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Veszprém megye a Bakony és a Balaton természeti szépsége és az itt élő emberek
vendégszeretete révén kiemelt idegenforgalmi övezet. Határainkon túlról és belföldről százezrek
töltik szabadságukat megyénkben, ami a megye polgárainak életminőségében is megmutatkozik.
A közbiztonság megőrzése elsősorban a több mint 50 éves múltú megyei rendőr-főkapitányság
feladata. A „mi” rendőrségünk stratégiájának lényeges eleme, hogy minden egyes munkatársunk
tevékenysége a megye idegenforgalmi vonzerejét erősítse.
Küldetésünk alapja a jogállamiság és a demokrácia mentén aktív és felelősségteljes
résztvevőként dolgozni partnereinkkel a félelemtől mentes életminőség megőrzésén. Legfőbb
feladatunk megelőzni a bűnt, érvényt szerezni a törvényeknek, és az igazságszolgáltatás elé
állítani az elkövetőket. Elgondolásainkat mindenki számára elérhető, határozottan cselekvő, az
emberi méltóságot tiszteletben tartó Rendőrségben váltjuk valóra.
Jövőnk a kezünkben van: olyan szervezeti kultúrát honosítunk meg, amely a Veszprém Megyei
Rendőr-főkapitányságot (a továbbiakban: VMRFK) az Európai Unió rendészeti közösségének
elismert tagjává teszi. A rendőri munka tökéletesítésén keresztül a kiválóság felé mozdulunk.
Célunk, hogy minden egyes munkatársunk közössége értékes tagjává váljon, hiszen ennek
rendeljük alá a vezetők kiválasztását is.
Megyénk rendőri szervei az elmúlt esztendőben is igyekeztek megfelelni a kihívásoknak, arra
törekedtek, hogy az adott jogi, gazdasági és társadalmi környezetben minél többet tegyenek az itt
élők, illetve az ide látogatók biztonságának megőrzése érdekében. Továbbra is elsődleges
célkitűzésünk volt a bűnözés lehetőség szerinti csökkentése, a közterületi jelenlét növelése,
reagáló-képességünk javítása, a közbiztonság szinten tartása.
Szolgálati ágaink a legfontosabb célkitűzéseket megvalósították, miközben feladataik zömét is
eredményesen hajtották végre. Mindezt a felettes szerveinktől, az önkormányzatoktól, az állami és
civil szervezetektől, az ügyészségektől, a bíróságoktól, s végül, de nem utolsó sorban a lakosságtól
hozzánk érkezett pozitív visszajelzések is megerősítették. Az írott és elektronikus sajtóban
megjelent cikkek, műsorok zömében szintén ezt a véleményt tükrözték.
Az elmúlt évben nagy erőfeszítéseket tettünk a közterületek, a nyilvános helyek rendjének
biztosításával a lakosság biztonságérzetének javítására. A visszajelzések alapján a megyénkben
élők biztonságérzetében megmaradtak az előző évekre jellemző pozitív értékek.
A megye rendőrei a nyári idegenforgalmi szezonban a Balaton partjára látogató és ott pihenő
külföldi és magyar turisták nagy számából fakadó rendkívüli közterületi, közlekedésrendészeti,
bűnügyi rendőri feladatokat sikeresen oldották meg. Megfelelő színvonalon szolgáltatták a helyi
lakosok és turisták biztonságát, amivel jelentős mértékben hozzájárultak a Balaton és a megye más
területei idegenforgalmi értékének növeléséhez.
Fő célkitűzésünk ez évben – és lesz a jövőben is –, hogy a demokrácia és a jogállamiság
követelményeinek megfelelve dolgozzunk, az itt lakóknak és ide látogatóknak a nyugodt élethez
szükséges biztonságot szolgáltassunk.
Feladatunk továbbra sem lehet más, mint – a törvények, egyéb jogszabályok betartásával és
betartatásával, a bűnelkövetők igazságszolgáltatás elé állításával – a megye közrendjének,
közbiztonságának javítása, s ezzel a félelemmentes életminőség kialakítása és megőrzése.
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I. A megye közbiztonsági helyzetének értékelése
1. A bűnügyi helyzet bemutatása
A rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma 2013-ban az elkövetés helye szerint
4428-cal kevesebb az előző évhez képest (12 270/7842). A megyét összességében tekintve ez
36,0 %-os csökkenést jelent.
Megyénkben a legtöbb bűncselekményt a Veszprémi Rendőrkapitányság (1987) illetékességi
területén követték el 2013-ban is. Ezt követően az Ajkai (1408), a Pápai (1311) és a Tapolcai
(1083) Rendőrkapitányságon követtek el nagyobb számban bűncselekményeket. A kisebb
rendőrkapitányságok illetékességi területén, mint a Balatonalmádi (617), a Balatonfüredi (632) és
a Várpalotai (804) Rendőrkapitányságon alacsonyabb a bűncselekményszám.
Megyénkben a regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya 2013-ban
csökkent a korábbi évhez képest (3460,5/2233,1). Ez 35,5 %-os csökkenést jelent. A 2013. évben
a rendőrkapitányságok közül a 100 ezer lakosra jutó bűncselekményszám a Balatonfüredi
Rendőrkapitányságon a legmagasabb, ahol ez a szám 2842,2 volt. Az előző évhez viszonyítva
azonban valamennyi rendőrkapitányság illetékességi területén jelentősen visszaesett a 100 ezer
lakosra vetített bűncselekményszám.
Településtípusok szerint megyénkben az elmúlt öt évet áttekintve megállapítható, hogy a
regisztrált bűncselekmények döntő többségét városokban követték el. A városokon belül is a
rendőrkapitánysági székhelyeken regisztráltuk a legtöbb bűncselekményt. A városokban 2012-ben
8709, 2013-ban pedig 5512 bűncselekmény történt, ami 36,7 %-os csökkenést jelent. A megyei
jogú városunkat tekintve a bűncselekményszám 2083-ról 1327-re csökkent. Az egyéb
városokban 2012-ben 1106, míg 2013-ban 940 bűncselekmény történt. A községekben 3561-ről
2330-ra csökkent a regisztrált bűncselekmények száma.
A közterületen elkövetett bűncselekmények száma visszaesett a tavalyi év azonos időszakához
képest (2452/1898). Megyei szinten ez 22,6 %-os csökkenést jelent. Rendőrkapitánysági
bontásban szintén azt tapasztaltuk, hogy e bűncselekmények száma mindenütt visszaesett.
Különösen jelentős ez a csökkenés a Tapolcai Rendőrkapitányság esetében (392/224) és az Ajkai
Rendőrkapitányságnál (517/372). Megyénkben a közterületen elkövetett bűncselekmények
összetétele alapvetően nem változott, továbbra is a lopás, garázdaság, rongálás, ittas vezetés és a
közúti baleset okozása a jellemző. A legtöbb közterületi bűncselekményt városban követik el.
Megyénkben a kiemelten kezelt bűncselekmények száma 2013-ban jelentősen csökkent az előző
évhez képest (5650/4496). Ez 20,4 %-os csökkenést jelent. Ez a szám megyei szinten – az elmúlt 5
évet vizsgálva – a 2013. évben volt a legkevesebb.
Rendőrkapitánysági bontásban ugyancsak kevesebb a 2013. évben a kiemelt bűncselekmények
száma minden helyi szervnél az előző évhez viszonyítva. A legnagyobb csökkenés a Tapolcai
Rendőrkapitányságon volt, ahol 905-ről 569-re esett vissza ezen deliktumok száma.
Kiemelést érdemel, hogy 2013 februárjában sikerült a majdnem másfél évvel korábban – 2011.
október 05. – Ajkán elkövetett fegyveres, kötözős rablás felbujtóját, valamint a bűncselekményt
ténylegesen végrehajtó személyeket felderíteni és eljárás alá vonni.
Idén januárban az ügyet vádemelési javaslattal befejeztük, többek között 2 rb. fegyveres rablás,
minősített személyi szabadság megsértése, maradandó fogyatékosságot okozó egészségsértés
bűntett és más bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt.
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Egy bejelentés alapján 2013. április 02-án rendeltünk el nyomozást, amelyben egy személyt arra
hívtak fel, hogy nyújtson segítséget egy budapesti vállalkozó megöléséhez és vagyonának
eltulajdonításához. A gyilkosság minden részletét nagyon pontosan előre megtervezték, az
elkövetők megállapodtak abban, hogy a cselekményt 2013. április 09-én fogják végrehajtani
Balatonfűzfőn. A tervezett bűncselekmény megakadályozására és az ügyben gyanúsítható
személyek elfogására 2013. április 09-én, közel 90 fő részvételével intézkedtünk.
Egy idős (73 éves) ajkai hölgy tett feljelentést ismeretlen tettesek ellen, akik 2013. március 14-én a
késő délutáni órákban Ajkán a Kosztolányi u. 10. szám alatti lakóház előtt az utcán fellökték,
majd a nála lévő táskát a kezéből kivéve azzal elfutottak. A feljelentő a bántalmazás során 8
napon túl gyógyuló sérülést szenvedett.
Az elkövetők elfogására még a bűncselekmény elkövetésének napján sor került, őrizetbe
vételüket követően gyanúsítottként hallgatták ki őket, tettüket beismerték.
