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Tisztelt Képviselő-testület!
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete minden évben megtárgyalja a
Rendőrkapitányság Tapolca város közrendjéről és közbiztonságáról készült
tájékoztatóját.
2012. február 15. napjától a kapitányi teendőket Rausz István alezredes látja el.
A Képviselő-testület 2013. évi munkatervében április hónapra tervezte a tájékoztató
napirendre tűzését.
Rausz István Rendőrkapitány Úr elkészítette a 2012. évre vonatkozó anyagot, amely
az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztató tartalmát megtárgyalni és a
beszámolót elfogadni szíveskedjenek.
HATÁROZATI JAVASLAT
Tapolca Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Tapolcai Rendőrkapitányság
Tapolca város közbiztonságának helyzetéről
és
a
közbiztonság
érdekében
tett
intézkedésekről szóló beszámolóját elfogadja.
Tapolca, 2013. március 28.
Császár László
polgármester
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A Tapolcai Rendőrkapitányság
beszámolója
TAPOLCA VÁROS KÖZBIZTONSÁGÁNAK HELYZETÉRŐL, A KÖZBIZTONSÁG
ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEKRŐL
2012. év

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8. § (4) bekezdése alapján a Tapolcai
Rendőrkapitányság vezetője Tapolca Város Képviselő-testületének beszámol Tapolca
közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal
kapcsolatos feladatokról.
A közbiztonság védelme a rendőrség alapfeladata. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény értelmében a helyi közszolgáltatások körében a közbiztonság helyi feladatairól
történő gondoskodás az önkormányzat egyik kiemelt feladata. A helyi közbiztonság
megteremtése és fenntartása érdekében a Rendőrség és az Önkormányzat együttműködése
nyilvánvaló és szükséges.
Az elmúlt évben a Rendőrkapitányság és Tapolca Város Önkormányzata fontos feladatának
tekintette Tapolca közbiztonságának szinten tartását és javítását, annak tudatában, hogy a
közterületek, közösségi életterek rendje meghatározó jelentőségű a helyi közösségek
biztonságának, az ott kialakított szubjektív biztonságérzetnek szavatolásában. 2012. évben
Tapolca Önkormányzata anyagi, gyakorlati és elvi támogatást is nyújtott a
Rendőrkapitányságnak.
Elsődleges célkitűzésünk volt a bűncselekmények, szabálysértések visszaszorítása,
valamennyi törvényes eszközzel történő - lehetőség szerinti - csökkentése, a közterületi
jelenlét növelése, a közbiztonság szinten tartása, illetve annak minőségi javítása, a lakosság
szubjektív biztonságérzetének fokozása.
A szervezeti értékelés alapjául szolgáló szakmai célkitűzések és azok értékeléséhez
megfogalmazott objektív mérőszámok összesítése alapján a Rendőrkapitányság 2012. évben
végzett tevékenysége az ország területén működő valamennyi (több mint 150) városi
Rendőrkapitányság viszonylatában a 22. helyezést érte el.
Tekintettel a sokrétű, összetett, valamennyi rendőri tevékenységre kiterjedő objektív
mérőszámok alapján - függetlenül a helyi sajátosságoktól, adottságoktól - végrehajtott
értékelésre, a Rendőrkapitányság teljesítménye impozánsnak tűnhet. Különösen nagy
jelentősége van annak, hogy ezen mérőszámok egy részét valamennyi, az illetékességi
területünkön elhelyezkedő településről - a rendőrkapitányságtól függetlenül gyűjtött szolgáltatott vélemény kiemelkedő hangsúllyal szerepel az értékelésben.
Részünkről kiemelkedő eredményként
könyveltük el, hogy a Veszprém
megyei Rendőrkapitányságok közül a
Tapolcai Rendőrkapitányság kapta „az
év
rendészeti
tevékenységért”
elismerő
címet
2012.
évre
vonatkozóan.
Mi magunk a Rendőrkapitányság
állománya,
vegyes
érzelmekkel
fogadtuk az eredményeket, hiszen a
munkánk külső elismerése részben
igazolhatja az erőfeszítéseink helyes
irányát, ugyanakkor teher is lehet
számunkra
ezen
eredményekre
támaszkodó elvárásoknak történő
feltétlen megfelelés kényszere.
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A fenti értékeléseken túl, igazán megtisztelő és részünkről nagy becsben tartottak azok az
egyéni pozitív megnyilvánulások, amelyek maguktól az állampolgároktól érkeztek egy-egy
intézkedés, vagy probléma felszámolása révén. Ugyancsak megerősítettek bennünket, és
alátámasztották törekvéseink jó irányát a társszervek részéről küldött jelzések. Az elmúlt
évben hatóságunkhoz érkezett, a közbiztonsági helyzetre vonatkozó – konkrétumokat
tartalmazó – zömében építő jellegű kritikus vélemények is hasznosításra kerültek a napi
tevékenység során. E téren nem tudtunk profitálni az általánosságban, magát A
KÖZBIZTONSÁGOT kritizáló véleményekből.
Annak érdekében, hogy a bűnügyi, köz-, és közlekedésbiztonsági intézkedési mutatóink,
bűnmegelőzési tevékenységünk csakúgy, mint a területünkön élő állampolgárok szubjektív
biztonságérzetét kifejező vélemények, az együttműködő partnereink visszajelzései ezen
összesített eredményt produkálják 2012 évben új módszereket kellett bevezetnünk,
arculatváltást, belső szervezeti átalakítást kellett végrehajtanunk, és számos
kompromisszumot kellett felvállalnunk.
A közterületen elkövetett bűncselekmények csökkenő, a közlekedési baleseti adatok szintén
javuló tendenciát mutatnak. Az év közbeni bűnügyi, rendészeti tevékenység főbb irányai oly
módon kerültek kitűzésre, hogy az országos, és területi szervek által meghatározott feladatok,
megfogalmazott célok, a helyi szinten végzett elemző, értékelő munka egyaránt hangsúlyt
kapjanak. Ezen elvárásoknak és céloknak a Rendőrkapitányság állománya által végzett
munka, illetve annak eredménye megfelelt.
Az illetékességi területre vonatkozó sajátosságok, az infrastruktúra, a lakosság megoszlása,
összetétele, életritmusa, a közutak jellemzői, a gazdasági környezet jelentős befolyással bírtak
az évben végzett munkára, annak módszereire, a rendőri erők, eszközök csoportosításaira, a
szolgálatellátás módjára.
A Tapolcai Rendőrkapitányság illetékességi területe 907 km2, amely Tapolca városán kívül
további két várost, Badacsonytomajt és Sümeget, valamint 52 jelentősen eltérő jellegű
községet foglal magába, így összesen 55 településre terjed ki a hatáskörünk.
Badacsonytomajon és Sümegen
egy-egy rendőrőrs működik. A
területre nagyrészt aprófalvas
településszerkezet jellemző, mely
falvak Sümeg és Tapolca
székhellyel két kistérség köré
csoportosultak.
Az úthálózat
hossza 1.014 km, melyben fontos
szerepet tölt be a 84-es számú
főközlekedési út 34 km-e, a
7301-es számú út 30 km-e, illetve
a 71-es számú főútvonal közel 30
km-e, amely egyben illetékességi
területünk Balaton parti részét is
képezi.
A működési területen élő állandó lakosok száma megközelítőleg 57.000 fő, melyből mintegy
17.400-an tapolcai lakosok.

