együttműködés, a civil
szféra aktivizálása, az újszerű elemek beemelése a prevenciós eszköztárba.
Kiemelt jelentőséggel bír munkánkban a tavaly megnyert, „Az áldozattá válás megelőzését és
az áldozat segítést szolgáló Veszprém megyei komplex rendszer működtetése a társadalmi
kohézió erősítésével” című TÁMOP pályázat. Veszprém megye még 2004-ben – országos
viszonylatban is az elsők között – alkotta meg bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepcióját,
a „Veszprém megye biztonságáért” integrált társadalmi bűn-és balesetmegelőzési programot.
Tavaly pedig főkapitányságunk – egy sikeres több mint 143 millió forint (143.084.159 Ft)
költségvetésű TÁMOP pályázat keretében – főpályázóként, konzorciumi partnereivel – a
Veszprém Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatával, a Veszprém Megyei
Polgárőrségek Szövetségével – és 19 együttműködő szervezettel megkezdte az áldozattá válás
megelőzését és az áldozatsegítést szolgáló Veszprém megyei komplex rendszer működtetését.
Az áldozatvédelmi tevékenység minőségét jelentősen javította, hogy együttműködési
megállapodás kötöttünk a Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesülettel. Ennek eredményeként az
MRFK-n és a Balatonfüredi Rendőrkapitányságon (az idegenforgalmi szezon idején) két
áldozatvédelmi iroda is nyílt. Programjaink megvalósításában lendületet adnak a lakosságtól
érkező pozitív visszajelzések, amelyekben elismerően szólnak az áldozatvédelem és
megelőzés területén kifejtett munkánkról.
E területen 2012-ben is tovább erősítettük a család-, gyermek- és ifjúságvédelem szakterület
intézményrendszerével több éve kialakult jó partnerségi viszonyunkat.
Ennek egyik legfőbb színtere a Veszprém Megyei Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság
Család-, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Munkacsoportja, amelynek tagjaként egész évben
aktívan részt vettünk a munkában.
Folytatódott a DADA oktatás, az „Egy nap a biztonságért - egy nap az iskolában”
komplex program, valamint a „Szenvedélyes (V)iszonyok” című, a családon belüli, illetve
párkapcsolati erőszak megelőzésére készített program is. Utóbbi témáját az év folyamán
továbbfejlesztettük, kibővítettük, így a külföldi munkavállalás, az internetes ismerkedés,
párkeresés veszélyeire is szeretnénk felhívni a fiatalok figyelmét, illetve az
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emberkereskedelem, prostitúció témakört is érintjük. Ennek megvalósítására 2013 tavaszán
kerül sor.
Ebben az évben is figyelmünk középpontjában volt az idősek sérelmére elkövetett vagyon
elleni bűncselekmények (besurranás, trükkös lopás, házalással elkövetett csalás) megelőzési
lehetőségeinek hatékonyabb kiaknázása.
Az elért eredményeket látva a tavalyi évben továbbvittük a „Veszprém megyei idős
bűnmegelőzési kortárssegítő” és a Veszprém Megyei Önkormányzat Idősek Otthonainak
Egyesített Szociális és Módszertani Intézményével közösen életre hívott „Védőháló”
programot, amelyben az időseket gondozó szociális szakemberek, falugondnokok vesznek
részt.
Megelőzési tevékenységünk jellemzője, hogy azt igyekszünk a korábban „lefedetlen”
területekre is kiterjeszteni, így 2012-ben elvégeztük a hipermarketek parkolóiban a vásárlók
sérelmére, elsősorban trükkös módon elkövetett vagyon elleni bűncselekmények
bűnmegelőzési szempontú elemzését. Ennek eredményei alapján „Biztonságos parkolók,
biztonságos bevásárlás” címmel új megyei bűnmegelőzési programot dolgoztunk ki e
bűncselekmények visszaszorítására.

A „Biztonságos parkolók, biztonságos bevásárlás” kampány
megnyitóján kollégáink a diákjárőrök és vállalkozó kedvű
vásárlók segítségével eljátszottak-egy egy lopást, hogy ezzel
mutassák be a módszereket a jelen lévőknek.

