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Tisztelt Képviselő testület! Hölgyeim, Uraim!

2009. évben is legfontosabb feladatunk volt,  hogy törvényes keretek között  
működve megfeleljünk a lakosság rendőrséggel szemben támasztott elvárásainak,  
emellett szem előtt tartsuk az IRM által meghatározott átfogó célok, valamint ORFK 
vezetője  által  meghirdetett  programokban,  kiadott  intézkedési  tervekben 
meghatározott  feladatok  következetes  végrehajtását.  A  munkánk  hatékonyságát,  
színvonalát  jellemző  mutatók  a  korábbi  évekhez  hasonlóan  általánosságban 
javultak,  annak  ellenére,  hogy  nehéz személyi  és  tárgyi  feltételek  mellett  kellett  
helytállnunk.  Az állampolgárok  irányából  megnyilvánuló  bizalom és  elfogadottság  
tovább erősödött.  A Székesfehérvári Rendőrkapitányság legfőbb célkitűzéseit meg 
tudta  valósítani.  Illetékességi  területünk  bűnügyi  szempontból  továbbra  is  a  
közepesen fertőzött kategóriába tartozik.

Az ismertté vált bűncselekmények száma az értékelt időszakban csökkent,  
azonban 2009-ben a megyében történt összes bűncselekmény több, mint fele az 
illetékességi területünkön történt. 

Az egyes kiemelt deliktumok esetében az ismertté válás különböző mértékű 
volt. A vagyonelleni bűncselekmények száma csökkent, azonban e kategórián belül  
a  lopások,  és  a  betöréses  lopások,  lakásbetörések  száma  is  jelentősen  nőtt.  A  
rablások száma a 2007.  évi  adatokhoz képest  csökkent,  azonban a 2008.  évhez 
hasonlóan magas szinten maradt.

A nyomozási eredményesség a 2008. évhez képest csekély mértékben nőtt.  

A  közrendvédelmi  területre vonatkozó  célkitűzéseink  csak  részben 
teljesültek, nem került sor a körzeti megbízotti körzetek átalakítására. A közterületi  
szolgálatba vezénylések számában és időtartamában a 2008. évi adatokhoz képest  
minden  alegység  esetében  kis  mértékű  növekmény  volt  tapasztalható,  az 
intézkedési aktivitás jó színvonalúnak minősíthető.

A  közlekedésrendészeti  tevékenység vonatkozásában  megállapítható,  
hogy  célkitűzéseink  nagyrészt  teljesültek.  Illetékességi  területünkön  az  összes 
személyi  sérüléssel  járó  közlekedési  baleset  számában  minimális  csökkenés  volt  
tapasztalható, ezen belül azonban a halálos eredménnyel végződő balesetek száma 
jelentősen,  majdnem  a  felével  csökkent. A  közterületi  szolgálatot  ellátó  
közlekedésrendészeti járőrállomány intézkedési aktivitása megfelelő volt. 

Az  igazgatásrendészeti  szakterületre továbbra  is  a  magas  ügyforgalom 
jellemző,  az állomány  ennek  ellenére  a  szabálysértési  törvényben  meghatározott  
szankciókat  következetesen  alkalmazva  jó  színvonalon  látta  el  feladatait,  az 
engedélyügyekben  megjelenő  ügyfelek  részére  egész  évben  udvarias,  kultúrált  
ügyfélfogadást biztosított. 

Humánigazgatási szempontból a tárgyidőszakban jelentős erőfeszítéseket  
tettünk a fluktuáció mérséklése, a pályakezdő rendőrök megtartása, beilleszkedése  
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érdekében,  ennek  részbeni  eredménytelensége  hatáskörünkön  kívül  álló  okokra  
vezethető vissza.

A hivatali  tevékenységre a  kiegyensúlyozott,  jó  színvonalú  munkavégzés 
volt  a  jellemző.  A  szakmai  munka  minősége  tovább  javult,  a  panaszok 
kivizsgálásának gyakorlata kívánni valót nem hagyott maga után. A fegyelemkezelő 
tevékenység az elvártaknak megfelelően alakult.

A gazdálkodás keretében a szakmai feladatok végrehajtásához szükséges  
alapvető anyagi-pénzügyi feltételek tovább csökkentek. 

A  Székesfehérvári  Rendőrkapitányság  működését  a  törvényesség,  az 
állampolgári és emberi jogok betartása jellemezte. A Központi Fogda objektumában 
megtartott  parancsnoki,  ügyészségi  és  a  Magyar  Helsinki  Bizottság  által  végzett  
ellenőrzések jogsértést nem állapítottak meg. A felügyeletet ellátó ügyészi szervek 
megállapítása  szerint  a  rendőrkapitányság  jó  színvonalon,  a  törvények  betartása  
mellett végezte munkáját a 2009-es évben is.

A bűnügyi helyzet alakulása1

A  2009-ben  befejezett  nyomozások  országos  statisztikai  adatai  alapján  a  
Fejér megyében ismertté vált bűncselekmények száma az előző évhez képest  
8,7 %-kal, 17 102-ről 15612-re csökkent.  

