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intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
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Tisztelt Képviselő Testület!
Aszófő község képviselő-testületének felkérésére a közrend- és a közbiztonság helyzetét a
Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. Tv. 8. §. figyelembe vételével az alábbiak szerint
értékelem.
Az értékelés a 2018. I-X. hónapok között eltelt időszakot öleli fel.
Az értékelés adatai alapján megállapítható, hogy a község közbiztonsági helyzete az elmúlt
időszakhoz képest nem romlott. Az ismerté vált bűncselekmények száma nem növekedett az
előző évekhez képest, amelyet a rendelkezésünkre álló statisztikai adatok, továbbá a
személyes tapasztalataink is alátámasztanak.
Az aktuális állapot elérése, kezelése, javítása érdekében nagy hangsúlyt fektettünk a
bűnmegelőzési, közbiztonsági, közrendvédelmi tevékenységre, valamint a lakossággal, és
Önkormányzati szervekkel történő kapcsolattartásra, együttműködésre. Közbiztonsági
stratégiánknak köszönhetően a migrációban kialakult és hazánkat is jelentősen érintő
migrációs válság ellenére nem csökkent a közterületen töltött órák száma.
Feladatunknak tekintjük, illetve célul tűztük ki, hogy más szervekkel együttműködve a
hozzájáruljunk, illetve segítsük az itt élő emberek biztonságérzetének erősítését, a község
közbiztonságának és nyugalmának megtartását, továbbá az ide látogató vendégek jó
véleményének, pozitív visszajelzésének kialakítását.
A község jó hírnevének, illetve közbiztonságának fokozása, megtartása érdekében 2018-ben
is igyekeztünk figyelembe venni, munkánkba „beépíteni” az állampolgárok, önkormányzatok,
egyéb társadalmi szervek és más hatóságok jelzéseit, természetesen a munkatervünkben
megfogalmazottak és egyéb normákban leírtak rendészeti feladatainkkal összhangban.
2018. évben a község közösségi életét, a biztonságérzetet jelentősen befolyásoló események
nem történtek, Aszófő községben a törvényesség követelménye érvényesült, az alapvető
állampolgári és emberi jogokat betartottuk, betartatjuk. A vezetőink által meghatározott
feladatokat végrehajtottuk, a biztonsági érzet szintje nem változott, a bűnügyi és
közbiztonsági helyzet javult, célkitűzéseinket sikerült megvalósítani.
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I. A terület leírása, az ellenőrzött települések

Aszófő község 432 főnek ad otthont és 8,32 km2 területen fekszik, a Balatonfüredi
Rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozik, Balatonfüred körzeti megbízotti csoport
székhellyel. A körzeti megbízotti csoport tevékenységi körébe tartozik még Balatonfüred
város, Tihany, Csopak, Paloznak községek 2015.07.01-től Lovas, Alsóőrs községek
területeinek ellenőrzése is. A Balatonfüred Körzeti megbízotti csoport jelenleg 7 főből áll.
Aszófő a Balatonfüredi Rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozó többi településhez
képest a bűnügyileg kevésbé fertőzött területek közé tartozik.

II. A település közbiztonsági helyzete
Aszófő a Balatonfüredi Rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozó többi településhez
hasonlóan jelentős turista forgalmat lebonyolító Balaton parti községektől eltérően a
bűnügyileg kevésbé fertőzött települések közé tartozik, de elhelyezkedése és programjai miatt
kiemelt figyelemmel kísérjük. Az idegenforgalomban napi visszatérő ellenőrzéseket hajtunk
végre a településen, melyet a vendégek száma és a forgalom is indokol.
A település közbiztonsági helyzete, az ismertté vált bűncselekmények számában viszonylag
alacsony. 2015. évben 4, 2016. évben 3, 2017. évben 8, és 2018. évben 7 bűncselekmény vált
ismertté.
Fontosnak tartom megemlíteni, hogy lopás bűncselekmény nem vált ismerté a vizsgált évben
a településen az előző évben bekövetkezett hárommal szemben.
Közbiztonsági szempontból nyugodt volt a 2018-es esztendő Aszófőn.

