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Aldebrő település közrendjének, közbiztonságának alakulásáról szóló beszámolóm 

legutóbb 2011. évben szerepelt a Tisztelt Képviselőtestület előtt.  

 

A beszámoló óta eltelt időszak legfontosabb célkitűzése továbbra is a közbiztonság 

fenntartása, az állampolgárok nyugalmának megőrzése, a bűncselekmények számának 

csökkentése, ezáltal a lakosság biztonságérzetének javítása volt. 

 

I. ALDEBRŐ KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE 

 
1.Bűnügyi helyzet bemutatása: 

 

1.1 A regisztrált bűncselekmények számának alakulása 

 

A beszámolómban szemléltetett bűnügyi adatok az Egységes Nyomozó Hatósági és 

Ügyészségi Bűnügyi Statisztikai (ENYÜBS) adatbázisból származnak, mely tanúsága szerint 

2013. évben a regisztrált bűncselekmények száma az előző évi adatokhoz viszonyítva 17-ről 

29-re változott.  

 

Az említett ENYÜBS adatok a 2013. évben befejezett, rendőri eljárásban regisztrált elkövetés 

helye szerinti bűncselekményi adatok. Ezek minősülnek hiteles adatoknak. 

Az adatoknak az értelmezésénél tehát szem előtt kell tartanunk, hogy ezek nem a 2013. évben 

elkövetett bűncselekmények, hanem az ebben az évben lezárt rendőri eljárásokban regisztrált 

események, melyek korábbi évi jogsértő cselekményeket is tartalmaznak. 

 

A Füzesabonyi Rendőrkapitányság illetékességi területén 2013. évben regisztrált 

bűncselekményeknek a töredékét teszik ki az Aldebrőn elkövetett bűncselekmények, azaz 

1361 darab bűncselekményből 29 darab bűncselekmény történt Aldebrőn.  

 

A számszaki bemutatást a beszámolóm 1. sz. melléklete tartalmazza, míg a dinamika 

bemutatását az alábbi grafikonon tüntettem fel.  
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A regisztrált bűncselekmények öt éves dinamikáját vizsgálva megállapítható, hogy 2009. és 

2010. évek között emelkedett, 2011. évben csökkent, majd ismét emelkedést produkált a 

regisztrált bűncselekmények száma. 
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A korábbi évek adatainak tükrében prognosztizálható volt, hogy a településen döntően a 

vagyon elleni bűncselekmények elkövetése határozza meg az elkövetett összes 

bűncselekmény számát, mivel e bűncselekmény csoport évtizedek óta dominálóan hat az 

ismerté vált jogsértéseken belül. Ezt támasztja alá a lopások számának alakulása is, amely 

2012. évről 2013. évre 5-ről 9-re változott.   

Ehhez hozzáadódott még az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét jelentősen befolyásoló, 

közterületen elkövetett bűncselekmények száma, amely 4-ről 10-re változott.   

 

A bűncselekmények elkövetésének helyét és idejét folyamatosan értékeltük, elemeztük és a 

napi szolgálat szervezése kapcsán azokra a részekre, utcákra összpontosítottuk erőinket ahol a 

leggyakrabban fordultak elő jogsértések, illetve ahol potenciálisan veszélyeztetett lakosok 

élnek.  

 

1.2 A regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya 

 

Kapitányságunk területén az országos és a megyei adatokkal ellentétben változott a 100 ezer 

lakosra jutó bűncselekmények száma, amit a megyei és az országos adatokkal együtt az 1. sz. 

mellékletben tüntettem fel.   

 

A KSH adatok szerint Aldebrőn a lakosok száma 2012 évről 2013 évre 3 fővel nőtt azaz 713-

ról 716-ra emelkedett. Az elmúlt öt évben 100 ezer lakosra jutó regisztrált bűncselekmények 

összehasonlítását az alábbi grafikon szemlélteti.   
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A bűnügyi fertőzöttségre reagálva a nap 24 órájában állandó rendőri jelenlétet biztosítottunk: 

 

 gépkocsizó- illetve gyalogos járőrszolgálatban,  

 bűnügyi nyomozói portyaszolgálatban,  

 polgárőrökkel közös szolgálatban,  

 illetve a Készenléti Rendőrség munkatársainak napi szolgálatával. 
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1.3. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények számának alakulása 

 

A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények száma 2012. évhez viszonyítva 4-ről 

10-re változott. Az elmúlt öt esztendő adatait összehasonlítva, jóval árnyaltabb a helyzet. A 

2011-es esztendő adatai az elmúlt öt év legalacsonyabb regisztrált közterületi 

bűncselekményeit dolgoztuk fel. Ehhez viszonyítva valóban magasnak tűnik a 2013-ban 

befejezett szám.  

 

A közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozás eredményessége a megemelkedett 

bűncselekményi szám mellett, mintegy 6 %-kal, 39,2 %-ról 33,2 %-ra változott a Füzesabonyi 

Rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozó össz települések vonatkozásában.   