2013. december 04-én 11 óra 45 perc körüli időben egy férfi bement a Kinizsi Takarékszövetkezet
pápai fiókjába, majd fejére kapucnit húzva a bal kezében tartott 14 cm pengehosszúságú
késsel a banki alkalmazottat 5 000 000 Ft átadására szólította fel. Az ügyviteli alkalmazott az
elkövető kérését nem teljesítette, aki a helyszínről elmenekült. Elfogására, az azonnalos és
hatékony rendőri intézkedéseknek köszönhetően a bűncselekményt követően 30 percen belül sor
került.
2. A bűnüldöző munka értékelése
A megye nyomozáseredményességi mutatója – az elmúlt éveket is figyelembe véve – 2013-ban
volt a legmagasabb (67,1 %). A tavalyi évhez viszonyítva közel 10,0 %-os az emelkedés.
A rendőrkapitányságok közül – a Veszprémi Rendőrkapitányságot kivéve – mindenütt jelentősen
nőtt a nyomozáseredményesség (Pápa Rendőrkapitányság 64,8 %/66,5 %, Tapolca
Rendőrkapitányság 49,4 %/61,2 %, Várpalota Rendőrkapitányság
66,3 %/67,3 %, Ajka
Rendőrkapitányság
55,2 %/78,2 %,
Balatonfüred
Rendőrkapitányság
51,5 %/58,5 %,
Balatonalmádi Rendőrkapitányság 60,9 % /75,4 %). A Veszprémi Rendőrkapitányság esetében e
mutató 51,3 %-ról 51,1 %-ra változott.
Mind a közterületen elkövetett összes, mind pedig a közterületen elkövetett kiemelt
bűncselekmények vonatkozásában jelentősen nőtt a nyomozáseredményességi mutatónk, az előbbi
tekintetében 54,0 %-ról 64,2 %-ra, az utóbbi esetében 42,9 %-ról 50,6 %-ra.
A rendőrkapitányságokon szintén nőtt a nyomozáseredményességi mutató. A rendőrkapitányságok
közül kiemelkedik a Balatonalmádi Rendőrkapitányság, mivel a közterülten elkövetett összes
bűncselekmény
vonatkozásában
itt
emelkedett
a
legnagyobb
mértékben
a
nyomozáseredményességi mutató (63,6 %/76,8 %).
A kiemelt bűncselekményeknél a megye nyomozáseredményessége 39,3 %-ról 46,8 %-ra
emelkedett. Ezzel jelentősen meghaladjuk az országos átlagot.
A Balatonfüredi (40,4 %/42,0 %) és a Balatonalmádi (55,5 %/55,7 %) Rendőrkapitányság
kivételével
valamennyi
rendőrkapitányságnál
nőtt
a
kiemelt
bűncselekmények
nyomozáseredményessége.
A 2013. évben az emberölés kapcsán a nyomozáseredményesség mutatója a 2012. évi 75,0 %-ról
90,0 %-ra nőtt. A szándékos befejezett emberölések esetében 100,0 %-os volt az
eredményességünk.
A garázdaság bűncselekmények területén 85,1 %-os volt a nyomozáseredményességünk. Ez a
mutató a 2012. évben 87,3 % volt.
Évek óta viszonylag kevés az önbíráskodás bűncselekményben befejezett nyomozások száma,
ez a tavalyi évben ismét csökkent (33/24). A nyomozáseredményességi mutató a tárgyévben
70,8 %, előző évben pedig 63,6 % volt.
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Az embercsempészet nem jellemző bűncselekmény megyénkben. Az elmúlt évben nyomozást
ilyen bűncselekmény miatt egy esetben fejeztünk be vádemelési javaslattal, így a nyomozás
eredményességünk 100,0 %.
A terjesztői magatartással megvalósított visszaélés kábítószerrel bűncselekmény miatt 22 esetben
fejeztünk be nyomozást a 2012. évi 24-el szemben. A nyomozáseredményességi mutató 2013-ban
87,5 %, 2012-ben 72,7 % volt.
A lopás bűncselekmények kapcsán a nyomozáseredményességi mutató 2012-ben 28,0 % volt,
2013-ban pedig 36,1 %. Ezzel az értékkel az országos átlag felett teljesítettünk.
A lopásokon belül a személygépkocsi lopás nem jellemző bűncselekmény megyénkben. A
személygépkocsi lopás bűncselekményben befejezett nyomozások száma az idegenforgalmi
idényben megnövekedett gépjármű szám mellett is 16-ról 3-ra csökkent a Balatonfüredi
Rendőrkapitányságon. A nem balatonparti rendőrkapitányságokon is a nyomozáseredményességi
mutató megfelelő, a Pápai Rendőrkapitányságon például 60,0 %.
A lakásbetörések kapcsán 31,0 % a nyomozáseredményességi mutatónk. Előző évben ez az érték
jelentősen alacsonyabb volt, mindössze 17,1 % volt a mutató.
A rablás bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója az előző évhez képest (75,5 %)
jelentősen nem változott, 76,1 % volt.
A kifosztás bűncselekmény nyomozáseredményességi mutatója 80,0 %, míg 2012-ben 62,5 %-ot
értünk el.
A zsarolás bűncselekmény vonatkozásában 85,2 %-os a nyomozáseredményességünk, ezzel
szemben előző évben 57,9 % volt ez a mutató.
A rongálások bűncselekmény kapcsán a tárgyévben 32,0 %-ot, 2012-ben pedig 24,9 %-ot
regisztrált a statisztika.
A jármű önkényes elvétele bűncselekmények száma visszaesett, a nyomozáseredményességünk
81,1 %-os, az előző évben ez a mutató 75,0 % volt.
3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok
Elzárással is büntethető tulajdon elleni szabálysértés miatt a 2013. évben 2580 ügyben
indítottunk eljárást, amely 8,6 %-os (2374/2580) emelkedést jelent a 2012. évi adatokhoz képest.
Ismert elkövetővel szemben 199 esetben került sor szabálysértési őrizet elrendelésére, amely az
előző évinek közel a tízszeresét jelenti (20/199). A tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt
helyszíni bírsággal sújtottak száma 33,0 %-kal nőtt (460/612).
A gyorsított bírósági eljárások száma a szabálysértési őrizet elrendeléséhez hasonló arányú
emelkedést mutat, melynek mértéke 575 %-os (20/135).
Az ismeretlen elkövető ellen indult szabálysértési ügyek – amelyek nem tartalmazzák a bolti
lopásokat – felderítési eredményességi mutatója 2013-ban megyei szinten 29,7 %-os volt, a
rendőrkapitányságok vonatkozásában pedig 22,5 % és 52,5 % között változott.
4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások
Megyénk útjain a 2012. évhez viszonyítva 1,6 %-kal kevesebb (616/606) személysérüléses
baleset történt, azonban azok súlyossági fokának emelkedését jelzi, hogy 11,1 %-kal (27/30) nőtt
a halálos kimenetelű balesetek, 28,6 %-kal (28/36) a balesetben elhunytak száma.
A súlyos sérülést eredményezők esetében 5,3 %-os (186/176), a könnyű sérüléses balesetek
tekintetében pedig közel 2,0 %-os (404/396) csökkenést lehet kimutatni.
Ittas állapotban 51 balesetet idéztek elő, amely az összes baleset 8,4 %-át jelenti. Az elmúlt
évben ez a részarány 10,0 % volt, így megállapítható, hogy az ittassággal összefüggő balesetek
aránya 1,6 %-kal javult, és ez évben is az országos átlag (10,3 %) alatt maradt.
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A balesetek oksági összetételében több évre visszatekintve sem történt átrendeződés. Továbbra is
meghatározó a sebesség helytelen megválasztása, az elsőbbségi jog megsértése és a kanyarodás
szabályainak megszegése. Az arányokban az előző évhez képest jelentősebb változást egyik
baleseti oknál sem lehet kimutatni. A balesetet okozókkal összefüggésben ki kell emelni, hogy a
2012. évi adatokhoz viszonyítva a tehergépkocsi vezetők által okozott balesetek száma közel a
háromszorosára nőtt (27/65), míg a kerékpárosok 13,3 %-kal kevesebb (83/72) balesetet
okoztak. A gyalogosok hibájából bekövetkezett balesetek száma kettővel kevesebb az előző
évinél (25/23). Az összes baleset 3,7 %-a következett be a gyalogosok hibájából, ami az előző évi
adatokhoz (4,0 %) viszonyítva 0,3 %-os csökkenést jelent.
5. Az illegális migráció helyzete
Megyénk migrációs szempontból nem tekinthető fertőzöttnek. Illegális migránsokra elsősorban a
8., 82., 83. és 84. számú főutakon, illetőleg a velük párhuzamosan haladó alsóbbrendű utakon
lehetett számítani. Megállapítható az is, hogy az idegenforgalmi szezonon kívül az ellenőrzött
útvonalakon a külföldiek folyamatosan csökkenő számban jelentek meg.
Az illegális migráció és az ahhoz kapcsolódó jogellenes cselekmények elleni hatósági fellépés
hatékonyságának növelése, valamint a jogsértő cselekmények megelőzése érdekében, havi
rendszerességgel részt vettünk az összehangolt „Nimród” migrációs, kompenzációs regionális
ellenőrzések végrehajtásában, melyek során illegális migrációval összefüggésbe hozható
jogsértő cselekmény felfedésére nem került sor.
Egyéb ellenőrzések eredményeként az állomány az illegális migrációhoz kapcsolódó jogellenes
cselekmények miatt 2013-ban 11 fővel szemben (1 fővel szemben tiltott határátlépés kísérlete
szabálysértés, 10 fővel szemben külföldiek rendészetével kapcsolatos szabálysértés miatt)
intézkedett, amely az elmúlt évi 25 főhöz képest 56,0 %-os csökkenést jelent.