A  megyében  történt  bűncselekmények  70,8  %-át  (11  057)  a  városokban 
követték el. A megye bűnügyi helyzetét az elmúlt évben is a Székesfehérvári és a  
Dunaújvárosi Rendőrkapitányság illetékességi területén, különösen a két városban  
ismertté  vált  bűncselekmények  határozták  meg.  A  jogsértések  40,8  %-a  a 
Székesfehérvár,  míg  12.5  %-a  Dunaújvárosi  város  területének  vonatkozásában  
került regisztrálásra. 

A Székesfehérvári Rendőrkapitányság illetékességi területén 2005-ben 7130 
db, 2006-ban 8546 db, 2007-ben 6761 db, 2008-ban 6766 db, míg 2009-ben 7896  
db bűncselekmény jutott a tudomásunkra. Ezen bűncselekmények 2008-ban a Fejér  
Megyei  Rendőr-főkapitányság  területén  történt  összes bűncselekmény 39,6  %-át,  
míg 2009-ban is tovább növekedve már több, mint a felét, 50,5 %-át tették ki.

A megyeszékhelyi rendőrkapitányság illetékességi területén  Székesfehérvár  
város továbbra is meghatározó súlyú a bűncselekmények keletkezésében. Az 
ismertté  vált  bűncselekmények  82,1-át  a  város  területén  követték  el,  míg  a  
bázisidőszakban 75,8% volt ez az érték. 

A  bűncselekmények  jogi  szempontú struktúrájában  az értékelt  időszakban 
kismértékű változás állt be.

A  vizsgált  időszakban  csökkent  ugyan a vagyon  elleni bűncselekmények 
aránya, de az elkövetett bűncselekményeknek több mint a fele, 55,7 %-a így is ebbe 
1 A bűnügyi és közbiztonsági mutatókat a melléklet tartalmazza.
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a kategóriába tartozik. Az arány 2005-ben 62,0 %, 2006-ban 51,0 %, 2007-ben 67,9  
%, 2008-ban 57,3 % volt. 

A  személy elleni bűncselekmények száma az előző évi  291 db-ról  333-ra  
emelkedett. Aránya: 2005-ben 4,5 %, 2006-ban 2,7 %, 2007-ben 3,1 %, 2008-ban  
4,3 %, míg tárgyévben 4,2 % volt.  

A házasság, a család, az ifjúság és nemi erkölcs elleni bűncselekmények 
száma  a  korábbi  évek  csökkenése  után  ebben  az  évben  113-ra  nőtt.  Az  e  
kategóriába tartozó bűncselekmények száma a 2005. évi 92-ról, 2006-ban 1459-re  
emelkedett, majd 2007-ben 98-ra, míg 2008-ban 83-ra csökkent.

Az államigazgatás, igazságszolgáltatás illetve a közélet tisztasága elleni  
deliktumok kategóriájában stagnálás tapasztalható,  2004-ben 79 db, 2005-ben 68  
db, 2006-ban 69 db, 2007-ben 64 db, 2008-ban 70 db, míg 2009-ben 69 db vált  
ismertté. Aránya tárgyévben 0.87 %.   

A közrend elleni bűncselekményeknél erős növekedés tapasztalható, 2008-
ban  1710,  míg  2009-ben  öt  év  átlagát  tekintve  is  a  legtöbb,  2282  ilyen  
bűncselekmény vált  ismertté.  2005-ben 1428, 2006-ban 1620 volt  ez a szám. Az 
előző évi 25,2 % részarányhoz képest 2009-ben az arány 28,9 %. 

Elhanyagolható mértékben,  de növekedett  a  gazdasági bűncselekmények 
száma:  2005-ben  432,  2006-ban  344,  2007-ban  237,  2008-ban  412  ilyen 
bűncselekményt  követtek  el,  míg  2009-ben  419  vált  ismertté.  E  deliktumok 
összbűnözésen belüli aránya 5,3 %. 

A  rablások  száma  gyakorlatilag  az  előző  évi  magas  szinten  maradt:  az 
ismertté vált rablások száma 55-ről 53-ra változott. 2005-ben 30 db, 2006-ban 29 db,  
2007-ben 63 db vált ismertté. 

A  szándékos testi sértések mennyisége a korábbi csökkenést követően a  
tárgyévben gyakorlatilag nem változott, számuk 231-ről 233-ra emelkedett. 2005-ben 
265, 2006-ban 181, 2007-ben 161 ilyen bűncselekmény jutott tudomásunkra.     

A  betöréses  lopások száma  jelentős  mértékben  nőtt  a  Székesfehérvári  
Rendőrkapitányság  illetékességi  területén,  de  öt  év  viszonylatában  most  is  
átlagosnak tekinthető. 2005-ben 480 volt ezen bűncselekmények száma. Ez 2006-
ban 358-ra, 2007-ben 205-re csökkent, 2008-ban 316-ra nőtt, majd az elmúlt évben  
tovább emelkedett 344-re. 

A visszaélés kábítószerrel bűncselekmények száma 2005-ben 62, 2006-ban 
77, 2007-ben 50, 2008-ban 52, míg 2009-ben 59 volt.

Az értékelt időszakban a rendőrkapitányság illetékességi területén elkövetett  
bűncselekmények vonatkozásában az ismertté vált bűnelkövetők  száma 1518 fő  
volt.  2005-ben 1788, 2006-ban 1636, 2007-ben 1404, 2008-ban 1585 elkövetővel  
szemben folytattunk eljárást. 
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A  gyermekkorú elkövetők száma tovább  csökkent  a  vizsgált  időszakban.  
2005-ben 58, 2006-ban 76, 2007-ben 46, 2008-ban 44, míg 2009-ben 22 fő volt. 