        

A számszaki adatokat az 1. sz. melléklet, míg az elmúlt öt esztendő dinamikáját a következő 

grafikonon szemléltettem. 

 

 
 

Aldebrőre leginkább jellemző bűncselekmények a lopások és a testi sértések. E 

bűncselekmények 2013 évben 2012 évhez képest változást mutatnak, mégpedig: 

 lopások 5-ről 9-re, amely 80,0 %-os változás 

 testi sértés 2-ről 3-ra, amely 50,0 %-os változás az előző évhez képest. 

 

Pozitívumként értékelendő, hiszen jelentős csökkenést mutat a település területén 

elkövetett rongálások és zsarolások száma, hiszen 2013. évben a településen az előző 

évhez képest nem fordultak elő ilyen jellegű bűncselekmények. 

 

1.4 Kiemelt bűncselekmények számának alakulása: 

 

A kiemelt bűncselekmények közül 2012. évben 9 eseménnyel kapcsolatos nyomozást 

fejeztünk be, míg 2013. évben 15 eljárást. Mutatja a két szám hogy 66,7 % -al módosult a 

regisztrált kiemelt bűncselekmények száma.  

A kiemelt bűncselekmények körébe tartoznak szintén azok a bűncselekmények, amik 

meghatározzák a bűnüldözői munka irányát: lopások, testi sértések, garázdaságok.  
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A kiemelt bűncselekmények csoportjába tartozó jogsértéseket az 1. számú mellékletben 

tüntettem fel, mely adatok alapján a következők állapíthatók meg: 

 

Meghatározó módon a lopások száma változott 2012. évhez képest. Ennek okai elsősorban 

abban keresendők, hogy adataink szerint Aldebrőn – mint a környező többi településen is - 

egyre nő az üresen álló, magára hagyott ingatlanok száma, melyek védelmére a tulajdonosok 

nem fordítanak energiát. Az elkövetők elsősorban az ilyen ingatlanokat térképezik fel, majd 

itt követik el a bűncselekményeket. 

A lopások döntő többsége kertes családi házak udvarán, nyitott mellépületekben, nem teljesen 

körbekerített telkeken történt, ahol a tulajdonos nem látta szükségét az eltulajdonított tárgyak 

zárt helyen történő tárolásának, pedig több fórumon és sajtóorgánumban is felhívtuk a 

lakosok figyelmét, hogy fordítsanak figyelmet értékeikre.  

Az eltulajdonított tárgyak többsége fém vagy színesfém, amit az elkövető gyorsan alacsony 

kockázattal tud értékesíteni. 

 

2. A bűnüldöző munka értékelése 

 

2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása 
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A nyomozás eredményességi mutatónk a nehézségek ellenére az előző évihez képest 

jelentősen nem változott a Füzesabonyi Rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozó 

települések vonatkozásában (2012-ben 26,7%, 2013-ban: 25,1%). 

 

Itt kell megemlítenem, hogy a megemelkedett ügyfeldolgozás a korábbiaknál lényegesen 

nagyobb terhet rótt a bűnügyi állományra. A bázisévhez képest 20 %-al több ügyet sikerült 

eredményesen befejeznünk, azonban a bíróság elé állítások száma 33 ról 29-re változott.  

 

Pozitívum, hogy 2013. évben Aldebrőn nem történt nagy tárgyi súlyú említésre méltó 

bűncselekmény. 

 

A nyomozások eredményessége érdekében tett intézkedések: 

 

 Az Országos Rendőrfőkapitány Úr intézkedési terve alapján a Heves Megyei Rendőr-

főkapitányság Vezetője Heves megye közbiztonságának és közrendjének további 

erősítését elősegítő bűnügyi és rendészeti intézkedések egységes megtételére 

Intézkedési Tervet adott ki. A tervben olyan konkrét feladatok kerültek 

meghatározásra mind a bűnügyi és rendészeti területre melyek az egyes települések 

közbiztonságának és közrendjének fokozott védelmét szolgálják. 

 Az ORFK vezetőjének Intézkedési Tervében foglaltaknak megfelelően a 19 megyei 

Rendőr-főkapitányság illetékességi területén található települések rendőri jelenléttel 

történő közbiztonsági megerősítésére került sor.  

 Összehangoljuk a kapitányság és a polgárőr szervezetek szolgálatellátását annak 

érdekében, hogy a fokozott ellenőrzések időszakán túl is biztosított legyen a polgárőri 

jelenlét településen.   

 A Heves Megyei RFK vezetőjének Bűnügyi Helyettese intézkedést adott ki a 

„Lakásbetörésekkel szembeni hatékony rendőri fellépés érdekében Heves 

megyében”címmel mely mind a megelőzéssel, mind a felderítéssel kapcsolatos 

feladatokat határoz meg annak érdekében, hogy a lakásbetörések bűncselekmények 

elkövetését visszaszorítsuk valamint az elkövetett cselekmények nyomozásának 

eredményességét növeljük.  

 

 

2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi  

mutatója: 

 

Az előző évhez képest az eredményes nyomozások száma 6 %-al elmarad az előző évben 

eredményesen befejezett nyomozások számához képest. 
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Fenti táblázat a közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozáseredményességi 

mutatójának dinamikáját szemlélteti. 

