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Aldebrő község közrendjének, közbiztonságának alakulásáról szóló beszámoló legutóbb 2018. 
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 la-
kosság szubjektív közbiztonságérzetének javítása volt. 
 
I. ALDEBRŐ KÖZSÉG KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE 
 
1. A bűnügyi helyzet bemutatása.  

1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása. 

A beszámolóban szemléltetett bűnügyi adatok az Egységes Nyomozó Hatósági és Ügyész-
ségi Statisztikai (ENYÜBS) adatbázisból származnak, mely tanúsága szerint 2018. évben 
Aldebrő településen a regisztrált bűncselekmények száma az előző évi adatokhoz viszonyít-
va 9-ről 3-ra csökkent.  
 
Az említett ENYÜBS adatok a 2018. évben befejezett, rendőri eljárásban regisztrált elköve-
tés helye szerinti bűncselekményi adatok, ezek minősülnek hiteles adatoknak. 
Az adatok értelmezésénél tehát szem előtt kell tartani, hogy ezek nem a 2018. évben elkö-
vetett bűncselekmények, hanem az ebben az évben lezárt rendőri eljárásokban regisztrált 
események, melyek korábbi évi jogsértő cselekményeket is tartalmazhatnak. 
 
A Füzesabonyi Rendőrkapitányság illetékességi területén 2018. évben regisztrált bűncse-
lekményeknek 0,4%-át az Aldebrő községben regisztrált bűncselekmények teszik ki, azaz 
724 bűncselekményből 3 eset Aldebrő községben történt.  
A bűnügyi szakterület adatainak és mutatóinak alakulását az 1. számú melléklet szemlélteti 
grafikonos formában.  
 
A regisztrált bűncselekmények dinamikáját vizsgálva megállapítható, hogy Aldebrő köz-
ségben 2017. évről 2018. évre 66,7%-os csökkenés tapasztalható a bűncselekmények szá-
mában. A településen folyamatos rendőri feladat a bűncselekmények számának ennyire ala-
csony szinten tartása és a lakosok szubjektív biztonságérzetének növelése.  
 
A bűncselekmények elkövetésének helyét és idejét folyamatosan értékelve, elemezve a napi 
szolgálat szervezése kapcsán azokra a részekre, utcákra összpontosítjuk az erőket ahol a 
leggyakrabban fordulnak elő jogsértések, illetve ahol potenciálisan veszélyeztetett lakosok 
élnek.  

 

1.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása. 

Aldebrő község közterületén 2018. évben 2 regisztrált bűncselekményt követtek el a 2017. 
évben nem történt ilyen jellegű bűncselekmény.  
2018. évben továbbra is kiemelt feladat volt a közterületen elkövetett bűncselekmények 
számának csökkentése, bűnmegelőzéssel, a közterületi rendőri jelenlét növelésével. 

 
1.3. A regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya, változása (bűnügyi fer-

tőzöttség). 

A Füzesabonyi Rendőrkapitányság illetékességi területén a 100 ezer lakosra jutó bűncse-
lekmények száma, 3114-ről 2493,5-re változott. 
A Népesség.com adatai szerint Aldebrő településen a lakosok száma 2017. évi 694 főről, 
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2018. évben 695 főre változott, azaz 1 fővel emelkedett. 
Aldebrő községben a 100 ezer lakosra jutó regisztrált bűncselekmények számát vizsgálva 
megállapítható, hogy 2017. évben 1293,1 míg ez a számadat a 2018. évben 424,3-re válto-
zott.  
A rendőri jelenlét biztosított Aldebrő községben:  

a) körzeti megbízotti szolgálattal,  
b) gépkocsizó- illetve gyalogos járőrszolgálattal, 
c) bűnügyi nyomozói portya szolgálattal,  
d) polgárőrökkel közös szolgálattal,  
e) illetve a Készenléti Rendőrség munkatársainak bevonásával.  