II. A megyei rendőr-főkapitányság által a közbiztonság érdekében tett
intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok
1.

A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt
idegenforgalmi területek biztonsága

A megye közbiztonsági helyzetét évek óta a stabilitás jellemzi, a bűnügyi, közbiztonsági
viszonyok szélsőségektől mentesek, a közterületek, közösségi életterek és nyilvános helyek
biztonsága szavatolt.
A közterületi szolgálatot ellátó állománynál a szolgálati órák számában 2,6 %-os emelkedés
(435 828/447 338) mutatható ki. A közterületen elkövetett bűncselekmények számában a vizsgált
időszakban jelentősnek mondható, 18,3 %-os csökkenés (2290/1870) következett be.
A közbiztonság minőségével kapcsolatos lakossági elvárásokat szolgálta, hogy a gépkocsizó
járőrök közterületi szolgálatuk 50,0 %-ában gyalogos szolgálatot láttak el, illetőleg a korábban
is működő mozgó-őri szolgálatok a megyeszékhelyen és a kapitánysági székhelyű városokban
nagyobb hangsúlyt kaptak a szolgálatszervezésben, különös figyelemmel a nagy forgalmú
közterületekre és nyilvános helyekre, valamint a piaci napokra.
A turisztikai idény, ezen belül a kiemelt idegenforgalmi területek megfelelő színvonalú rendőri
biztosításának megszervezésére a korábbi évekhez hasonlóan kiemelt hangsúlyt fektettünk.
Annak ellenére, hogy a 2008. év óta a 2013. évben emelkedett először kisebb mértékben – 771ről 811-re – a nyomozás elrendelések száma, elmondható, hogy az idegenforgalmi idényben
jelentkező feladatokat sikeresen oldottuk meg, a megye rendőrsége megfelelő színvonalon
szavatolta a helyi lakosok és a megyébe látogatók biztonságát. Megállapításunkat az is
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alátámasztja, hogy a megyei Napló által már hagyományosan indított „Legkedveltebb
nyaralóhely” elnevezésű, nem reprezentatív felmérésben résztvevő bel- és külföldi nyaralók
munkánkat a közbiztonság vonatkozásában egy ötfokozatú skálán 4,6-os osztályzatra értékelték.
2.

