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Tisztelt Képviselő Testület! 

 

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

Rendőrkapitányát arra, hogy Veszprémfajsz település Képviselő Testülete előtt beszámoljon 

Veszprémfajsz 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 Veszprémfajsz település 

Önkormányzata 2015. évben is fontos feladatának tekintette Veszprémfajsz 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 2015-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.  

 

Veszprémfajsz település jellemzése: 

 

Veszprémfajsz település közigazgatási területe:11,74 km
2
, a lakosság létszáma: ~274 fő. 

 

A település elhelyezkedése: 

Veszprémfajsz egy a Bakony déli lábánál fekvő egyutcás település. A Veszprém és Tapolca 

közti illetve a 73-as főutat összekötő út mentén fekszik. Legközelebbi települések: 

Nemesvámos (4 km), Felsőörs (6 km), Csopak (9 km), Paloznak (8 km), Veszprém (9 km). 

 

 



A lakosság korcsoport szerinti összetételét vizsgálva megállapítható, hogy inkább a 

középkorú, illetve idősebb korosztály található meg a településeken. 

 

A különböző ipari egységek a szomszédos Nemesvámos területén találhatóak. 

 

Veszélyeztetett objektum a településen nem található.     

 

Veszprémfajszon pénzintézet, posta, óvoda, élelmiszerbolt, italbolt, iskola nem működik, 

tekintettel a kis lélekszámra. 

 

A helyieken kívül Veszprém térségéből gyakran érkeznek emberek a település játszóterére 

kikapcsolódni, turisztikai időszakban sűrűn látogatott a Balácapusztán lévő római kori 

villagazdaság. 

 

A településen jelenleg folyamatban van a Nemesvámos Polgárőr Egyesülettel történő 

együttműködési megállapodás. 

 

 

A BŰNÖZÉS – BŰNÜLDÖZÉS ALAKULÁSA  

 

 

Az elmúlt évben a bűnügyi szolgálat a rendészeti szakterület, a körzeti megbízottak szoros 

együttműködésével igyekezett garantálni az állampolgárok személy és vagyonbiztonságát, 

valamint a település 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.  

  

Miközben országosan emelkedett az ismertté vált bűncselekmények száma, addig a 

Veszprémi Rendőrkapitányságon jelentős csökkenést regisztráltunk.    

 

Az elmúlt évben a nyomozási eredményességünk 50 % felett volt, mellyel a kapitányság 

az országos átlag feletti teljesítményt produkált, így elmondható, hogy az erre vonatkozó 

célkitűzéseinket teljesítettük.  

 

A bűnüldözés Veszprémfajsz településen az alábbiak szerint alakult.  

 

A település bűnügyi jellemzése: 

 

A település közbiztonsága az illetékességi területünkön található más településekhez 

viszonyítva kiválónak mondható. 

 

Település 

Bűncselekmények 

összesen 

Közterületen elkövetett 

bűncselekmények 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

Veszprémfajsz 1 3 4 4 3 0 1 0 4 0 

 

2014. évben Veszprémfajsz településen elkövetett bűncselekmény miatt 4 esetben került sor 

nyomozás elrendelésére, míg 2015. évben 3 esetben.  

 



A településeken regisztrált bűncselekmények száma összességében minimális csökkenést 

mutat (4-ről 3-ra), azonban a vagyon elleni bűncselekmények megnőttek a településen, több 

volt a betöréses lopás mint az előző években. 

 

A bűncselekmények összetételét vizsgálva megállapítható, hogy minden év tekintetében a 

vagyon elleni bűncselekmények domináltak.  

A vagyon elleni bűncselekmények bekövetkezésének okait vizsgálva jelentős arányban 

megállapítható a sértettek tulajdonosi felelősségének hiánya, az alapvető vagyonvédelmi 

eszközök hiányossága, valamint az emberek közömbössége mások tulajdona iránt.  