2

A működési terület, és általában az
évi tevékenység speciális szegmense
a nyári idegenforgalmi idény,
melynek során, elsősorban a
Balaton-felvidékre,
ezen
belül
Tapolcára
látogató
turistákkal,
valamint a területen lévő nyaralók
tulajdonosainak
érkezésével
a
lakosság száma megtöbbszöröződik.
Az idegenforgalom, látogatottság
szempontjából a Balaton part
továbbra is kiemelt körzet, így a
Rendőrkapitányság
illetékességi
területének
ezen
részén,
a
„szezonban” végzett rendőri munka
súlyozottan jelentkezik.
Az év további időszakaiban is érezhető a hatása e térség
turizmusra, idényjellegű nyaralásra épülő infrastruktúrájának.
Míg az idegenforgalmi idényben a zsúfoltság, a nagyszámú
látogatóközönség,
a
rendezvénysorozatok
hordoznak
magukban közbiztonsági kockázatot, addig az idényen túli
időszak az elnéptelenedéssel, az ingatlanok, vagyontárgyak
felügyelet nélkül hagyásával igényelnek jelentősebb rendőri
tevékenységet a nyaraló körzetekben.
A Tapolcai Rendőrkapitányság éves tevékenységének keretét a Rendőrségről szóló törvény,
további jogszabályok, valamint az Országos Rendőr-főkapitányság és a Veszprém Megyei
Rendőr-főkapitányság által megszabott feladatok képezik. A megye Rendőrségének
stratégiájával összhangban 2012. évben a fő célkitűzéseink a következők voltak:
Bűnmegelőzés: Az életminőséget javító közbiztonság fenntartása, a bűnözés
csökkentése. E területen kiemelt hangsúlyt kell, hogy kapjon a gyermek-, és fiatalkorú
bűnözés megelőzése, a családon belüli erőszak, az áldozattá válás, a bűnismétlés
megelőzése, az áldozat segítése és kompenzációja, a települések közbiztonságának
további javítása, valamint a vagyonvédelem erősítése.
Baleset megelőzés: A szabálykövető defenzív vezetés elterjesztése mind szélesebb
körben, a passzív biztonsági eszközök használatának fontosságára történő
figyelemfelhívás, és a fiatalok biztonságos közlekedésre való nevelése. A
közlekedésben a forgalom folyamatos biztosítása, a kiemelt szabálysértők, ittas
járművezetők forgalomból történő kiszűrése, a bekövetkezett balesetek szakszerű, gyors
kezelése, a forgalom rendjének mielőbbi visszaállítása, a szabálysértési, illetve
büntetőeljárások hibátlan és szakszerű lefolytatása.
Bűnüldözői munka: Kiemelt figyelmet fordítani a közterületen elkövetett, a lakosság
biztonságérzetét leginkább negatívan befolyásoló bűncselekményekre, a személy elleni
súlyos bűncselekményekre, a rablásokra, a betöréses lopásokra, a kábítószeres
bűnözésre. Az elkövetőkkel, körözés alatt álló személyekkel szembeni gyors, hatékony,
határozott, törvényes fellépés.
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Közrendvédelmi munka: A közterületek, a közösségi életterek biztonságának
szavatolása. A közterületen biztosítani a legoptimálisabb létszámú rendőri jelenlétet,
emelni tevékenységünk szakszerűségét, kultúráltságának színvonalát. Az eseményekre
történő reagáló képesség minőségének és gyorsaságának javítása. A közterületen
elkövetett jogsértésekre történő azonnali rendőri reakció hatékonyabbá tétele.
Igazgatásrendészet: A legfontosabb célkitűzés a szabálysértési hatósági, valamint az
engedélyügyi munkában a gyors, kultúrált, szakszerű és hibátlan ügyintézés és az
eljárások mielőbbi befejezése.

I.
BŰNÜGYI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE
Az elmúlt évben a bűnügyi szolgálat, a rendészeti szakterület szoros együttműködésével
igyekezett garantálni az állampolgárok személy és vagyonbiztonságát, valamint a város
közterületeinek rendjét. A bűnügyi területen fő feladatként határoztuk meg az erőszakos
bűncselekmények megakadályozását, megelőzését, elkövetőinek elfogását, valamint a lakosság
szubjektív biztonságérzetét negatívan befolyásoló vagyon elleni cselekmények elkövetőinek
igazságszolgáltatás elé állítását.
A Tapolcai Rendőrkapitányság illetékességi
területén 2012. évben 1762 bűncselekményt
regisztráltunk („elkövetési helye” szerinti adat),
ami az előző évinél (1909) alacsonyabb, annak
92,3 %-a. A megye rendőrkapitányságait is
vizsgálva
látható,
hogy
egyes
rendőrkapitányságokon
csökkent,
más
kapitányságon nőtt a regisztrált bűncselekmények
száma, összességében azonban megyei szinten is
csökkenés
tapasztalható.
Rendőrkapitányságunkon a csökkenés a megyei
átlagnál is nagyobb mértékű.
A személy elleni bűncselekmények fejezetét
kivéve, valamennyi főcsoport esetében csökkenés
mutatkozik. A személy elleni bűncselekmények
vonatkozásában sem számottevő az emelkedés, a
2011. évi 123 ilyen bűncselekményhez képest
2012-ben 135-t regisztráltunk. Ha figyelembe
vesszük, hogy egyetlen ügyünkben 24 rendbeli
„Levéltitok megsértése” vétség volt, 2011. évben
pedig ilyen bűncselekményt nem regisztráltunk,
akkor gyakorlatilag e fejezetben is csökkenés
tapasztalható.
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Ha tovább vizsgáljuk az egyes kiemelt bűncselekményeket, illetve bűncselekményi csoportokat,
itt is alacsonyabbak a számok valamennyi mutatót tekintve. Kevesebb bűncselekményt követtek
el közterületen 2012-ben (281), mint 2011-ben (317), a személy elleni erőszakos
bűncselekmények száma is alacsonyabb (101/131). Tapolca városában a közterületen, illetve a
személy elleni bűncselekmények esetében is markánsabb a csökkenő tendencia mint a teljes
illetékességi területen.
A bűntettek és vétségek egymáshoz viszonyított aránya kiugró változást nem mutat, a bűntettek
aránya az összes bűncselekmények között megközelítőleg 2 %-kal csökkent, mintegy negyede az
összes bűncselekménynek bűntett. A szándékos illetve gondatlan elkövetés aránya sem változik
évről-évre jelentősen, 2-3 % között van a gondatlan bűncselekmények aránya a regisztrált
bűncselekményeken belül.
A teljes illetékességi területünkön a regisztrált bűncselekmények megoszlása:
Illetékességi területünkön három város található, 2012-ben ezekben követték el az összes
regisztrált bűncselekmény 47,23 %-át.
Tapolcán 589, Sümegen 120, Badacsonytomajon 123 bűncselekményt regisztráltunk.
Valamennyi városunkban csökkent ez a szám az előző évihez viszonyítva, a legjelentősebben
Tapolcán, több mint 20 %-al.
2011-ben nagyobb volt a városokban elkövetett bűncselekmények aránya: 53,17 %. Az
adatokból az következik tehát, hogy valamelyest a falvak irányába tolódott el 2012-ben az
bűnelkövetés.
Érdemes egy pillantást vetni a regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített arányára.
Hatóságunk esetében ez az érték 3466 bűncselekmény/100 ezer lakos. Önmagában ez az arány
nem mond sokat, összevetve azonban más, a megyénkben lévő rendőrkapitánysággal
elmondhatjuk, hogy a területünk egyike a legkevésbé fertőzötteknek.
A bűncselekmények megvalósulási stádiumait vizsgálva megállapítható, hogy azok döntő
többsége, 94,1 %-a befejezett bűncselekmény, a fennmaradó rész kísérlet, előkészületi
bűncselekményünk nem volt 2012-ben.
Huzamosan növekvő vagy csökkenő tendenciát mutató bűncselekményfajta nem emelhető ki,
azonban az megállapítható, hogy a lakosságot elsősorban érintő bűncselekmények számadatai
lassú csökkenést mutatnak. A lopások száma, 2011-ben 436, míg 2012-ben 416, a betöréses
lopást a teljes területünkön 2011-ben 168-at, majd 2012-ben 128-at regisztráltunk.
A betöréses lopások elkövetőinek felderítésére komoly energiákat
mozgósítottunk, éltünk valamennyi törvény által biztosított
eszközzel és lehetőséggel, melynek eredményeképpen több
elkövetői kört is sikerült beazonosítanunk és büntetőeljárás alá
vonnunk.

