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Tisztelt Képviselő Testület! 

 

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8. § (4) bekezdése kötelezi Veszprém 

Rendőrkapitányát arra, hogy Márkó település Képviselő Testülete előtt beszámoljon Márkó 

település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az 

azzal kapcsolatos feladatokról. 

 

A közbiztonság védelme a rendőrség alapfeladata. Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi. CLXXXIX. törvény értelmében a helyi közszolgáltatások körében a 

közbiztonság helyi feladatairól történő gondoskodás az önkormányzat egyik kiemelt feladata. 

Ez alapján a Rendőrség és az Önkormányzat együttműködése nyilvánvaló a közbiztonság 

megteremtése és fenntartása érdekében. 

 

Az elmúlt évekhez hasonlóan a Rendőrkapitányság és Márkó település Önkormányzata 2020. 

évben is fontos feladatának tekintette Márkó település közbiztonságának szinten tartását és 

javítását, tudva azt, hogy a közterületek, közösségi életterek rendje meghatározó jelentőségű a 

helyi közösségek biztonságának és biztonságérzetének szavatolásában.  

 

A Veszprémi Rendőrkapitányság a főkapitányi értekezleteken meghatározottak, a 

feladattervben megfogalmazottak és az illetékességi területen lévő települési 

önkormányzatok, valamint az állampolgárok jelzései, elvárásai alapján dolgozott a 2020-as 

évben. Munkánkat, eredményeinket, erőfeszítéseinket igyekeztünk a lakossággal is ismertetni, 

ezért a hatékony kommunikációra nagyobb hangsúlyt fektettünk.   

  

Az összes bűncselekmény nyomozás eredményességét tekintve jó eredményt ért el a 

kapitányság, az országos átlag felett teljesítve.  

  

Továbbra is elsődleges célkitűzésünk volt a bűnözés lehetőség szerinti csökkentése, a 

közterületi jelenlét növelése, a közbiztonság szinten tartása, a lakosság szubjektív 

biztonságérzetének javítása. A lakosság és az önkormányzatok visszajelzései alapján a 

Veszprémi Rendőrkapitányság illetékességi területén élők biztonságérzetében 

megmaradtak az előző évekre jellemző pozitív értékek. 

 

Megítélésem szerint mindez annak köszönhető, hogy komoly hangsúlyt fektettünk a 

klasszikus felderítő munka mellett a bűnmegelőzési és közrendvédelmi tevékenységünkre, 

melyet a későbbiekben ismertetni is fogok.  

 

Márkó település jellemzése: 

 

Márkó község Veszprémtől kb. 6 km-re nyugati irányba található, a 8-as számú főút mellett. 

A községet a régi 8 sz. főút szeli át, ez a 8. számú főút elkerülő útja.  

Közigazgatás területe: 34.41 km 2, lakosainak létszáma: ~ 1249 fő.  

 

A lakosság korcsoport szerinti összetételét vizsgálva megállapítható, hogy nagyjából egyenlő 

arányban található meg minden korcsoport a településen. Márkó településen rendkívül nagy 

számban találhatóak különböző ipari egységek, Happ Kft, Real-M Kft, Márkó-Tech Kft, Ihász 

kereskedőház Kft, Fehér Művek kft.  
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Veszélyeztetett objektum a településen - a helyi postahivatalt, élelmiszerboltokat, vízmű és 

szennyvíztisztítót, ipari egységet leszámítva – nem található.  

 

Márkó településen általános iskola nem működik, az iskola épületében óvoda található. 

 

A településen szórakozóhelyek, vendéglátó ipari egységek a következők: Márkói Csárda, 

Molnár presszó. 

 

A településen polgárőr egyesület nem működik. 

 

I. A település közbiztonsági helyzetének értékelése 

(a részletes statisztikai adatokat a bűnügyi melléklet tartalmazza) 

 

1. A bűnügyi helyzet bemutatása  

 

1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása 

 

Márkó területén elkövetett regisztrált bűncselekmények számában az elmúlt 11 év időszakát 

figyelembe véve hullámzó tendencia mutatkozik, viszont a 2019. évben a regisztrált 

bűncselekmények száma 21 volt. 2020. évben ez a szám jelentősen csökkent, hiszen a 

településen 9 bűncselekmény elkövetését regisztráltuk, ami százalékos adatokkal 57,1%-os 

csökkenést eredményezett. 