A fiatalkorú bűnelkövetők száma 2005-ben 184, 2006-ban 152, 2007-ben 
146, 2008-ban szintén 146, míg 2009-ben 145 fő volt. 

2009-ben az ismertté vált természetes személy sértettek száma 4002 volt,  
melyből 2423 a férfi, 1579 a nő. A gyerekkorú sértettek száma 70, a fiatalkorúaké 
133,  az időskorúaké  663,  míg  külföldi  állampolgárságú  sértett  49  volt  ebben  az 
évben. 2008. évben az ismertté vált természetes személy sértettek száma 3649 fő,  
melynek összetétele a következő: férfi  2277, nő 1372, gyermekkorú 47, fiatalkorú  
127, időskorú 582, míg a külföldi állampolgár 70 fő.

A nyomozási eredményesség 2008-ban 41,5%, míg 2009-ben 48,1% volt.

Lopások  vonatkozásában a nyomozások eredményessége a 2008. évi 14,2  
%-ról 11,6 %-ra,  betöréses lopások tekintetében nagyobb mértékben 30,7 %-ról  
9,1 %-ra csökkent.

A testi sértések száma gyakorlatilag stagnált, e bűncselekmények felderítési  
mutatója azonban a 2008 évi 58,0 %-ról 66,0 %-ra emelkedett. 

A  rablások száma  gyakorlatilag  szintén  stagnált  -  2-vel  csökkent  -,  a  
nyomozás  eredményességi  mutató  viszont  emelkedett  e  bűncselekmény  
vonatkozásában  is,  2008-ban  50,8  %,  míg  2009-ben  65,4  %  volt.  A  felderítést  
nehezítő  körülmények  között  kell,  hogy  értékeljük  a  sértetti  magatartást,  a  több 
esetben  későn  tett  bejelenést,  valamint  azt,  hogy  korábban  büntetlen  előéletű  
személyek követtek el ilyen bűncselekményeket. 

Az elkövetett bűncselekmények megoszlása Enying városában. 

2009. évben,  hatóságunk  181 esetben  folytatott  le  büntetőeljárást  Enying 
város közigazgatási területén történt bűncselekményekkel kapcsolatban. Ezen szám 
a rendőrőrs illetékességi területén elrendelt nyomozások mintegy 62 %-át teszi ki.  

A város területén az elmúlt évekhez képest csökkenést mutat a vagyon elleni  
bűncselekmények  kategóriájában  a  lakások,  családi  házak,  ahhoz tartozó  egyéb 
helyiségek sérelmére elkövetett betöréses lopások száma. 2009. évben 46 esetben 
történt ilyen jellegű bűncselekmény.

Ugyancsak vagyon elleni bűncselekmények kategóriába tartozik és határozott  
növekedést  mutat  a kisebb értékre dolog elleni  erőszak nélkül  elkövetett  lopások  
száma, melyekről a város területéről  76 bejelentés érkezett. Ezen bűncselekményi  
kategóriába  soroltuk  az  időskorúak  sérelmére  elkövetett  köznyelven  „trükkös 
lopásokat ” amely sajnos Enying városában is jellemző elkövetési mód lett. 

Jármű  önkényes  elvételével  kapcsolatban  1 esetben,  okirat  hamisítások 
(magánokirat, közokirat) 6 esetben, szándékos rongálás miatt 11 esetben, készpénz 

6



helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés miatt  2 esetben, csalás miatt  8 esetben,  
rablás miatt  1 esetben,  súlyos testi  sértés  miatt  4 esetben,  garázdaság miatt  5 
esetben,  tartás elmulasztása miatt  1 esetben,  zaklatás miatt  8 esetben,  könnyű 
testi sértés miatt  2 esetben, hamis vagy hamisnak vélt készpénz miatt  2 esetben,  
hitelsértés miatt  1 esetben,  közérdekű üzem működésének megzavarása miatt  1 
esetben,  magánlaksértés  miatt  3  esetben,  állatkínzás  miatt  2  esetben és 
orgazdaság miatt 1 esetben  történt nyomozás elrendelés. 

Az előző  év bűnügyi  statisztikáját  áttekintve  megállapíthatjuk,  hogy Enying  
városában a bűncselekmények elkövetése nagymértékben átstrukturálódott.  2008-
ban több személy elleni erőszakos bűncselekmény került elkövetésre, melyek során  
az általunk már felderített elkövetők bántalmazták a sértetteket. A 2009-es évben a  
fokozott  rendőri  jelenlétnek  köszönhetően  a  garázda  jellegű  bűncselekmények 
száma  csökkenő  tendenciát  mutatott.  Mindezek  ellenére  Enying  városa  havi  
rendszerességgel  szerepelt  az  országos  médiában  az  itt  elkövetett  
bűncselekmények, illetve az ide köthető bűnelkövetők miatt. Példaként emelném ki a  
2009.  február  14-én  az Agip  benzinkúton  történt  csoportos  garázdaságot,  amely  
rendőr szakmai szempontból nem nevezhető kiemelt, súlyos bűncselekménynek, de 
a  fokozott  médiafigyelemnek köszönhetően  a  sajtóhírek  középpontjába  került.  Az 
első valótlan bejelentések ellenére a hajnali órákban elfogtuk az elkövetőket, akik  
közül többen előzetes letartóztatásba kerültek.  