* Jelen időszakra (2013. első ¼ év -re), a 2012. évben elkövetett betöréses lopások elkövetőit jelentős arányban sikerült
eljárás alá vonnunk, velük szemben jelenleg is folyamatban van a büntető eljárás, előzetes letartóztatásuk mellett.
(tapolcai betörés sorozat, Szent György hegyi pincefeltörések, valamint további a nyaralóövezetekben elhelyezkedő pincék,
nyaralók sérelmére elkövetett betörések, melyek mintegy 80 rendbeli bűncselekmény jelentenek) Ezen eredmények a 2013.
évi nyomozás eredményességben bírnak majd jelentőséggel.
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A csalásokkal kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy egyre több az internetes csalás, melyek
egy része hitelközvetítéshez köthető, másik része pedig az interneten bonyolított vásárlásokkal,
elsősorban a használt cikkek adás-vételével foglalkozó portálokkal kapcsolatos.
Hatóságunk illetékességi területén kiemelkedően nagy súlyú, a gazdasági életben jelentős
hátrányt, súlyos kárt okozó bűncselekmény 2012-ben nem fordult elő.
Az alkoholos befolyásoltság alatt történő elkövetés enyhe emelkedést mutat 2012-ben az előző
évhez képest (87/79), de a korábbi években ezt ennél lényegesen magasabb szám jellemezte.
Évek óta emelkedő tendenciát mutat, a kábítószeres elkövetés. Míg 2009-ben 4 ilyen regisztrált
bűncselekmény történt területünkön, addig 2012-ben már 23. Kiemelt figyelmet fordítunk a
kábítószerrel kapcsolatos bűnözés visszaszorítására, 2012-ben rendszeresen tartottunk ezzel
kapcsolatos akciókat, ezen kívül valamennyi ilyen jellegű információra, lakossági bejelentésre
azonnal reagáltunk.
A bűncselekmények sértetteinek többsége férfi (528 férfi, 322 nő), ami a sértettek életkorát illeti,
a legtöbb 25-60 év közötti felnőtt, de magas az időskorúak, a 60 év felettiek száma is. Tavaly
211 ilyen korú sértettet regisztráltunk (a nagyságrend megegyezik a 2011. évivel). 2012-ben 27,
2011-ben 25 gyermekkorú sérelmére követtek el bűncselekményt.
Rendőrkapitányságunk nyomozás eredményessége, az országos átlagot messze meghaladja, az
országos nyomozás eredményességi mutató 37,4%.
A lakosság biztonságérzetét jelentősen befolyásoló erőszakos jellegű bűncselekmények közül a
rablások vonatkozásában kismértékű csökkenés történt (2011./ 4) (2012./ 3), ami a kis
ügyszámra tekintettel 25 %-os. Ezekben az ügyekben a lehető legnagyobb gondossággal és
odafigyeléssel jártunk el, mely alapján e bűncselekmény kategóriában kiemelkedően jó (100%os) nyomozási eredményességet értünk el, tehát nem maradt a tavalyi évben felderítetlenül
egyetlen ilyen jellegű bűncselekmény sem ( 2011-ben 80 %-os volt a felderítési mutató ).

Lopás:
Betöréses lopás:
Csalás:
Rablás:
Testi sértés:
Garázdaság:
Visszaél. kábítószerrel:

2011: 22,56 %
2011: 26,19 %
2011: 57,14%
2011: 80,00 %
2011: 68,87 %
2011: 83,33%
2011: 96,00 %

2012: 22,60 %
2012: 25,78 %
2012: 87,14 %
2012: 100,00 %
2012: 74,00 %
2012: 88,37 %
2012: 91,89 %