 

1.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása 

 

2010-2020. közötti időszakot figyelembe véve megállapítható, hogy Márkó településen, a 

közterületen elkövetett bűncselekmények számában nem volt jelentős kiugrás. Kivételt képez 

a 2019. év, amikor is 14 közterületen elkövetett bűncselekményt regisztráltunk, viszont ez a 

szám pozitív irányba mozdult el, ugyanis a közterületen elkövetett bűncselekmények száma 

tavaly 92,9%-kal csökkent (14/1) a 2019. évhez viszonyítva.  

 

 

 

1.3.  A regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya, változása  
 

A 2010-2020 közötti időszakot figyelembe véve az összes regisztrált bűncselekmény 100 000 

lakosra vetített aránya a Veszprémi Rendőrkapitányság teljes illetékességi területén a 2020. 

évben volt a legkedvezőbb. A 2020. évben 19,7%-os csökkenés állt be (1387/1114) a 2019. 

évhez képest. 

 

1.4. A kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása  
 

A település közigazgatási területén 11 év adatait figyelembe véve a kiemelten kezelt 

bűncselekmények száma jelentős mértékben csökkent. Az előző év adatait figyelembe véve ez 

a tendencia 2020. évben is kedvezően alakult, hiszen 71,4%-kal csökkent a kiemelten kezelt 

bűncselekmények száma (7/2).  

A kiemelt bűncselekmények kapcsán csak a lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább 

befolyásoló bűncselekmények adatait ismertetem. 

Márkó településen 2019. és 2020. évben testi sértés, súlyos testi sértés, garázdaság 

bűncselekmények elkövetése nem került regisztrálásra. A kábítószerrel kapcsolatos 
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bűncselekmények közül a terjesztői magatartás tekintetében a településen 2019. évben és a 

2020. évben szintén nem regisztráltunk a településen. 

A lopás bűncselekményeket vizsgálva megállapítható, hogy a 2010-2020. közötti időszak 

adatait figyelembe véve a 2020. évben volt a legkevesebb regisztrált bűncselekmény, míg a 

2019. évben regisztrált lopás bűncselekmények számához viszonyítva ez a szám jelentősen 

mértékben 71,4%-kal csökkent (2/10), 2010-2020. időszakát fiegyelembe véve 

személygépkocsi lopást nem regisztráltunk. Zárt gépjármű feltörés bűncselekmény elkövetése 

miatt szintén nem indított eljárást hatóságunk. A lopáson belül külön kategóriát képez a 

lakásbetörés, azonban a 2018. évtől kezdődően a településen ilyen bűncselekmény elkövetése 

nem jutott hatóságunk tudomására. A 2020. évben – a 2019. évvel megegyezően – rongálás, 

rablás, valamint orgazdaság bűncselekmény nem történt Márkó területén.  

 

Emberölés bűntette bűncselekményt 2020. évben nem regisztráltunk a településen. 

 

2.  bűnüldöző munka értékelése 
 

2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása 

 

Az elmúlt 11 év időszakát figyelembe a Veszprémi Rendőrkapitányság illetékességi területén 

is a regisztrált bűncselekmények száma a tavalyi évben volt a legalacsonyabb. A 

rendőrkapitányság nyomozáseredményességi mutatóiban szintén ez a pozitív irányú tendencia 

látható. A 2019. évben 79,3%, míg a 2020. évben ez az eredmény 81,6% volt. Az 

eredményességet elsősorban az összes bűncselekmény jelentős részét adó lopás 

bűncselekmény, továbbá a nagyobb számban előforduló bűncselekmények (rongálás, 

garázdaság, testi sértés) vonatkozásában elért hatékony nyomozás magyarázza.  

 

2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények 

nyomozáseredményességi mutatója 
 

A Veszprémi Rendőrkapitányság területén, a közterületen elkövetett bűncselekmények 

nyomozáseredményességét vizsgálva 2016. évtől kezdődően folyamatos emelkedés 

tapasztalható. A 2019. évben és a 2020. évben elért adatokat összehasonlítva az összes 

közterületen elkövetett bűncselekmény nyomozáseredményessége 90,9%-ról 92,6%-ra, a 

kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményessége 72,9%-ról 74,3%-ra 

emelkedett. 