 
1.4. A regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása. 

A kiemelten kezelt bűncselekmények száma 2017. évi 5-ről, 2018. évben 1-re, azaz 80,0%-
al csökkent Aldebrő település tekintetében. 
Az elmúlt 9 esztendő dinamikáját a grafikonok szemléltetik. A kiemelten kezelt bűncselek-
mények körébe tartoznak azok a bűncselekmények, amelyek meghatározzák a bűnüldözői 
munka irányát, többek között: lopások, lakásbetörések.  
 
A kiemelten kezelt bűncselekmények csoportjába tartozó jogsértések vonatkozásában a kö-
vetkezők állapíthatók meg: 
Testi sértés a településen az elmúlt két évben nem történt. 
Garázdaság bűncselekmény a településen utoljára 2016-ban történt (1 eset) Aldebrő köz-
ségben.  
Lopás bűncselekmény a 2017. évben 5 esetben, 2018. évben 1 esetben a településen, mely 
80%-os csökkenésnek felel meg. 
Lakásbetörés 2014. évben történt utoljára a településen 1 esetben. 
Rongálás bűncselekmény utoljára 2012-ben került regisztrálásra a településen. 
Kiskorú veszélyeztetése a településen az elmúlt 9 évben nem került regisztrálásra a telepü-
lésen. 
 

2.   A bűnüldöző munka értékelése. 
 
2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása. 
 

A Füzesabonyi Rendőrkapitányság tekintetében a nyomozás eredményességi mutató az elő-
ző évihez képest javulást mutat, a 2017. évi 51,9%-hoz képest, 2018. évben 56,9%-ra emel-
kedett. 
A tudomásra jutott jogsértések vizsgálata során a törvényi feltételek fennállása esetén gyor-
sított eljárás keretében bíróság elé állítás lehetőségét szem előtt tartva történtek az intézke-
dések. 
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2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi 
mutatója. 
 

Füzesabony Rendőrkapitányság vonatkozásában a közterületen elkövetett bűncselekménye-
ket tekintve, a nyomozás eredményességi mutató 79,9%-ről 70,7%-ra változott.  
 
Az 1. számú melléklet 1. oldalán látható a közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmé-
nyek nyomozáseredményességi mutató dinamikáját szemléltető diagram.  
 

2.3. A Rendőrkapitányság eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt bűncselekmé-
nyek nyomozáseredményességi mutatójának alakulása. 
 

A kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója a 2017. évi 
42,6%-ról az értékelt időszakban 43,4%-re emelkedett.  
 
Az egyes kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója a rendőr-
kapitányság tekintetében a tárgyidőszakban: 
 
2017. évben a testi sértés nyomozás eredményessége a Füzesabonyi Rendőrkapitányság vo-
natkozásában 79,2% volt, 2018. évben ez a mutató 96,7%-ra változott. Az ilyen jellegű bűn-
cselekmények száma 97-ről, 37-re csökkent. 
 
Kiskorú veszélyeztetése 2017-ben 10 esetben történt Füzesabony Rendőrkapitányság illeté-
kességi területén 2018-ban 6 esetben, amely 40%-os csökkenést jelent.  
 
Garázdaság bűncselekmények száma a 2017. évi 70-ről, 2018. évben 41-re csökkent Fü-
zesabony Rk. vonatkozásában. 2017-ben a nyomozás eredményessége 73,3%, amit 2018. 
évben 84,6%-ra sikerült emelni.  
 
Visszaélés kábítószerrel bűncselekmény miatt terjesztői magatartás vonatkozásában 2017. 
és 2018. évben nem indult eljárás a Füzesabonyi Rendőrkapitányságon. 
 
A regisztrált lopás bűncselekmények száma 2018-ban, az előző évi 368-ról 324-re csökkent 
a Füzesabonyi Rendőrkapitányság illetékességi területén.  A lopás bűncselekmény kategória 
a kapitányság illetékességi területén ismertté vált bűncselekmények közül a legjelentősebb, 
bűncselekményi kategória. Az ismertté vált lopások számának csökkentése mellett, a nyo-
mozás, eredményesség a 2017. évi 27,8%-ról, 2018. évben 31,4 %-ra emelkedett. 
 