 

2.3. Kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója: 

 

Sikerült előbbre lépnünk az orgazdaság, a testi sértés és az önbíráskodás 

bűncselekmények tekintetében, hiszen a számunkra kitűzött elvárt nyomozás 

eredményességi mutatót sikerült túlteljesítenünk. 

Az adatok tükrében megállapítható, hogy a bázisévhez képest nem sikerült teljes egészében 

teljesítenünk a garázdaság, a lopás (ezen belül a lakásbetörés), a rablás és rongálás elvárt 

nyomozás eredményességi mutatóját. 

Megjegyezni kívánom, hogy az eredményesség szempontjából döntő jelentősége van annak, 

hogy egy adott ügyben milyen bizonyítékokat sikerül felkutatnunk és a bizonyítási eszközök 

mennyire segítik munkánkat. Különösen garázdaság bűncselekmény nyomozása során 

nehézkes a minden kétséget kizáró bizonyítékok beszerzése, hiszen e bűncselekmények 

elkövetőinél és sok esetben a tanúknál is alkoholos befolyásoltság a jellemző.  

 

A beszámolóm 2. számú mellékletében tüntettem fel az egyes kiemelt bűncselekmények 

nyomozása során elért eredményességet 2012. és a 2013. évek eredményeinek 

összehasonlításával az illetékességi terület vonatkozásában. 

 

3. A tulajdon elleni szabálysértések adatai, tapasztalatok: 

 

A 2012. április 15-én hatályba lépett 2012. évi II. törvény – a szabálysértésekről, a 

szabálysértési eljárásokról és a szabálysértési nyilvántartás rendszerről, amely alapjaiban 

változtatta meg a szabálysértési munkánkat. 

A jogszabályi változások miatt lehetőség nyílt arra, hogy a tulajdon elleni szabálysértések – 

pl. lopás, rongálás – elkövetőit gyorsított bírósági eljárás mellett őrizetbe vegyük, illetve a 

lopások elkövetőivel szemben helyszíni bírságot szabjunk ki. 

A szabálysértések felderítésében és tettenérésében hozzájárult a lakosság ébersége és 

együttműködése, melyet a továbbiakban szeretnénk még szorosabban és szélesebb körben 

igénybe venni a hatékonyabb felderítés és megelőzés érdekében. 

Célunk az elkövetkezendő időszakban a fenti cselekmények visszaszorítása, megszüntetése, 

mellyel kapcsolatban kérjük a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a lehetőségeihez mérten a 
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rendelkezésére álló segítséget részünkre - bevonva a Polgárőrséget is -, biztosítani 

szíveskedjen.   

Aldebrőn 2 esetben indult tulajdon elleni szabálysértési eljárás 2013. évben. 

 

Az elkövetők felderítése terén 2013 évben jó eredményt sikerült elérni. A Heves Megyei 

Rendőr-főkapitányság illetékességi területéhez tartozó rendőrkapitányságok közül a második 

legjobb eredményt produkáltuk. Elmondható, hogy a tulajdon elleni szabálysértések döntően 

un. bolti lopások voltak gyakran jelentenek be kerékpár és telefonlopást is az állampolgárok. 

Ezek visszaszorítására –amennyiben a törvényi feltételek fennállnak - a gyorsított eljárást 

alkalmazzuk, az elkövető őrizetbe vétele mellett.  

A Füzesabonyi Rendőrkapitányság vonatkozásában 2013. évben 20,75 % volt a felderítési 

mutató az egyéb tulajdon elleni szabálysértési ügyekben. Tulajdon elleni szabálysértések 

esetében - amennyiben a jogszabályi feltételek fennálltak - éltünk az őrizetbe vétel 

lehetőségével minden esetben, továbbá nagy hangsúlyt fektettünk az időskorú sértettek 

sérelmére elkövetett szabálysértések elkövetőinek felderítésére is. A szabálysértési őrizet 

mellett alkalmazott bíróság elé állítások száma 11 esetben valósult meg 2013. évben a 

Füzesabonyi Rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozó települések vonatkozásában. 

 

4. A közlekedésbiztonsági helyzet: 

 

Aldebrő közútjain az elmúlt öt évben összesen 4 darab közúti közlekedési baleset történt.  

Megállapítható, hogy a legkevesebb baleset 2009-ben és 2012-ben történt (0), míg a legtöbb 

2013-ban (2 anyagi káros). 

 

A balesetek kimenetel szerinti megoszlását tekintve megállapítható, hogy halálos sérüléssel 

járó tragédia nem volt a vizsgált időszakban.  

 

1 súlyos sérüléssel járó közúti közlekedési balesetet regisztráltunk a településen 2010-ben.  

 

A könnyű sérüléssel végződő balesetek száma 2009 - 2013 évben nem volt.  