Jól látható, hogy a két időszak viszonylatában javuló tendencia mutatható ki, bár a pozitív
elmozdulás általában néhány százalékon belüli. Két esetben figyelhető meg jelentősebb eltérés, a
csalások esetében 30 %-kal, a rablások esetében 20 %-kal javult az eredményesség 2012ben.
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II.
A KÖZRENDVÉDELMI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE
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
az erősítése.
Az eredmények magvalósításában kiemelt szerep jutott a körzeti megbízottaknak, akik a
„diffúziós program” bástyáiként igyekeztek megteremteni és fokozni a lakosság rendőrségbe
vetett bizalmát
A koncentrált közterületi rendőri erők
szervezése, mozgatása elsősorban a bel- és
külterületek bűnmegelőzési célú rendőri
ellenőrzését szolgálta. Az inkriminált
helyszínek feltérképezése megtörtént, a
rendelkezésre álló, ugyanakkor összesített
bűncselekményi adatokat felhasználva az
illetékességi
terület
viszonylatában
elkészültek azon elemzések, melyek szintén a
tervezhetőséget szolgálták.
Ezen elemzések alapján történt a gyalogos szolgálat ellátásával, vagy kombinált ellenőrzési
formákban a visszatérő, fokozott rendőri jelenlét megvalósítása.
A Tapolcai Rendőrkapitányság illetékességi területén, az itt lévő településeken, városokban és
községekben, a közutakon biztosítottuk a rendőri jelenlétet, a reagáló képességünket fenntartva,
a közbiztonság és a közlekedésbiztonság érdekében hatékonyan léptünk fel. A járőrszolgálati,
körzeti megbízotti, a bűnügyi, közlekedésrendészeti, igazgatásrendészeti, megelőzési
tevékenységet, az együttműködési megállapodásokból adódó feladatokat végrehajtottuk.
Az intézkedéseink célirányosan történtek az alaprendeltetésünkből adódóan, illetve a 2012. év
elején meghatározottak érdekében.
2012. évben a közterületi szolgálat ellátást, a
szolgálatszervezést, az intézkedéseket, az elvárásokat
jelentős mértékben befolyásolta „a lakosság szubjektív
biztonságérzetét – a települési, illetve kistérségi szinten
mutatkozó igényekre figyelemmel – leginkább javító, a
prevenciót előtérbe helyező rendőri intézkedések
megtételére” kiadott Intézkedési terv.
A közrendvédelmi állomány létszámára, és a jelentkező
igényekre figyelemmel egyes esetekben, időszakokban
jelentős terheket jelentő feladatokat más szervekkel,
szakterületekkel együttműködve oldottuk meg
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Az egyes közterületi intézkedések számszerű alakulása a Rendőrkapitányságon
Az elmúlt évben 563 főt állítottunk elő, 255 főt fogtunk el tettenérés, körözés alapján. Bűntető
feljelentést 286 fővel, míg szabálysértési feljelentést 1555 fővel szemben tettünk. 2852 személyt
bírságoltunk meg, míg 255 főt biztonsági intézkedés alá vontunk. Tavaly 107 jármű vezetőjével
szemben intézkedtünk, akik esetében az ellenőrzés során pozitív alkoholszondás eredményt
állapítottunk meg.
2012. évben a Tapolcai Rendőrkapitányság állománya 30 körözött személyt fogott el, az
elővezetéseket 52,10%-ban hajtotta végre.

Rendezvények, azok biztosítása
2012. évben A gyülekezési jogról szóló 1989. évi
III. törvény hatálya alá tartozó rendezvényt a
Tapolcai
Rendőrkapitányság
állománya
összesen 6 esetben biztosított. Betiltott, illetve
be nem jelentett rendezvény nem volt. Egyéb,
nem a Gyülekezési törvény hatálya alá tartozó
rendezvényt (kulturális, sport, utazás) 189
esetben biztosítottunk az elmúlt évben.

Idegenforgalmi szezon:
2012. év idegenforgalmi szezonban a Tapolcai Rendőrkapitányságon a nyomozás elrendelések
száma a 2011. év idegenforgalmi szezonjához viszonyítva 347-ról 293-ra csökkent. A csökkenés
jelentős, mintegy 15,6 %-os. Megfigyelhető, hogy ezen időszak viszonylatában szinte
valamennyi bűncselekmény-kategóriát ugyanez a tendencia jellemezte.
A polgárok szubjektív biztonságérzetét jelentősen befolyásoló bűncselekmény a gépkocsi
feltörés. A 2011. évi szezonban területünkön 15 ilyen bűncselekmény történt, ezért különösen
kiemelkedő eredmény, hogy 2012. év idegenforgalmi idényében az illetékességi területünkön
gépkocsi feltörés nem történt. Gépkocsi lopás szintén nem történt 2012. év nyári időszakában,
szemben a 2011. évivel, amikor 2 személygépkocsit tulajdonítottak el.
A betöréses lopások alakulása, szintén
fontos a közbiztonság megítélése
szempontjából. A idegenforgalom
szempontjából releváns időszakban
szembetűnő csökkenés látható e
bűncselekmény esetén is, az előző
szezonban (2011.év) 50, 2012. évben
33 ilyen bűncselekmény történt, 34 %os a csökkenés.
Az
idegenforgalmi
szezonban
területünkön súlyos, a köznyugalmat
jelentősen befolyásoló bűncselekmény
nem történt.
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Kiemelt figyelmet fordítottunk a közterületek rendjére, közlekedésbiztonságára, a körözött
személyek, az ittas járművezetők kiszűrésére. A gépjármű ellenőrzések során éltünk a
differenciálás lehetőségével, a kiemelt szabálysértések elkövetőit feljelentettük, a kisebb fokú
szabálysértések elkövetőit a helyszínen bírságoltuk, vagy a szabálysértés tárgyi súlya alapján
figyelmeztettük, illetve közigazgatási határozatot hoztunk velük szemben.
A személyes szabadságot korlátozó intézkedések jogszerűek, arányosak voltak, s arányban álltak
a rendőri alapintézkedéssel.
Az elmúlt évben 244 ismeretlen, és 145 ismert elkövető által elkövetett tulajdon elleni
szabálysértésben jártunk el, és folytattunk le előkészítő eljárást. (lopás 272, jogtalan elsajátítás
10, csalás 25, orgazdaság, és rongálás 81 darab)
Fokozott ellenőrzések:
A Tapolcai Rendőrkapitányságon felmértük az együttműködésben rejlő lehetőségeket a
társszervekkel. Ezek figyelembe vételével 2012. évben több olyan fokozott ellenőrzés került
lebonyolításra, melyben a Tapolcai Rendőrkapitányság illetékességi területén található
szórakozóhelyek környezetét, magukat a szórakozó helyeket, valamint a településeket összekötő
közutakat, és általában a jelzések, bűnügyi adatok alapján a közbiztonsági szempontból releváns
településrészeket, mezőgazdasági, erdészeti területeket vontuk ellenőrzés alá.
A fokozott ellenőrzések végrehajtásához jelentős segítséget kaptunk az Állami Népegészségügyi
és Tisztiorvosi Szolgálattól, a NAV-tól, a Munkaügyi Felügyelőségtől, a Katasztrófavédelemtől,
a polgármesteri hivataloktól, a Fogyasztóvédelmi Felügyelőségtől, és kiemelt jelentőséggel és
létszámmal a területünkön működő polgárőrcsoportoktól.

A központi és területi szervek által részünkre
elrendelt fokozott ellenőrzéseket kivétel
nélkül végrehajtottuk. A helyi szervezésű,
adott célhoz kötött, a helyi sajátosságokra,
szükségletekre épülő - bűncselekményi és
szabálysértési
adatokra
támaszkodó
megfelelően célirányos akciók lebonyolítására
kiemelt figyelmet fordítottunk. Ezek révén
igyekeztünk egy-egy negatív, tendenciózus
jogsértésforma felszámolását, megszakítását,
visszaszorítását
teljesíteni.
Utóbbiaknál
hangsúlyosan kezeltük a lakosság, az
Önkormányzat, valamint a társszervek által
adott jelzéseket.
A vasúti, autóbusz közlekedés, az ottani objektumok zavartalan működése érdekében
végrehajtottuk a folyamatos ellenőrzéseket, egyeztettünk az érintett állomások, objektumok
vezetőivel.
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III.
KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE
Kiemelt feladatként határoztuk meg a tavalyi évre vonatkozóan a közlekedés biztonságának
javítását, a személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek számának csökkenését, és az ittas
vagy bódult állapotban történő járművezetők forgalomból történő kiszűrését, melyet
folyamatos baleset-megelőzés területén végzett felvilágosító kampányunk, valamint a főbb
utakon végrehajtott fokozott ellenőrzéseink ellenére sem sikerült elérnünk.
A
gyorshajtás
visszaszorítása
érdekében
törekedtünk
a
sebességellenőrző technikai eszközök
folyamatos és hatékony kihasználására.
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.

A személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek számának alakulása:
2012-ben a Tapolcai Rendőrkapitányság illetékességi területén összességében 1,9%-kal
csökkent az ismertté vált személyi sérüléssel járó balesetek száma 2011. évhez viszonyítva, a
sérültek számának 2,16%-os csökkenése mellett.
Sajnálatos módon a halálos eredményű közlekedési balesetek, valamint a balesetekben
elhunyt személyek száma a 2011-es adatokhoz képest nem változott. 5 halálos közúti
közlekedési balesetben 5 személy vesztette életét. A súlyos sérülést eredményező balesetek
száma 7,14%-kal csökkent az előző évi adatokéhoz képest (42 helyett 39). A balesetekben
súlyosan megsérült személyek számában 10,42%-os csökkenés mutatható ki a 2011-es
adatokhoz képest (48 helyett 43). A könnyű sérülést eredményező balesetek száma 1,72%kal, (58 helyett 59), a balesetekben könnyen megsérült személyek száma pedig 2,33%-kal
emelkedett (86 helyett 88).
A személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetekben 7 esetben az alkoholszondás
ellenőrzés pozitív eredménnyel zárult, amely 6,7%-a az összes ilyen sérülési fokkal járó
balesetnek. 2011 évben a személyi sérüléses baleseteknél 16 esetben mutatott az
alkoholszondás ellenőrzés pozitív eredményt, amely 15,23%.
Kizárólag anyagi kárt eredményező balesetnél a
területünkön 2011. évben történt 205 esethez képest,
2012.
évben
203
balesetnél
intézkedtek
balesethelyszínelőink.
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Az anyagi káros közlekedési balesetekben 7 esetben volt az alkoholszondás eredmény pozitív
eredményű, amely 3,44%. 2011. évben a 205 anyagi káros közúti közlekedési balesetből 11
esetben végződött az alkoholszondás ellenőrzés pozitív eredménnyel, amely 5,36%.
A Tapolcai Rendőrkapitányságon bekövetkezett
306 közúti közlekedési balesetet vizsgálva
megállapítható, hogy ittasan 14 esetben okoztak
balesetet, amely 4,5%. 2011. évben 310 balesetből
27 esetben végződött az alkoholszondás ellenőrzés
pozitív eredménnyel, amely 8,7%. A kiemelt
főútvonalak közül továbbra is a 84. számú, a 71.
számú, a 7301. számú illetve a 7319. számú
főútvonal a legveszélyesebb. A 71. számú és a 84.
számú főútvonalon a nyári idegenforgalmi szezon
ideje alatt lehetett nagyobb mértékű baleset szám
emelkedést regisztrálni.
Évek óta nem változtak, így 2012-ben sem a legkiemelkedőbb baleseti okok. Továbbra is
vezető ok a gyorshajtás - azon belül a relatív gyorshajtás - (24), az elsőbbség meg nem adása
(22), valamint figyelmetlenség (18) miatt következik be a balesetek túlnyomó része.
2012. évben a személyi sérüléses balesetek közül 64 esetben személygépkocsi vezető, 11
esetben kerékpáros, 7 esetben motorkerékpár vezetője, 3 esetben pedig tehergépkocsi vezetője
volt a baleset okozója. 2011. évben a személyi sérüléses balesetek közül 52 esetben
személygépkocsi vezető, 23 esetben kerékpáros, 5 esetben motorkerékpár vezetője, 11 esetben
pedig tehergépkocsi vezetője okozta a balesetet.
Tapolca város közigazgatási területén 2012 évben történt balesetek :
1
halálos
5
súlyos sérüléssel járó
16
könnyű sérüléssel járó
43
anyagi kárral járó
A baleset adatokat tekintve elmondható, hogy Tapolca város területén a halálos kimenetelű
balesetek kivételével valamennyi kategóriában csökkenést regisztráltunk a 2011. évi
adatokhoz viszonyítva (5-15%).
IV.
IGAZGATÁSRENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE
Szabálysértésügy
2012-ben 849 (2011-ben 1176) szabálysértési feljelentés érkezett hatóságunkhoz, a
Veszprém Megyében található rendőrkapitányságok közül ezzel a második helyet foglaljuk el
az iktatott szabálysértési ügyek számát tekintve. A szabálysértési ügyek számának jelentős
csökkenését jogszabályváltozás okozta a tavalyi évben.
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Bírságolási gyakorlatunk a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is kiegyensúlyozott, nem
voltak kiugróan magas és indokolatlanul alacsony pénzbírságok, de az átlagbírság 2011.
évhez képest nőtt.
Minden esetben törekedtünk arra, hogy munkánk minőségi, jó színvonalú legyen,
határidősértés nem történt, a szabálysértési előadók ellen panasz nem érkezett.
Az Igazgatásrendészeti Osztályon elévülés a szabálysértési előadóknak felróható okból nem
következett be.
A járművezetéstől eltiltás intézkedést következetesen alkalmaztuk a kiemelt súlyú
szabálysértések elkövetőivel szemben, amellyel igazodtunk a mindenkori közlekedési baleseti
helyzethez, emiatt a közúti közlekedésre kiemelten veszélyes cselekmények esetében jelentős
számban alkalmaztunk járművezetéstől eltiltást. A járművezetéstől eltiltások eredményét
jogerősen a bíróság döntései nagymértékben befolyásolták.