A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata (a tett intézkedések száma és azok
eredményei), a Készenléti Rendőrség megerősítő erőként történő szolgálatellátására
vonatkozó adatok, az ezzel érintett települések vagy azok körének megjelölése

A közterületi szolgálatot ellátó állomány személyes szabadságot korlátozó intézkedései közül a
2012. évi adatokkal közel megegyező az elfogások (1248/1215), az előállítások (3478/3459), és a
biztonsági intézkedések (1401/1228) száma.
Az ittas járművezetők kiszűrésére alkalmazott szondák száma 14,5 %-kal kevesebb
(82 046/70 142) az előző évinél, eredményességünk az elmúlt öt év adatait figyelembe véve
csökkenő tendenciát mutat, melynek mértéke a vizsgált időszakban 7,2 %-os (1108/1100).
A Készenléti Rendőrség állománya egész évben a rendőrkapitányságok igénylése alapján, a
VMRFK Közrendvédelmi Osztály koordinálásával nyújtott segítséget a közterületek, valamint az
idegenforgalmi területek közbiztonságának fenntartásában, illetőleg a különböző rendezvények
biztosításában. Közterületi szolgálatot 65 alkalommal, 633 fővel, 5720 órában láttak el, valamint
csapaterőben 21 esetben, 2674 fővel, 20 012 órában vettek részt különböző rendezvények
biztosításában.
A fentieken túl, az idegenforgalmi szezon megfelelő színvonalú rendőri biztosítása érdekében
július 01-jétől augusztus 31-ig hetes váltásokban 1-1 bevetési csoport látott el kihelyezett
szolgálatot a Balaton-parti rendőrkapitányságok területén.
3.

A veszélyeztetett települések helyzetének bemutatása

A közbiztonság és a közrend további erősítését elősegítő bűnügyi és rendészeti feladatainkat az
Országos Rendőr-főkapitányság által kiadott intézkedési tervben foglaltak alapján, a helyi
sajátosságokra figyelemmel végeztük. Tevékenységünk a lakosság szubjektív biztonságérzetét,
életminőségét hátrányosan befolyásoló tényezőkre, főleg a személy és vagyon elleni – ezen belül
az erőszakos vagyon elleni –, a közterületen elkövetett bűncselekmények és a tulajdon elleni
szabálysértések megelőzésére irányultak.
Kiemelt figyelmet fordítottunk a települési, illetve kistérségi igényekre, az aprófalvakban élők
sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzésére és visszaszorítására, az időskorúak
védelmére.
A megye évek óta stabil közbiztonsági helyzetét jelzi, hogy a 2013 novemberében ismételten
végrehajtott települések veszélyeztetettségi kategóriába történő besorolás alapján a megyében
nincs olyan település, amely bűnügyi-közbiztonsági szempontból a kiemelten veszélyeztetett
vagy veszélyeztetett kategóriába tartozna.
A települések közbiztonsági kockázat szerinti besorolása alapján a rendőrkapitányságok minden
egyes településen legalább heti egy alkalommal tartottak fokozott ellenőrzést, amelyek
időpontjai igazodtak az érintett települések „problémás” időszakaihoz, a jogsértő cselekmények
elkövetésének idejéhez, elősegítve azok megelőzését.
4.

A rendezvénybiztosítások

A rendezvények biztosításának gyakorlata megfelelt a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A
biztosítási feladatok végrehajtásában a rendőrkapitányságok állománya, valamint a
polgárőrség mellett – különösen a nyári idegenforgalmi idényben – jelentős segítséget
nyújtottak a Készenléti Rendőrség bevetési egységei.
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Legjelentősebb rendezvényünk a május végén, június elején megrendezett „Hell’s Angels”
motoros világtalálkozó volt, melynek biztosításában 3217 fő rendőr 24 544 szolgálati órát
teljesített.
További kiemelt rendezvényeink többségükben az idegenforgalmi idényhez kapcsolódtak, közülük
a jelentősebbek közé tartozott a Harley-Davidson motoros fesztivál, az EFOTT
rendezvénysorozat, a Művészetek Völgye kulturális fesztivál, a Várpalotai Alfa Fesztivál, a
Veszprémi Utcazene Fesztivál, amelyek szintén rendkívüli esemény nélkül zajlottak le.
Megyénkben öt sportklub működik, a 2013. évben a kiemelt és a fokozott biztonsági kockázatú
sportmérkőzések száma emelkedett. Kiemelt biztonsági kockázatúnak minősített sporteseményt
5, fokozott biztonsági kockázatút 2, normál biztonsági kockázatút 89 alkalommal
biztosítottunk.
Jelentős sportrendezvényként tartjuk számon a Veszprém Arénában lebonyolított férfi
Bajnokok Ligája kézilabda mérkőzéseket, valamint a „vendég” mérkőzésekként számon
tartott női kézilabda Bajnokok Ligája elődöntő és döntő mérkőzéseit, amelyeken rendbontás
nem történt.
A 2013. évben 35 esetben tettek bejelentést a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény
hatálya alá tartozó rendezvény megtartására, amelyek zöme a nemzeti ünnepek, illetve azokkal
összefüggésben megtartott megemlékezések, koszorúzások, felvonulások körébe tartozott. A
bejelentésekkel összefüggő ügyintézést a helyi közrendvédelmi szervek végezték, amelyek a
vonatkozó normáknak megfelelően jártak el. Rendezvény megtiltására nem került sor.
5.

A rendkívüli, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott rendőri feladatok

A VMRFK-n a különleges jogrend időszaki tevékenység végrehajtásának szervezését,
koordinálását a megyei rendőrfőkapitány rendészeti helyettesének közvetlen alárendeltségébe
tartozó 1 fő védelmi kiemelt főreferens, míg a rendőrkapitányságokon 1-1 fő megbízott védelmi
tiszt, összesen 7 fő látja el. A VMRFK különleges jogrend időszaki feladatokra történő
felkészültsége problémamentes.
Rendkívüli, illetve vészhelyzettel kapcsolatos feladatot jelentett a VMRFK számára a márciusi
rendkívüli hóhelyzet kezelése, valamint az áprilisi, illetve júniusi árvízi védekezésben történő
részvétel.
A rendkívüli hóhelyzet időszakában – március 14-én és 15-én – az ünnepi rendezvényeket
koordináló ideiglenes csapatszolgálati törzsön kívül a közútkezelővel és a Veszprém Megyei
Katasztrófavédelemmel való folyamatos kapcsolattartás, valamint a szükséges intézkedések
összehangolása érdekében még egy csapatszolgálati törzset működtettünk.
A végrehajtó állomány forgalomirányításon és az utak lezárásán kívül a társszervekkel együtt a
rászoruló személyek – többek között dialízises beteg, vajúdó kismama – egészségügyi
intézménybe történő szállításáról intézkedett, illetve szállításukban működött közre.
A Marcal folyó által Nemesgörzsöny határában okozott árvízi védekezésben április 6-8. között 254
fővel – rendőrkapitányságonként 50-51 fő – vettünk részt a társszervekkel közösen. A berendelt
állomány egyrészt homokzsákokat töltött, másrészt pedig „jászolgátat” épített.
A Duna magyarországi szakaszán bekövetkezett árvízi védekezés kapcsán 2013. június 08-án a
VMRFK-n felállított törzs megkezdte működését, valamint a Készenléti Rendőrség
parancsnokának utasítására a VMRFK csapatszolgálati százada 94 fővel útba indult a GyőrMoson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság személyi állományának megerősítésére, a
rendkívüli rendőri feladatok végrehajtásának segítése érdekében.
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A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése

6.