A különböző felvilágosító propaganda tevékenység ellenére az emberek egy része értékeire 

nem figyel oda, nem védekezik megfelelően, s akaratlanul is elősegíti sértetté válását. A 

megelőzés érdekében feltétlenül szükséges és indokolt a hatásos propaganda tevékenység 

folytatása, tekintettel a helyi viszonyokra és az elkövetett jogsértő cselekményekre. 

A közlekedési balesetek megelőzése, visszaszorítása érdekében számos figyelemfelhívás, 

propaganda tevékenység, alkoholszondás ellenőrzés, sebességmérő berendezés működtetése, 

és egyéb megelőző tevékenység történt, ezek ellenére jelentős javulás nem tapasztalható. A 

megelőző tevékenységek, közlekedési akciók fokozása szükségszerű, és a 2015-ös évben is 

indokolt. 

         
                                                      KÖZBIZTONSÁG 

  

 

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. 

 

Az intézkedéseink célirányosak, ugyanakkor törvényesek, szakszerűek és arányosak voltak. A 

működési területünkön az összbűncselekmények vonatkozásában a közterületen elkövetett 

jogsértések száma csökkenő tendenciát mutat. 

 

A rendészeti szakterületen 2015. 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” bástyájaként igyekeztek megteremteni és fokozni a lakosság 

rendőrségbe vetett bizalmát. A programot jól kiegészítette az ORFK szubjektív biztonságérzet 

vizsgálatához készített kérdőíve, amelyben lakókörnyezetük közbiztonságáról és a tapasztalt 

problémákról kérdeztük a lakosságot.  

 

 

A település konkrét közbiztonsági jellemzése: 

 

Veszprémfajsz település a Nagyvázsonyi körzeti megbízotti csoport illetékességi területéhez 

tartozik. A helyi körzeti megbízotthoz Veszprémfajsz és Nemesvámos település tartozik.  

 

Az intézkedések közben kiszabott szankciók összetételét megvizsgálva megállapítható, hogy 

azok főként közlekedési szabálysértések elkövetése miatt kerültek kiszabásra.  

 

A múlt évben is kiemelt figyelmet szenteltünk a szórakozóhelyek ellenőrzésére. Az 

ellenőrzéseink során több alkalommal került sor ittasság ellenőrzésre. 

 

A intézkedések tapasztalataiból arra lehet következtetni, hogy az állampolgárok többsége 

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

megfelelően, jogkövető magatartást tanúsítanak. 

 

Közlekedésbiztonság: 

 

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. Halálos 

eredményű közlekedési baleset nem történt. 

 

Közlekedési balesetek jellemzése Veszprémfajsz település vonatkozásában: 

 

A település közlekedési viszonyaival kapcsolatban megállapítható, hogy az elmúlt évben a 

településen nem történt közlekedési baleset. 

 

A gyorshajtók kiszűrése érdekében visszatérően működtettük a sebességmérő berendezést, 

valamint jelentős erőfeszítést tettünk az ittas gépjárművezetők kiszűrése érdekében, melyre az 

elkövetkezendő időszakban is kiemelt figyelmet fogunk fordítani. 

 

A balesetek résztvevőit általánosságban vizsgálva megállapítható, hogy azok főként 

gépkocsivezetőkből tevődnek össze. Kerékpáros – motoros balesetek nem jellemzőek a 

településekre.  

 

Igazgatásrendészet: 

       

Bírságolási gyakorlatunk a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is kiegyensúlyozott. 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 nagy 

számban alkalmaztunk járművezetéstől eltiltást.     

 

A tulajdon elleni szabálysértések összetételét tekintve megállapítható, hogy általában a bolti, 

valamint a szórakozóhelyen elkövetett lopások, illetve a rongálások teszik ki a 

szabálysértések meghatározó részét, és gyakran indul eljárás az interneten elkövetett csalások 

miatt is. 

 

Veszprémfajsz településen főként a KRESZ előírásainak megszegése miatt kezdeményeztünk 

intézkedéseket.  

