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Tisztelt Képviselő Testület! 

 

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

Rendőrkapitányát arra, hogy Eplény község Képviselő Testülete előtt beszámoljon Eplény 

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 valamint a település Önkormányzata 

2016. évben is fontos feladatának tekintette Eplény 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 2016-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.  

 

Eplény település jellemzése: 

 

Eplény közigazgatási területe:8.28 km
2
, a lakosság létszáma: ~491 fő. 

A település elhelyezkedése:  

A települést észak-déli irányban szeli át a 82-es számú fő közlekedési útvonal, a község 

belterülete, a domborzati viszonyokhoz igazodva, elnyúlva a 82-es főút két oldalán 

elhelyezkedő 7 db. utcából áll. A település teljes területe jellemzően dombos, hegyvidéki. A 

külterületek döntő hányada erdővel borított. 



Veszélyeztetett objektum a településen - a helyi Polgármesteri Hivatalt, a Kiskocsmát, a 82-es 

Kisvendéglőt, élelmiszerboltot, Nemzeti Dohányboltot és a síarénát leszámítva –– nem 

található.     

 

Eplény településen található oktatási intézmények a Veszprémi utca 62. szám alatt működő  

Napköziotthonos Óvoda.      

 

A településen található még Nyugat Dunántúl egyik legnagyobb sí centruma, a Nordica Sí 

aréna, ahol a téli időszakban naponta több ezer fő is megfordul.    

 

A településen polgárőr egyesület nem működik. 

 

 

I. A település közbiztonsági helyzetének értékelése 

 

 

1. A bűnügyi helyzet bemutatása  

 

 1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása 

Eplény község területén elkövetett, regisztrált bűncselekmények száma 2016-ban erős 22-vel 

történő csökkenést mutat az előző évhez képest, mivel 2016-ban 6, míg 2015-ben 28 

bűncselekményt regisztráltunk. A csökkenés mértéke százalékosan kifejezve 78,57 %- ot 

jelent.  

 

A 2010-2016. közötti időszak adatait figyelembe véve a bűncselekmények számában hosszú 

stagnálás majd növekedés és erős csökkenés volt tapasztalható, a 2010-2012 évben 13 

regisztrált bűncselekményszámról 2013-re 17 bűncselekményre emelkedett, majd 2014-ben 8-

ra csökkent. Ezt követően 2015-ben 28-ra emelkedett, majd erősen csökkent 2016-ban 6-ra 

 

 

 1.2. A közterületen elkövetett bűncselekmények számának alakulása. 
 

A közterületen elkövetett bűncselekmények számában szintén csökkenés volt tapasztalható 

2016. évben, mivel a 2015. évben regisztrált 4 bűncselekményt követően 2016. évben 1 

bűncselekmény történt. 

 

A 2010-2016. közötti időszakot megvizsgálva elmondható, hogy jelentős csökkenés történt. 

(2010 – 3, 2011 – 6, 2012 – 6, 2013 – 7, 2014. – 3, 2015. – 4, 2016. – 1).  

 

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

Az összes regisztrált bűncselekmény 100 ezer lakosra vetített aránya – a Veszprémi 

Rendőrkapitányság teljes illetékességi területét figyelembe véve - 2016. évben 2034,4-re 

emelkedett az előző évben regisztrált 2001,2-ről és a 2010-2016 közötti időszakot figyelembe 

véve még mindig jónak mondható, csak 2013. és 2015. évben volt jobb az arány. 

 

  

 

 

 



1.4. A kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása. 

 

A kiemelten kezelt bűncselekmények számába 2016-ban hatóságunk 2 bűncselekményt 

regisztrált, míg 2015.ben 18 db regisztrált bűncselekmény volt. A csökkenés mértéke 

százalékosan kifejezve 88,88 %- ot jelent.  

 

A kiemelten kezelt bűncselekmények számában folyamatosan emelkedő vagy csökkenő 

tendencia nem állapítható meg (2010 – 7, 2011 – 11, 2012 – 9, 2013 – 10, 2014 – 5, 2015. – 

18, 2016. – 2). 