A lakosság biztonságérzetének javításával összefüggésben a körzeti megbízottak közterületi
jelenlétének növelése egész évben kiemelt prioritást élvezett. Szolgálatuk 75,0 %-át a
közterületeken teljesítették, ellátva közösségi rendőri feladataikat. A VMRFK 129 körzeti
megbízotti státuszából 2013. december 31-i állapot szerint 4 vár betöltésre, amelyekre a
pályáztatások megtörténtek. Reményeink szerint március 31-éig valamennyi státusz feltöltésre
kerül.
A körzeti megbízotti szolgálat – a közterületi szolgálat fent említett mértékének teljesítése mellett
– folyamatosan végrehajtotta a körzeti megbízottak társadalmi integrációját elősegítő
bűnmegelőzési célzatú intézkedési tervben foglaltakat, valamint közreműködtek az Országos
Rendőr-főkapitányság által kiadott, a közbiztonság és a közrend további erősítését elősegítő
bűnügyi és rendészeti intézkedések egységes megtételére irányuló intézkedési tervben
megfogalmazott feladatok végrehajtásában is. A körzeti megbízotti szolgálat aktív közreműködése
nélkül a rendőrkapitányságok az intézkedési terv komplex követelményrendszerének –
figyelemmel a járőrszolgálat létszámviszonyaira – nem tudtak volna megfelelni.
7.

Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ működése

Az ügyeleti feladatokat ellátó állomány a jogszabályokban és belső normákban a számára
meghatározott feladatokat egész évben magas színvonalon hajtotta végre.
A VMRFK Tevékenység-irányítási Központjának (a továbbiakban: TIK) kialakítása az előzetes
ütemtervnek megfelelően zajlott, bekapcsolása a Tevékenység-irányítási Rendszerbe november
04-én történt meg. Ezt követően a rendőrkapitányságokon az ügyeleti szolgálat klasszikus formája
megszűnt, átalakult, a korábbi ügyeletek feladatait a szolgálatparancsnokok vették át. A TIK – a
VMRFK Tevékenység-irányítási Központja működésére, valamint a szolgálatparancsnoki rendszer
szabályozására kiadott 7/2014. (II. 2.) MRFK intézkedésben meghatározottak szerinti –
működéséhez a személyi és technikai feltételek megfelelőek.
8.

Az igazgatásrendészeti tevékenység (szabálysértési eljárások, engedélyezés, kábítószerrendészet)