Személygépkocsi lopás bűncselekmény 2017-ben 1 esetben volt 2018-ban nem került re-
gisztrálásra a rendőrkapitányság illetékességi területén. 2017-ben az egy befejezett eljárás 
során nem sikerült felderíteni az elkövetőt. 
 
Gépkocsi feltörés 2017. és 2018. évben 3-3 esetben történt a Füzesabonyi Rendőrkapitány-
ság illetékességi területén. Nyomozás eredményessége 0-ról 40%-ra emelkedett. 
 
 
Rablás bűncselekmény Füzesabony Rendőrkapitányság illetékességi területén 2017-ben 3, 
2018-ban 5 esetben történt, ez 66,7%-os változásnak felel meg. Nyomozás eredményessége 
100%-os mindkét évben. 
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Rongálás bűncselekmény a kapitányság illetékességi területén 2017. évben 23 eset volt, 
2018. évben 22 eljárás záródott le. A nyomozás-eredményesség 18,2%-ről, 33,3%-ra válto-
zott. 
 
Orgazdaság bűncselekmény 2017. évben bűncselekmény nem került regisztrálásra a Füzes-
abonyi Rendőrkapitányság illetékességi területén, 2018-ban 1 esetben.  
 
Jármű önkényes elvétele bűncselekmény miatt 2017-ben 2, 2018-ban 5 eset fejeződött be a 
Rendőrkapitányság illetékességi területén. A nyomozás-eredményességi mutató a 2017. évi 
100%-ról 75%-ra módosult 2018. évben.  
 

 
3.  A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok. 

 
A szabálysértési tevékenységet a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásokról és a sza-
bálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény előírásai szabályozzák. A 
tulajdon elleni szabálysértések felderítésében és az elkövetők tettenérésében hozzájárult a 
lakosság ébersége és együttműködése, melyet a továbbiakban szükséges még szorosabban és 
szélesebb körben igénybe venni a hatékonyabb felderítés és megelőzés érdekében. Cél az 
elkövetkező időszakban a fenti cselekmények minél hatékonyabb visszaszorítása, felderíté-
se. 
 
Aldebrő községben 2018. évben 2 esetben indult tulajdon elleni szabálysértési eljárás, 2017. 
nem történt ilyen jellegű cselekmény. Aldebrő településen 2017-ben 4 esetben indult tulaj-
don elleni szabálysértési eljárás, 2018. évben nem indult.  
 

 

Füzesabony Rendőrkapitányság tekintetében Tulajdon elleni szabálysértés miatt 2017. év-
ben 288 darab ügyben indult eljárás, 2018-ban 217 ügyben, mely 25%-os csökkenésnek felel 
meg. 
 
2017. évben 277 esetben fejeződött be az eljárás, melyből 155 esetben megszüntetésre, 78 
db ügyben az iratok bíróságra történő megküldésére került sor. 
2018. évben 203 esetben fejeződött be az eljárás, melyből 126 esetben megszüntetésre, 51 
db ügyben az iratok bíróságra történő megküldésére került sor. 
 

 

A tulajdon elleni szabálysértések eredményességi mutatója – bolti lopások nélkül – 2017-
ben 37,40% volt, míg az értékelt évben 34,44%.  
 
Az elkövetők felderítése terén 2018. évben hasonlóan az előző évhez, szintén kiemelkedő 
eredményt sikerült elérni a Füzesabonyi Rendőrkapitányság vonatkozásában, mely ered-
mény a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területéhez tartozó rendőrkapi-
tányságok tekintetében is jelentős. Elmondható, hogy a tulajdon elleni szabálysértések dön-
tően ún. bolti lopások, kerékpár, telefon, és falopások voltak. A jogsértések visszaszorítására 
- amennyiben a törvényi feltételek fennállnak - a gyorsított eljárás került alkalmazásra, az 
elkövető őrizetbe vétele mellett. Kiemelt figyelemmel szükséges eljárni az időskorú sértet-
tek sérelmére elkövetett tulajdon elleni szabálysértések elkövetőinek felderítésére is.  
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4.   A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások. 
 