Engedélyügyi tevékenységünk
A Tapolcai Rendőrkapitányság illetékességi területén
431 fő rendelkezik lőfegyvertartási engedéllyel
összesen 1123 db fegyverre vonatkozóan. Területünkön
2 lőtér üzemel és 2 fegyverjavító rendelkezik
tevékenységi engedéllyel .
400
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2012. január-február hónapokban elenyésző számban került sor társasvadászat ellenőrzésre a
rossz időjárási körülmények miatt. A társhatóságokkal – erdészetek, Balaton-felvidéki
Nemzeti Park, Veszprém Megyei Vadászkamara, polgárőrök – közös ellenőrzésre is sor került
2012. júniusban illetékességi területünkön, mely elsősorban az illegális vadászat, fakitermelés
megakadályozására irányult.
A társasvadászatok ellenőrzése 2012. év végéig 12 alkalommal történt meg.
A jogszabályváltozások a fegyver ügyintézésben jelentős változásokat hoztak, melyek
érintették az új kérelmezők és az érvényes fegyvertartási engedéllyel rendelkezők eljárásait.
Az év során 273 természetes személy ellenőrzését végezték el a körzeti megbízottak a
fegyvertartási engedélyesek körében. Az ellenőrzésekről készült jegyzőkönyvek
megállapításai szerint az engedélyesek fegyvereiket a jogszabályban előírt módon tárolták.
2012-ben fegyvertartási engedélyt nem vontunk vissza.
Személy- és vagyonvédelmi tevékenységi engedéllyel 116 egyéni és 16 társas vállalkozás
rendelkezik, magánnyomozói engedéllyel nem rendelkeznek területünkön.
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Személy- és vagyonőri igazolványa 757 természetes személynek van, magánnyomozói
igazolvány nincs kiadva.
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2012-ben összesen 12 alkalommal ellenőriztek a Tapolcai Rendőrkapitányság illetékességi
területén vagyonőri tevékenységet végző személyt a rendőri szervek. Az ellenőrzések
megállapításai szerint a vagyonőri igazolvánnyal rendelkező személyek a jogszabályban előírt
kötelezettségeiket betartották. Az ellenőrzések nyomán nem került sor az igazolvány
helyszínen történő elvételére, 1 esetben szabtunk ki felügyeleti bírságot.
Pirotechnikai termék forgalmazását 2012-ben 2 új kereskedelmi egység jelentett be,
amelyből az egyik meg is szüntette tevékenységét. Jelenleg 1 kereskedelmi egység van
területünkön, amely I.-II. kategóriájú pirotechnikai termék forgalmazását bejelentés alapján
végzi. 9 esetben jelentettek be tűzijátékot illetékességi területünkön, melyből 1 tűzijáték
került megtiltásra, ugyanis természetvédelmi területen, magánrendezvény keretében került
volna sor a megrendezésre. A pirotechnikai termékek forgalmazásával és felhasználásával
kapcsolatban ellenőrzést, 2012-ben összesen 19 alkalommal végeztünk. Az ellenőrzések során
olyan hiányosságot, amely intézkedést igényelt volna nem találtunk.