 

A kiemelten kezelt bűncselekmények tekintetében, a Rendőrkapitányság illetékességi 

területén elkövetett összes ilyen bűncselekményt figyelembe véve, a nyomozás 

eredményességünk 52,7%, amely 6%-os emelkedést jelent a 2015-ös 46,7%-hoz képest. A 

2010-2016 közötti időszakot figyelembe véve a tavalyi a legmagasabb adat, továbbá az 

eredményesség tekintetében 2012. óta folyamatos emelkedés figyelhető meg. 

 

A kiemelt bűncselekmények kapcsán csak a lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább 

befolyásoló bűncselekmények adatait ismertetem. 

 

A településen a tavalyi évben emberölés, emberölés kísérlete, testi sértés, kiskorú 

veszélyeztetése, embercsempészet, garázdaság, önbíráskodás, rongálás, orgazdaság és jármű 

önkényes elvétele, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény nem történt. 

 

A lopás bűncselekmények száma a 2015-ben regisztrálthoz képest (17) 88,23 %-os csökkenés 

történt 2016-ban 2 regisztrált bűncselekmény volt, így a 2010-2016 közötti időszakot 

figyelembe véve, az elmúlt évben volt a legkevesebb (2010 – 7, 2011 – 11, 2012 – 7, 2013 – 

8, 2014 – 4, 2015. – 17, 2016. – 2). Gépjárműlopás nem történt. Zárt gépjármű feltörése nem 

történt. A lakásbetörések száma 0-re csökkent a 2015-ben regisztrál 3-hoz képest, ez volt a 

legmagasabb adat 7, előtt 2014.-ben volt 2 és 2013.-ban 1. 

 

Az erőszakos vagyon elleni bűncselekmények köréből rablás, kifosztás és zsarolás 

bűncselekményeket szintén nem regisztráltunk a településen.  

 

 

1.5. A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények 

szöveges értékelése (kizárólag az elkövetés helye szerint regisztrált bűncselekmények 

alapján). 

 

A kiemelt bűncselekmények körébe nem tartozó, de jelentőségük miatt fontos megemlíteni a 

következő bűncselekmények alakulását Eplény község vonatkozásában. 

 

2016. évben a kiemelten kezelt bűncselekményeken túl mindenképp említést érdemel, hogy a 

csalás bűncselekmény vonatkozásában a 2016-ban hatóságunk 2 bűncselekményt regisztrált, 

míg 2015.ben 3 db regisztrált bűncselekmény volt. 

A csalás bűncselekmények számában folyamatosan emelkedő vagy csökkenő tendencia nem 

állapítható meg 

(2010 – 4, 2011 – 0, 2012 – 0, 2013 – 2, 2014 – 0, 2015. – 3, 2016. – 2). 

 



1.6.   Esetlegesen a területi, illetve a helyi közbiztonság szempontjából kiemelt 

érdeklődést kiváltó bűncselekmény nyomozásával összefüggő – személyes adatot nem 

tartalmazó – nyilvános információk rövid összefoglalása. 

 

A település területén az elmúlt évben nem történt a közbiztonság szempontjából kiemelt 

érdeklődést kiváltó bűncselekmény. Fontosnak tartom azonban elmondani, hogy 

bűnmegelőzési szempontból hangsúlyos jelentőséggel bír, hogy a helyi lakosság a saját 

lakókörnyezetét figyelemmel kísérje, és bűncselekmény, vagy számára gyanús körülmény 

észlelésekor bátran forduljon kapitányságunk munkatársaihoz, akik az ilyen bejelentéseket 

ellenőrzik és a szükséges intézkedéseket megteszik.  

 

 

1. A bűnüldöző munka értékelése (az eljáró szerv szerinti adatok alapján). 

 

2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása 
 

 

A Veszprémi Rendőrkapitányság nyomozáseredményességi mutatóját figyelembe véve, 

amely 2010. évben volt eddig a legmagasabb 63,3%-al, így a 2016-os év 63,5 %-al jelentős 

előrelépést jelentett a korábbi három évben elért 51-52-57%-hoz képest.  

 

A felderítési eredményesség tekintetében a 2015. év adataihoz (42,0%) képest a 2016-os év 

kismértékű emelkedést mutatott a 46,2%-os felderítési eredményességgel.  