 

2.3. A Veszprémi Rendőrkapitányság eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten 

kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának alakulása 

 

A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények közül a terjesztői magatartás vonatkozásában 

16-ról 4-re csökkent. A nyomozáseredményességi-mutató az elmúlt két év eredményeivel 

megegyezően, mindkét évben 100%.  

A lopás bűncselekmények vonatkozásában megállapítható, hogy a 2010-2020. közötti időszak 

adatait figyelembe véve az összes lopás bűncselekmény nyomozáseredményességi mutatója a 

2019. évben 67,7%, míg a 2020. évben 66,6% volt.  

A lopáson belül külön kategóriát képező cselekmények közül a 2019. évben a legjelentősebb 

változás a lakásbetörések számában realizálódott. Sorozat bűncselekmények felderítése miatt 

más rendőrkapitányság illetékességi területén elkövetett bűncselekmények hatóságunk általi 

befejezésére került sor. Ebben az évben a nyomozás eredményességi mutató 80,8% volt. A 
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2020. évre a regisztrált lakásbetörés bűncselekmények számában csökkenés állt be és a 

megindított eljárások nyomozáseredményességi mutatója 69,8% volt.  

A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények köréből a rablás bűncselekmények nyomozás 

eredményességi mutatója az elmúlt három év adataival megegyezően alakult, mivel 2020. 

évben is elérte a 100%-ot.  

A Veszprémi Rendőrkapitányság illetékességi területén a 2020. évben emberölés 

bűncselekmény nem történt. 

 

2. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok 
 

Márkó település tekintetében 2020-ban elzárással sújtható – tulajdon ellen elkövetett- 

szabálysértés miatt nem indult eljárás. Alapvetően kevés szabálysértés történt, a lakosság 

arányához viszonyítva. 2013-ban 8, 2014-ben 6, 2016-ban 3, eljárást indított hatóságunk az 

elzárással sújtható szabálysértések vonatkozásában. 2015-ben és 2017-ben 2019-ben és a 

tavalyi 2020-as évben nem folytattunk eljárást, 2018-ban is csak 1 esetben. 

Folyamatosan csökkent a településen a szabálysértések száma, a felderítés eredményessége 

pedig nőtt. 

 

Szabálysértések 

megnevezése 

2013. 

év 

2014. 

év 

2015. 

év 

2016. 

év 

2017. 

év 

2018. 

év 

2019 

év 

2020 

év 

lopás 6 5  2  1   

sikkasztás         

jogtalan 

elsajátítás 
      

  

csalás 1   1     

rongálás 1 1       

orgazdaság         

Összes tulajdon 

elleni szabs. 
8 6 0 3 0 1 

0 0 

Felderítési mutató --- 67% - 70% - 100% - - 

 

Az eljárások kisebb részét ismert elkövetőkkel szemben folytatta le hatóságunk, amelyeket 

minden esetben megküldtünk az illetékes járásbíróságra. 

Több alkalommal ismeretlen elkövetővel szemben indult a szabálysértési előkészítő eljárás, 

de felderítés eredményessége mutatja, hogy a településen az a kevés ügy, ami történik, azok 

sem maradnak megoldatlanul a körzeti megbízottak eredményes munkájának köszönhetően.  

Gyorsított szabálysértési előkészítő eljárás 2020 évben nem volt. Az elért eredmény nemcsak 

a lakosság odafigyelésének, de a helyi rendőri és polgárőri munka folyamatos, odaadó 

tevékenységének is köszönhető.  

 

3. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások 

 

Márkó közigazgatási területén bekövetkezett személysérüléses közúti közlekedési balesetek 

alakulását az alábbi táblázat tartalmazza. 2020. évben Márkón személyi sérüléssel járó közúti 

közlekedési baleset nem történt.  
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Összes 

baleset 
Halálos Súlyos Könnyű 

2019 1 0 0 0 

2020

219 

0 0 0 0 
 

 

Veszprémi Rendőrkapitányság illetékességi területén a közlekedéssel kapcsolatba hozható 

jogsértő cselekményeket elemezve megállapítható, hogy a terület közlekedésbiztonsága 

megfelelő, szélsőségektől mentes. Baleseti gócpontokról nem beszélhetünk. 