Az országos szinten elhíresült több súlyos bűncselekmény elkövetése miatt  
tavalyi  év  elején  elrendelésre  került  a  közbiztonsági  háló  program  elnevezésű 
fokozott ellenőrzési sorozat, amely a tárgyalt évben nálunk is napi rendszerességgel  
végrehajtásra került. Ennek célja a közterületi bűncselekmények megakadályozása,  
megelőzése.  Az  akció  sikerén  felbuzdulva  az  Országos  Rendőrfőkapitány  ezen 
szolgálat ellátási formát a 2010. évre is kiterjesztette.

Összességében  a  Székesfehérvári  Rendőrkapitányság  tekintetében 
megállapítható, hogy eredményes bűnüldöző munkát jól képzett, megfelelő szakmai  
tapasztalatokkal  rendelkező,  stabil  vezetői  és  végrehajtó  állománnyal  lehet  csak 
végezni. A fiatal, kevés tapasztalattal vagy azzal egyáltalán nem rendelkező bűnügyi,  
nyomozói  állomány  sokszor  nehezen  tudta  felvenni  a  küzdelmet  az  ügyesen 
védekező bűnözőkkel és védőikkel. Sértetti  oldalról rendszeresen tapasztaltuk azt,  
hogy a bűncselekmények helyszíneit megváltoztatták, késve tettek bejelentést vagy  
elfoglaltságra hivatkozva nem működtek együtt a nyomozóhatósággal.

A közbiztonsági helyzet alakulása

A  közbiztonsági  szolgálat  a  tavalyi  évben  fő  célkitűzéseit  folyamatos 
nehézségek  között,  de  hatékonyan  hajtotta  végre.  A  rendőri  jelenlétet  főként  
gépkocsizó  járőri  szolgálattal  biztosítottuk.  A  frekventált  helyeken  azonban 
gyalogos  járőri  szolgálat,  egyes  körzeti  megbízottak  esetén  segéd-
motorkerékpáros szolgálat is működött. 

A  körzeti  megbízottakkal  szemben  továbbra  is  alapvető  elvárás,  hogy 
illetékességi  területükön  rendszeresen  jelenjenek  meg,  tartsanak  kapcsolatot  a  

7



területen élő lakossággal, önkormányzati képviselőkkel, ahol iroda áll rendelkezésre,  
igény szerint, de legalább kéthetente fogadóórát tartsanak, rendszeresen vegyenek 
részt  a  lakossági  fórumokon.  Célunk,  hogy  hosszabb  távon  a  városi  körzeti  
megbízottak a közösségi rendőrség megjelenítőjévé, az állampolgár és rendőrség 
kapcsolatának erősítőjévé váljanak. 

Enying városában 2009.  év első hónapjaitól  folyamatosan fokozott  erővel  
láttuk  el  a  közterületi  szolgálatot  az  ide  köthető  bűnözői  körök  és  a  Veszprém 
városában  történt  nagy  port  kavart  Cosma  gyilkosság  hozományaként.  Ezen  
időszakban (februártól októberig) a megye minden rendőrkapitányságáról valamint a  
Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságról és a Készenléti Rendőrségtől is folyamatos 
segítséget kaptunk. Idén április hónaptól a rendőrőrsre 4 fiatal kolléga érkezett, akik  
a  kritikus létszámhelyzetünkön valamelyest  segítettek,  segítenek,  sajnos azonban  
ezzel el egy időben négy vidéki kolléga jelezte áthelyezési kérelmét a lakóhelyéhez 
közeli településeken működő rendőri szervekhez. 2010. évre fő célkitűzésünk, hogy 
Enying  városában  kialakításra  kerülhessen  egy  háromfős  -  jelenlegi  létszámból  
biztosított  –  körzeti  megbízotti  csoport  ezzel  is  elősegítve  a település közrendjét,  
közbiztonságát és a lakosság szubjektív közbiztonság érzetének javítását.           

Tárgyidőszakban  a  rendőrkapitányság  közterületi  szolgálata  a  reagáló  
képességét  megőrizte,  azonban  az  azonnalos  intézkedést  kívánó  kiemelt  
eseményeknél,  vagy  az  intézkedések  torlódásakor  szinte  napi  rendszerességgel  
szükségessé  vált  a  járművel  rendelkező  városi  és  vidéki  körzeti  megbízottak,  
lakótelepi rendőrök, illetve a közlekedésrendészeti  állomány bevonása az ügyeleti  
küldések végrehajtásába.

Az év során több jelentős, nagy tömegeket vonzó kulturális, szórakoztató és  
sportrendezvény megrendezésére és rendőri biztosítására került sor. Csapaterővel  
hajtottuk  végre  valamennyi  kiemelt  biztonsági  kockázattal  járó  sportrendezvény  
biztosítását.  A  rendezvényeken  és  a  szurkolók  vonulása  során,  a  kisebb 
rendbontásokon kívül  a  köznyugalmat  súlyosan veszélyeztető  cselekmények nem 
következtek be. 