Aldebrő közúti közlekedésbiztonsági helyzetének elemzése-értékelése során a Robotzsaru 
Neo rendszer elsődleges baleseti adatainak vizsgálatára került sor. 2017. évben nem történt 
személyi sérüléssel járó közlekedési balest Aldebrő községben. 2018. évben 1 könnyű sérü-
léssel járó baleset történt. Természetesen a beszámolóban csak azon eseteket lehet értékelni, 
amely a rendőrség tudomására jutott, amelyeknél kollégáink balesethelyszínelői feladatokat 
láttak el. 
 
A Füzesabonyi Rendőrkapitányság illetékességi területén a közúti közlekedési baleseti oko-
kat vizsgálva megállapítható, hogy az ittas járművezetés, a gyors hajtás és a figyelmetlenség 
a közúti balesetet közvetlenül kiváltó ok. 2018. évben nem volt ittasan okozott közúti közle-
kedési baleset a településen. Ettől függetlenül továbbra is fokozni kell az ittas járművezetés 
visszaszorítása érdekében tartott közúti ellenőrző szolgálatokat.  
A közlekedésbiztonsági helyzetet alapvetően befolyásolja a lakott területen belüli gyorshaj-
tások száma, ezért kiemelten fontos a sebességellenőrző tevékenység végrehajtása, fokozása. 
Nem a büntetés a cél, hanem a járművezetők közúti közlekedési szabályok betartására törté-
nő ösztönzése. A Füzesabonyi Rendőrkapitányság 2015. évtől már rendelkezik sebességel-
lenőrző berendezéssel, és kiemelt hangsúlyt fektet a gyorshajtások visszaszorítására az ille-
tékességi területen. Ezen modern sebességellenőrző berendezés alkalmas lesz továbbá 
egyéb, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. hatálya alá tartozó közigazgatási jogsér-
tések dokumentálására is, így például a biztonsági öv használata elmulasztásának észlelésé-
re, melynek következményeképpen a hatóság közigazgatási eljárást folytat le a gépjármű ve-
zetőjével szemben. 
 

5. Az illegális migráció helyzete (jellemző kategóriák, trendek, módszerek, a visszaszorítás érde-
kében tett intézkedések). 

 
Az illegális migráció kérdésének vizsgálata során megállapítható, hogy a Füzesabonyi 
Rendőrkapitányság illetékességi területe nem cél állomása az illegális migráns személyek-
nek, esetlegesen, mint tranzit terület jöhet számításba az általa átvezető 3-as, 33-as számú  
útvonal és az M3 autópálya miatt.  
Havonta 2 esetben történik illegális migráció felderítése céljából végrehajtott fokozott el-
lenőrzés. 2018. évben nem került feltárásra illegális migrációval összefüggő jogsértés.  
Az állomány képzése folyamatos, amely megvalósul a központi, megyei vagy a helyben 
végzett migrációs oktatásokkal.  
 

Az illetékességi terület nem határterület, ezért a Füzesabonyi Rendőrkapitányság alapvetően 
mélységi ellenőrzéseket hajt végre. A központilag elrendelt ellenőrzéseken kívül, 2018. év-
ben havonta 1 esetben történt helyi hatályú migráns ellenőrzés, a területünkön található 
MÁV állomásokon. Őrzött szállás szintén nem található az illetékességi területen. 
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II. A FÜZESABONYI RENDŐRKAPITÁNYSÁG ÁLTAL A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉ-
BEN TETT INTÉZKEDÉSEK ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOK 
 
1.  A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt idegen-

forgalmi területek biztonsága. 
 

2018. évben megerősített, rendőri jelenlét került biztosításra a Füzesabonyi Rendőrkapitány-
ság illetékességi területén, mellyel párhuzamosan közbiztonsági ellenőrző szolgálat, Tispol 
közlekedési fokozott ellenőrzés, falopás elleni valamint körözési fokozott ellenőrzés került 
végrehajtásra.   
 