 

 

4. Illegális migráció: 

 

Illegális migráció a településre nem jellemző. A 2020-as évben nem került olyan személy 

igazoltatásra a településen, aki illegálisan tartózkodott volna Magyarország területén. A 

Veszprémi Rendőrkapitányság területén számtalan esetben történt illegális migrációval 

kapcsolatos rendőri intézkedés.  

 

6.  Határrendészeti tevékenység:  

 

A Veszprémi Rendőrkapitányság nem rendelkezik sem határátkelőhellyel, sem 

határszakasszal, így a határrendészeti tevékenység a mélységi ellenőrzések során valósul meg. 

 

II. A rendőrkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal 

kapcsolatos feladatok 

 

1. Közterületi jelenlét: 

 

A Veszprémi Rendőrkapitányság rendelkezik a megye legnagyobb létszámú állományával, 

mely idomul az itt élők számához és az illetékességi terület nagyságához. A kapitányság 

munkája során kiemelt feladatának tekinti a közbiztonság szinten tartását, javítását, tudva azt, 

hogy a közterületek, közösségi életterek rendje meghatározó jelentőségű a helyi közösségek 

biztonságának és biztonságérzetének szavatolásában. A közterületi jelenléttel, az 

állampolgárokkal történő személyes kapcsolattartással, széleskörű intézményes 

együttműködéssel és a mindennapi kommunikációval a rendőrkapitányság a polgárbarát 

arculat kialakítására törekedett.  

 

A Veszprémi Rendőrkapitányság illetékességi területén a rendőri jelenlétet a településeken 

elsősorban a körzeti megbízott útján biztosítottuk. A közterületi jelenlét további megteremtése 

a közbiztonság, és a közlekedésbiztonság helyi szintű fenntartása érdekében a központi, vagy 

helyi elrendelésű fokozott ellenőrzések során nagyobb létszámú rendőri erőt vezényeltünk 

egy-egy településre.   

 

Járásőr programunk keretében a helyi önkormányzattal, továbbá egyéb szervezetek 

képviselővel megjelentünk Veszprém településen, ahol közvetlen kapcsolatfelvétel során 

(utcai beszélgetés) az állampolgárok elmondhatták észrevételeiket, tapasztalataikat, 

feltehették kérdéseiket. A járásőr során szerzett tapasztalatokat kiértékeltük, 

munkafolyamatunkba beépítettük, ha kellett azonnal intézkedtünk.        
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A 2020-as évben heti szinten került végrehajtásra a migrációval kapcsolatos fokozott 

ellenőrzés, mely tevékenységünk a 2021-es évben is folyamatos lesz.  

 

A rendészeti szakterületen 2021. évre vonatkozóan alapvető célkitűzésként fogalmazódott 

meg - az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének javításán, az elért eredmények 

megszilárdításán és a közterületek biztonságának növelésén túl - a rendőrség iránti 

közbizalomnak a további erősítése. 

 

2. A közrendvédelmi szolgálatellátás gyakorlata: 

 

Az intézkedések összetételét megvizsgálva megállapítható volt, hogy azok továbbra is 

elsősorban közlekedési szabálysértések elkövetése miatt kerültek kiszabásra.  

 

A múlt évben kiemelt figyelmet szenteltünk a szórakozóhelyek ellenőrzésére. A 

társszervekkel közös ellenőrzéseket hajtottunk végre a vidéki szórakozóhelyek 

vonatkozásában, mely ellenőrzésekbe igyekeztünk a társhatóságok minél nagyobb körben 

történő bevonását szorgalmazni.  

 

Az intézkedések tapasztalataiból arra lehet következtetni, hogy az állampolgárok többsége 

betartja a KRESZ szabályait a településen, illetve a mindennapi életben a társadalmi 

elvárásoknak megfelelően, jogkövető magatartást tanúsítanak. 

 

3. Rendezvénybiztosítások: 

 

Márkó településen az elmúlt évben nem került olyan rendezvény megtartásra, mely rendőri 

biztosítást igényelt volna. 

 

4. Az esetlegesen bekövetkezett katasztrófa, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban 

végrehajtott rendőri feladatok 

 

Az országosan elrendelt rendkívüli veszélyhezettel kapcsolatban a járvánnyal kapcsolatos 

karanténellenőrzések kerültek végrehajtásra.  