Bűncselekmény megnevezése
Személy elleni:
testi sértés
magánlaksértés
egyéb csoporthoz tartozó bűncselekmény
Közlekedési bűncselekmények:
járművezetés ittas állapotban
közúti baleset okozása
egyéb csoporthoz tartozó bűncselekmény
Közegészség elleni:
Hulladékgazdálkodás rendjének megsértése
Az államigazgatás, közélet tisztasága elleni
hivatalos személy elleni erőszak
Közrend elleni:

2015
2
1
1
1

2016
1
1
-

2017
4
4
1
1
-

2018
3
2
1
1
1
2

4
garázdaság
önbíráskodás
egyéb csoporthoz tartozó bűncselekmény
Gazdasági bűncselekmények:
egyéb csoporthoz tartozó bűncselekmény
A vagyon elleni bűncselekmények összesen:
lopás
betöréses lopás
egyéb csoporthoz tartozó bűncselekmény
Mindösszesen:

1
1
1
4

2
1
1
3

3
3
8

2
1
1
7

A bűncselekmények nyomozását a Bűnügyi Osztály végzi, a körzeti megbízott az adat és
információgyűjtésben vesz részt. Az elkövetett bűncselekmények tapasztalatait a Bűnügyi
osztállyal közösen azonnal értékeltük és a további megelőzés, bűnismétlés elkerülésének
érdekében alakítjuk szolgálatainkat.
A terület közlekedésbiztonsági helyzete:
Aszófő

Sérülés nélküli
2017
2018
1
1

Könnyű sérült
2017
2018
0
1

Súlyos sérült
2017
2018
0
0

Halálos
2017
2018
0
0

A terület közlekedésbiztonsági statisztikája a 2017. évhez képest 1 sérüléses balesettel
emelkedett.
A Rendőrkapitányság területén a közlekedési balesetek többsége a község forgalmában
meghatározó 71-es számú főútvonalon, és lakott területen kívül következik be. A
bűncselekményekkel ellentétben legfőképp a téli időszakban történnek balesetek, amelyeknek
fő oka a sebesség, a követési távolság nem megfelelő megválasztása, a figyelmetlenség
valamint nem az út és látási viszonyoknak megfelelő vezetés.
A településen kapitányságunk már nem alkalmazta a sebességellenőrző berendezést, de 2019től ismét be kívánjuk vezetni a rendszeres sebességellenőrzést a település belterületén.
Rendszeres volt viszont a települést megelőző autóspihenőnél a közlekedők totális ellenőrzés
alá vonása, a gyakorlaton az idei évben sem kívánunk változtatni.