Az értékelt időszak adatait tekintve 2. számú melléklet diagramja jól érzékelteti a köz-
területen töltött órák számának alakulását 
 
A rendészeti állomány dolgozói 2018-ban 47131 óra közterületi szolgálatot láttak el a Fü-
zesabonyi Rendőrkapitányság illetékességi területén. A diagramon feltüntetett számadatok-
ból megállapítható, hogy a közterületen eltöltött óraszámok vonatkozásában jelentős emel-
kedés figyelhető meg a rendőrkapitányság vonatkozásában, melyet a bevezetett „migrációs” 
többletszolgálat eredményezett. A folyamatos értékelő-elemző tevékenység eredményeként 
a település bűnügyi és közbiztonsági szempontból legveszélyeztetettebb területeinek rendőri 
lefedettsége került előtérbe a napi szolgálatszervezés vonatkozásában. Az értékelt időszak-
ban a teljes szolgálati idő mintegy 70%-a közterületen töltött, a többi szolgálati idő az iratok 
feldolgozására, fogadóórák tartására, panaszfelvételre, kihallgatásokra, jelentések elkészíté-
sére, valamint a Füzesabonyi Rendőrkapitányságon történő ügyintézésre került felhasználás-
ra. 
Törekedni szükséges arra, hogy minél több időt tartózkodjanak a rendőrök a közterületen, 
főleg a közbiztonsági, bűnügyi szempontból veszélyesebb, bűnügyileg fertőzöttebb területe-
ken. 
 

2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata. 
 
A Füzesabonyi Rendőrkapitányság tekintetében a végrehajtott személyes szabadságot korlá-
tozó kényszerintézkedések valamint a kiemelt intézkedések adatait a beszámoló 2. számú 
melléklete tartalmazza. 
A vizsgált időszakban a bűncselekmény gyanúja miatt 2017. évben 104 fő, 2018 évben 53 
fő került előállításra. Szándékos bűncselekmény elkövetésén tetten érés miatt 2017 év-
ben 137 fő, 2018-ban 98 fő került elfogásra. A végrehajtott elővezetések száma 2017. év-
ben 227 fő, míg 2018. évben 215 fő volt. Az elővezetések túlnyomó része, kiszabott bírság 
meg nem fizetése miatt került végrehajtásra. 
 A biztonsági intézkedés esetszáma 143-ról 124-re csökkent a tárgyév vonatkozásában, 
mely alapján elmondható, hogy a fenti számadat ismételten alátámasztja a rendőr - állam-
polgár között kialakult szorosabb kapcsolatot. A Füzesabonyi Rendőrkapitányság teljes 
személyi állománya kiemelt figyelmet fordít az állampolgárok biztonságának megóvására.  
A büntető feljelentések száma a bázisévben 83 darab volt, ami a tárgyévben 36 darabra vál-
tozott. A szabálysértési feljelentések száma 2017. évhez képest 2018. évben 672-ről 532-re 
változott.  
Az ittas járművezetők kiszűrése érdekében használt elektromos alkoholszondák alkalmazása 
során 2018. évben 42 esetben bizonyult ittasnak a jármű vezetője a 2017. évi. 63 esethez ké-
pest. A közúti gépjármű ellenőrzés során az ellenőrzés alá vont gépjármű vezetőjével szem-
ben minden esetben alkoholszondát alkalmaztak az intézkedő rendőrök. 
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3. A rendezvénybiztosítások. 

 
Aldebrő községben az elmúlt öt éves időszakot figyelembe véve kijelenthető, hogy az 1989. 
évi III. tv. a Gyülekezési jogról szóló törvény  hatálya alá tartozó rendezvény a vizsgált idő-
szakban nem került megrendezésre. Az egyéb megrendezésre kerülő önkormányzati rendez-
vények rendkívüli esemény nélkül lezajlottak. 
 

4. Az esetlegesen bekövetkezett katasztrófa, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott 
rendőri feladatok. 
 

A 2018. évben Füzesabonyi Rendőrkapitányság illetékességi területén rendkívüli veszély-
helyzettel kapcsolatosan nem vált szükségessé rendőri intézkedés. 
 

5. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése.  
 

Aldebrő település illetékességi területén a körzeti megbízotti feladatokat Dománszky Dénes 
r. tzls.  úr látja el, ezáltal a körzeti megbízotti státusz feltöltött. A körzeti megbízott napi te-
vékenysége szervesen kapcsolódik a visszatérő rendőri jelenlét biztosításához. A körzeti 
megbízottnak jó kapcsolatot sikerült kialakítania a helyi önkormányzat munkatársaival, a 
község lakosaival. Fogadóórákon Kál körzeti megbízotti irodában áll az állampolgárok ren-
delkezésére.  
A körzeti megbízott 2018. évben az alábbi kiemelt intézkedéseket hajtotta végre a Füzes-
abony Rendőrkapitányság illetékességi területén: 3 elfogást, 3 előállítást és 1 biztonsági in-
tézkedést foganatosított. 4 szabálysértési feljelentést készített, valamint 15 személlyel szem-
ben szabott ki helyszíni bírságot.  
 

6. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ működése. 
 

A Tevékenység-irányítási Központ 2012. év végétől működik, melynek értelmében az eddig 
a településekhez tartozó helyi szintű Rendőrkapitányságokhoz a 107, és 112 segélyhívó 
számról érkező bejelentéseket egy központi egység fogadja, mely közvetlenül irányítja az 
alárendeltségébe tartozó településeken szolgálatot teljesítő közterületi szolgálatot. Ez termé-
szetesen kizárólag a telekommunikációs bejelentésekre vonatkozik, és nem azt jelenti, hogy 
az állampolgárok ügyeik intézésével ne kereshetnék fel a lakóhelyük szerinti Rendőrkapi-
tányságot. A rendszer célja, hogy az állampolgári bejelentések, események minél rövidebb 
időn belül lereagálásra kerüljenek, ezáltal is növelve a lakosság biztonságérzetét. 
 

7. Az igazgatásrendészeti tevékenység. 
 

Füzesabonyi Rendőrkapitányság tekintetében 2017. évhez képest 886-ról 813-ra 6,12 %-kal 
csökkent az iktatott szabálysértések száma. A 2018-ben befejezett 892 db ügyből 732 ügy-
ben meghallgatás nélkül, 160 ügyben meghallgatás után született döntés a Füzesabonyi 
Rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozó települések vonatkozásában. A feljelen-
tések és a helyszíni bírság végrehajtásának számát tekintve növekedés tapasztalható. 
 
A szabálysértési elbírálás során a jogszabály által meghatározott keretek között történt a 
pénzbírság kiszabása. A feladat ellátása során törekedni kell az egyénesítésre, ezért a diffe-
renciálás során figyelembe kell venni az elkövető előéletét, szociális helyzetét, a cselekmény 
súlyát, illetve a hatósággal való együttműködését.  
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A megbüntetett személyek száma 641 fő, a pénzbírsággal sújtottak száma 523 fő.  
Figyelmeztetés 154 esetben került alkalmazásra az előző évi 242-vel szemben. Elsősorban a 
fiatalkorúakkal szemben jellemző ez az intézkedés. Tapasztalatunk szerint ebben az évben is 
jellemzőek voltak a gyalogosok és kerékpárosok ellen tett szabálysértési feljelentések, va-
lamint az út- és látási viszonyoknak nem megfelelő közlekedés. 
2018. évben megnövekedett a gyalogosok és kerékpárosok ellen tett szabálysértési feljelen-
tések száma.  
A 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről lényegesen leegyszerűsítette a végrehajtási eljárást, zökkenőmen-
tes a munkaügyi kirendeltséggel és az önkormányzatokkal való kapcsolat. 
 A szabálysértési törvény gyors és hatékony eljárási lehetőségeket biztosít, költséghatékony 
eljárást épít fel, amelyben a szabálysértés elkövetőjének már nem fűződik érdeke az eljárási 
cselekmények indokolatlan elhúzódásához.  
A szankciórendszer átalakítása és a bírságösszegek növekedése kellő visszatartó hatást vált 
ki. 
 