 

5. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése 

 

Márkó település a herendi körzeti megbízotti csoport illetékességi területéhez tartozik. A 

csoportvezető Fekete Csaba r. ftzls., mellett Knofloch János r. ftörm.; Kaszás György r. 

ftörm., Kellermajer Balázs r. ftzls.. teljesítenek szolgálatot a településen. A csoport 

rendelkezik egy Scoda Octavia és egy Suzuki Vitara megkülönböztető jelzéssel ellátott 

szolgálati gépkocsival, illetve Herend településeken egy körzeti megbízotti irodával, melynek 

fenntartói a helyi önkormányzatok.  

 

6. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ működése 

 

A 2020. évben a Központi Tevékenységi Irányítási Központ (TIK) zökkenőmentes működése 

elősegítette, hogy a reagálási idő tekintetében országosan a Veszprém Megyei Rendőr-

főkapitányság áll az első helyen. A TIK felállítása számos technikai újítást is eredményezett 

(Samsung mobil), melyek nagyban elősegítik a közterületen szolgálatot teljesítő rendőrök 

hatékonyabb koordinálását, reagáló képességük javítását. Az technikai eszközök bevezetése 

modernizálta a rendőriségi adatbázisok kezelését.   
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7. Az igazgatásrendészeti tevékenység 

 

Szabálysértési tevékenység 

 

2020-ban márkói lakosok ellen 13 szabálysértési eljárás indult az alábbi megoszlásban: 

- közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése: 7 

- közúti közlekedés rendjének megzavarása: 2 

- elsőbbség és előzés szabályainak megszegése: 1 

- közúti közlekedési igazgatási szabályok megsértése:2 

- veszélyeztetés kutyával szabálysértés: 1 

2020-ban a településen elkövetett szabálysértések összesen: 8, az alábbi megoszlásban: 

-  közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése: 1 

      -  közúti közlekedés rendjének megzavarása: 6 

    - veszélyeztetés kutyával:1 

 

2020. december 31-én 19 fő rendelkezett lőfegyvertartási engedéllyel. 

 

4 fő rendelkezik személy-és vagyonőri igazolvánnyal. 

 

Pirotechnika felhasználásról bejelentés nem volt. 

 

8. A bűn- és baleset-megelőzés 

 

8.1 A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai 

 

A Veszprémi Rendőrkapitányság a Rendőrség Bűnmegelőzési tevékenységérél szóló 20/2010. 

(OT.10.) ORFK Utasításban foglaltak, a szakirányítás által megfogalmazottak, valamint a 

terület 

területen elkövetett bűncselekmények elemzése során szerzett információk alapján végezte 

2020. évben a bűnmegelőzési tevékenységét, melyben az alábbi saját programok érdemelnek 

kiemelést. 

Elsősorban vagyonvédelmi, áldozatvédelmi intézkedésként 2013. évtől ,JARAsŐR” szolgálat 

indult a kapitányság illetékességi területén. A” JARAsŐR” szolgálat olyan lakossági 

kapcsolattartáson alapul rendőrségi szolgáltatás, melynek célja kifejezetten az állampolgárok 

biztonságérzetének növelése, áldozatvédelmi, bűnmegelőzési tanácsok, kiadványok 

kézbesítése. A JARASOR szolgálatba beosztott rendörök elsősorban mozgó szolgálatot láttak 

el, feladatuk a segítő szerep előtérbe helyezése, a helyi állami, civil, egyházi szervezetek, 

intézmények, kereskedelmi egységek képviselőivel és a lakossággal történő kommunikáció a 

helyi sajátosságok megismerése és a rendőrség iránti bizalom növelése. 

A körzeti megbízottak és a Veszprémi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadó az 

önkormányzat, a helyi gyámhivatal és családsegítő szolgálat munkatársaival, valamint 

partfogói felügyelővel közreműködve jártak az illetékességi területen található városokat és 

községeket. 
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8.2. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése, ezen belül a rendőrség 

iskolai prevenciós programjai 

 

A Veszprémi Rendőrkapitányság állandó ifjúságvédelmi programként hajtja végre az 

Iskolarendőr programot. A körzeti megbízott több alkalommal felkereste a helyi általános 

iskolát, valamint rendszeresen kapcsolatot tart az intézmény igazgatójával.  