 

 

2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények 

nyomozáseredményességi mutatója 

 

A nyomozás eredményesség emelkedést mutat e tekintetben a 2015-ös évhez képest, mivel az 

összes közterületen elkövetett bűncselekmény nyomozás eredményessége 70,7%-ről 

82,6%-ra emelkedett. Az eredményes és eredménytelen nyomozások számadati szerint 2015. 

évben 273 eredményes mellett 113 eredménytelen nyomozásunk volt, míg 2016. évben 304 

eredményes mellett 64 eredménytelen nyomozást zártunk le.  

 

2.3 .  A helyi szerv eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt bűncselekmények 

nyomozáseredményességi mutatójának alakulása 

 

A testi sértés bűncselekmények nyomozás eredményessége 80,6% volt. 

 

A kiskorú veszélyeztetése bűncselekmények nyomozás eredményessége 67,6% volt. 

 

A garázdaság bűncselekmények nyomozás eredményessége 80,6% volt. 

 

Az önbíráskodás bűncselekmények nyomozás eredményessége 60,0% volt. 

 

A lopás bűncselekmények nyomozás eredményessége 44,6% volt. A lopás bűncselekményen 

belül a lakásbetörések nyomozás eredményessége 55,3% volt. 

 

A rablás bűncselekmények nyomozás eredményessége 76,9% volt. 

 



A zsarolás bűncselekmények nyomozás eredményessége 42,9% volt. 

 

A rongálás bűncselekmények nyomozás eredményessége 22,7% volt. 

 

A jármű önkényes elvétele bűncselekmények nyomozás eredményessége 100,0% volt. 

 

 

2. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok 
 

 

A Zirci Őrsön 2016-ban összesen 69 tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt indult 

eljárás, ami csökkenést mutat az előző évhez képest: 2015-ben 80 eljárás indult, 2014. évben 

pedig 95. Az elzárással sújtható szabálysértések vonatkozásában ugyancsak csökkenés volt 

tapasztalható, mivel ügyszámunk 116-ról 92-re csökkent, az összes szabálysértés - tulajdon 

elleni és egyéb elzárással sújtható szabálysértés - vonatkozásában.   

 

 

 

Szabálysértések 

megnevezése 
2014.év 2015. év 2016. év 

lopás 51 45 33 

sikkasztás 1 1 0 

jogtalan elsajátítás 3 2 4 

csalás 13 6 11 

rongálás 27 25 21 

hűtlen kezelés 0 0 0 

orgazdaság 0 1 0 

nem gépi meghajtású jármű 

jogtalan használata 
0 0 0 

készpénz-helyettesítő fizetési 

eszközzel visszaélés 
0 0 0 

Összes tulajdon elleni szabs. 95 80 69 

 

Az eljárások 20 esetben ismert, 48 esetben ismeretlen elkövetővel szemben indultak. 

Szabálysértési ügy felfüggesztésére 2 alkalommal került sor. Ismert elkövetővel szemben 

lefolytatott eljárást 17 esetben küldtünk meg az illetékes járásbíróságra, 12 esetben ismeretlen 

elkövetővel szemben indult a szabálysértési előkészítő eljárás, de eredményes felderítéssel 

zárult az ügy.  

 

Gyorsított szabálysértési előkészítő eljárást 2, ebből tulajdon elleni eljárást 1 esetben 

folytattunk le. Az ismeretlenül maradt ügyek száma 22 volt a 2016. évben.  

 

Tárgyévben 2 esetben tettünk át ügyet más szervhez, 2 esetben pedig a Bűnügyi Osztályra. 

Feljelentés elutasítást nem alkalmaztunk. Egyéb okból kifolyólag 7 eljárás megszüntetésére 

intézkedtünk. 

 

2016 évben a tulajdon elleni szabálysértések felderítési mutatója összességében:31,25 %. 

A nem bolti lopások tekintetében elért eredményesség: 30 %. 

 

A tulajdon elleni szabálysértések legnagyobb részét a lopások, azon belül a bolti-áruházi 



lopások tették ki, gyakorlatilag hasonló arányban, mint a megelőző évben. 