A  közlekedés,  ezen  belül  a  közlekedésbiztonság  helyzete  állandóan 
napirenden lévő kérdés. A forgalomnagyság vizsgálatának elemzési adatai szerint  
megállapítható,  hogy 1997 óta valamennyi  főútvonalunkon a forgalom folyamatos  
növekedése tapasztalható. Különösen magas a napi átlagos forgalom a 7-es, a 8-as 
és  a  81-es  főútvonalakon,  e  főútvonalak  forgalomnövekedésének  mértéke  
önmagukhoz  képest  is  kiemelkedően  nagy.  Főútvonalaink  mindegyike  jelentős  
tranzitforgalmat  bonyolít  le.  A  Magyar  Közút  Kht.  Fejér  Megyei  Területi  
Igazgatóságától  kapott  adatok  alapján  megállapítható,  hogy  a  teljes  megyei  
úthálózatra  jutó  átlagos  napi  forgalom  az  országos  átlagnál  mintegy  23%-kal  
magasabb,  ez,  és a forgalmi teljesítmény nagyban befolyásolja a baleseti  adatok  
alakulását. 

A  Székesfehérvári  Rendőrkapitányság  illetékességi  területén  az  összes  
személyi  sérüléssel  járó közlekedési  balesetek  tekintetében minimális,  1 %-os 
csökkenés tapasztalható (328-ről 325-re).  
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Kedvezőbb a kép viszont az összes sérüléses baleseten belül a legsúlyosabb  
események vonatkozásában. Míg az előző évben 17, úgy 2009. évben 9  halálos 
eredménnyel  végződő baleset  történt  illetékességi  területünkön,  amely  47%-os  
csökkenést jelent. A halálos kimenetelű balesetek többségében lakott területen kívüli  
útvonalakon történtek, érintettek a 7-es, a 64-es a 62-es és a 81-es számú főutak  
voltak.  

Az  ittasan okozott személyi  sérüléses közlekedési  balesetek  megoszlását  
vizsgálva  megállapítható,  hogy  az  ittas  vezetők  kiszűrése  céljából  végrehajtott  
rendszeres ellenőrzéseknek és a „zéró tolerancia” elv bevezetésének köszönhetően  
gyakorlatilag szinten tudtuk tartani a 2008-ban elért nagymértékű csökkenést, ami  
akkor  37%-ot  jelentett.  A  számadatokat  tekintve  a  2009-ben  egy  igen  minimális  
növekedés (38-ról 40-re) történt a korábbi esztendő adataihoz képest. 

Az összes személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek okozóinak aránya 
az  alábbiak  szerint  alakult.  A  legnagyobb  számban  (213)  a  személygépkocsi  
vezetők, második helyen a kerékpárosok (35 eset), harmadik helyen tehergépkocsi  
vezetők (26) szerepelnek, míg a segédmotoros kerékpár-vezetők és a gyalogosok  
azonos esetszámmal (17-17) zárják a sort.  

A baleseteket elemezve megállapítható,  hogy azok okai a korábbi évekhez 
hasonlóan továbbra is (csökkenő sorrendben) a gyorshajtás, az elsőbbségi jog és a  
kanyarodási szabályok megsértése és a követési távolság be nem tartása.
   

A  személyi  sérüléses  közúti  közlekedési  balesetek  időmegoszlásának  
vizsgálatából  megállapítható,  hogy  2009.  évben  a  sérüléses  balesetek  túlnyomó 
többsége 07.00 – 22.00 óra közötti időben következett be, ezen belül is a 12.00 -  
18.00 óra közötti időpont a legfrekventáltabb. 

A közrendvédelmi és közlekedési állomány közterületi  intézkedési aktivitása  
alapvetően  meghatározta  a  szabálysértési  feljelentések  számát.  Az 
igazgatásrendészeti  szolgálati  ághoz  érkező feljelentések  száma  2008.  évben 
5013 db, míg 2009. évben gyakorlatilag azonos mértékű, 5012 db volt.

Kiemelt közlekedési szabálysértési ügyekben 2008. évben a feljelentések  
száma 1127 db, 2009. évben 1086 volt, mely 3.7%-os csökkenést jelent. 

A  szabálysértések összetételét tekintve megállapítható, hogy a beérkezett  
feljelentések  96.27%-át  (4825)  közlekedési  szabálysértések  képezik,  ezen  belül  
22.5% (1086) a kiemelt közlekedésrendészeti szabálysértési feljelentések száma.   

2009.  évben  a  feljelentettek  (5181  fő)  64%-át  büntettük  meg,  11%-át  
figyelmeztettük,  az ügyek  1%-a  áttételre,  13%-a   megszüntetésre  került,  míg  az 
eljárások 9%-ának elintézése áthúzódott az idei évre.   

Az  összes  ügyfajtát  tekintve  átlagbírságunk 27.881-  Ft,  ez  2008.  évben 
26.576-  Ft  volt.  A  kiemelt  közlekedésrendészeti  szabálysértések  esetében 
átlagbírságunk 2009. évben 56.513- Ft, mely az előző évhez viszonyítva 15.4%-os  
emelkedést mutat. Járművezetéstől való eltiltási gyakorlatunk továbbra is szigorú és  
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következetés, ezért az eltiltás aránya 89.2%. 2008 évben az arány 75.9% volt,  a  
növekedés mértéke 13.3%. 

