
 
 AJKAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 

 

Cím: 8400 Ajka Rákóczi u. 1 Ajka Pf. 61 

Telefon: 88/500/980/40-23; Fax: 40-84 

e-mail: szoboszlait@veszprem.police.hu  
 

 

 

 

Ügyszám: 19060/2214/2018. ált.     Tárgy: önkormányzati beszámoló  

  Ügyintéző: Loránd György r.alezr. 

  Tel: 40-15 

  E-mail: lorandg@veszprem.police.hu 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Az Ajkai Rendőrkapitányság beszámolója 

 

 

Nyirád község 2017. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről és azzal kapcsolatos feladatokról 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Nyirád község képviselő-testületének felkérésére a közrend- és a közbiztonság helyzetét a 

Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. Tv. 8.§. /4/ bekezdés figyelembevételével az alábbiak 

szerint értékelem: 

 

A közbiztonság védelme a rendőrség alapfeladata. A helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény értelmében a helyi közszolgáltatások körében a közbiztonság helyi 

feladatairól történő gondoskodás az önkormányzat egyik kiemelt feladata. Ennek alapján a 

Rendőrség és az Önkormányzat együttműködése nyilvánvaló a közbiztonság megteremtésének és 

fenntartásának érdekében. 

 

2015-ben fontos változás állt be az Önkormányzat és a Rendőrség viszonyában. Július 1-től 

immár az Ajkai Járás és az Ajkai Rendőrkapitányság illetékességi területének összehangolása 

teljes mértékben megtörtént, így az illetékes helyi rendőri szerv ettől az időponttól fogva az ajkai 

lett.  

Hasonlóan jogelődünkhöz, az illetékesség változását követően is fontos feladatunknak tekintettük 

községük közbiztonságának szinten tartását és javítását, egyúttal munkánk megismertetését a 

lakóközösséggel. 

 

I. A terület leírása: 

 

Nyirád község az Ajkai Rendőrkapitányság Rendészeti Osztályának illetékességi területéhez 

tartozik, Deáki pusztával együtt, ahol két család él.  

Területének nagysága 61,36 km2, lakossága 1967 fő. A lakosság összetételét főként középkorú és 

idős személyek alkotják. A gyermekek a helyben található óvodába illetve általános iskolába és a 

szomszédos településeken városokban található iskolákba járnak.  

A település megközelítését lehetővé tevő utak a 7317 és a 7321-es számúak. Bűnügyileg a 

kevésbé fertőzött települések közé sorolható.  

A lakosság körében nincs jelentős munkanélküliség, az összetétel megoszlik a fiatal-, közép-, és 

idősebb korosztály között.  

2015. július 1-től községük körzeti megbízottja Korcsmáros György r. ftőrm. úr. Az eltelt közel 

három év alatt folyamatosan dolgoztunk azon, hogy kollégánk személy- és helyismerete 

bővüljön, területére minél többet kijusson és a polgárok mind őt, mind pedig kapitányságunkat 

megismerjék. 

II. A település bűnügyi helyzete 

 

Nyirád nem tartozik a bűnügyileg fertőzött települések közé. Sorozatjellegű jogértések nem 

történtek és történnek, az alkalmi és indulati bűnelkövetés a domináns  

 

A bűncselekmények alakulását és az Ajkai Rendőrkapitányság összes bejelentett 

cselekményeihez való viszonyát az 1. sz. melléklet táblázatának adatai mutatják. 

 

A számadatokat megvizsgálva megállapítható, hogy a községben a bűncselekmények száma 

alacsony, a vagyon elleni bűncselekményeké pedig viszonylagos állandóságot mutat. Az összes 

elkövetés száma kissé csökkent (20-ról 14-re). Több esetben kellet intézkednünk már az 

elkövetéskor ismert tettesekkel szemben. Kábítószer használat miatt 2017-ben nem kellett 

intézkedéseket kezdeményeznünk.   
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1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása: 

1.1. Az egyes bűncselekmények számszerű alakulása Nyirádon 

 2014-ben: 

Személy elleni bűncselekmény 1 darab történt. 

Közlekedési bűncselekmény 3 darab történt. 

Közrend elleni bűncselekmény 3 darab történt. 

Vagyon elleni bűncselekmény 12 darab történt. 

 

2015-ben: 

Személy elleni bűncselekmény 3 darab történt. 

Közlekedési bűncselekmény nem történt. 