Nagyobb számban fordult elő még szórakozóhelyen történt pénztárca, mobiltelefon, táska 

eltulajdonítása, illetve mezőgazdasági területen történt lopások (gépek, eszközök). Minden 

tulajdon elleni szabálysértés csökkenő tendenciát mutatott, kivéve a csalást, mely majdnem 

duplájára növekedett, a telefonos feltöltések csalások elszaporodása miatt.  

 

Rongálásokra kiemelkedően közterületen került sor, parkolókban hagyott 

személygépjárművekben tettek kárt, főként a fiatalabb korosztály tagjai. Általában egy-egy 

átszórakozott éjszakát követően, hazafelé úton követték el a bűncselekményeket. Az 

elkövetők köre azonban nem volt behatárolható. 
 
Fiatalkorú személyekkel szemben 3 alkalommal kezdeményeztünk eljárást, melyekben 
ugyancsak fő elkövetés a bolti lopás volt. Eljárás alá nem vont gyermekkorú nem volt.  
 

A gyorsított bírósági eljárások száma az elmúlt évben, 2015 évhez viszonyítva - 3-ról  2-re - 

csökkent. A törvényalkotó és ezen keresztül az ORFK vezetése elvárásainak megfelelően a 

tetten ért elkövetők jelentős hányadával - mintegy 20% - ezen eljárás keretein belül jártunk el. 

Része lehetett ebben a határozott és szigorú bírói ítéleteknek, mely eltántoríthatta a 

visszaesőket attól, hogy újra elkövessenek hasonló cselekményeket, illetve a csökkenő 

szabálysértési ügyszámok vonzataként arányosan csökkentek a gyorsított eljárások is. 

 

Összesen 2 fő őrizetbe vételére került sor 2016-ban gyorsított eljárás keretében, melyből 1 

fejeződött be bíróság elé állítással. A bíróság 1 fővel szemben elzárást (35 nap) szabott ki, 

míg 1 fővel szemben megszüntette az eljárást és szabadon bocsátotta. 

 

A tapasztalatok alapján megállapítható, hogy a bíróság által hozott ítéletek az előző évekhez 

képest szigorúbbak voltak. A fokozatosság elvét követve főként figyelmeztetést, illetve 

csekély összegű (5.000 – 30.000 Ft) pénzbírságot alkalmaztak azon esetekben, amikor valaki 

először követett el szabálysértést, vagy a bűnügyi értékhatártól jóval kisebb mértékű volt az 

okozott kár.  

 

 

3. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások 

 

Eplény község területén bekövetkezett személysérüléses közúti közlekedési balesetek 

alakulását az alábbi táblázat tartalmazza.  

 

 

 Összes 

baleset 
Halálos Súlyos Könnyű 

2015 5 0 2 3 

2016 2 0 1 1 
változás -60% - -50% -66% 

 

 

 

 

 

 



Zirc Rendőrőrs területén bekövetkezett személysérüléses közúti közlekedési balesetek 

alakulását az alábbi táblázat tartalmazza. 

 

 

 Összes 

baleset 
Halálos Súlyos Könnyű 

2015 42 0 18 24 

2016 37 0 15 22 
változás -11,9% 0 -16,6% -8,3% 

 

A Zirci Rendőrőrs illetékességi területén a közlekedéssel kapcsolatba hozható jogsértő 

cselekményeket elemezve megállapítható, hogy a terület közlekedésbiztonsága megfelelő, 

szélsőségektől mentes. Baleseti gócpontokról nem beszélhetünk.  

 

A sérüléses balesetek legfőképp a 82. sz. fő közlekedési útvonalat érinti.  

 

 

2015. év 

 
 

2016. év 

 

 
 

A fenti megállapítások Eplény község területére is vonatkoznak. A településen nem található 

olyan útszakasz, illetve kereszteződés, amelyet gócpontnak nevezhetnénk, sérüléses 



balesetekkel kapcsolatban. A balesetek előfordulási helyei lényegesen messze esnek 

egymástól. 