2009.  évben  közlekedési  szabálysértés  elkövetése  miatt  47  személyt  
állítottunk  gyorsított  eljárás keretében  bíróság  elé,  ami  a  tavalyi  évhez képest  
jelentősen  emelkedett  -  2008.  évben  19  fő  volt  -,  illetve  megyei  viszonylatban  
kiemelkedő.

A  szabálysértési  ügyintézésre  továbbra  is  jellemző  volt  a  mérséklésért  
folyamodó jogorvoslati  kérelmek - ezen belül elsősorban a járművezetéstől  eltiltás  
mellőzésére  irányuló  -  és  a  végrehajtásos  ügyek  magas  száma.  Megállapítható,  
hogy a megbüntetett  személyek mintegy 60%-a tanúsít  jogkövető  magatartást  és  
fizeti  be  a  kiszabott  pénzbírságot,  az  ügyek  40%-ában  azonban  végrehajtási  
eljárásra kerül sor. 

 
A bűn- és baleset-megelőzés alakulása

Bűnmegelőzési  tevékenységünket a  Társadalmi  Bűnmegelőzés  Nemzeti  
Stratégia  végrehajtásából  származó  feladatokra  koncentrálva  hajtottuk  végre,  
kiemelt figyelmet fordítva a családon belüli erőszak kezelésére, az áldozatvédelmi 
munkára,  az  időskorúak  védelmére,  a  gyermek-  és  fiatalkorú  bűnözés 
megelőzésre, valamint a települések biztonságának fokozására. 

Enying városában  a helyi általános iskolában és a gimnáziumban már-már  
mondhatni  rendszeres  vendégként  üdvözlik  a  rendőrség képviselőit.  Az általános  
iskola 7.-8. osztálya valamint a gimnázium 3-4. osztálya minden évben mindkét félév  
során ifjúságvédelmi oktatásban részesül, valamint az egyéb iskolai rendezvényeken  
is részt veszünk meghívás esetén.

Illetékességi területünkön a D.A.D.A. program végrehajtását az 1999/2000-es 
tanévtől  kezdtük  meg.  Az  idei  tanévtől  Székesfehérváron  12  iskolában,  24  
osztályban  folyamatos  a  program oktatása,  melyben  jelenleg  500  gyermek  vesz 
részt.  A  programra nagy  igény volt  és  van  jelenleg  is  az iskolák  részéről,  így  a  
kimaradó osztályokban rendszeresen vendégórákat tartunk.

A 2003/2004-es tanévben a D.A.D.A. program végrehajtása kiegészült azzal,  
hogy  az  alsó  tagozatokban  is  megkezdődött  az  oktatás,  ez  eredményesen 
folytatódott a 2008/2009-es tanévben is. Illetékességi területünkön a 2006/2007-es  
tanévben került bevezetésre a rendőrség középiskolai bűnmegelőzési programja az 
ELLEN-SZER, melynek oktatása a 2009/2010-as tanévben is folyamatos.

A szülők, pedagógusok és kollégiumi nevelők részére szervezett  előadások  
során  felhívtuk  a  figyelmet  a  kábítószer  veszélyeire,  az  iskolában  megjelenő 
agresszió  kezelésére,  így  7  szülői-értekezletet  és  5  tantestületi  értekezletet  
szerveztünk a tanév kezdetén a veszélyeztetett iskolákban.

Bűnmegelőzési előadásokat, játékos vetélkedőket szerveztünk és tartottunk  
gyermekvédelmi intézmények, művelődési házak és civil szervezetek megkeresései  
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alapján.  Könnyűzenei  programokon  2  esetben,  általános  és  középiskolai  
rendezvények keretén belül  szervezett  „Egészségnapon"  9 esetben vettünk részt,  
fejtettünk  ki  drogellenes  propagandát.  A  fiatalok  számára  nyáron  6  szervezett  
táborban tartottunk tájékoztató előadásokat, szerveztünk játékos vetélkedőket. 

Megkeresés  alapján  nyugdíjasklubokban fórum  rendszerű  délutánokat  
tartottunk,  ahol  felhívtuk  az  időskorúak  figyelmét  a  sérelmükre  legjellemzőbben  
elkövetett bűncselekmények megelőzésére.  

A személyügyi feltételek

 A Székesfehérvári Rendőrkapitányság szervezési állománytáblázat szerinti  
rendszeresített hivatásos státusza 305 fő, a közalkalmazotti 41 fő, a köztisztviselői 2  
fő. A december 31-i állapotnak megfelelően a meglévő hivatásos létszám 262 fő, a  
közalkalmazotti  47  fő,  a  köztisztviselői  1  fő,  így  feltöltöttségünk  ezekben  az 
állománykategóriákban 85,90 %,114,63 % illetve 50 %. A 2009. január 1-jei állapotot  
tekintve az állománytáblázat szerinti rendszeresített 293 hivatásos státusz száma év  
végére 12-vel, a közalkalmazotti 1-gyel nőtt, a köztisztviselői állomány státuszainak  
számát tekintve nem történt változás.

2009.  év  folyamán  összességében  33  fő  hivatásos,  7  fő  közalkalmazott  
érkezett,  26  fő  hivatásos  és  1  fő  közalkalmazott  távozott  a  Székesfehérvári  
Rendőrkapitányság  állományából.  A  megyén  belüli  vagy  más  rendőri  szervhez 
történő  áthelyezések  okai  továbbra  is  nagymértékben  az  állomány  
lakhelyváltozásával függenek össze, illetve gyakori, hogy munkatársunk már eleve  
más kapitányság illetékességi területéről járt szolgálatba.