III. Igazgatásrendészeti tevékenység
A községben 2 személy rendelkezik fegyvertartási engedéllyel, a tartási körülmények éves
ellenőrzése során hiányosság nem került megállapításra.
A kisebb fokú jogsértő cselekmények, a szabálysértések elkövetőinek kézre kerítését is
kiemelt feladatként kezeltük. A közrend elleni vagy a közlekedési szabálysértések
elkövetésére jellemző, hogy azokat leginkább a településre nyaralni, szórakozni érkező
személyek követik el. Minden állampolgári bejelentésre reagáltunk és saját észlelés esetén is
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feljelentéssel, helyszíni bírsággal vagy figyelmeztetéssel éltünk. Tulajdon elleni szabálysértés
elkövetéséről nem szereztünk tudomást a vizsgált időszakban.
IV. A körzeti megbízott tevékenysége
A végzett tevékenység tekintetében figyelemmel kísértem a településen az elkövetett
bűncselekményeket, azok elkövetési helyszíneit, az elkövetőket, az elkövetett
bűncselekmények elkövetési módszereit.
A bűnügyi osztállyal, a szomszédos települések körzeti megbízottjaival folyamatosan tartjuk a
kapcsolatot a bűncselekmények megelőzése, felderítése érdekében. Folyamatos a kapcsolat a
vadászokkal, erdészekkel is, közös szolgálat ellátásra is törekszünk.
A fogadóóra minden hónap harmadik hetének szerdáján került megtartásra, 09:00 – 10:00 óra
között. A szolgálat ellátása során rendszeres ellenőrzésre kerülnek a veszélyeztetett
objektumok, vasútállomás és a vendéglátó egységek, pincék, továbbá a területen működő
mozgó postai szolgálat.
A helyi önkormányzattal a rendőrség kapcsolatát jónak értékelném, kölcsönösen megadtuk
egymás számára a szükséges információkat. A község kirendeltség vezetője, és a hivatal
alkalmazottai is több esetben nyújtottak segítséget munkámhoz.
V. Bűnmegelőzés
A lakosság szubjektív biztonságérzetét növelő országos program keretében több feladatot
hajtottunk végre. Ennek keretében a településre közbiztonsági tervet készítettünk, majd
minden évben közbiztonsági konzultációs fórumot tartunk, ahol a településen felmerülő
közbiztonsági problémákat beszéljük át a megjelentekkel.
Kapitányságunk illetékességi területén működő összes iskolában Iskolarendőre Program
működik ennek keretében bűn- és baleset megelőzési előadásokat tartottunk. Jómagam is
iskolarendőr vagyok. 2018. évben a Szuper bringa program keretében az (általános
iskolákban) felmérésre kerültek a gyermekek kerékpárjai a megfelelő kerékpárokat matricával
láttuk el, míg a nem megfelelő állapot esetén adatlap kitöltése történt.
A kiskorúak védelmével kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtása, továbbá a gyermekek
védelméről szóló törvényben meghatározott jelzőrendszer érvényesülése érdekében
együttműködtünk a Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti
Szolgálatával, valamint az iskolák ifjúság védelmi referenseivel.
A lakossággal való kapcsolatot az úgynevezett diffúziós intézkedés által meghatározottak
alapján is igyekszünk napi élő kapcsolatokká alakítani. Főleg az idősebb veszélyeztetettebb
korosztályt keressük meg. Több figyelmet fordítunk biztonságérzetük fenntartására,
javítására. Az idősek sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzése érdekében velük
közvetlenebb kapcsolatot hoztunk létre, részükre bűnmegelőzési tanácsokat adtunk
megelőzési szórólapok formájában.
A közbiztonság erősítése, a bűnmegelőzés hatékonyságának növelése érdekében a
társadalmi (lakóközösségi) bűnmegelőzés kialakítására és bővítése kiemelt feladat. Ezen
feladat közül pedig kiemelkedik a polgárőrség szerepe. Mindenképp szükséges önvédelmi
célú, önszerveződés keretében létrehozott szervezet működtetése, amely hozzájárulhat a
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lakosság szubjektív biztonságérzetének a növeléséhez. A rendőrség támogatja és segíti az
ilyen civil szerveződéseket, hisz komoly segítséget jelent a település közbiztonságának a
megóvásában az ilyen együttműködés. Nagyobb taglétszám esetén alkalmas lenne a lakosság
összekovácsolására, összetartására, mint tapasztalható ez más községben is, a jól működő
polgárőr szervezeteknél.
Az Aszófő községben működő Polgárőr Egyesület nagy segítséget nyújt a munkánkban
többek között a helyi rendezvények lebonyolításában, biztosításuk megszervezésében.
Munkájukat ezúton is szeretném, megköszönni.