 

A balesetek elemzése során nem szabad figyelmen kívül hagyni az anyagi káros baleseteket 

sem. Természetesen jelen beszámolóban csak arról tudom szám szerint tájékoztatni önöket, 

amely a rendőrség tudomására jutott, amelyeknél kollégáink balesethelyszínelői feladatokat 

láttak el. A látencia ezen a téren igen magas, hiszen több olyan baleset is történik, amelynél 

nem kérnek rendőri intézkedést, ugyanis a helyszínen megegyeznek az érintett felek.  

 

A tudomásunkra jutott anyagi káros balesetek száma az elmúlt öt évben összesen 3 esetben 

volt. Ilyen jellegű eseményt 2009, 2010, és 2012 évben nem jelentettek be, míg 2011-ben 1, 

2013. évben pedig 2 esetet.  (2. sz. melléklet) 

 

A vizsgált időszakban az ittasan okozott balesetek száma minimális (évente 1-2 alkalom), 

ennek ellenére a látencia e téren is magas lehet. Ezt igazolják többek között az elmúlt öt évben 

az ittas járművezetés visszaszorítása érdekében tartott fokozott közúti ellenőrző szolgálataink 

eredményei is. 

 

A közlekedésbiztonsági helyzetet alapvetően befolyásolja a lakott területen belüli 

gyorshajtások száma. Tekintettel arra, hogy Aldebrőn nagy teherautó forgalom közlekedik így 

kiemelten fontos a sebességellenőrző tevékenység fokozása. A Füzesabonyi 

Rendőrkapitányság jelenleg nem rendelkezik sebességellenőrző berendezéssel, e szolgálati 



 

 

 

9 

feladatot a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály 

Forgalomellenőrző alosztály vette át tőlünk, és kiemelt hangsúlyt fektet a végrehajtására. 

 

Aldebrő közútjain igen jelentős a kerékpárosok jelenléte, amely ugyanakkor fokozott baleseti 

veszélyforrást is jelent. A kerékpárosok baleseteinek visszaszorítása, megelőzése a vizsgált 

időszakban komoly erőfeszítéseket igényelt. 

 

 

II. ALDEBRŐ KÖZBIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN TETT 

INTÉZKEDÉSEK 
 

1. Közterületi jelenlét mértéke: 

 

2013 évben – a már említettek szerint - fokozott rendőri jelenlétet biztosítottunk a településen, 

mellyel párhuzamosan közbiztonsági ellenőrző szolgálatot, Tispol közlekedési fokozott 

ellenőrzést, falopás elleni fokozott ellenőrzést, körözési fokozott ellenőrző szolgálatot 

hajtottunk végre.  

 

Az elmúlt öt év adatait tekintve az alábbi grafikon jól érzékelteti a közterületen töltött 

órák számának alakulását.   
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Fenti számadatok azt támasztják alá, hogy 2013-ban  

az Aldebrőn eltöltött órák száma minimálisan változott az előző évi adatokhoz viszonyítva, 

azonban ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy a településre nem volt megfelelő rendőri jelenlét 

biztosítva. 

 

 

Szolgálati órák száma 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 

Nappal 858 847 932 861 895 

Éjszaka 633 686 763 703 600 

Összesen 1491 1533 1695 1564 1495 
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Mint a fenti táblázat is mutatja a szolgálataink mintegy 30-45 %-át a bűncselekmények 

elkövetése szempontjából kedvező éjszakai időszakra terveztük. Az egyre nagyobb számú 

szolgálati feladat ellátása több nappali szolgálati időt vesz igénybe, de ennek ellenére 

igyekszünk legalábbis szinten tartani a közterületen töltött időt is. 

Az időszak során az összes szolgálati idő körülbelül 70 %-át töltöttük közterületen, a többi 

szolgálati időt az iratok feldolgozására, fogadóórák tartására, panaszfelvételre, kihallgatásokra, 

jelentések elkészítésére, valamint a rendőrkapitányságon történő ügyintézésre fordítottuk. 

Különböző, más településeken végrehajtott rendezvénybiztosításokon, fokozott ellenőrzéseken 

is részt vettünk.  A szolgálat szervezése a meghatározott szempontok alapján történik, melynek 

során figyelembe vesszük Tófalu aktuális bűnügyi és közbiztonsági helyzetét, a rendezvények 

időpontját és az egyéb szolgálati feladatok ellátásához szükséges határidőket. Törekszünk arra, 

hogy minél több órát töltsünk a közterületen, főleg a közbiztonsági, bűnügyi szempontból 

veszélyesebb éjszakai órákban. A szolgálati időnk jelentős részét a bűnügyileg fertőzöttebb 

részeken kell töltenünk. Feladatainkat egy Opel Astra gépkocsival látjuk el.  

 

 

2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata: 

 

A napi eligazítások során az aktuális közbiztonsági viszonyaihoz alkalmazkodva került sor a 

feladatok meghatározására. A folyamatos értékelő–elemző tevékenység eredményeként a 

település bűnügyi szempontból legveszélyeztetettebb területeinek rendőri lefedettségét helyeztük 

előtérbe. 

 

A szolgálati idő 50 %-ban gyalogosszolgálattal történő végrehajtása Aldebrőn belül a 

veszélyeztetett településrészeken, utcákban, az iskola környékén került sor. 