Közrend elleni bűncselekmény 1 darab történt. 

Vagyon elleni bűncselekmény 7 darab történt. 

 

2016-ban 

Személy elleni bűncselekmény: 5 (3 zaklatás, 1 súlyos testi sértés, 1 segítségnyújtás elmulasztása)  

Közlekedési bűncselekmény: 3 esetben  

Közrend elleni bűncselekmény: 5 (2 garázdaság, 2 kábítószerrel összefüggő cselekmény, 1 egyéb)  

Vagyon elleni bűncselekmény: 5 (4 lopás, 1 jogtalan elsajátítás)  

Házasság, család elleni bcs.: 2 (mindkétszer kiskorú veszélyeztetése) 

 

2017-ban 

Személy elleni bűncselekmény: 4 (1 zaklatás, 1 súlyos testi sértés, 1 könnyű testi sértés, 1 

foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés) 

Közlekedési bűncselekmény: nem történt 

Közrend elleni bűncselekmény: 3 (1 visszaélés lőfegyverrel, 1 garázdaság, 1 egyéb jellegű 

cselekmény)  

Vagyon elleni bűncselekmény: 7 (6 lopás, 1 sikkasztás)  

 

1.2. Kiemelt bűncselekmények számának alakulása: 

 

Nyirád településen kiemelt bűncselekmény sem 2017-ben, sem az azt megelőző 5 évben nem 

történt.  

 

1.3. Bűnmegelőzési tevékenység: 

 

A bűncselekmények megelőzése érdekében írásos, többnyelvű szórólapot osztottunk szét. 2016-

ban a falunapon tartottunk rendőrségi bemutatót. 

 

2. Tulajdon elleni szabálysértések: 

 

A településen a 2014-es évben 4 darab Tulajdon elleni szabálysértés történt, melyből 2 lopás, 1 

sikkasztás illetve 1 rongálás.  

2015-ben szintén 4 szabálysértésben vizsgálódtunk. 2 lopás, 1 rongálás és egy internetes csalás 

miatt jártunk el. 

2016-ban 5 szabálysértés esetében folytattunk előkészítő eljárást. Ebből 3 alkalommal lopás, 1 

alkalommal jogtalan elsajátítás, míg 1 esetben internetes csalás miatt. 

2017-ben 3 szabálysértés esetében folytattunk előkészítő eljárást. Ebből 1 alkalommal 

garázdaság, lopás, 1 alkalommal jogtalan elsajátítás, míg 1 esetben internetes csalás miatt. 
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3. Közlekedésbiztonsági helyzet: 

 

Helyi és országos viszonylatban is megállapítható, hogy a feljelentések tükrében a 

szabálysértések többségét a közlekedési szabálysértések teszik ki. Ezen belül a kisebb fokú 

szabálysértések fogalomkörébe tartozó jogsértések, valamint a megengedett sebesség túllépése.  

Nyirádon (beleértve a település közigazgatási határait) 2017-ben 1 súlyos, 2 pedig könnyű 

sérüléssel járó közlekedési baleset történt. Ezen kívül 11 esetben volt sérüléssel nem járó baleset.  

 

4. Illegális migráció:  

 

Nyirád község területén az ellenőrzések során a 2015. év óta illegális migráns személyekkel 

intézkedésekre nem került sor. 

 

III. 

A közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos feladatok. 

 

1. Közterületi jelenlét mértéke: 

 

Nyirád településen legalább 3-4 naponta rendőri erő jelenik meg.  Amennyiben lehetséges, ez a 

rendőri erő elsődlegesen a körzeti megbízottat jelenti.  

 

Megítélésünk szerint a település lakosaival, a község elöljáróival és intézményvezetőivel 

megfelelő partneri viszonyt tudtunk kialakítani. 

 

A település polgárőrségét, annak szervezettségét és elhivatottságát kapitányságunk példaként 

tudja a többi szervezet elé állítani. A körzeti megbízottat a falu lakossága elfogadta, a viszonyuk 

színvonalának fenntartásán és javításán kapitányságunk folyamatosan dolgozik. 

 

2. Igazgatásrendészeti tevékenység 

 

A községben 9 személy rendelkezik fegyvertartási engedéllyel. A személyek ellenőrzése 

folyamatos, az ellenőrzések során hiányosságot nem tártunk fel.  

Vagyonvédelmi tevékenységet a község illetékességi területén nem végeznek.  