V.
BŰN-ÉS BALESETMEGELŐZÉS
Az iskolai és a családon belüli erőszak ismérvei, jellemző elkövetési módjai, azok
megelőzésének lehetőségei érdekében szaktanári értekezlethez kapcsolódva előadásokat
tartottunk Általános és Szakiskola pedagógusai számára.
Az idősek biztonsága és védelme érdekében „Téli esték” elnevezéssel a közrendvédelmi
állomány támogatásával tartottunk bűn- és baleset-megelőzési témájú előadássorozatot az
illetékességi területünkön található településeket érintve nyugdíjas klubok tagjainak. Ezeken
túl személy- és vagyonvédelmi témakörben bonyolítottunk le előadássorozatot időseknek,
megakadályozva ezzel, főként a sérelmükre gyakran elkövetett „trükkös lopás” bűnalkalmak
bekövetkezését, csökkentve az áldozattá válás kockázatát.
Számos saját kezdeményezésű - esetenként már visszatérő jellegű - előadást tartottunk meg a
területünkön található általános és középiskolák tanulóinak részére, melyek témái a fiatalkorú
személyek büntetőjogi felelőssége, az általuk leggyakrabban elkövetett bűncselekmények
köre, speciálisan dohányáru és kábító hatású szerek fogyasztásának kockázata, illetve a
büntetőjogi felelősség köré csoportosultak. Így jutottunk el majd valamennyi (20) általános,
valamint 3 középfokú oktatási intézménybe az ismeretterjesztő előadásokat megtartani.
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A tanköteles gyermek és fiatalkorú tanulók által társukkal szemben elkövetett becsületsértés
bűncselekmény apropóján, a nagy érdeklődést kiváltó „Internet veszélyei” előadást tartottuk
meg többnyire osztályfőnöki órákon belül.
A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya az idős személyek elleni
bűncselekmények megelőzése érdekében „Védőháló” elnevezésű projektjük soron következő
konferenciáját tartotta meg a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás Balatonfelvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat (8300 Tapolca, Nyárfa utca 3.) épületében. A
konferencia bűnmegelőzési jelleggel a jövőbeni egységes gondolkodás megteremtése
érdekében a Kistérség ellátási körzetében található idős személyekkel kapcsolatban álló
szolgálatok munkatársai részére került megtartásra.
Képviseltettük magunkat a Veszprém Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala
által megtartott „Éves megyei bűnmegelőzési egyeztető értekezlet”-en, ahol a megyei
gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátor megyei szinten értékelte a gyermekvédelem elmúlt
évi tevékenységét.
Állandó ifjúságvédelmi programként hajtottuk végre a Rendőrség Biztonságra Nevelő Iskolai
Programját (DADA), az Ovizsaru programot, továbbá részt vettünk a területünket érintő a
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály koordinálásában az „Egy
nap a biztonságért egy nap az iskolában” komplex prevenciós programban.
A általános iskolákkal (4 intézmény) megkötött együttműködési megállapodás értelmében
folytattuk a DADA ifjúságvédelmi előadássorozatot.
A baleset-megelőzés területén a Tapolcai Batsányi János
Gimnázium diákjait delegáltuk a felmenő rendszerű megyei
IX. Középiskolás Közlekedésbiztonsági Kupára, ahol a
kerékpáros és segédmotor-kerékpáros kategóriában I.
helyezést értünk el. Az általános iskolák diákjainak
megszerveztük
a
Kerékpáros
Ifjúsági
Kupa
közlekedésbiztonsági verseny városi fordulóját, ahonnan a
legjobb helyezést elérők továbbjutottak a megyei fordulóra is.
Több (bűn- és baleset-megelőzési) rendezvény lebonyolításában közreműködtünk. Így
vettünk részt egyebek mellett a Tapolca és Környéke Kistérség Térségi gyermeknapján, a
Tapolcai Dobó lakótelep Családi napján is. A felsorolt rendezvényeken tájékoztatót
tartottunk, kerékpár ügyességi versenyt rendeztünk.
Közreműködtünk a Tapolcai Polgármesteri Hivatal által a „Kistérségi egészségfejlesztési
program” című pályázati kiírás helyi szintű megvalósításában, a folyamatba mint
együttműködő partner kapcsolódtunk be.
A családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok által megtartott, 21 gyermekvédelmi beszámolón
számot adtunk az illetékességi területükön található települések vonatkozásában 2011. évben
kifejtett gyermekvédelmi tevékenységünkről. Szakmaközi megbeszélésre 5 esetben került sor.
A Tapolcai Kistérséget érintően 3 esetben, így a „Drogfogyasztás, azok tünetei,
megelőzésének lehetőségei, a csellengő fiatalok, a csavargás okai, jellemzői”, a „Szexuális
bántalmazás, bűnözés”, valamint az „Eseti gondnokság, az eseti gondnok feladatai”
témakörben hangzottak el előadások, került sor ismeretterjesztő kisfilm levetítésére. 2012.
évben összesen 7 esetmegbeszélő értekezlet megtartására került sor, ahol a gyermekvédelmi
szakemberek az általuk végrehajtott intézkedések során tett megállapításaikról adtak
tájékoztatást a jelenlévőknek.
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2012. évben 4 alkalommal vettünk részt Tapolca és Sümeg városát érintően a gyermekjóléti
szolgálatok által megtartott nyári táborokban, 2 alkalommal a „Művészetek Völgye”
rendezvény nyitónapjain.
A Balatontourist Zrt. és az MRFK együttműködése kapcsán 4 esetben „Camping Nap”
rendezvényt tartottunk Révfülöp településen a szállóvendégek körében, ahol vetélkedőket és
kerékpáros ügyességi sorversenyt szerveztünk.
Országos
vonatkozású
közlekedésbiztonsági
rendezvények
lebonyolításába
is
bekapcsolódtunk a Veszprém Megyei Baleset-megelőzési Bizottság által megszervezett
„Közlekedésbiztonsági nap”-on Zánka Ifjúsági Centrumban, továbbá a „Krézirájder Öcsém”
elnevezésű Balatont megkerülő kerékpáros túrán.
A Tapolca Kft.-vel közösen lebonyolítottuk az „Európai Autómentes Nap” és az „Európai
Mobilitás hét” városi rendezvényeit.
A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság a konzorciumi partnereivel (Veszprém Megyei
KH Igazságügyi Szolgálatával, Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetsége) közösen, „Az
áldozattá válás megelőzését és az áldozatsegítést szolgáló Veszprém megyei komplex
rendszer működtetése a társadalmi kohézió erősítésével” címmel elnyert pályázatának
(TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0008) vonatkozásában meghatározott feladatokat határidőben
végrehajtottuk.
Áldozatsegítői intézkedést 39 esetben hajtottunk végre, melyek alkalmával 35 igazolást
állítottunk ki a jogosultak számára.
A Tapolcai Rendőrkapitányság ifjúságvédelem területén kifejtett bűn- és baleset-megelőzési
tevékenységének számottevő részét az ORFK által 2007-ben indított „Iskola rendőre”
program keretén belül hajtja végre. Az iskola rendőre komplex, nem csupán a balesetmegelőzést előtérbe helyező ifjúságvédelmi program. Az oktatási intézményekben az előadók,
mind a bűn-, mind a baleset-megelőzési tevékenységet iskola rendőri minőségükben hajtják
végre, ezáltal a programban végrehajtott feladatok összegzett említése indokolt a megelőzési
tevékenységről szóló éves beszámolóban.
Tanévnyitó ünnepségeken az iskola rendőrök részt vettek. „A Tapolcai Általános Iskola
Kazinczy Ferenc Tagintézményében „Iskolakezdési kampány” rendezvényt szerveztünk az
alsó tagozatos tanulók részére. Eljutottunk a programba bekapcsolódott általános iskolákba a
gyerekek tulajdonát képező kerékpárok műszaki állapotának felmérésére. Az ellenőrzések
során főként baleset-megelőzési tájékoztatókat tartottunk a résztvevők számára.
Az oktatási tanévben a programba bekapcsolódott alapfokú intézményekben a kijelölt „iskola
rendőrök” bűn- és baleset-megelőzési előadásokat tartottak. A hatékonyabb végrehajtás
érdekében kezdeményeztük az iskolák felé együttműködési megállapodások megkötését, így
azok létrehozásával rögzítésre kerültek vállalásaink.
A „Szuperbringa” programban a Tapolcai Rendőrkapitányság Baleset-megelőzési Bizottsága
a Veszprém Megyei Kormányhivatal Nemzeti Közlekedési Hatóság szakembereivel
együttműködve, ütemterv alapján az oktatási intézményekben lefolytatták a gyerekek
kerékpárjainak átvizsgálását a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomba
tartásának műszaki feltételeiről szóló KÖHÉM rendeletben foglaltak szerint. Ellenőriztünk 21
iskolában 257 kerékpárt, melyek közül 73 felelt meg az előírásoknak, míg 184 jármű esetében
hiányosság merült fel.
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Vagyonvédelmi intézkedésként figyelemmel kísértük a területünkön bekövetkezett vagyon
elleni bűncselekmények alakulását, a jellemző és aktuális elkövetési módokról, a megelőzés
lehetőségeiről a lakosságot a médiákon keresztül folyamatosan tájékoztattuk. Kiemelt
hangsúlyt fektettünk az év végi ünnepekkel kapcsolatban a bűncselekmények, hangsúlyosan
az alkalmi – áruházi lopások és gépkocsi feltörések megelőzésére. A prevenciós tanácsokat a
sajtón keresztül, továbbá szórólap formájában juttattuk el az állampolgárokhoz.
Az időskorúak sérelmére elkövetett trükkös, illetve besurranásos lopások számának
csökkentése érdekében tovább folytattuk a nyugdíjasklubokban tartott előadásokat. Külön e
témában készített megelőzési kiadványt a körzeti megbízottak és a helyi polgárőr egyesületek
segítségével jutattuk el a vidéki települések lakosai számára.
Igyekeztünk a különböző kommunikációs csatornákat
kihasználni annak érdekében, hogy az emberek minél
szélesebb köréhez jussanak el a megelőzéssel
kapcsolatos információk. A sajtóban a napi rendőrségi
híreken túl aktuális megelőzési tudnivalókat tettünk
közzé rendszeresen.
A
vagyonvédelmi
megelőzési
kiadványok
célcsoporthoz történő eljuttatásában 2012. évben is
nagy segítséget nyújtottak a polgárőr csoportok.
Sajnálatos módon új, aktuális, esetleg helyi speciális
viszonyokhoz igazodó kiadvány elkészítésére nem volt
anyagi lehetőségünk.
Ehhez elsősorban a már korábban készített kiadványokat, vagy „házilagosan” készített
anyagot tudtunk eljuttatni a lakossághoz.
Az év végi ünnepekkel kapcsolatban a bűncselekmények megelőzése céljából folyamatosan
tájékoztattuk a sajtót, az állampolgárok felé eljuttattuk saját készítésű vagyonvédelmi
kiadványunkat, többféle módszerrel igyekeztünk felhívni az emberek figyelmét az értékeik
megóvására.
A prevenció területén előadóink az általános és középiskolások részére folyamatosan tartottak
bűnmegelőzési előadásokat. A már felsorolt iskolai előadásokon az általános iskola felső
tagozatos tanulói illetve a középiskolások esetében érintettük a kábítószerkérdést, mint
kiemelt veszélyforrást. Az előadások alkalmával ismertettük a fiatalkorúakra vonatkozó
szabályokat a Btk-ban, és a büntetőeljárás során, valamint a szabálysértések körében, a
bűnelkövetővé válást, a fiatalkorúak által leggyakrabban elkövetett bűncselekmény fajtákat,
továbbá az áldozattá válás és annak elkerülési lehetőségeit, a drog, kábítószer fogalmát,
fajtáit, a drogfogyasztás büntetőjogi következményeit, a kábítószerekre vonatkozó büntetőjogi
szabályozást, és az azzal (és általában a visszaélésre alkalmas legális drogokkal) kapcsolatos
bűnözés (bűncselekmények típusai), illetve a bűnelkövetővé és áldozattá válás megelőzési
módjait.
A program célja a Rendőrség és az iskolák közötti kapcsolat kialakításán túl, hogy az érintett
populáció tudomást szerezhessen a kábítószer és a visszaélésre alkalmas drogok
használatának (elsősorban bűnügyi, egészségügyi) veszélyeiről.
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A Rendőrkapitányság a baleset-megelőzési
tevékenységét a Városi Baleset-megelőzési
Bizottság munkaterve alapján, az országos- és a
megyei
baleset-megelőzési
bizottság
munkaprogramjához igazodva végezte 2012.
évben is.
A tanévkezdési és tanévzárási akció keretében
májusban és szeptemberben két hét időtartamban
reggel iskolakezdés előtt, valamint a tanítás
befejezésekor naponta rendőr, illetve polgárőr
segítette a gyermekeket szükség szerint az úttesten
való biztonságos átkelésben többek között Tapolca
általános iskoláinál.