Szabálysértési hatóságainkhoz az előző évihez képest 5,0 %-kal kevesebb (5845/5548)
személlyel szemben érkezett szabálysértési feljelentés, ami természetesen kihatott a különböző
szabálysértések, az elmarasztalt személyek és az alkalmazott szankciók számának alakulására is.
Ebből következően a legtöbb igazgatásrendészeti szakterületet érintő mutató tekintetében néhány
százalékos csökkenés tapasztalható, amelyet tovább erősített a folyamatosan változó jogszabályi
környezet is.
A szabálysértési hatóságok marasztaló határozataival szemben érkezett kifogások száma közel
azonos számú az előző évivel (528/543), azok mintegy 30,0 %-át a rendőrkapitányságok saját
hatáskörben bírálták el.
A járási bíróságok II. fokon 157 esetben jártak el, amely a 2012. évi ügyszámhoz képest jelentős
csökkenést mutat (256/157). A szabálysértési hatóságok megfelelő elbírálási gyakorlatát jelzi,
hogy a kifogással támadott határozataik 4/5 részét a II. fokon eljáró hatóságok sem
módosították, csupán az ügyek 1/5 részében (31) találták indokoltnak a határozat
megváltoztatását. Az esetek túlnyomó többségében ezek a módosítások a járművezetéstől
eltiltás intézkedés mellőzését vagy időtartamának mérséklését, illetve a pénzbírság
mérséklését jelentették, ami a bíróságok enyhébb elbírálási gyakorlatára vezethető vissza.
Igazgatásrendészeti szakterületen a megyei átlagos ügyintézési idő 15 nap volt, ami a szolgálati
ág leterheltségének, humánerőforrás helyzetének, az ügytípusok megoszlásának megfelelően
alakult mind megyei, mind pedig kapitánysági szinten.
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Engedélyügyi területen az igazgatásrendészeti szolgálati ág munkatársai az engedélyezési
tevékenységükön túl elsődlegesen a fegyverkereskedőket, a fegyverrel rendelkező vagyonvédelmi
cégeket, robbanóanyag- és pirotechnikai termék raktárakat üzemeltetőket, illetve a pirotechnikai
termék gyártására, megsemmisítésre, forgalmazásra, felhasználásra feljogosító engedéllyel
rendelkező vállalkozásokat, sportszervezeteket, lőtereket, társas vadászatokat ellenőrizték.
A kábítószer-rendészeti területen összesen 186 kábítószer- és 52 prekurzor ellenőrzést
realizáltunk, melyekkel összefüggésben 5 esetben jegyzőkönyvi figyelmeztetést alkalmaztunk.
9. A bűn- és baleset-megelőzés
A megyei bűnmegelőzési tevékenységben az elmúlt évben is két fő irányvonalat követtünk.
Az egyik a társadalom és annak szereplői felé irányuló klasszikus, főleg társadalmi
kapcsolatokon, propagandán, felvilágosításon és a bűnmegelőzést gyakorlati módon segítő terület
volt. E téren tovább erősödött a gyakorlati és a társadalmi bűnmegelőzés szerepe. Ebbe az irányba
mutatott például az ún. bűnmegelőzési terepbejárások folytatása (strandok, parkolók,
dohányboltok, gyógyszertárak kapcsán), amelynek lényege, hogy felkérésre bűnmegelőzési,
bűnügyi technikai és vagyonvédelmi szakemberekből álló team a helyszínen tekinti meg a
védendő objektumot, területet, és a helyszínhez igazodó konkrét tanácsokat ad a biztonság
fokozására.
A másik irányvonal a Rendőrségen belüli bűnmegelőzési tárgyú tevékenység, amelynek
lényege, hogy a gyakorlati tapasztalatok leszűréséből olyan kézzelfogható javaslatokat adtunk,
megállapításokat tettünk, amelyeket a bűnügyi és rendészeti szervek a mindennapi tevékenységük
során tudtak alkalmazni. E téren külső szakemberek bevonásával konfliktuskezelő,
kommunikációs tréninget is szerveztük, amelyen az állomány köréből szakmai tevékenységük
alapján kiválasztott kollégák vettek részt. Ajánlásokat, szakmai útmutatókat készítettünk például
falopások és trükkös lopások témában.
A bűnmegelőzés terén prioritásként kezeltük a lakosság szubjektív biztonságérzetének
javítását szolgáló társadalmi bűnmegelőzési tevékenységet.
Ennek alapja a 2004-ben készült és 2011-ben megújított „Veszprém megye biztonságáért”
integrált társadalmi bűn- és baleset-megelőzési program, amelynek gondozója a Veszprém
Megyei Közgyűlés Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottsága, titkári feladatait az VMRFK
Bűnmegelőzési Osztályának vezetője látja el. A megyei program keretében kiajánlott települési
modellprogram eredményeképpen az elmúlt évek folyamán már valamennyi kistérség
bűnmegelőzési koncepciója elkészült. Ennek köszönhetően megyénk valamennyi települése
rendelkezik már közvetve vagy közvetlenül, a képviselő testület által elfogadott helyi
bűnmegelőzési koncepcióval.
Aktuális bűnmegelőzési, áldozatvédelmi prevenciós tájékoztatást adtunk, ún. „önvédelmi”
tanácsokat, ajánlásokat tettünk közzé, főként az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének
javítása céljából 2013-ban is a havonta megjelenő elektronikus hírlevelünkben, az
Elektronikus Bűnmegelőzési Információs Rendszerben (ELBIR).
A bűnmegelőzés szempontból releváns pályázatokat folyamatosan figyeltük. Kiemelt pályázati
munka keretében – a korábban már említettek szerint – a 2011. évben „Az áldozattá válás
megelőzését és az áldozat segítést szolgáló Veszprém megyei komplex rendszer működtetése
a társadalmi kohézió erősítésével” című pályázat eredményeként konzorciumi partnereinkkel
együtt (Veszprém Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata és a Veszprém Megyei
Polgárőrségek Szövetsége) 143 084 159 Ft összegű támogatást sikerült elnyerni. Ez a projekt
2012. július 1. és 2014. június 30. közötti időszakra meghatározza Veszprém megyében a
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prevenciós munkát valamennyi megelőzési szakvonalon, és jelentős többletfeladatok ellátását
követeli meg a szakterülettől és a megye rendőri szerveitől is.
A pályázat keretében – többek között – az idősek személyes elérését is megcéloztuk, a körzeti
megbízottaink által jutottak el az „egyénre szabott”, célirányos prevenciós üzeneteink a célcsoport
tagjai számára. Idősvédelmi programok voltak: az „Idősvédelmi preventív települési civil háló”,
a „Falujáró”, a „Beszélgető rendőr”, valamint az ,,Idős bűnmegelőzési kortárssegítő”
program. A preventív jelenlét fokozását a lovas polgárőrség alkalmazása lehetőségeinek
bővítésével igyekeztünk megvalósítani.
Az áldozatvédelem és áldozatsegítés területén állami és civil szférában dolgozó szakemberek, idős
kortárssegítők, a polgárőrség tagjai, az együttműködők és a bevonható társadalmi szereplők
munkatársai részére hat alkalommal kétnapos célirányos szakmai felkészítést tartottunk
Bakonybélben 2013 februárjában, illetve hét alkalommal hét egyéb helyszínen egynapos
tájékoztatókat szerveztünk, amelynek keretében 743 fő szakember részére adtunk tanácsokat,
komplex prevenciós ajánlásokat és kiadványokat.
A megyeszékhelyi átmeneti szállón a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Befogadás Házával
közösen, 2013. április 23-án országosan is újszerű kezdeményezésként egy „Áldozatvédelmi –
mediációs” tájékoztató irodát alakítottunk ki és adtunk át a hajléktalanok sérelmére elkövetett
bűncselekmények áldozatainak segítésére.
Komplex megelőzési eszköztárunk bővítése érdekében közel húszféle szakmai prevenciós
kiadványt készítettünk (több mint 330 000 példányban). A Pápa TV-vel közösen
elkészítettünk egy bűnmegelőzési célú kisfilmet és egy spotot. E tevékenységünk révén a
bűnmegelőzési információk minden lehetséges csatornán, az eddigieket jóval meghaladó
mennyiségben jutottak el megyénk lakosságához.
Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése
A szakterület intézményrendszerével több éves partnerségi viszonyunkat tovább erősítettük. 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. A társszakmák képviselőinek bemutattuk az „Álom vagy RÉMálom”
elnevezésű programunkat.
Folytattuk a DADA oktatást, amire továbbra is nagy az iskolák igénye. Az oktatói aktivitás
növekedett, jelenleg 18 aktív DADA oktató tevékenykedik megyénkben.
Ismét megszerveztük az „Egy nap a biztonságért - egy nap az iskolában” komplex programot,
amelyben – a társszervekkel együttműködve – az 1-8. osztályos tanulók részére bűn- és balesetemegelőzési, környezetbiztonsági, honvédelmi, valamint egészség- és természetvédelmi témájú
foglalkozásokat tartottunk.
„Szenvedélyes (V)iszonyok” címmel folytattuk a családon belüli, illetve párkapcsolati erőszak
megelőzésére készített programot, amelyet a megye középiskolai kollégiumainak ajánlottunk.
Témáját az elmúlt év folyamán továbbfejlesztettük, kibővítettük, így a külföldi
munkavállalás, az internetes ismerkedés, párkeresés veszélyeire is szeretnénk felhívni a
fiatalok figyelmét, illetve az emberkereskedelem és a prostitúció témakörét is érintjük.
A családon belüli erőszak helyzete, áldozatvédelem
A családon belüli erőszak elleni küzdelem folyamatosan megjelent a Bűnmegelőzési és
Közbiztonsági Bizottság Család-, Gyermek- és Ifjúságvédelmi Munkacsoportjának
tevékenységében is. A jelzőrendszer hatékonyabb működésével, a családon belüli erőszak
visszaszorításával, a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek és fiatalok biztonságos
életre nevelésével, az iskolás korosztály biztonságával, a gyermekbántalmazás visszaszorításának
lehetőségeivel, valamint a roma származású gyerekek kirekesztődésének elkerülése érdekében
tehető és teendő feladatokkal foglalkoztunk.
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Napi és közvetlen kapcsolatban álltunk a Veszprém Megyei Kormányhivatal Igazságügyi
Szolgálata Áldozatsegítő Szolgálatával, amellyel a korábban kialakult kiemelten jó
munkakapcsolatot továbbra is fenntartottuk.
Az állami kárenyhítés keretébe tartozó kiemelt ügyek mellett a kisebb súlyú bűncselekmények
áldozatainak segítésére is odafigyeltünk, különös tekintettel a közlekedésiekre és az idősek
sérelmére elkövetett cselekményekre.
A Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesülettel kötött együttműködési megállapodásunk alapján a