 

A tavaszi jó idők beköszöntével megnő a motorkerékpárral közlekedők száma a 82. sz. 

főúton, kifejezetten a 82. sz. főút 32-34. km. szelvénye közötti cseszneki szerpentin 

útszakaszán. A fenti útszakasz 2012-2013. óta különösen kedvelt a motorosok körében, mivel 

annak teljes útfelülete egy minőségi felújításon esett át. 2013. októberében Csesznek község 

polgármestere jelezte felénk, hogy az ott élők nyugalmát zavarja az útszakaszon 

megnövekedett motoros forgalom. Ezen helyzet kezelésére 2014. március 18-án megalakult a 

Zirci Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórum közlekedésbiztonsági munkacsoportja. 

A munkacsoport fő feladata a cseszneki szerpentin környezetében élők nyugalmának 

biztosítása oly módon, hogy a szakaszon közlekedő motorkerékpárosok közül kiszűrjük a 

potenciális veszélyeket rejtő illegális gyorsulási versenyeket szervező és azon résztvevő 

motorosokat. Feladatként határoztuk meg, hogy ezen útszakaszon felül megvizsgáljuk annak 

lehetőségét, hogy hogyan lehetne minél biztonságosabbá tenni a 82. sz. főút érintett szakaszát. 

Az éves Feladattervben meghatározott heti ellenőrzéseket (péntek délutántól vasárnap estig) 

nagyrészt a Zirci Rendőrőrs állománya hajtja végre, visszatérő jelleggel. A Veszprém 

Rendőrkapitányság balesethelyszínelői állománya, valamint motoros járőrei főleg szombat és 

vasárnap délután hajt végre ellenőrzést a 82. sz. főúton.  

Havi koncentrált ellenőrzéseket hajtottunk végre az MRFK Forgalomellenőrző Alosztály, 

Tapolca Rendőrkapitányság., Balatonfüred Rendőrkapitányság  motoros járőrei, illetve Győr 

MRFK Forgalomellenőrző Alosztály motoros járőrei közreműködésével több alkalommal. 

 

Eplény település vonatkozásában szintén kihelyezett munkacsoport ülés került megtartásra a 

település önkormányzatánál. Ezen megbeszélés meghívott vendége volt a közútkezelő is, aki a 

82-es főútvonal vonatkozásában ígéreteket fogalmazott meg a település önkormányzatának 

irányába. Ezen fejlesztések sajnos a mai napig nem valósultak meg.  

 

Meg kell említeni, hogy a VÉDA rendszer telepítése óta Eplény belterületén jelentősen 

csökkent a gyorshajtó gépjárművek száma. Ezt a helyi lakosságtól származó jelzések is 

alátámasztották.  

 

 

5. Az illegális migráció helyzete, (jellemző kategóriák; trendek, módszerek; a 

visszaszorítás érdekében tett intézkedések). 

 

 

Tekintettel arra, hogy a kapitányságunk illetékességi területe nem esik országhatárra és 

nemzetközi repülőterünk sincs, ezért csak mélységi ellenőrzéseket hajtunk végre. Ennek 

keretében a bűnügyi szolgálati ág is részt vesz az országosan elrendelt idegenrendészeti célú 

fokozott ellenőrzések végrehajtásában, mint figyelő-előjelző csoport.  

 

A migrációs válság miatt a mélységi ellenőrzések mellett a Bűnügyi Osztály és a Vizsgálati 

Osztály is rendszeresen delegál dolgozót az Ideiglenes Csapatszolgálati Századba, valamint 

2016. június hónaptól folyamatosan átrendelésre kerültek Bács MRFK Migrációs Ügyek 

Osztályára mélységi felderítői feladatok ellátására. A migrációs válság kapcsán nagyfokú 

leterheltséget jelentett továbbá a bűnügyi szolgálat részére az egyéb megemelkedett 

közterületi jelenlét is. 

 



A rendőrőrs illetékességi területén illegális migrációval összefüggésbe hozható személlyel 

szemben nem intézkedtünk. 

 

 

6. A határrendészeti tevékenység helyzete (a határforgalom ellenőrzése, a határőrizet 

és a mélységi ellenőrzések végrehajtása).  