A végrehajtott személyes szabadságot korlátozó kényszerintézkedések valamint a kiemelt 

intézkedések adatait öt év távlatából a 3. sz. mellékletben foglaltam össze. 

 

A szolgálati idő hatékonyabb kihasználása és az eredményesség növelése érdekében havi 

rendszerességgel hajtottunk végre körözési fokozott ellenőrzéseket. 

 A jogszabályok adta lehetőségekkel élve a jogkövető magatartás elérése érdekében végrehajtott 

kiemelt intézkedéseket a 3. sz. melléklet 2. táblázata tartalmazza. 

 

Az adatok alapján megállapítható, hogy 2013-ban bázisévhez képest nőtt a büntető feljelentések, 

az előállítások, és az elővezetések száma. A szabálysértési feljelentések és helyszínbírságok 

számának csökkenését elsősorban az időközben bekövetkezett jogszabályváltozások okozták.  

 
3. A közbiztonság, közrend erősítését elősegítő bűnügyi és rendészeti intézkedések 

tapasztalatai: 

 
A települések a közbiztonsági és bűnügyi adatokra, a lakosság szubjektív biztonságérzetére, az ott 

lakók veszélyeztetettségére, a társadalmi együttélési szabályok betartására, a szabálysértési vagy 

büntetőeljárás hatálya alá nem tartozó egyéb jogsértésekre, az elmúlt időszakban bekövetkezett 

lakossági konfliktushelyzetekre vonatkozóan kerültek besorolásba.  

 

Az országosan elvégzett állampolgárok elégedettségi felmérése alapján megállapítható, hogy a 

lakosság közbiztonságát, szubjektív biztonságérzetét, életminőségét hátrányosan befolyásoló 

tényezőket főleg a vagyon elleni bűncselekmények (betöréses-, trükkös-, besurranásos-, alkalmi-, 
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bolti lopások, a gépjárművekkel kapcsolatos bűncselekmények, a rablás) a garázdaság, a testi 

sértés és a tulajdon elleni szabálysértések jelentik.  

 

Az elkövetéseket elősegítő okok:  

 

 az őrizetlenül hagyott ingatlanok 

 a lakóközösségek érdektelensége más - és saját javainak védelme iránt 

 a sértettek óvatlansága és idős korából adódó kiszolgáltatottsága 

 

A fenti ismérvek alapján Aldebrőn a szükséges intézkedések megtételére „a közbiztonság és a 

közrend további erősítését elősegítő bűnügyi és rendészeti intézkedések egységes megtételére” 

létrehozott intézkedési terv keretén belül kerül sor a visszatérő ellenőrzések végrehajtására. 

A meglévő folyamatos rendőri jelenléten túl havi két-három alkalommal fokozott ellenőrzést 

hajtottunk végre a település területén a bűnügyileg legfrekventáltabb időszakban és helyeken, 

melybe több esetben is bevontuk a polgárőröket.  

 
4. A rendezvénybiztosítások 

 
Aldebrő területén az elmúlt öt éves időszakot figyelembe véve a 3. sz. melléklet 3. 

táblázatában feltüntetettek szerint hajtottunk végre rendezvénybiztosításokat. 

 

A táblázat adatai alapján kijelenthető, hogy a 1989. évi III. számú törvény a Gyülekezés hatálya 

alá tartozó rendezvények száma éves szinten elenyésző, míg az egyéb (nemzeti-, állami 

ünnepségek, megemlékezések) egyéb szabadtéri kulturális rendezvények, mint például a búcsú, 

vagy a szüreti felvonulás biztosítása. Ezen rendezvények éves szinten általában 3-4 esetben 

kerül végrehajtásra. 

Fontos kiemelni, hogy mindegyik rendezvény eseménymentesen lezajlott. 

 

5. Rendkívüli veszélyhelyzettel kapcsolatos rendőri feladatok: 

 

A 2013.04.23-ára virradóra Tenk térségében bekövetkezett földrengés minimálisan éreztette 

hatását Füzesabony városban is, azonban sem ezzel kapcsolatban, sem más esemény kapcsán 

nem vált szükségessé rendkívüli veszélyhelyzettel kapcsolatos rendőri intézkedés. 

 

6. Körzeti megbízottak helyzete: 

 

A már ismertetett rendőri jelenléten túl 1 fő körzeti megbízotti státusz is rendszeresítésre került a 

településen, mely feltöltésre került.  

Fogadóóráikon a Káli KMB irodán rendelkezésre álltak az év folyamán, azonban tapasztalataink 

szerint szinte kivétel nélkül a lakosok a kapitányságvezetőt keresték fel fogadónapján 

problémáikkal.  

7. Bűnmegelőzési tevékenység: 

 

 A leghatékonyabb bűnmegelőzés a folyamatos rendőri közterületi jelenlét biztosítása.  

 

 A lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése érdekében bevezetésre került a 24 órás 

rendőri lefedettséget biztosító szolgálat.  