Együttműködés

A Székesfehérvári  Rendőrkapitányság szervezési  állománytáblája alapján 8 
osztály,  illetve  osztály  jogállású  szervezeti  egységből  épül  fel.  A  szervezeti  
egységek  közötti  együttműködés folyamatos  és  naprakész,  a  koordináció  
megfelelő.  A  szolgálati  ágak  közötti  együttműködés,  információáramlás  magas 
szintű.  

Napi  az  együttműködésünk  a  Fejér  Megyei  Rendőr-főkapitányság 
szerveivel.  A  különböző  feladat  végrehajtások  során  az  egyes  szakterületek  
rendszeresen vesznek részt  közös feladatok,  akciók,  razziák,  biztosítási  feladatok  
végrehajtásában. 

Az  érdekvédelmi  szervezetekkel történő  zavartalan  együttműködés,  az 
állomány tájékoztatása, valamint a kétirányú kommunikáció eszköze a Fejér Megyei  
Rendőr-főkapitányság vezetője által tartott munkáltatói fórum, ahol a munkavállalók 
és  a  szakszervezetek  jelenlévő  képviselői  választ  kaptak  a  munkavégzéssel,  a  
gazdálkodással, az elhelyezési körülményekkel kapcsolatos aktuális kérdéseikre. 
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Enying  városában a  helyi  polgárőr  szervezet  vezetésével,  tagjaival  napi  
kapcsolatot  alakítottunk  ki.  A  hatékony  munkavégzés  érekében  a  szolgálati  
mobiltelefonok  alkalmazásával  értesítést  kapunk a  polgárőrség  tagjai  által  észlelt  
idegen  személyekről,  gépkocsikról,  melyeket  minden  esetben  ellenőriztünk,  
ellenőrzünk.  A  tavalyi  évben  heti  rendszerességgel  a  kollégáink  mellett  polgárőr  
segítő  tevékenykedett.  Minderre  tekintettel  kijelenthető,  hogy  a  helyi  polgárőrség 
aktív munkája nagymértékben hozzájárul a település közbiztonságához.    

A rendőri tevékenység lakossági megítélése

Az  RCAF szerinti  szervezeti  önértékelést  az  országos  rendőr-főkapitány  
utasítása alapján, a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője által jóváhagyott  
ütemtervben megfogalmazottak szerint 2008. évben kellett végrehajtani. Tárgyévben  
folyatódott  az  önértékelés  során  meghatározott  intézkedési  tervben  foglaltak  
végrehajtása.

Ezzel  párhuzamosan  -  SERVQUAL módszerrel  -  folyamatosan  végeztünk 
ügyfél  és  munkatársi  elégedettség  mérést.  Az  ügyfelek  elégedettségi  indexe 
tendenciájában folyamatos, kismértékű javulást mutat.

Külső  szervezet  segítségével  az  ISO  9001:2008  Minőség  Irányítási  
Rendszer fenntartásával folytattuk munkánkat. A minőségügyi mutatók figyelemmel 
kísérése kapcsán havi bontásban vizsgáljuk a reagálási idő alakulását, negyedéves 
bontásban a fluktuációs hányados mértékét, féléves bontásban a panaszhányados  
alakulását.

A közérdekű bejelentések és panaszok megtételére évről-évre kevesebben 
jelentkeznek  be,  az  állampolgárok  döntő  többsége  panaszát  levélben  juttatta  el  
hatóságunkhoz,  majd  ezt  követően  az  ügy  jellegétől  függően  foganatosítottuk  
személyes meghallgatásukat a tényállás pontosítása érdekében. 

Az értékelt időszakban a panaszügyekben hozott döntések ellen egy kifogás 
érkezett,  a  Fejér  Megyei  Rendőr-főkapitányság  vezetője  határozatunkat  helyben  
hagyta. A panaszügyek struktúráját vizsgálva megállapítható, hogy az állampolgárok  
az  esetek  döntő  többségében  a  lefolytatott  intézkedések  kultúráltságát  
panaszolták,  azonban  a  panaszos  állampolgárok  ellenszenves  magatartása,  
becsmérlő hangneme, nemegyszer sértő megjegyzései is tapasztalhatók. 

A  panaszt  tévők  csaknem  mindegyikével  szemben  valamilyen  jogsértő  
magatartás  miatt  intézkedtek  a  rendőrök,  és  az  intézkedés  alá  vont  személyek 
agresszív  hangnemmel  és  fellépéssel  próbáltak  védekezni.  Továbbra  is 
megfigyelhető  az a  tendencia,  miszerint  az intézkedés  alá  vont  állampolgárok  a  
rendőrök  részéről  kilátásba  helyezett  szankciót  követően  „ragadnak  tollat”  és  
fordulnak hatóságunkhoz az intézkedő rendőr magatartása miatt, a szankciót nem 
véve tudomásul, ettől valamiféle felmentést várva.         
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Említést érdemel, hogy míg 2007-ban 6, 2008-ban 11, úgy 2009-ben már 12 
esetben  tettünk  feljelentést  a  Székesfehérvári  Rendőrkapitányság  állományába  
tartozó rendőr ellen elkövetett hivatalos személy elleni erőszak miatt a hatáskörrel  
rendelkező ügyészi szervnél. 