VMRFK-n, valamint idegenforgalmi szezonban a Balatonfüredi Rendőrkapitányságon
áldozatvédelmi iroda működik. Az irodák munkatársait a folyamatban lévő TÁMOP
pályázatunk végrehajtása keretében kétnapos szakmai képzésben részesítettük.
A viktimológiai szempontból fokozottan veszélyeztetett idős korosztály sérelmére elkövetett
bűncselekményeket kiemelt figyelemmel kezeltük, és folyamatosan elemeztük áldozattá válásuk
sajátosságait. Tovább működtettük az országosan is egyedülálló kezdeményezésként megyénkben
indított „Idős Bűnmegelőzési Kortárssegítő Programot”. A kortárssegítők részére szintén
kétnapos képzést tartottunk a már hivatkozott pályázati forrásból.
Az áldozatvédelemmel kapcsolatos ismeretek terjesztése érdekében a megyei iskolákban, a
nyugdíjas klubokban, a közigazgatásban, az idősekkel fokozottan kapcsolatba kerülő társzervek
részére prevenciós munkánk során előadásokat tartottunk. A lakosság szélesebb rétegeinek elérése
érdekében együttműködtünk a magyarországi történelmi egyházak megyei képviselőivel.
A kábítószer-prevenció helyzete
Felkérések alapján prevenciós előadásokat, interaktív foglalkozásokat tartottunk az általános és
középiskolákban, kollégiumokban, nyári táborokban, egészségnapokon a diákok, pedagógusok és
szülők részére. A prevenciós foglalkozásokon mintegy 2500 fő részesült célirányos
drogprevenciós ismeretekben.
Szoros szakmai kapcsolatot tartottunk a drogmegelőzésben érintett szervekkel, a Veszprémi
Drogambulanciával, a Veszprém Megyei Kormányhivatal NSZSZ-szel, a családsegítő és
gyermekjóléti szolgálatokkal, a lakásotthonokkal, az ifjúsági szervezetekkel, a városokban
megalakult helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumokkal (KEF). Felkérésre közreműködtünk a
helyi kábítószer ellenes stratégiák elkészítésében és felülvizsgálatában, meghívás alapján részt
vettünk a kistérségi KEF-ek ülésein.
A 2013. évben is bekapcsolódtunk a Veszprémi Alkohol-Drogsegély Ambulancia komplex
megyei drogprevenciós programjába, amelynek lényege, hogy az együttműködő társszervek
(Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve és Igazságügyi
Szolgálata, a veszprémi Alkohol-Drogsegély Ambulancia és a Rendőrség) a jelentkezett veszprémi
általános iskolák 7-8. és a középiskolák 2. évfolyamában, 10 alkalomból álló, egymásra épülő
prevenciós felvilágosítást tartottak.
Bűnmegelőzési tanácsadók tevékenységének rövid jellemzése
Az iskolai bűnmegelőzési tanácsadói rendszer 2013 szeptemberében jött létre, melynek célja a
tizennégy év feletti diákokat tanító oktatási intézményekben a gyermek- és ifjúságvédelmi
feladatok ellátása, valamint az állampolgári ismeretek körébe tartozó témafeldolgozás rendőrségi
prevenciós eszközökkel történő támogatása.
Megyénkben négy iskolai bűnmegelőzési tanácsadó kezdte meg munkáját, összesen tíz
középiskolában. A tanácsadók a munkaidejük döntő részét az iskolákban töltik, ahol szükség
esetén prevenciós órákat tartanak, részt vesznek az ifjúságvédelmi tevékenységben, tanácsokkal
segítik a diákokat és a tanárokat a kompetenciájukba tartozó esetekben. Tevékenységük megyei
koordinálására külön szakvonalat alakítottunk ki, és folyamatos szakirányítást
gyakoroltunk. Igyekeztünk bevonni őket az egyéb bűnmegelőzési programjainkba, hogy szakmai
tapasztalatot szerezzenek. Elláttuk őket megelőzési kiadványokkal, filmekkel, segédletekkel.
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A 2013. évi közlekedésrendészeti és az ahhoz kapcsolódó baleset-megelőzési tevékenységet az
ittas vezetés elleni fellépés jegyében végeztük, de a biztonságos gyalogos és kerékpáros
közlekedés kérdéskörét is a kiemelten kezelendő feladatok között szerepeltettük.
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, a biztonsági öv és gyermekbiztonsági
rendszer használatának szorgalmazása. A megelőzési tevékenység fő célcsoportjait a
gyermekek, a „fiatal felnőttek”, az időskorúak, valamint az egy nyomon haladó járművek vezetői
alkották.
A Veszprém Megyei Baleset-megelőzési Bizottság lebonyolította az ORFK OBB által
meghirdetett, már hagyományos versenyeket (KIK–KKK Kupa). Saját szervezésben
meghirdetésre került a korábbi években is nagy sikert aratott gyermekrajz pályázat, valamint első
alkalommal rendeztük meg Veszprémben a „KRESZ-FESZT” elnevezésű programunkat,
amelyen több száz gyermekhez tudtunk eljuttatni közlekedési ismereteket. A szintén első
alkalommal megrendezett Veszprém Expon felnőtteknek és gyermekeknek szóló közlekedési
programokkal jelentünk meg. A nyári idegenforgalmi idényben a gyermek- és ifjúsági táborokban,
nagy tömegeket vonzó, illetve meghívásos rendezvényeken képviseltettük magunkat (HarleyDavidson motoros fesztivál, Művészetek Völgye, Magyar Borok Útja Rally, Generációk
Találkozója, Pindur - Pandúr program). Az idegenforgalmi idényben a Balaton Tourist Zrt.
északi parton található kempingjeiben külön felkérés alapján több alkalommal, komplex
prevenciós programok megtartására került sor, amelyek nemcsak a felnőtteknek szóltak, hanem a
gyermekeknek is hasznos információkkal szolgáltak játékos formában.
Augusztusban kiemelkedő programunk volt az ORFK OBB-vel közösen, Zánkán megrendezett 2.
Közlekedésbiztonsági Nap, amelyen a VMRFK megelőzési munkatársai a Balatonfüredi és a
Tapolcai Rendőrkapitányság beosztottaival karöltve, nívós programokkal, prevenciós
kiadványokkal és személyre szabott megelőzési tanácsadással álltak az érdeklődők rendelkezésére.
Az elmúlt évben országos visszhangot keltett a Veszprémi VBB által kezdeményezett és a
gyalogos balesetek csökkentése érdekében útjára indított Gyalogos-Barát program, amely 2013ban ZEBRA–JÁRAT néven folytatódott.
A baleset-megelőzési tevékenységhez szorosan hozzátartozik az „Iskola Rendőre Program”,
amelyhez a 2013/2014. évi tanévet illetően 152 iskola csatlakozott, az állományból 101 fő vállalta
az iskola-rendőri feladatokat. A programban résztvevő tanintézmények száma az előző tanévhez
képest emelkedett, ami számunkra azt jelzi, hogy a program népszerű, igény van erre a fajta
megelőzési tevékenységre.
10. Együttműködés
Rendszeresen együttműködtünk a Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és
Munkaügyi Szakigazgatási Szervével, a Fogyasztóvédelmi Felügyelőséggel, a Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerv munkatársaival, valamint a közterület-felügyeletek és mezőőrségek
munkatársaival.
Az állampolgárokkal, polgármesterekkel, civil szervezetek és egyházak vezetőivel való
kapcsolattartás fontos szinterei voltak a járási közbiztonsági egyeztető fórumok, valamint a
lakossági konzultációs fórumok, amelyeken munkánk minőségét illetően visszacsatolást
kaphattunk. A 2013. évben 242 alkalommal került sor lakossági konzultációs fórum megtartására
és 18 esetben üléseztek a járási közbiztonsági egyezető fórumok.
Legfőbb stratégiai partnerünkkel, a megyében működő polgárőr szervezetekkel egész évben
kiváló együttműködés valósult meg, 115 polgárőr egyesület kötött a polgárőrségről és a polgárőri
tevékenységről szóló törvényben foglaltaknak megfelelő új együttműködési megállapodást a
VMRFK-val. A polgárőrök számos rendőri intézkedésben, nyílt rendőri biztosításban, kiemelt
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rendezvényeken, illetve a nyári idegenforgalmi idény biztosításában nyújtottak segítséget
számunkra. Az év során közös szolgálatellátásra 1840 alkalommal, 2615 polgárőr részvételével
14 815 órában került sor. Fontos kiemelni, hogy a 2012. évi adatokhoz viszonyítva közel
másfélszeresére nőtt a közös szolgálatellátások száma.
Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyekkel közös szolgálatellátásra a foglalkoztató
szervezetekkel kötött együttműködési megállapodás alapján került sor. Jelenleg 11 olyan
önkormányzattal van együttműködési megállapodásunk, amely közterület-felügyelőt
foglalkoztat. A hivatásos vadászokkal, erdészekkel, erdészeti szakszemélyzettel a közös
szolgálatokat a vonatkozó törvény hatályba lépését megelőzően megkötött együttműködési
megállapodások keretében végeztük. A természetvédelmi őröket foglalkoztató Balaton-felvidéki
Nemzeti Parkkal 2013. február hónapban írtuk alá a megállapodást.
Legtöbb alkalommal és óraszámban a közterület-felügyelőkkel történt közös szolgálatellátás,
ezen belül is legnagyobb gyakorisággal (252 alkalommal, összesen 2016 óra időtartamban) a
Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közterület Felügyeletének munkatársaival.
Napi rendszerességgel elsősorban a veszprémi belvárosi mozgóőri szolgálatot erősítették, illetőleg
rendőreinkkel közösen teljesítettek szolgálatot a forgalmas, idegenforgalmi szempontból
frekventált helyeken, a nagyobb számú érdeklődő részvételével megtartott rendezvények,
szórakozóhely ellenőrzések, fokozott közbiztonsági ellenőrzések alkalmával.
A hivatásos vadászok, erdészek, erdészeti szakszemélyzet, illetőleg természetvédelmi őrök
bevonásával az erdőterületekhez kapcsolódó bűncselekmények, szabálysértések megakadályozása,
ezen cselekmények elkövetőinek elfogása érdekében több alkalommal szerveztünk az egész
megyére kiterjedően fokozott ellenőrzést, amelyben a Veszprém Megyei Kormányhivatal
Erdészeti Igazgatóságának, a Vadászati Osztálynak, valamint a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság Természetvédelmi Őrszolgálatának munkatársai is részt vettek. A
rendőrkapitányságok saját szervezésben havi 1-2 alkalommal láttak el az erdészekkel közös
szolgálatot.
A közös szolgálatellátáson túl a VMRFK kijelölt munkatársai részt vettek a rendészeti feladatot
ellátó személyek vizsgáztatásában is, amelyre a 2013. évben a vagyonőröket illetően 19
alkalommal került sor, valamint 14 csoportban 163 fő hivatásos vadász, 144 fő erdész, 34 fő
közterület-felügyelő, 20 fő természetvédelmi őr és 17 fő mezőőr eredményes vizsgáztatása
történt meg.