 

 2013. évben a Füzesabonyi Rendőrkapitányság illetékességi területén, családon belüli 

erőszak miatt 20 esetben folytattunk intézkedést, melynek során Aldebrőn eset nem 
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történt. Tapasztalataink szerint a családon belüli erőszak elsősorban a szülők italozó 

életmódjával összefüggő agresszivitás következménye, amelyet tovább erősítenek a 

sajátos szocializációs környezeti körülmények a szülők és gyermekek mentalitása. 

Családon belüli erőszak miatt a gyermekvédelmi szolgálat részére nem kellett jelzést 

adtunk. Ideiglenes távoltartás elrendelésére a településen nem került sor.  
 

Az Iskola Rendőre Programmal kapcsolatos tevékenységet a Rendészeti Osztály 

állományába tartozó 1 fő körzeti megbízott állományú kolléga hajtja végre a település  

iskolájában és óvodájában. A kapcsolattartó pedagógusokkal folyamatos a közös 

munkavégzés.  

 

 Az oktatási és nevelési intézményben osztályfőnöki órák és csoportfoglalkozási órák 

keretén belül baleset-, és bűnmegelőzési témában tartottunk előadásokat. A központilag 

biztosított tájékoztató és szóróanyagok folyamatosan kiosztásra kerültek. A kollégák a 

részükre meghatározott munkafüzetet rendszeresen vezetik, abban feltüntetésre kerül az 

iskolában végzett tevékenységük. 
 

 

 A fentieken túl – szükség esetén - napi rendszerességgel jelentek meg munkatársaink az 

aldebrői általános iskolában, ahol a pedagógusok kérésére igyekszünk segítséget nyújtani 

az oktatás zavartalan lebonyolításához. A rendőri jelenlét - tapasztalataink szerint - az 

iskola egyes tanulóinak a magatartását pozitív irányban befolyásolja. 

 

 Több esetben fordult elő az, hogy tanítási időben csellengő fiatalt állítottak elő és adtak át 

kollégáim az aktuális intézmény igazgatójának, azonban ezek az esetek nem a helyi 

intézményekben történtek. 

 

      

8. Együttműködés a különböző szervezetekkel:  

 

Kitűnő együttműködés alakult ki a helyi önkormányzattal, ezen belül is jó a 

munkakapcsolatunk az önkormányzat vezetésével. Rendszeresen tájékoztatást adunk a 

település közbiztonsági helyzetében beállt változásokról és mi is minden információt, 

segítséget megkapunk. A közterületi állomány és a helyi polgárőrök között továbbra is jó a 

munkakapcsolat. Több esetben a polgárőrök információi, illetve személyes részvételük 

segítségével sikerült a bűncselekmények felderítése. Kérésünkre rendszeresen részt vesznek a 

fokozott ellenőrző szolgálatok közös végrehajtásában. Nélkülözhetetlen segítséget nyújtanak 

a rendőrkapitányságnak a településen megrendezésre kerülő különböző kulturális események 

biztosítása során annál is inkább, hogy saját gépjárművel rendelkeznek ezáltal nagymértékben 

sikerül hatékonyabbá tenni a szolgálat ellátást. 

Az együttműködés hatékonyságának növelése érdekében 2012. december 21.-én 

együttműködési megállapodás megkötésére került sor a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság 

és az Aldebrői Polgárőr egyesülettel. 

 

A Füzesabonyi Rendőrkapitányság a napi szolgálatellátás, a fokozott közúti ellenőrzések és 

közlekedési fokozott ellenőrzések során rendszeresen jól együttműködik a társhatóságokkal: a 

Nemzeti Közlekedési Hatósággal, a NAV régiós szervezetével, és a Heves Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kirendeltségének szakembereivel.  
 

A Füzesabonyi Járási Ügyészséggel és a Füzesabonyi Járásbírósággal valamint a Heves 

Megyei BV Intézettel napi munkakapcsolatot alakítottunk ki és kölcsönösen segítjük egymás 

munkáját. 
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A Füzesabonyi Rendőrkapitányság által végzett baleset-megelőzési munka megfelelő 

színvonalú. A Heves Megyei Baleset-megelőzési Bizottság által előírt versenyek fordulóit 

megrendezzük, emellett saját kezdeményezésű rendezvényeket is szervezünk.  
 

2013. évben a központilag szervezett rendezvények, vetélkedők megtartásra kerültek. A 

közúti közlekedési balesetek alapján végzett folyamatos elemző értékelő munka 

megállapításait a közlekedési fokozott ellenőrzések során hasznosítottuk. Az évszakoknak 

megfelelő aktuális baleseti veszélyekre a forgalomellenőrzés során felhívtuk a járművezetők 

figyelmét. Az Iskola Rendőre Program keretén belül osztályfőnöki órák során rendszeresen 

felhívtuk a tanulók figyelmét a közlekedési szabályokra a balesetek elkerülése érdekében.  
 