 

3. Közlekedésrendészeti tevékenység 

 

A Rendészeti Osztály munkatársai közlekedési és sebességellenőrzést egyaránt végeznek a 

településen. A sebességellenőrzéseket demonstratívan (rendőri jelleggel ellátott gépkocsival) 

hajtjuk végre, elsődleges célként a megelőzést tartva szem előtt. 

 

4. Az ország egész területét érintő, a migráció elleni hatékony fellépést elősegítő, 24 órás 

közterületi jelenlétet biztosító program végrehajtásának tapasztalatai: 

 

A fenti program végrehajtása során a települést a rendelkezésre álló szabálysértési és bűnügyi 

adatok alapján eleinte naponta visszatérően, majd a 2015-ös év harmadik negyedévében már 3-4 

naponta ellenőriztük. Általánosságban elmondható, hogy Nyirád polgárai biztonságban érzik 

magukat, kirívó közbiztonsági deficitet 2017-ben sem jeleztek irányunkba. 

 

5. Katasztrófa illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott rendőri feladatok: 

 

Nyirád község területén olyan ipari vagy más létesítmény nincs, amely működése vagy annak 

üzemzavara közvetlenül veszélyeztetné a lakosságot. 
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6. Bűn- és baleset-megelőzés: 

 

A településen az Iskola Rendőre programot 2017-ban végrehajtottuk.   

 

7. Együttműködés: 

 

A helyi önkormányzattal, annak vezetőivel kapcsolatunkat jónak és előremutatónak ítélem. Mind 

2016-ban, mind pedig 2017-ben az RTV-ben szabályozottaknak megfelelően 

kapcsolattartásainkra a rendszeresség volt jellemző. Igyekeztünk és igyekszünk a település 

lakossága felé a szolgáltató rendőrség szellemiségét közvetíteni.   

 

IV. 

 

Összegzés, kitőzött feladatok a következő időszakra. 

 

A 2015. július 1-je óta eltelt időben az Ajkai Rendőrkaptányság – elsősorban körzeti 

megbízottján keresztül - megismertette magát Nyirád lakosaival és a település vezetőivel. Még 

mindig a közös munkánk elején járunk, de úgy gondolom, hogy az irányokat és a prioritásokat 

együtt tűztük ki és kíséreljük meg elérni. Megfelelő munkát végeztünk tavaly, de célként tűzöm 

ki, hogy rendőri szempontból az elért eredmények községükben nem romolhatnak. Az 

állampolgárok biztonságérzetét fenn kell tartanunk vagy javítanunk kell! 

Úgy vélem, már elértük, egyúttal pedig meg is kell tartanunk azt a szintet, hogy az Ajkai 

Rendőrkapitányságról és állományáról községük minden polgára tudja, hogy nem ellenük és 

miattuk, hanem velük és értük látja el szolgálatát! 

 

Tisztelt Képviselő Testület! 

 

A jelenlegi helyzetet figyelembe véve úgy gondolom, hogy a település közbiztonsága jónak 

mondható. 

 

Tájékoztatóm befejezéseként a Rendőrkapitányság vezetése nevében szeretném megköszönni 

Önöknek az eddigi munkánkhoz nyújtott segítséget, támogatást, amelyre a 2018-as évben is 

számítunk. 

 

Kérem Önöket, hogy véleményezzék az itt leírtakat, véleményükkel, javaslataikkal járuljanak 

hozzá ahhoz, hogy munkánkat továbbra is az Önök érdekében, az Önök által is elvárt színvonalon 

végezhessük! 

 

Ajka, 2018. május 25. 

 

Szoboszlai Tibor r. alezredes  

rendőrkapitány  
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1. sz. melléklet.   

 

Ismertté vált bűncselekmények alakulása Nyirád község közigazgatási területén – 2010-2016. 

évben 

 

Megnevezés 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Személy elleni 

bűncselekmény 

5 1 1 4 1 3 5 4 

Közlekedési 

bűncselekmény 

2 0 0 3 3 0 3 0 

Közrend elleni 

bűncselekmény 

4 5 2 0 3 1 5 3 

Vagyon elleni 

bűncselekmény 

18 16 18 12 12 7 5 7 

A házasság, 

család, ifjúság és 

a nemi erkölcs 

elleni 

bűncselekmények 

3 3 2 1 1 0 2 0 

Gazdasági 

bűncselekmények 

2 0 0 0 0 0 0 0 

Összesen 35 25 23 20 19 11 20 14 
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