III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra
Összességében elmondható, hogy a VMRFK állománya a 2013. évre meghatározott
feladatokat a szakmai és társadalmi elvárásoknak megfelelően, eredményesen végrehajtotta.
A civil szervezetekkel és lakóközösségekkel, valamint a társ-szervekkel szorosabbá váló
együttműködéssel a megyében a közterületek rendje biztosított volt, az állampolgárok
biztonságérzete javult.
Az év során folyamatosan figyelemmel kísértük és értékeltük a kiemelt bűncselekményeket és
azok nyomozáseredményességét. A megye egész évben kiemelkedő teljesítményt nyújtott mind az
össz-, mind pedig a kiemelt bűncselekmények nyomozáseredményessége tekintetében. Különös
figyelmet fordítottunk a betöréses lopások, ezen belül kiemelten a lakásbetörések elkövetőinek
felderítésére. Ennek eredményeként több sorozat jellegű bűncselekmény tetteseit sikerült eljárás
alá vonnunk.
Az intézkedések struktúrájában a közrendet, közbiztonságot meghatározó mutatók tekintetében az
elmúlt évi adatokhoz képest néhány százalékos visszaesés következett be, azonban a lakosság
szubjektív biztonságérzetét jelentősen befolyásoló közterületi jelenlétet sikerült fokozni.
A vendégforgalmi idény rendőri biztosításával összefüggésben a nyomozás elrendelések
számának enyhe mértékű emelkedése ellenére megállapítható, hogy a közterületeken,
nyilvános helyeken továbbra is sikerült a szélsőségektől mentes bűnügyi, közbiztonsági
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viszonyokat megőrizni. Az idegenforgalmi szezonban olyan esemény nem történt, amely
alkalmas lett volna a köznyugalom megzavarására.
A közlekedésbiztonság javítása érdekében tett intézkedéseink részben eredményesek voltak:
csökkent a sérüléssel járó balesetek, ezen belül az ittasan okozott balesetek száma, aminek az
aránya az országos átlag alatt maradt. Kedvezőtlen, hogy nőtt a halálos kimenetelű balesetek és
az azok során elhunyt személyek száma. Az igazgatásrendészeti szolgálat tevékenységére
továbbra is a kulturált, ügyfél-centrikus ügyintézés volt a jellemező.
Az önkormányzatok és a Rendőrség kapcsolatára, valamint a településen végzett rendőri
tevékenységre vonatkozó 2013. évi kérdőíves felmérés átlaga Veszprém megyében 4,2 volt
(értékelési skála: 1-5), a legjobb eredmény 4,42-vel a Balatonalmádi Rendőrkapitányság nevéhez
köthető.
2014.évi célkitűzéseink, szervezeti teljesítménycéljaink:
 A 2014. évi országgyűlési és önkormányzati, valamint európai parlamenti választások
zavartalan lebonyolításával kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtása.
 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 felderítése, lehetőség szerinti megszakítása vagy megelőzése.
 Az áldozatvédelmi tevékenység fokozása, kiemelt
áldozatvédelmi gondoskodással kapcsolatos tájékoztatására.

figyelemmel

a

sértettek

 Továbbra is kiemelt feladat a közlekedésbiztonság javítása, a sérüléssel járó balesetek
számának, súlyossági fokának, az ittas állapotban balesetet okozók részarányának
csökkentése.
 Kiemelten kell kezelni a kistelepülések biztonságának fenntartása érdekében a lakosság
szubjektív biztonságérzetét – a települési, illetve kistérségi szinten mutatkozó igényekre
figyelemmel – leginkább javító, a prevenciót előtérbe helyező rendőri intézkedéseket.
 A közterületek rendjének biztosítása, a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése
érdekében a polgárőr szervezetekkel, az egyes rendészeti feladatokat ellátókkal tovább
kell bővíteni a közös szolgálatok számát. A polgárőrség tagjait be kell vonni a migrációs
feladatok végrehajtásába.

Veszprém, 2014. március 13.
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