A Füzesabonyi Rendőrkapitányság rendszeres napi kapcsolatot és együttműködést alakított ki 

az illetékességi területén működő gyermekvédelem intézményeivel – önkormányzat, 

gyámügy, gyermekjóléti szolgálat, járási gyámhivatal – ami elsősorban azokban az ügyekben 

valósult meg, amelyben gyermek- és/vagy fiatalkorúak az érintettek. Az ORFK vezetőjének 

utasításban foglaltaknak megfelelően teljesítjük jelzésadási kötelezettségünket, vagy élünk a 

hatósági intézkedés kezdeményezésének, az ideiglenes hatályú elhelyezés alkalmazásának 

lehetőségével. 
 

 

III. ÖSSZEGZÉS, KITŰZÖTT FELADATOK A KÖVETKEZŐ IDŐSZAKRA. 

 
Szervezeti teljesítménycélok 2014. 

 

1. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, illetve a nemzetiségi 

önkormányzati képviselők választásával kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtása, a 

választás zavartalan lebonyolításának elősegítése. 

2. A települések közbiztonságának fenntartása és javítása, fokozott figyelemmel a 

kistelepülések és a külterületek rendjére és az állampolgárok szubjektív 

biztonságérzetét leginkább befolyásoló jogsértések elleni eredményes fellépésre. 

3. A személyi sérüléssel járó közúti balesetek számának csökkenését elősegítő baleset-

megelőzési és rendőri tevékenység biztosítása. 

4. Az illegális migráció elleni eredményes és hatékony fellépést biztosító mélységi 

ellenőrzési feladatok követelményszintű végrehajtása. 

5. Törvényes, eredményes és hatékony fellépés a bűncselekményt elkövetőkkel szemben. 

 

A település közbiztonsági helyzetéből adódó rövid távú célok és feladatok 

meghatározása: 

- közterületi jelenlét – azon belül a gyalogos szolgálat - hatékonyságának további 

fokozása;  

- a bűnügyileg fertőzött településrészek folyamatos, visszatérő ellenőrzése a lakosság 

szubjektív biztonságérzetének javítása céljából; 

- az intézkedési készség szinten tartása;  

- a megelőző tevékenység erősítése; 

- a problémák megoldásában továbbra is hatékonyan kell támaszkodni a település 

önkormányzatának és a törvénytisztelő lakosságának segítségére; 

- tovább kell erősíteni a településen a polgárőrséggel való kapcsolatot, növelni a közös 

szolgálat ellátások számát; 

- az elkövetett jogsértésekre való tekintettel súlyozott szankcionálás (figyelmeztetés, 

helyszíni bírság, feljelentés) alkalmazása. 
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Az értékelt adatoknak megfelelően fő célunknak tekintjük a vagyon elleni cselekmények 

számának csökkentését, az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének javítását, a 

közterületek rendjének fenntartását. Kiemelt cél az idős, egyedülálló lakosok sérelmére 

elkövetett jogsértések megelőzése, megszakítása, felderítése.   

Végzetül köszönetemet fejezem ki a képviselőtestületnek, az önkormányzat dolgozóinak 

továbbá a település minden olyan becsületes polgárának, akik Aldebrő biztonságosabbá 

tételéhez tisztességes munkájukkal hozzájárultak, a munkánk hatékonyabbá tételéhez 

segítséget nyújtottak. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet Aldebrő település közrendjéről, közbiztonságáról szóló 

beszámoló megvitatására. A beszámolóval kapcsolatban véleményüket, javaslataikat mondják 

el, továbbá kérem Önöket, hogy beszámolónkat elfogadni szíveskedjenek. 

 

Füzesabony, 2014. július 04.    

 

Készítette: 

Kovács József r. alezredes 

kapitányságvezető 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Készült:  3 példányban ( példányonként 14 oldal + 3 oldal melléklet ) 

Felterjesztve: 1-3. sz. pld. Heves MRFK Vezetője 

Kapja:  1. sz. pld. HMRFK 

2. sz. pld. Önkormányzat 

  3. sz. pld. Irattár 

  Elektronikusan kapja: Aldebrő település Önkormányzata 
Tárolva: „Aldebrő 2013.évi beszámoló.doc” 
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1. számú MELLÉKLET 
 

 

Rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma 

ALDEBRŐ településen (forrás: ENYÜBS) 

2009 

év 

2010 

év 

2011 

év 

2012 

év 

2013 

év 

2012-13 

változás  

%-ban 

Regisztrált bcs.-ek összesen 13 16 11 17 29 70,6% 

Közterületen regisztrált bcs.-ek összesen 4 4 2 4 10 150,0% 

Kiemelt bcs.-ek összesen 11 9 5 9 15 66,7% 

Kiemelt bűncselekmények 

Emberölés - - - - - - 

- befejezett szándékos emberölés - - - - - - 

- emberölés kísérlete - - - - - - 

Testi sértés - - 1 2 3 50,0% 

Testi sértés - súlyos - - - - 1 - 

- halált okozó szándékos súlyos testi sértés - - - - - - 

Kiskorú veszélyeztetése - - - - - - 

Embercsempészés - - - - - - 

Garázdaság - - - - 2 - 

Önbíráskodás - - - - - - 

Visszaélés kábítószerrel (terjesztői magatartás 

tekintetében) 
- - - - - - 

Lopás 11 7 4 5 9 80,0% 

- személygépkocsi lopás - - - - - - 

- zárt gépjármű feltörés 3 - - - - - 

- lakásbetörés 4 1 - 1 1 0,0% 

Rablás - - - - - - 

Kifosztás - - - - - - 

Zsarolás - - - 1 - - 

Rongálás - 2 - 1 - - 

Orgazdaság - - - - - - 

Jármű önkényes elvétele - - - - - - 

       