 

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 Zirc Rendőrőrs állománya 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 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.   

 

A 2015. december 31-én befejeződött „19 megyés programot” felváltó „Illegális migrációval 

összefüggésben elrendelt fokozott közterületi jelenlét" program, melynek keretében növeltük 

a településeken a rendőri jelenlétet, törekedtünk az állampolgárok megszólítására, 

véleményük kikérésére, majd a vélemények kérések munkánkba történő beépítésébe. 

Szorosabbra fűztük a kapcsolatot az egyes rendészeti feladatot ellátókkal, erdészekkel, 

vadászokkal, és a rendőrőrs illetékességi területén működő polgárőr egyesületekkel. A fenti 

programnak köszönhetően lehetőség nyílt túlszolgálatok elrendelésére, mely elrendelt 

túlóráknak köszönhetően jelentősen növelni tudtuk a közterületi óraszámunkat. A 

településeken a körzeti megbízottakon kívül lehetőség nyílott más szervezeti egységekhez 

tartozó rendőrök vidéki településekre történő vezénylésére is.      

 

A 2016-as évben heti szinten került végrehajtásra a migrációval kapcsolatos fokozott 

ellenőrzés, mely tevékenységünk a 2017-es évben is folyamatos lesz.  

 

A rendészeti szakterületen 2016. 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 (a tett intézkedések száma és azok 

eredményei), a Készenléti Rendőrség megerősítő erőként történő szolgálatellátására 

vonatkozó adatok, az ezzel érintett települések megjelölése: 

 

Az intézkedések összetételét megvizsgálva megállapítható volt, hogy azok továbbra is 

elsősorban a közlekedési szabálysértések elkövetése miatt kerültek kiszabásra. Mindezek 

mellett nem lehet azonban szó nélkül hagyni a közrend közbiztonság érdekében foganatosított 

intézkedéseket.  

 

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. 

 

A településen közbiztonsági közterületi kamerarendszer nem működik.  

 

3. Rendezvénybiztosítások: 

 

A Rendőrőrs illetékességi területén lévő települések közül a legtöbb rendezvény Zirc 

városban volt a 2016. évben is. 

 

A bejelentett és megrendezésre került rendezvényeket a Rendőrőrs munkatársai 

maradéktalanul biztosították. Több esetben kaptunk segítséget a Veszprémi 

Rendőrkapitányság, Közrendvédelmi Osztálya állományától. Meg kell említeni, hogy a 

rendőrőrs illetékességi területén működő polgárőr csoportok nagy létszámú segítséget 

nyújtottak.  

 

4. Az esetlegesen bekövetkezett katasztrófa, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban 

végrehajtott rendőri feladatok (különösen a települések védelme érdekében tett rendőri 

intézkedések). 

 

Rendkívüli veszélyhelyzet a 2016-os évben nem alakult ki a településen. 

 

5. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése 

 

Zirc Rendőrőrs vonatkozásában a körzeti megbízotti státuszok feltöltöttek. Eplény településen 

a Nick Róbert r. ftzls. teljesít szolgálatot. A körzeti megbízottak rendelkeznek egy darab 

Skoda Yeti megkülönböztető jelzéssel ellátott szolgálati gépkocsival.   

 

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

 

A 2016. évben a Központi Tevékenységi Irányítási Központ (TIK) zökkenőmentes működése 

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

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

eredményezett (IPC, ZTE mobil), melyek nagyban elősegítik a közterületen szolgálatot 



teljesítő rendőrök hatékonyabb koordinálását, reagáló képességük javítását. Az technikai 

eszközök bevezetése modernizálta a rendőriségi adatbázisok kezelését.   