VII.
EGYÜTTMŰKÖDÉS
Feladataink ellátása során a korábbi évekhez hasonlóan fontos együttműködő partnerünk
volt a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Megyei Büntetés-végrehajtási 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 Magyar Közút
Nonprofit Zrt. Veszprém Megyei Igazgatósága, a MÁV Zrt. Biztonsági Igazgatóság Területi
Vasútbiztonsági Osztálya, a Magyar Posta Rt. Soproni Igazgatósága és nem utolsó sorban a
Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetsége.
A polgárőrcsoportok tagjaival tejesített közös szolgálatokra, a velük folytatott
együttműködésre jelentős hangsúlyt fektettünk, így a közös szolgálatellátáson túl, e területre
jellemző volt a rendezvény, sportrendezvény biztosítás, és fokozott ellenőrzésekben való
részvétele a polgárőrség tagjainak.
Jelentősnek, kiegyensúlyozottnak minősíthető az illetékességi területünkön működő
vadásztársaságokkal, és erdészeti szervekkel való együttműködés, mely a rendszeres
ellenőrzésekben, és közös erdő bejárásokban, továbbá szintén a naprakész tájékoztatásban
valósul meg, elsősorban az illegális fakitermelés és illegális vadászat megakadályozása
érdekében.
ÖSSZEGZÉS - FŐ FELADATOK
A Rendőrkapitányság, a számára 2012. évre meghatározott feladatokat végrehajtotta.
Érvényesült a törvényesség, az emberi és állampolgári jogokat tiszteletben tartottuk és
betartottuk. Az állampolgári panaszokat az év során minden esetben kivizsgáltuk, ha kellett
orvosoltuk. A rendőri és a közalkalmazotti állomány 2012-ben lelkiismeretes, jog- és
szakszerű munkát végzett. A kapitányság szoros együttműködésben a települési
önkormányzatokkal és a polgárőrséggel kiegyensúlyozott közbiztonsági viszonyokat tudott
fenntartani.
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2013. év fő célkitűzései :
A Veszprém Megyei Rendőr- főkapitányság stratégiai tervében megfogalmazottaknak
megfelelően legfontosabb feladatunk a kapitányság illetékességi területén a közrend, a
közbiztonság az itt élő, idelátogató vagy itt dolgozó állampolgárok által is elismert szintű
fenntartása, szolgáltatása. Munkánkra jellemző kell, hogy legyen a kulturált, az emberi és
állampolgári jogokat az emberi méltóságot tiszteletben tartó, ugyanakkor törvényes, hatékony
és gyors intézkedés vagy ügyintézés.
A bűnügyi szakterületen a felderítési és eredményességi mutató emelése, a betöréses lopás, a
közterületen elkövetett bűncselekmények egyéb kiemelt súlyú vagyon, élet és nemi erkölcs
elleni bűncselekmények visszaszorítása, ezen ügykategóriákban a felderítési eredményesség
javítása.
A közrendvédelmi szakterületen a mindenkori közbiztonsági és bűnügyi helyzetet is
figyelembe véve a rendőri jelenlét folyamatos fenntartása, a szakszerűség emelése, a reagáló
képesség fejlesztése. Kiemelt jelentőséget kell, hogy tulajdonítsunk a lakossághoz történő
közeledésnek, a személyes kontaktus kiterjesztésének, kommunikáció javításának.
Bűnmegelőzési tevékenységünket újszerű ötletekkel, gondolatokkal még színesebbé kell
tenni. Törekednünk kell a lehető legtöbb civilszervezet, média stb. bevonásával a
bűnmegelőzési munka társadalmasítására. Miután e területen sikereket csak lényeges anyagi
ráfordítással lehet elérni, ezért folyamatosan figyelemmel kell kísérnünk a pályázati
lehetőségeket.
A közlekedésrendészeti szakterületen az elmúlt évben az azt megelőző évhez viszonyítva
javulást tapasztalhatunk, amelyet úgy gondolom, hogy egy nagyon tartalmas baleset
megelőzési tevékenységgel, számos akció végrehajtásával, közlekedési baleset megelőzési
célzatú rendezvény megtartásával értünk el. E tevékenységet a mindenkori baleseti helyzetet
elemezve tovább kell szorgalmazni.
Szabálysértési hatósági, valamint az engedélyügyi munkánkat a gyors, kultúrált, szakszerű és
hibátlan ügyintézés kell, hogy jellemezze. A rendőrség megítélését jelentősen befolyásolja az
előadók
által
kifejtett
tevékenység
szakszerűsége
és
kultúráltsága.
Fő feladatunk az állampolgárok ügyintézésének maximális rugalmassággal történő kezelése,
az eljárási határidők minimalizálása.

Tisztelt Képviselőtestület!
A Rendőrkapitányság elmúlt évben elért eredményei alapján megállapíthatjuk, hogy a
közbiztonság a közös erőfeszítések eredményeként folyamatosan fenntartható, mely nemcsak
a lakosság, a gazdálkodó szervezetek és az intézmények biztonságérzetét, mindennapjaik
komfortérzetét növeli, de vonzerővel bírhat az esetleges beruházások, befektetések számára és
hozzájárulhat az idegenforgalom emelkedéséhez is.
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A kiegyensúlyozott és szélsőségektől mentes közbiztonsági viszonyok megtartása,
Tapolca város rendőrségének társadalmi elismertsége érdekében valamennyi
munkatársam nevében kérem a Tisztelt Képviselőtestület támogatását és egyben
beszámolóm elfogadását.

T a p o l c a, 2013. március 25.
Tisztelettel:

Rausz István r.alezredes sk.
kapitányság vezető
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