 

 

MEGELŐZÉSI TEVÉKENYSÉG 

 

Bűnmegelőzés: 

 

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési tevékenységének fejlesztése, 

valamint a rendőrség társadalmi diffúziójának elősegítése érdekében kiadott intézkedési 

tervében meghatározottaknak megfelelően a körzeti megbízottak kapcsolattartásuk során 

kiemelt figyelmet fordítottak az illetékességi területünkön lévő települések 

önkormányzataival, társadalmi szervezetek képviselőivel, polgárőrség tagjaival, helyi 

lakossággal, kiemelt figyelmet fordítva az idős, veszélyeztetett korosztályra vonatkozóan.  

Kiemelt figyelmet fordítottunk a gyermekjóléti és családsegítő, valamint nevelési-oktatási 

intézmények képviselőivel történő folyamatos kapcsolattartásra, valamint a munka 

összehangolására.  

 

Az Országos Rendőr-főkapitányság által kibocsátott a szubjektív biztonságérzetet javító 

témájú kérdőíveket a lakosság körében a helyi körzeti megbízott segítségével kiosztottuk, 

mely kérdőívek folyamatos kitöltéséről a helyi körzeti megbízott gondoskodott.  

 

 

A kérdőíveket főként a 35 év feletti korosztály töltötte ki, férfiak – nők nagyjából egyenlő 

megoszlásban. A kérdőívek kiértékelése megtörtént, melyből megállapítható volt, hogy a 

településen közbiztonság vonatkozásában elmarasztaló értékelés nem érkezett. Az 

állampolgárok a fokozottabb rendőri jelenlétet, valamint sebességmérő berendezés 

működtetését jelezték a kérdőívek kitöltése során. A település közbiztonsága, állampolgárok 

elégedettsége az 1- től 8-ig terjedő skálán főként 6- os, 7-es értékelést kapott. A kiértékelt 

kérdőívek alapján megállapítható, hogy a település lakóinak biztonságérzete jó. 

 

A diffúziós tevékenységünk során törekedtünk arra, hogy a körzeti megbízottak szolgálatuk 

nagyobb részében teljesítsenek gyalogosan járőrszolgálatot az adott település vonatkozásában.       

 

A helyi körzeti megbízott a nyugdíjas klubok, általános iskolák felkéréseire reagálva, 

valamint saját kezdeményezés alapján, továbbá az iskola rendőre program keretein belül több 

esetben tartott bűn és baleset megelőzési, valamint KRESZ oktatásokat az érintett célcsoport 

részére. Az előadások során kiemelt figyelmet fordítottunk  az idős, egyedül vagy fogyatékkal 

élő személyek tájékoztatására.  

 

A helyi körzeti megbízott napi szolgálatellátása során kiemelt figyelmet fordított a fenti 

célszemélyek visszatérő, fokozott ellenőrzésére, főként a téli időszak vonatkozásában. 



 

Több esetben történt figyelemfelhívás, mely figyelemfelhívások, tájékoztatások segítségével 

próbáltuk meg felhívni a lakosság figyelmét a szezonális, valamint állandó jellegű 

bűncselekményekre, valamint az áldozattá válás elkerülésének lehetőségére 

 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉS   

 

  

Megítélésünk szerint a helyi Önkormányzatokkal a kapcsolat kiváló. Az Önkormányzat 

megtesz mindent a rendőrség, a helyi körzeti megbízott munkájának elősegítése céljából.  

 

A rendőrség, valamint a helyi körzeti megbízott kapcsolata Veszprémfajsz illetékességi 

területén lévő vadásztársaságokkal és erdőbirtokosságokkal kiváló, közös szolgálatellátások 

lehetőségekhez mérten folyamatosak. 

 

A Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálattal a kapcsolattartás folyamatos. A helyi körzeti 

megbízott a megtartott jelzőrendszeri értekezleteken megjelent, ahol tapasztalatairól 

beszámolt. Az információáramlás a jelzőrendszeri megbeszélésre meghívott képviselők között 

folyamatos, továbbá kölcsönös.   

 

A tanítási és oktatási intézmények képviselőivel (Nemesvámoson) történő kapcsolattartás 

kiváló, az intézmények képviselői megtesznek mindent a rendőri munka elősegítése, gyerekek 

megóvása érdekében.  