Főbb célkitűzések, feladatok a 2010. évre

• 2010.  a  lakossági  bizalom erősítésének éve.  Színvonalas  munkavégzéssel  
tovább  kell  növelni  az állampolgárok Rendőrségbe vetett  bizalmát,  az ISO 
9001/2008 Minőségirányítási  Rendszer szabta keretek között,  jó színvonalú  
minőségi  rendőri  szolgáltatást  kell  nyújtanunk  a  hozzánk  forduló  
állampolgároknak. 

• Az  állampolgárok  biztonságérzetének  növelése  érdekében  a  közterületi  
jelenlét  és  reagáló  képesség  javítása. A  lakosság  biztonságérzetét,  egyes 
térségek köznyugalmát befolyásoló jogsértések hatékonyabb kezelése.

• Fokozott  figyelmet  kell  fordítani  a  közterületek  biztonságára.  Ennek 
érdekében szorosan együtt kell  működni a közterületek rendjét befolyásolni  
képes  állami  és  civil  szervekkel,  szervezetekkel,  illetve  a  közösségekkel,  
valamint a magánszemélyekkel. 

• A tavaszi országgyűlési képviselő-választás rendőri feladatainak kifogástalan  
végrehajtása.  

• A „Rend és Biztonság” feladattervből adódóan az önkormányzatok rendészeti  
tevékenységének  az  erősítése  és  segítése.  A  kistelepülések  –  különös 
tekintettel  a  közbiztonsági  szempontból  hátrányos  települések  –  
közbiztonságának javítása.

• A  járőrkörzetesítés  fejlesztése  során  alkalmazott  módszerekkel  az új  kmb 
körzetek kialakítása.  

• A közrendvédelmi és közlekedésrendészeti területen a közterületi aktivitás – 
lehetőségekhez mért – fokozása, az elért eredmények megőrzése.

• Koncentrált  ellenőrzésekkel  reagálni  szükséges  a  tömegesen  jelentkező  
közlekedési jellegű és egyéb szabálysértésekre. 

• Kiemelten kezeljük a főbb baleseti okokat képező szabálysértések kiszűrését. 
• A  személyi  sérüléssel  járó  közúti  közlekedési  balesetek  megelőzése  és  

visszaszorítása  érdekében,  a  kiemelt  közlekedési  és  mozgó 
szabálysértéseket kell  elsősorban szankcionálni.  Folytatni  kell  a koncentrált  
sebességellenőrzéseket  és  az  ahhoz  kapcsolódó  baleset-megelőzési  
tevékenységet. 

• Hatékony  intézkedéseket  kell  tenni  az  ittas  járművezetők  kiszűrésére,  
felderítésére, az ittas járművezetés visszaszorítására.

• Magas  színtű  szolgálatellátással  kívánjuk  biztosítani  a  területen  
megrendezésre  kerülő  különféle  sport-,  kulturális  és  a  gyülekezési  törvény 
hatálya alá tartozó rendezvényeket. 

• Mindent  megteszünk  a  bűncselekmények  felderítése  és  megszakítása  
érdekében,  különös  tekintettel  a  vagyon  elleni  bűncselekményekre.  Nagy 
hangsúlyt  kell  fektetnünk  a  betöréses  lopás,  gépjárműlopás,  gépjárműből  
lopás,  rablás,  a  kábítószerrel  kapcsolatos  bűncselekmények,  a  családon 
belüli  erőszakhoz  kapcsolódó  bűncselekmények  kezelésére,  az 
elfogatóparanccsal körözött személyek elfogására.    
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• Folytatni  kell  a  kábítószer  bűnözés  elleni  nyílt  és  titkos  információgyűjtő  
tevékenységet.  Tovább  kell  javítani  a  bűnügyi  operatív  tevékenység  
hatékonyságát.

• Bűnmegelőzési  tevékenységünket  a  kormány  bűnmegelőzési  programjára  
koncentrálva kell  végezni,  kiemelt  figyelmet kell  szentelni  a családon belüli  
erőszak  visszaszorítására,  a  kábítószer-kereslet  korlátozására,  valamint  az 
áldozatvédelmi tevékenységre. 

• Tervszerű  munkával  erőfeszítéseket  kell  tenni  a  meglévő  létszámhiány 
csökkentésére,  parancsnoki  gondoskodás  keretében  javítani  kívánjuk  a  
személyi állomány élet- és munkakörülményeit. 

• A  személyi  állomány  stabilizálása,  az  újonnan  érkezett  kollégák  
problémamentes beilleszkedésének biztosítása.

• Tovább kívánjuk stabilizálni a személyi állomány erkölcsi, fegyelmi helyzetét. 
• Az  állomány  tagjaival  szemben  fokozott  odafigyelést,  gondoskodást  kell  

tanúsítani,  a  lehetőségekhez  mérten  segítséget  kell  adni  személyes  
problémáik megoldásához.

Szakmai  célkitűzéseink  végrehajtása  során  törekednünk  kell  arra,  hogy 
eredményesen és hatékonyan működő,  a  megelőzésre  és a reagálásra egyaránt  
képes, ügyfélközpontú rendőrséget tudhassunk magunkénak.  

Enying, 2010. április 19.

Angyal Gábor r. százados sk
       Őrsparancsnok  
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