Regisztrált bűncselekmények száma 
2009 

év 

2010 

év 

2011 

év 

2012 

év 

2013 

év 

2012-13 

változás  

%-ban 

Füzesabony Rk illetékességi területén összesen 876 1 043 1 352 1 215 1 361 12,0% 

Heves megye illetékességi területén összesen 9 868 10 555 12 028 12 018 11 796 -1,8% 

Országos összesen 375 382 428 785 431 935 451 512 358 810 -20,5% 

       

       

100 ezer lakosra jutó regisztrált bűncselekmények száma 

(bűnügyi fertőzöttség) 

2009 

év 

2010 

év 

2011 

év 

2012 

év 

2013 

év 

2012-13  

(+/-) 

ALDEBRŐ településen 1867,8 2318,8 1651,7 2619,4 4050,3 + 

Füzesabony Rk illetékességi területén 2714,3 3280,7 4309,9 3928,1 4333,4 + 

Heves megye illetékességi területén 3138,3 3388,9 3905,4 3936,0 3850,7 - 

Országosan 3742,2 4281,7 4325,5 4534,3 3621,1 - 
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2.számú. MELLÉKLET 

 

KIMUTATÁS FÜZESABONY RENDŐRKAPITÁNYSÁG ILLETÉKESSÉGI 

TERÜLETÉHEZ TARTOZÓ TELEPÜLÉSEKEN REGISZTRÁLT KIEMELT 

BŰNCSELEKMÉNYEK NYOMOZÁS EREDMÉNYESSÉGI MUTATÓIRÓL. 

 

Kiemelt bűncselekmények 2012. 2013. változás 

Testi sértés 76,9% 81,8% + 4,9% 

Súlyos testi sértés 76,9% 69,6% - 7,3% 

Kiskorú veszélyeztetése 50,0% 100 % + 50% 

Garázdaság 80,4% 58,0% - 22,4% 

Önbíráskodás 0,0% 57,1% + 57,1% 

Visszaélés kábítószerrel - - - 

Lopás 8,6% 9,6% + 1% 

Gépkocsi lopás - 100% + 100% 

Zárt gépjármű feltörés 0,0% 16,7% + 16,7% 

Lakásbetörés 2,2% 13,7  % + 11,5% 

Rablás 66,7% 45,5% - 21,2% 

Kifosztás 100 % 0,0% -100% 

Zsarolás 100 % 0,0% -100% 

Rongálás 23,3% 8,6% -14,7% 

Orgazdaság 50 % 100 % +50% 

Jármű önkényes elvétele 100 % - - 

 

KIMUTATÁS ALDEBRŐ TELEPÜLÉSEN REGISZTRÁLT KÖZÚTI 

KÖZLEKEDÉSI  BALESETEK  ADATAIRÓL  

 

 

Közlekedési baleset 
2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 

Könnyű sérülést okozó 
- - - - - 

Súlyos sérülést okozó 
- 1 - - - 

Halálos kimenetelű - - - - - 

Sérülés nélküli, anyagi 

káros 
- - 1 - 2 

ÖSSZESEN: 0 1 1 0 2 
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3.számú MELLÉKLET 

 

 

KIMUTATÁS A  VÉGREHAJTOTT SZEMÉLYES SZABADSÁGOT KORLÁTOZÓ 

KÉNYSZERINTÉZKEDÉSEKRŐL        

 

KÉNYSZERINTÉZKEDÉSEK 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 

Elfogás 6 4 3 5 3 

Előállítás 13 11 18 14 18 

Elővezetés 5 3 1 0      10 

Biztonsági intézkedés 4 3 3 3 3 

 

KIMUTATÁS A  KIEMELT INTÉZKEDÉSEKRŐL 

 

INTÉZKEDÉSEK 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 

Büntető feljelentés 7 9 10 4 18 

Szabálysértési feljelentés 14 49 29 37 6 

Helyszínbírság 283/ 

1.915.000.- 

144/ 

835.000.- 

201/ 

1.073.000.- 

102/ 

813.000.- 

80/ 

510.000.- 

 

 

KIMUTATÁS AZ ALDEBRŐN VÉGREHAJTOTT 

RENDEZVÉNYBIZTOSÍTÁSOKRÓL 

 

Rendezvénybiztosítások megnevezése 
2009. 

év 

2010. 

év 

2011. 

év 

2012. 

év 

2013. 

év 

Gyülekezési tv. hatálya alá tartozó 0  0 0 0 0 

Egyéb (pl. kulturális ) 1 2 2 1 4 

 

 

 

 

 

 