Az elmúlt év első felében a köznyugalmat egy főként megyeszékhelyet érintő rablássorozat
zavarta meg, így a 2011-ben készített bűnmegelőzési célú ügyelemzés tapasztalatait az azóta
ismertté vált újabb bűncselekmények adataival bővítettük, majd megelőzési javaslatokkal,
felhívásokkal éltünk a veszélyeztetett intézmények felé.
A bűnmegelőzés szempontjából is fokozott erőfeszítést igényel az idegenforgalmi szezon,
amelyek nyugalmát megelőzési kollégáink számos programmal igyekeztek szavatolni,
megteremteni.
A Balatontourist Zrt-vel közösen lebonyolított „Biztonságban a Balatonon” program
keretében három kiválasztott kempingben – Európa Kemping (Alsóörs), Füred Kemping
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(Balatonfüred)

és

Napfény

Kemping

(Révfülöp)

–

helyszínbejárást

tartottunk

a

vagyonvédelem szempontjából gyenge pontok feltérképezésére. Erre a programra a Veszprém
Megyei Baleset-megelőzési Bizottság (továbbiakban: MBB) is rácsatlakozott.
Újdonságként beszélhetünk a 2012. április 19-én Balatonalmádiban megrendezett
„Szezonnyitó Idegenforgalmi Bűnmegelőzési Szakmai Fórum”-ról is, melynek célja az
volt, hogy a Balaton-partra látogató turisták vagyonbiztonságának megteremtésében érdekelt
partnereink tájékoztatást kapjanak a főkapitányság idegenforgalmi szezon biztonságát növelő
bűnmegelőzési erőfeszítéseiről, továbbá párbeszédet kezdeményezzünk a gyakorlati
megvalósítás érdekében. A turisták vagyonbiztonságának növelése érdekében elindítottuk a
„Mintastrand programot” Alsóörsön, mely az első, innovatív bűnmegelőzési eszközök
alkalmazásával kialakított strand.
A kábítószer-bűnözés elleni harcban is szerepet vállalva számos előadást, interaktív
foglalkozást tartottunk, valamint társszervezőként bekapcsolódtunk a veszprémi AlkoholDrogsegély Ambulancia komplex megyei drogprevenciós programjába is.

Baleset-megelőzés
Célkitűzésként fogalmaztuk meg 2012-ben is a közlekedés biztonságosabbá tételét, a
közlekedésben résztvevők megfelelő felkészítését a közlekedésre, a közlekedési magatartás
fejlesztését, valamint az Európai Unió irányvonalainak szem előtt tartását.
Preventív tevékenységünk - összhangban a közúti ellenőrzések céljaival - a leggyakoribb,
illetve a legnagyobb közlekedésbiztonsági kockázatot jelentő magatartások visszaszorítására
irányult, úgymint a sebességtúllépés és az ittas járművezetés visszaszorítására, a biztonsági öv
és gyermekbiztonsági rendszer használatának szorgalmazására. A megelőzési tevékenység fő
célcsoportjait a gyermekek, a „fiatal felnőttek”, az időskorúak, valamint az egy nyomon
haladó járművek vezetői alkották.
A számos, országos kezdeményezésű program mellett saját szervezésben hirdettük meg a
korábbi években is nagy sikert aratott gyermekrajz pályázatot, amelyre több mint 400
pályamű érkezett. Az MBB a nyári idegenforgalmi idényben az átlagosnál is nagyobb
hangsúlyt fektetett a megelőzésre, gyermek és
ifjúsági táborokban, nagy tömegeket vonzó
rendezvényeken
(Harley-David
motoros
fesztivál, Művészetek Völgye) képviseltette
magát felhívó, figyelemfelkeltő, interaktív
programjaival.

Rendezvényeinken nagy érdeklődés fogadta a
biztonságiöv-szimulátort, amelyet a helyszínen
15 ki is próbálhattak a vállalkozó szelleműek.

A kerékpáros balesetek megelőzése érdekében a MOL kerékpárosokat megszólító „Egy úton
járunk” elnevezésű kezdeményezése 2012-ben is lendületesen zajlott, melynek nyomán az
idényben a tihanyi bringaponton láttak el kollégáink megelőzési tevékenységet.
Augusztusban az ORFK OBB-vel közösen, valamint a Zala Megyei MBB közreműködésével
„Közlekedésbiztonsági Nap”-ot szerveztünk a zánkai Új Generáció Centrumban az ott
pihenő több mint 100 gyermek részére.
A központilag meghirdetett „Látni-látszani”
akcióhoz csatlakozva – mely a járművek világító
berendezéseinek, illetve az éleslátás fontosságára
hívta fel a figyelmet – 3 optikát és 15
szakszervízt vontunk be. A programmal
összefüggő fokozott ellenőrzés időszakában
pedig kollégáink 57 személyt figyelmeztettek, a
helyszínen 89 főt bírságoltak meg és 18
szabálysértési eljárást kezdeményeztek.