VI. Együttműködés más szervekkel:
A rendőrség együttműködését alapvetően a rendőrségi törvény, a belső utasítások és a
különböző szervezetekkel és intézményekkel megkötött együttműködési megállapodások
szabályozzák. Ennek megfelelően az egyik legfontosabb együttműködő partner az
önkormányzat, mellyel a kapcsolat megítélésem szerint kiemelkedő.
A területünk erdős, hegyvidéki jellegéből adódóan folyamatos kapcsolatot tartunk fenn az itt
működő erdészetekkel és vadásztársaságokkal a vad és falopások megelőzése és felderítése
érdekében. A körzeti megbízott csoport tevékenysége, során folyamatosan végzi a közös
szolgálatokat és ellátja a társasvadászatok ellenőrzését. A rendszeres információ csere,
valamint a közös szolgálatok révén elkerülhetők illetve csökkenthetőek a fenti társaságokat
érintő jogsértő cselekmények
A bűncselekmények megelőzése érdekében igyekszem szorosabbá tenni a kapcsolatot és az
együttműködést a település területén található vállalkozók, s egyéb létesítmények felelős
szerveivel, képviselővel. A kapcsolattartás és a kölcsönös tájékoztatás segítséget nyújt a
bűncselekmények, valamint az egyéb jogsértő cselekmények megelőzéséhez,
kiküszöböléséhez.
A rendőrség másik stratégiai szövetségese és együttműködő partnere a polgárőrség. A
polgárőrség és a rendőrség együttműködése napi szintűnek mondható. Ezen közös szolgálatok
nagyban hozzájárulnak a közrend, közbiztonság fenntartásához, megszilárdításához.
VII. Összegzés - Fő feladatok
A község fejlődése, turisztikai szezonban a vendégek számának növekedése miatt a jövő évi
tevékenységünk fő célja továbbra is a közbiztonság és a közterület rendjének fenntartása,
javítása, a balesetek, bűncselekmények számának további csökkentése, az Aszófői lakosok és
a hozzánk pihenni, nyaralni érkezők szubjektív biztonságérzetének javítása.
A szolgálat ellátásának szervezésénél figyelembe vettük a közterületi jelenlétre vonatkozó
jogos igényt figyelembe vesszük a területen elkövetésre kerülő bűncselekményeket, ezek
jellemzőit.
A bűncselekmények megelőzésének, megakadályozásának érdekében a beszerzett
információk alapján törekszünk az elkövetések szempontjából jelentős időszakban a szolgálat
idejének növelésére. A szolgálatok ellátása során figyelmet fordítunk a községet körülvevő
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erdők és egyéb külterületek fokozottabb ellenőrzésére is, a természet megóvása és az illegális
szemétlerakás megakadályozása érdekében.
A közlekedésbiztonsági helyzetet folyamatosan figyelemmel kísérjük, a baleseti veszélyt rejtő
szabálysértéseket elkövető személyek kiszűrése érdekében.
Úgy gondolom, hogy ezeknek a feladatoknak és végrehajtásuknak is fontos szerepe lehet
abban, hogy a közbiztonság helyzete 2019-ban megszokott szintet elérje, vagy javuljon 2018hoz képest.
Az azonnali intézkedést érdemlő esetekben /bűncselekmény elkövetése esetén, gyanús
személyek megjelenésekor/ a 112-es és a 107-es hívószámon elérve a rendőrkapitányság
járőrszolgálata igen rövid időn belül segítséget tud nyújtani. Természetesen amennyiben
szolgálatban vagyok, de szolgálaton kívül is a leggyorsabban igyekszem eleget tenni a
segélykérésnek.
Tisztelt Képviselő Testület!
A jelenlegi helyzetet figyelembe véve úgy gondolom, hogy a közbiztonság helyzete jónak
mondható. A szolgálat ellátása során jó kapcsolatot alakítottunk ki az önkormányzattal,
lakossággal, melyet szeretnék továbbra is ezen a színvonalon tartani, ápolni.
Kérem a jelenlevőket, hogy a rendőrséget és a községet érintő problémákkal és
észrevételekkel keressenek meg engem, vagy parancsnokaimat. 2018-ben egy alkalommal
tartunk konzultációs fórumot, ahol jelezhetik a problémákat.
Ezt azért tartom fontosnak, mert egy község életét akkor tudjuk biztonságosabbá,
eredményesebbé és még élhetőbbé tenni, ha pontosan ismerjük a helyi közbiztonsági
viszonyokat, azok pozitív és negatív vonásait és így az ismeretek tükrében lehetőségünk
nyílik a felmerülő problémák gyors és hatékony megoldására.
Remélhetőleg erőfeszítéseink hozzájárulnak, hogy a lakosság biztonságérzete megmaradjon, a
jogsértések száma csökkenjen.
Beszámolóm befejezéseként még egyszer szeretném megköszönni Önöknek az eddigi
munkához nyújtott segítségüket, támogatásukat.
Kérem Önöket - amennyiben egyetértenek vele - fogadják el a beszámolót!
Balatonfüred, 2018. november 15.
Hetesi András r. ftörm. sk.
körzeti megbízott
Olvastam:
Karli Imre r. őrgy. sk.
alosztályvezető
Egyetértek:
Vancsura Miklós r. őrgy. sk.
Osztályvezető