A gyermekvédelmi jelzőrendszeren belül betöltött szerepünknek megfelelően, a további 

ifjúságvédelmi feladatok ellátása érdekében szoros kapcsolatot tartottunk és tartunk fenn a 

település Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatával.  

 

 

8.3. A családon belüli erőszak helyzete, áldozatvédelem 

 

A Veszprémi Rendőrkapitányság áldozatvédelmi referense folyamatosan tájékoztatta a 

kapitányság munkatársait az áldozatsegítő szolgálat tevékenységéről, a sértettek által igénybe 

vehető szolgáltatásokról. A sértetteknek a panaszfelvétel során minden esetben tájékoztatást 

kell kapniuk áldozatvédelmi lehetőségeikről, továbbá megfelelő felvilágosítást az 

áldozatsegítő szolgálat által nyújtható segítségekről. Az Áldozatsegítő Iroda segítheti az 

áldozatot érdekérvényesítéssel, azonnali pénzügyi segéllyel, kárenyhítéssel vagy szakjogászi 

segítséggel. 

2020-ban kiemelten kezeltük az idősek áldozattá válásának megelőzését. Ezt – többek között 

– a helyi nyugdíjas klubban tartott előadások révén oldottuk meg. A településen a helyi 

körzeti megbízott állandó kapcsolatot tart a szervezettel. Az áldozattá válás megelőzése 

érdekében a helyi önkormányzattal aktív és gyakorlatias kapcsolatot tartunk fenn, melynek 

keretében a honlapra történő elhelyezéshez figyelemfelhívó tájékoztatókat küldünk meg. 

Folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot a helyi rendőrségi hírekről, valamint ünnepek előtt a 

médián és szórólapokon keresztül hívtuk fel a lakosság figyelmét a várható 

veszélyhelyzetekre, szituációkra.  

 

8.4. A kábítószer prevenció helyzete 

 

Az Országos Rendőr-főkapitányság vezetője által 28000/27882-8/2014. ált számon 

jóváhagyott, "A szülők és a családok a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözésben" 

című Programtervben (továbbiakban: Programterv) meghatározott feladatok végrehajtása 

érdekében megtettük a szükséges intézkedéseket. A feladat végrehajtásának két fő pillére a 

fiatalok körében végzett felvilágosító, megelőző tevékenység, illetve a kábítószer 

terjesztésével kapcsolatosan tudomásra jutott információk, megfigyelések és észlelések 

továbbítása a bűnügyi szervek részére.  

 

8.5. A baleset-megelőzési tevékenység, a baleset-megelőzési bizottság 

tevékenységének és programjainak bemutatása 

 

A Veszprém Városi Balesetmegelőzési Bizottság 2020. évi tevékenységét a jóváhagyott éves 

munkaterve alapján végezte. A VBB 2020. évi fő feladatai az ORFK-OBB és az MBB 

balesetmegelőzési célkitűzéseihez igazodva kerültek meghatározásra. 

A közlekedési balesetek számának csökkentése érdekében fokozott ellenőrzéseket tartottunk a 

közterületi rendőri állomány bevonásával az ittas járművezetés visszaszorítása érdekében, a 

gyalogoselütések megelőzése, illetve a passzív biztonsági eszközök használatának fokozása 

érdekében. Az „Iskolarendőr” programhoz kapcsolódóan a 2020/21-es tanév elején 

ellenőriztük az általános iskola környékét forgalomtechnikai, forgalombiztonsági 
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szempontból. A Veszprémi Rendőrkapitányság kiemelt figyelmet szentel az iskolakezdési 

időszaknak, hiszen a nyári szünidő után az iskola környékén megnövekedő forgalom kiemelt 

baleseti kockázatot jelent a gyermekek számára.  

 

 

8.6.  Az „iskola rendőre” program, valamint annak keretében végrehajtott 

„Sulimoped” program értékelése az aktuális, illetve az előző tanévre vonatkozóan 

 

A Veszprémi Rendőrkapitányság bűn- és balesetmegelőzési tevékenységének számottevő 

részét az „Iskola rendőre” program keretén belül hajtja végre. Az iskola rendőre komplex, 

nem csupán a balesetmegelőzést előtérbe helyező ifjúságvédelmi program.  