Az ellenőrzéseket megelőző 30 napos
kampány során figyelmeztettük azokat az
autósokat, akinek járműve nem felelt meg
a vonatkozó előírásoknak. Emellett arra
buzdítunk minden gépjárművezetőt, hogy
éljen az akció kínálta lehetőségekkel:
vizsgáltassa át ingyenesen az autót és
ellenőrizze szintén térítésmentesen a
látását
az
akcióhoz
csatlakozó
partnereknél.

Az év során új programként hirdettük meg a „Közlekedik a család” és a „TÁRS-JÁTÉK”
elnevezésű, saját szervezésű vetélkedőket. Szintén nagy érdeklődés mellett zajlott a
„KRÉZIRÁJDER ÖCSÉM!” elnevezésű Balaton-kerülő Kerékpáros Rallye, melyet
közlekedési játékokkal, ügyességi versenyszámokkal tettünk színesebbé.
A Veszprémi Rendőrkapitányság tovább folytatta a tavaly útjára bocsátott „Gyalogosbarát”
és az ennek szerves részét képező "Fogadj örökbe egy zebrát" kampányt.
VEZETÉS - IRÁNYÍTÁS – EGYÜTTMŰKÖDÉS
2012-ben a főkapitányságot dr. Töreki Sándor r. dandártábornok, a Rendészeti Igazgatóságot
Anda György r. alezredes vezette. A Bűnügyi Igazgatóság élén szeptemberben történt
személyi változás, Derzsy Péter r. ezredes helyére megbízással Pogány Péter r. alezredes, a
megyei Bűnügyi Osztály vezetője került.
Vezetőként 2012-ben is célként tűztük ki a minőségi munkavégzést, a folyamatos fejlődést és
a belső, illetve civil szakmai kapcsolatok fejlesztését.
Feladataink ellátása során a korábbi évekhez hasonlóan fontos együttműködő partnerünk
volt a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Veszprém Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet, a Veszprém Megyei Kormányhivatal szakigazgatási szervei, a
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Közép-Dunántúli Regionális Igazgatóság Veszprém
Megyei Kirendeltsége, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Veszprém Megyei Vám- és Pénzügyőr
Igazgatósága, a Nemzetbiztonsági Hivatal Veszprémi kirendeltsége, a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. Veszprém Megyei Igazgatósága, a MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatóság Területi
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Vasútbiztonsági Osztálya, a HM Veszprémi Erdőgazdaság Zrt., a Magyar Posta Rt. Soproni
Igazgatósága és nem utolsó sorban a Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetsége.
Az együttműködők köre 2012-ben kibővült 9 történelmi egyházzal és 44 roma nemzetiségi
önkormányzattal, valamint a veszprémi Várfok Alapítvánnyal. Új alapokra helyeztük a
tavalyi évben a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Veszprém
Megyei Szervezetével megkötött együttműködési megállapodásunkat is.
ÖSSZEGZÉS – FŐ FELADATOK
Összességében elmondható, hogy a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság a 2012.
évben is hozzájárult az állampolgárok és a megye lakossága biztonságának fokozásához,
valamint eleget tett a szervezeti követelményeknek, saját elveinek és célkitűzéseinek.
A rendőri és a közalkalmazotti állomány 2012-ben lelkiismeretesen, jog- és szakszerűen
folytatta tevékenységét. A települési önkormányzatokkal és a polgárőrséggel, valamint más
partnerekkel együttműködve sikerült olyan közbiztonsági viszonyokat teremteni, amelyek
elősegítették a nyugodt és zavartalan élettér megvalósulását megyénkben.
A 2013. év kiemelt feladatai:


2013. évben is alapfeladatunk a bűnüldözés terén a Rendőrség megítélését
befolyásoló intézkedéseink – elsődleges intézkedések, gyors reagálás, panaszfelvétel,
sértettekkel való bánásmód, stb. – minőségének további javítása mellett a szakszerű,
jogszerű és eredményes felderítés.