7.1. Engedélyügyi tevékenység értékelése. 
A fegyver engedélyügyi szakterületen a beadott fegyvermegszerzési kérelmek engedélyezé-
se előtt minden esetben sor kerül az ellenőrzésekre a nyilvántartási rendszerben, valamint a 
kérelmezőnél a tartási feltételek meglétére. A kérelmek iktatása, engedélyezése és a fegyver 
bejegyzés rögzítése a számítógépes nyilvántartási rendszerben minden esetben megtörténik. 
A tartási feltételek ellenőrzése folyamatosan történik a rendészeti osztállyal. A vadászati 
idény során szúrópróba-szerűen ellenőrzésre került a vadászat helyszíne, a vadászjegy és az 
egészségügyi csomag megléte. Ezekben az esetekben alkohol szondás ellenőrzésre is sor ke-
rült. Az ellenőrzések alkalmával szabálytalanság nem került észlelésre. 2018. évben 5 alka-
lommal került ellenőrzésre vadászat a Füzesabonyi Rendőrkapitányság illetékességi terüle-
tén. A szabálysértési, valamint az engedélyügyi eljárások lefolytatása során tevékenységet a 
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, törvényes keretek között került végrehajtásra. A 
Heves Megyei Rendőr-főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztályával, a Füzesabonyi Járási 
Ügyészséggel, valamint az Egri Járásbírósággal napi kapcsolat fenntartása, velük az együtt-
működés megfelelő.  
 

8. A bűn- és baleset-megelőzés 
8.1. A bűnmegelőzési tevékenység keretében az elkövetővé, valamint áldozattá válás meg-
előzésével, valamint a bűnelkövetési alkalmak számának csökkentésével érhető el a bűnese-
tek számának visszaszorítása. A leghatékonyabb bűnmegelőzés a folyamatos rendőri közte-
rületi jelenlét biztosítása. A lakosság szubjektív közbiztonságérzetének növelése érdekében 
folytattuk nagyobb rendőri lefedettséget biztosító szolgálatot. Az idősek sérelmére elkövetett 
esetek megelőzése érdekében a helyi körzeti megbízott folyamatosan tájékoztatja az időse-
ket a trükkös bűnelkövetési módszerekről, valamint arról, hogyan kerüljék el, hogy ők is ál-
dozattá váljanak. Idős emberek otthonában megtartott bűnmegelőzési előadásokkal is nyújt 
felvilágosítást. Közbiztonsági és baleset-megelőzési céllal iskolakezdéskor és az azt követő 
egy hónapban folyamatos rendőri jelenlét biztosítása került meghatározásra az általános is-
kola közvetlen környezetében. 
 
8.2. A területen működő általános iskolában a D.A.D.A. és az Iskola Rendőre Program kere-
tében folyamatosan prevenciós tájékoztatást kapnak a gyermekek. Életkoruknak megfelelő-
en játékos foglalkozás keretén belül, vagy tanítási órában kapnak felvilágosítást a drogokról, 
a dohányzásról, az alkoholfogyasztásról és azok egészségre és környezetre gyakorolt hatása-
iról.  
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8.3. 2018. évben a Füzesabonyi Rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozó telepü-
lések vonatkozásában, családon belüli erőszak miatt 12 esetben történt intézkedés, melynek 
következtében ideiglenes megelőző távoltartás elrendelésére 1 esetben került sor. Tapaszta-
lataink 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. Ideiglenes távoltartás elrendelésére a tele-
pülésen nem került sor.   
 
8.4. „A szülők és a családok a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzé-
sében” elnevezésű programtervben foglalt feladatokat szükség szerint a helyi médiákban, il-
letőleg egy adott helyen felmerült probléma megoldása kapcsán, lakossági fórum keretén be-
lül kerül végrehajtásra. 
 