7. Az igazgatásrendészeti tevékenység (szabálysértéi eljárások, engedélyügyi 

tevékenység, kábítószer-rendészet) 

 

Szabálysértési tevékenység  

2016. évben Eplény területén élők összesen 4 szabálysértést követtek el, az alábbi 

megoszlásban: 

- közúti közlekedési igazgatási szabályok megszegése: 2 

- közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése: 1 

- előzés szabályainak megsértése: 1  

2016. évben a településen elkövetett szabálysértések összesen:8 az alábbi megoszlásban: 

- közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése: 1 

- előzés szabályainak megsértése: 4 

- közúti közlekedés rendjének megzavarása: 3  

 

Engedélyügyi tevékenység 

2016. december 31-én 9 fő rendelkezett vadászati célú lőfegyvertartási engedéllyel. 5 fő 

rendelkezik személy-és vagyonőri igazolvánnyal, ebből 1 fő egyéni vállalkozó tevékenységi 

engedéllyel is. Pirotechnika felhasználásról bejelentés 2016-ban nem volt. 

 

 

8. A bűn- és baleset-megelőzés 

 

8.1 A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai 

 

A Veszprémi Rendőrkapitányság a Rendőrség Bűnmegelőzési tevékenységéről szóló 20/2009. 

(OT.9.) ORFK Utasításban foglaltak, a szakirányítás által megfogalmazottak, valamint a 

területünkön elkövetett bűncselekmények elemzése során szerzett információk alapján 

végezte 2016. évben bűnmegelőzési tevékenységét, melyben az alábbi saját programok 

érdemelnek kiemelést.  

Elsősorban vagyonvédelmi, áldozatvédelmi intézkedésként 2013. április 04-től „JÁRásŐR” 

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

kapcsolattartáson alapuló rendőrségi szolgáltatás, melynek célja kifejezetten az állampolgárok 

biztonságérzetének növelése, áldozatvédelmi, bűnmegelőzési tanácsok, kiadványok 

közvetítése. A JÁRásŐR szolgálatba beosztott rendőrök 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.  

 

Folytattuk „Idegen jött? Segítünk!” elnevezésű programunkat, amelyet a Veszprémi 

Rendőrkapitányság 2013. október 1-jén – az Idősek Világnapján – az idősebb korosztály 

áldozattá válásának elkerülését célzó bűnmegelőzési programjával indított meg. A program 



keretén belül a Veszprémi és a Zirci járás területén a körzeti megbízottak folyamatosan 

felkeresik a településeken élő időseket és átadják részükre a kapitányság új kiadványát, 

melyen a rendőrök fényképe, valamint a 112 segélyhívó szám szerepel. A kollégák 

látogatásaik során a felkeresett személlyel együtt gyakorolták el, hogy telefonjuk 

gyorshívójának megnyomásával miként hívható a segélyhívó szám, valamint tájékoztatták az 

érintetteket a 97-es segélykérő szám folyamatban lévő megszűnéséről. Szükség esetén az 

Egységes Segélyhívó Rendszer hívását követően rövid időn belül tudják értesíteni a 

rendőrséget, akik a segítségükre sietnek. 

 

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

iskolai prevenciós programjai (DADA, ELLEN-SZER, iskolai bűnmegelőzési 

tanácsadók). 

 

A Zirci Rendőrőrs állandó ifjúságvédelmi programként hajtja végre az Iskolarendőr 

programot. A körzeti megbízottak több alkalommal felkeresték 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.  

2016-ban ismételten ruha, és játék adományt vittek a körzeti megbízottak a karácsony előtti 

időszakban a rászoruló családok részére.  

 

8.3. A családon belüli erőszak helyzete, áldozatvédelem 

 

Családon belüli erőszak miatt – a településen - 2016. évben 2 eljárás indult. A Veszprémi 

Rendőrkapitányság áldozatvédelmi referense folyamatosan tájékoztatta a rendőrőrs 

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. 

2016-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 megbízottak állandó kapcsolatot tartottak a szervezettel. Havonta legalább egy 

alkalommal személyesen találkoztak a klub vezetőjével.  

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 (ezen belül a „A szülők és a családok a Rendőrség 

kiemelt partnerei a kábítószer bűnözés megelőzésében” című programterv 

tapasztalatai). 

 

Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elkövetése miatt a 2016-ban 2 esetben folytatott 

le büntetőeljárást a Zirci Rendőrőrs. Ekkor fogyasztó került látókörünkbe. 

 



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 2016. évi tevékenységét a jóváhagyott éves 

munkaterve alapján végezte. A VBB 2016. 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 2016/17-es tanév elején 

ellenőriztük az általános iskola környékét forgalomtechnikai, forgalombiztonsági 

szempontból. A Zirci Rendőrőrs 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, valamint az előző tanévre 

vonatkozóan. 