Kiemelt feladatként kell kezelni a lakosság biztonságérzetét különösen negatívan
befolyásoló, közterületen vagy közintézmények ellen elkövetett erőszakos, illetve
személyek életét, testi épségét és szabadságát, valamint az életkörülményeit,
megélhetését súlyosan veszélyeztető bűncselekmények felderítését, lehetőség
szerinti megszakítását vagy megelőzését.

 Következetesen érvényesíteni kell az „objektív felelősség” és a „zéró tolerancia”
elvén nyugvó, valamint szabálysértési törvényben meghatározott jogszabályi
előírásokat oly módon, hogy a rendőri fellépés minden tekintetben a törvényességet
közvetítse az állampolgárok felé.
 Fokozott figyelmet kell fordítani a tulajdon elleni szabálysértések kapcsán indult
eljárásokra, az ismeretlen elkövetők minél nagyobb arányú felerítésére.
 Tovább kell javítani a közlekedésbiztonságot, a sérüléssel járó balesetek számának,
súlyossági fokának, az ittas állapotban balesetet okozók részarányának csökkentésére
kell törekedni.
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Jelentős feladat lesz számunkra a 2013. évi turisztikai szezon kiemelkedő
színvonalon történő biztosítása, a számos rendezvényen való közreműködés és a
biztonság szavatolása.



A fiatalok által látogatott, nagyobb tömegeket vonzó vendéglátóhelyek
biztonságának megteremtése érdekében továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani a
nagy látogatottságnak örvendő szórakozóhelyek, diszkók együttműködő
társhatóságokkal történő ellenőrzésére.



Az orvvadászat, természetkárosítás megelőzése és felderítése céljából tovább
folytatjuk a közös munkát a társszervekkel, vadásztársaságokkal és erdészetekkel.



A tavalyi évhez hasonlóan kiemelt helyen kell említeni a kábítószer-bűnözés elleni
fellépést.

A 2013. év fő célkitűzései:


A bűnmegelőzés területén a társszervekkel való fokozott együttműködés és a
kezdeményezőkészség, egy kifelé nyitott Rendőrség megteremtése az elsődleges
célunk. A családon belüli erőszak, az áldozattá válás megelőzése, az áldozat segítése
és kompenzációja, a gyermek- és fiatalkorú bűnözés megelőzése, a települések
biztonságának fokozása, a bűnismétlés megelőzése, valamint a vagyonvédelem
erősítése kiegészül a napjainkban egyre jellemzőbb internetes bűnözés elleni harccal.



A baleset-megelőzés területén továbbra is a szabálykövető defenzív vezetés széles
körben történő terjesztése, a passzív biztonsági eszközök használatának fontosságára
történő figyelemfelhívás, valamint már a legfiatalabbaknak is a biztonságos
közlekedésre való nevelése. 2013-ban – az országos programhoz igazodva – célul
tűztük ki a karékpáros és gyalogosbalesetek számának minimalizálását, amelyhez egy
széleskörű felhívó kampány társul.



A bűnüldözés terén a Rendőrség megítélését befolyásoló intézkedéseink minőségének
további javítása, a szakszerű, jogszerű és eredményes felderítés.



A közrendvédelmi munka területén célunk a közterületeken megfelelő rendőri jelenlét
biztosítása és munkánk minőségének javítása. 2013-ban még tovább szeretnénk
javítani, gyorsabbá tenni az eseményekre történő reagáló képességet.



Az igazgatásrendészet területén a legfontosabb célkitűzés a szabálysértési hatósági,
valamint az engedélyügyi munkában a gyors, kultúrált, szakszerű és törvényes
ügyintézés és az eljárások mielőbbi befejezése.
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A kiegyensúlyozott és szélsőségektől mentes közbiztonsági viszonyok fejlesztése, Veszprém
megye Rendőrségének társadalmi elismertsége érdekében valamennyi munkatársam
nevében kérem a Tisztelt Közgyűlés támogatását.
Veszprém, 2013. április 02.
dr. Töreki Sándor r. dandártábornok s.k.
rendőrségi főtanácsos
rendőrfőkapitány
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