 

9. Helyi önkormányzatokkal folytatott együttműködés értékelése 

 

A Rendőrkapitányság a helyi önkormányzattal folyamatosan együttműködött. 

Rendszeresen részt vettünk a településen megrendezett lakossági fórumokon, 

meghallgatásokon, a polgármester Úrnak rendszeresen tájékoztatást adtunk a településen 

történt bűncselekményekről, és tájékoztatást kértünk a szervezett programokról.  

 

9.2.  Területileg illetékes bírósággal és ügyészséggel folytatott együttműködés 

helyzete 

Az ügyészséggel történő folyamatos és hatékony együttműködésre kiemelt figyelmet fordított 

a Rendőrkapitányság az elmúlt évben is. A nyomozások teljesítése során a nyomozás 

törvényessége feletti felügyeletet gyakorló Veszprémi Járási és Nyomozó Ügyészséggel a 

kapcsolatunk kiváló volt, az ügyészi utasításban foglaltakat végrehajtottuk. A Vizsgálati 

Osztály vezetője, a vezető ügyésszel heti rendszerességgel konzultációt tartott, melynek során 

egyeztették, mely ügyek alkalmasak a gyorsított bíróság elé állítás alkalmazására. Emellett az 

osztályvezető 2020-ban negyedévente személyesen kereste fel a Vezető ügyészt az általános 

problémák kezelésével kapcsolatban. A nyomozások során felmerülő probléma esetén, soron 

kívül fordulhattunk az ügyészséghez szakmai segítségért. A bűnügyekben az ügyészi 

ellenőrzések törvénysértést nem állapítottak meg, a kisebb hiányosságok kijavításra kerültek.  

Az ügyészséggel történő hatékony együttműködés megnyilvánul abban is, hogy az ügyészségi 

fogalmazók szakmai gyakorlatuk egy részét a rendőrkapitányságon teljesítik. A továbbiakban 

a kapitányságvezető, a vezető ügyésszel kötött szóbeli megállapodás alapján, az 

osztályvezetők bevonásával - a lehetőségekhez mérten - havi, de legfeljebb 2 havi 

rendszerességgel konzultációt tart. A szabálysértési csoport vezetője kiváló, napi szintű 

kapcsolattartása nagymértékben hozzájárult a csoport eredményes tevékenységéhez. Az 

ügyészség minden felmerülő kérdésben mindenkor készséggel segítséget nyújtott, példa 

értékű együttműködésről beszélhetünk.   

 

9.3.  Oktatási intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel folytatott 

együttműködés helyzete 

 

A Veszprémi Rendőrkapitányság, ifjúságvédelem területén kifejtett bűn- és baleset-

megelőzési tevékenységének számottevő részét az ORFK által 2007-ben indított „Iskola 

rendőre” program keretén belül hajtja végre.  
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9.4. A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés értékelése, a megkötött 

együttműködési megállapodások száma, ellátott közös szolgálatra vonatkozó adatok 

 

A Veszprémi Rendőrkapitányság illetékességi területén 9 egyesület működik, és mindegyik 

kötött Veszprém Megyei Rendőr-főkapitánysággal együttműködési megállapodást. A 

település polgárőr egyesületével a hatékony együttműködés a jellemző.  

Rendszeresek a közös szolgálatok, a polgárőr csoportvezető havonta megjelenik a körzeti 

megbízotti eligazításon, ahol tájékoztatást kap a területen történtekről, a várható nagyobb 

rendezvényekről, eseményekről.  

 

 

9.5. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel történő 

együttműködés 

 

Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervezetekkel történő közös szolgálatellátás a 

legnagyobb rendszerességgel a Veszprémi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály 

állománya és a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közterület 

Felügyeletének munkatársai együttműködésével valósult meg, akik szinte minden hétköznap 

közös szolgálatot láttak el, elsősorban a belvárosi mozgóőri szolgálat megerősítéseként.  

A Közterület Felügyelet munkatársaival közös szolgálatellátást láttunk el még a forgalmas, 

idegenforgalmi szempontból frekventált helyeken, a nagyobb számú érdeklődő részvételével 

megtartott rendezvények, szórakozóhely ellenőrzések, fokozott közbiztonsági ellenőrzések 

alkalmával is.  