 

A helyi körzeti megbízott az állampolgárokkal történő szoros kapcsolattartás érdekében 

minden hónap első keddi napján 13.00 órától 14.00 óráig tart fogadóórát a helyi körzeti 

megbízotti irodában.  

A körzeti megbízott szolgálati mobiltelefonszáma a helyi lakosság körében ismert, továbbá a 

helyi újságban kihirdetésre került. Általános tapasztalat, hogy az állampolgárok, panaszaikkal, 

kérdéseikkel telefonon, vagy más szerveken keresztül (Önkormányzat, falugondnok, 

polgárőrség stb.) keresik a kapcsolatot a körzeti megbízottal. 

 

 ÖSSZEGZÉS – FŐ FELADATOK 

 

A Veszprémi Rendőrkapitányság 2015. évben is hozzájárult Veszprémfajsz település 

lakossága biztonságának fokozásához, valamint eleget tett a szervezeti 

követelményeknek, saját elveinek és célkitűzéseinek. 

Összességében megállapítható, hogy a Rendőrkapitányság a számára 2015. évben 

meghatározott feladatokat végrehajtotta. Érvényesül a törvényesség, az emberi és 

állampolgári jogokat tiszteletben tartjuk és betartatjuk. Az állampolgári panaszokat az év 

során minden esetben kivizsgáltuk, ha kellett orvosoltuk. A rendőri és a közalkalmazotti 

állomány 2015-ben lelkiismeretes, jog- és szakszerű munkát végzett. A kapitányság szoros 

együttműködésben a települési önkormányzatokkal és egyéb segítő szervezetekkel 

kiegyensúlyozott közbiztonsági viszonyokat tudott fenntartani. 

 

A 2016. év fő célkitűzései: 



 A bűnmegelőzés területén az állampolgári kapcsolatok kibővítésével információ 

gyűjtő tevékenység fokozása az adott és más településeken élő, jogellenes 

cselekményeket elkövető személyek vonatkozásában. Az állampolgárok egymásra, 

egymás vagyontárgyaira, a településeken megjelenő „idegen” autók, személyekre 

történő odafigyelése, megfigyelése tevékenység fontosságának kiemelése. A családon 

belüli erőszak, az áldozattá válás megelőzése, az áldozat segítése és kompenzációja, a 

gyermek- és fiatalkorú bűnözés megelőzése, a települések biztonságának fokozása, a 

bűnismétlés megelőzése, valamint a vagyonvédelem erősítése kiegészül a napjainkban 

egyre jellemzőbb internetes bűnözés elleni harccal. 

 A baleset-megelőzés területén továbbra is a szabálykövető defenzív vezetés széles 

körben történő terjesztése, a passzív biztonsági eszközök használatának fontosságára 

történő figyelemfelhívás, valamint már a legfiatalabbaknak is a biztonságos 

közlekedésre való nevelése.   

 A közrendvédelmi munka területén célunk a közterületeken megfelelő rendőri jelenlét 

biztosítása és munkánk minőségének javítása. A helyi körzeti megbízott saját 

területéről történő elvonásának minimalizálása. Veszélyeztetett objektumok, posták, 

nemzeti dohányboltok, bankok közvetlen környezetének fokozott, visszatérő 

ellenőrzése a bűncselekmények megelőzése érdekében.   

 Az igazgatásrendészet területén a legfontosabb célkitűzés a szabálysértési hatósági, 

valamint az engedélyügyi munkában a gyors, kulturált, szakszerű és törvényes 

ügyintézés és az eljárások mielőbbi befejezése. 

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, a 

Veszprémi Rendőrkapitányság társadalmi elismertsége érdekében valamennyi 

munkatársam nevében kérem a Tisztelt Képviselő Testület támogatását és beszámolóm 

elfogadását. 

 

Veszprém, 2016 év április 22. 

 

      Tisztelettel: 

 

        Babicz Mihály r. alezredes 

                  osztályvezető 

 