 

A rendőrkapitányság bűn- és baleset-megelőzési tevékenységének számottevő részét az 

„Iskola rendőre” program keretén belül hajtja végre. Az iskola rendőre komplex, nem csupán 

a balesetmegelőzést előtérbe helyező ifjúságvédelmi program.  

A helyi általános iskolával kialakított jó kapcsolatnak köszönhetően a pedagógusok, 

intézményvezető a diákokat érintő, vagy körükben megjelenő „speciális” problémákkal 

fordultak a helyi körzeti megbízottakhoz.  

Megelőzési órák rendszeres tartására- a folyamatos határra vezénylés miatt- nem került sor.  

 

9. Együttműködés 

 

9.1  Helyi önkormányzatokkal folytatott együttműködés. 

 

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 azok felderítésében elért sikerekről, 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 2016-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 

 

Az oktatási intézmények vezetőivel, munkatársaival kiváló kapcsolatot alakítottunk ki. A 

rendőrőrs illetékességi területén található valamennyi iskolájában tartunk megelőzési 

előadásokat. Az iskolában az iskola rendőrök elérhetőségét ismerik. Zirc járás illetékességi 

területén működő egyházak szertartásainak vezetőit a helyi körzeti megbízottak ismerik, őket 

rendszeresen felkeresik.  

 

9.4. A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés értékelése, a megkötött 

együttműködési megállapodások száma, ellátott közös szolgálatra vonatkozó adatok 

 

A Veszprémi Rendőrkapitányság illetékességi területén 17 egyesület működik, és mindegyik 

kötött Veszprém Megyei Rendőr-főkapitánysággal együttműködési megállapodást. A 

rendőrőrs illetékességi területén Zirc, Dudar, Nagyesztergár, Bakonynána és Szápár 

településeken működik polgárőr egyesület. Rendszeresek a közös szolgálatok, a polgárőr 

vezetők havonta megjelennek a körzeti megbízotti eligazításon, ahol tájékoztatást kapnak 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 területünkön lévő erdész és vadásztársaságok hivatalos 

személyeivel történik meg.  

 



 

III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra 

 

 

Összegzésképpen megállapíthatjuk, hogy a Veszprémi Rendőrkapitányság Zirc Rendőrőrs 

munkatársai a feladataikat eredményesen teljesítették, magas színvonalon tudták tartani a 

közbiztonságot, a közterületek rendjét, jó minőségű, ügyfélbarát ügyintézést nyújtottak a 

hozzájuk forduló ügyfeleknek. 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 történő közös feladatellátással. 

 

Az állampolgárokat megnyugtató szintű közbiztonság fenntartása és megteremtése érdekében 

folyamatos látható rendőri jelenlétet biztosítását továbbra is biztosítani kell. A gyalogos 

szolgálatot fokozni 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.  

 

Bűn- és baleset-megelőzés területén a bűncselekmények számában mutatkozó kedvező 

tendenciák fenntartása érdekében szükséges az elmúlt években működő, főként az időskorúak 

áldozattá válását megelőző „Idegen jött? Segítünk!” programunk továbbfolytatása, különös 

figyelemmel a 112-es egységes segélykérő hívószámra való áttérésre, ami főként az idősebb 

korosztály számára jelenthet a későbbiekben problémát.  

Hasonló okból kell továbbfolytatnunk JÁRásŐR programunkat is, amelybe a jövőben jobban 

integrálni kell a társszerveket (pl. önkormányzatokat, családsegítő szolgálatokat, 

kormányhivatalok szakigazgatási szerveit) is. 

 

A folyamatban lévő drog és erőszakmentes iskola programunkat 2017. 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 2017. 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. 

 

 

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, Eplény 

település rendőrségének társadalmi elismertsége érdekében valamennyi munkatársam 

nevében kérem a Tisztelt Képviselőtestület támogatását és beszámolóm elfogadását. 

 

Zirc, 2017. május 15. 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

 

Tóth Gábor r. őrnagy 
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