 

 

III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra 

 

A Veszprémi Rendőrkapitányság kiváló munkavégzését az önkormányzati felmérések átlaga 

is alátámasztja. 

 

Természetesen ezen eredmények mellett több területen jelentős előrelépést kell tenni a jobb, 

magasabb színvonalú munkavégzés érdekében. Ezért gyorsítani kell a bűntető eljárások és a 

szabálysértési eljárások lefolytatását, növelni kell az eredményes befejezések arányát. 

 

Hatékonyan fel kell lépni a szubjektív közbiztonságérzetet befolyásoló jogsértések ellen, az 

erők és eszközök optimális felhasználásával, valamint az egyes rendészeti feladatokat ellátó 

személyekkel és a polgárőrséggel történő közös feladatellátással. 

 

Az állampolgárokat megnyugtató szintű közbiztonság fenntartása és megteremtése érdekében 

folyamatos látható rendőri jelenlétet továbbra is biztosítani kell. Az ismertté vált 

bűncselekmények, de ismeretlen elkövetők felkutatása, felderítése érdekében adatgyűjtést kell 

végezni a cselekmények környezetében. Az információk áramlása érdekében szoros 

együttműködést kell fenntartani az érintett osztályok között. 

 

A hatékonyabb munkavégzés, a reagáló képessége növelése érdekében, az állampolgári, és az 

önkormányzati jelzések, az értékelő elemző munka hangsúlyosabb figyelembe vételével kell a 

negatív tendenciák haladéktalan felszámolását végrehajtani. 

Az intézkedések során fokozott figyelmet kell fordítani a törvényes, utasításoknak, kiadott 

intézkedéseknek megfelelő tevékenység végrehajtására. Törekedni kell a rendőri 

intézkedésekkel szembeni panaszok visszaszorítására.  
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A három éve folyamatban lévő drog és erőszakmentes iskola programunkat 2018. évben is 

fent kell tartanunk, amelytől a bűnmegelőzési tanácsadó munkájának kiteljesedésével, a 

kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények számának további csökkenését várjuk. A 

kábítószer prevenció területén az új nemzeti drogstratégiában meghatározott célok 

megvalósulása érdekében szükséges a további együttműködés a prevencióban részt vevő többi 

társhatósággal, szervezettel és ezt követően főként a középiskolás korcsoport – mint a 

legveszélyeztetettebb populáció – körében új programok, felvilágosító rendezvények 

beindítása a cél.  

 

A 2021. évben kiemelt feladat a közlekedésbiztonsági helyzet javítása, ezen belül különösen a 

halálos balesetek és a meghalt személyek számával összefüggésben kialakult kedvezőtlen 

tendencia megállítása, megfordítása, a közúti közlekedésbiztonságát célzó rendőrségi 

tájékoztatási tevékenység folytatása, előtérbe helyezése. Kiemelt figyelmet kell fordítani a 

közlekedésbiztonsági ellenőrzések hatékonyságának javításával a balesetek számának 

csökkentésére, az ittas jármű és gépjárművezetők kiszűrésére. 

Folytatni kell a gyalogosok és a kerékpárosok által okozott, illetve elszenvedett közúti 

közlekedési balesetek megelőzése érdekében megkezdett prevenciós kampányt. 
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Tisztelt Képviselő Testület! 

 

A Rendőrkapitányság elmúlt évben elért eredményei alapján megállapíthatjuk, hogy a 

közbiztonság a közös erőfeszítések eredményeként folyamatosan fenntartható, mely nem csak 

a lakosság, a gazdálkodó szervezetek és az intézmények biztonságérzetét növeli, de vonzza a 

beruházásokat, befektetéseket és hozzájárul az idegenforgalom emelkedéséhez is. Továbbra is 

fő célkitűzésünk, hogy a rendőrkapitányság működése és minden egyes munkatársunk 

tevékenysége hozzájáruljon a biztonság fenntartásához.  

 

A kiegyensúlyozott és szélsőségektől mentes közbiztonsági viszonyok megtartása, 

Veszprém város rendőrségének társadalmi elismertsége érdekében valamennyi 

munkatársam nevében kérem a Tisztelt Képviselő Testület támogatását és beszámolóm 

elfogadását. 

 

Veszprém, 2021. november 13. 

 

 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

Babicz Mihály r. alezredes 

osztályvezető 

 

 