8.5. Az oktatási intézményekben osztályfőnöki órák keretén belül baleset-, és bűnmegelőzé-
si témában előadások kerültek megtartásra. A körzeti megbízott a részére meghatározott 
munkafüzetet rendszeresen vezeti, abban feltüntetésre kerül az iskolákban végzett tevékeny-
sége. 
A Heves Megyei Baleset-megelőzési Bizottság által rendelkezésre bocsátott szóróanyagok 
kiosztásra kerültek az „Iskola Rendőre” plakátok az iskolába kihelyezésre kerültek - vala-
mint szükség esetén pótlásra - azokon szerepel a rendőr neve és elérhetősége. Az iskolába 
kihelyezésre került az ÜZENŐLÁDA melyekben a diákok, szülők és tanárok is elhelyezhe-
tik a rendőrnek szóló kérdéseiket, problémáikat és észrevételeiket. A tanév során az illeté-
kességi területünkhöz tartozó iskolákban folyamatosan tartottak előadásokat, melyek össze-
sen 40-42 óra időtartamban valósultak meg és rajtuk megközelítőleg 780-790 tanuló vett 
részt. Ezeken az előadásokon leginkább a biztonságos közlekedésre való nevelés került elő-
térbe melyen belül is a kerékpáros közlekedésre kell a legnagyobb hangsúlyt fektetni. A 
program keretein belül minden iskolába kiosztásra kerültek az alábbi szóróanyagok és pá-
lyázatok: - „Álomút” gyermek rajzpályázat, „Közlekedésbiztonság Gyerekszemmel” 
„Pindúr-Pandúr Ki-Mit Tud”, „Kerékpározz biztonságosan” tájékoztató füzetek.  
 
8.6. Az Iskola Rendőre Programmal kapcsolatos tevékenységet a Rendészeti Osztály állo-
mányába tartozó körzeti megbízottak hajtják végre az általános iskolákban. A kapcsolattartó 
pedagógussal folyamatos a közös munkavégzés. A 2017/2018-es tanévben a korábbi évek-
hez hasonlóan az iskola rendőrének részvételét osztályfőnöki órákon, nagyobb rendezvé-
nyeken, összejöveteleken, valamint azon alkalmak idején, amikor a szülők is jelen vannak, a 
kapcsolattartó jó ötletnek és szükségesnek tartja. Jelezték, hogy miután a gyerekek úgymond 
„visszarázódtak” az iskolai életbe, akkor kerüljenek megtartásra a kampánynak megfelelő 
előadások. Emellett kérték, hogy a korábbi évekhez hasonlóan az iskola környezetében a 
visszatérő rendőri jelenlétet lehetőség szerint biztosítva legyen, mivel ez biztonságérzetet ad 
a gyerekek számára. A szülők is szívesebben engedik el így a gyermekeket egyedül otthon-
ról. 

 

9. Együttműködés 
 

9.1. Kitűnő az együttműködés a helyi önkormányzattal, ezen belül is jó a munkakapcsolat az 
önkormányzat vezetésével. Elmondható, hogy napi kapcsolat került kialakításra a települést 
érintő problémák minél gyorsabb megoldása érdekében. 
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9.2. Kiemelkedő a munkakapcsolat a Füzesabonyi Járási Ügyészséggel, a Füzesabonyi Já-
rásbírósággal, továbbá a Heves Megyei BV Intézettel. Napi munkakapcsolat eredményeként 
elmondható, hogy bátran lehet fordulni egymáshoz az egyes ügyek mindenre kiterjedő meg-
oldása és felderítése érdekében. Az általuk megfogalmazott jelzéseket figyelembe véve, 
munkába beépítve, a továbbiakban azokat az elvárásaiknak megfelelően alkalmazva eljárni. 

9.3. Rendszeres napi kapcsolat és együttműködés került kialakításra Aldebrő községben 
működő óvoda, általános iskola vezetőivel, munkatársaival.  
Rendszeres napi kapcsolat érezhető továbbá az illetékességi területén működő gyermekvé-
delem intézményeivel - önkormányzat, gyámügy, gyermekjóléti szolgálat, járási gyámhiva-
tal - ami elsősorban azokban az ügyekben valósult meg, amelyben gyermek- és/vagy fiatal-
korúak az érintettek. Az ORFK vezetőjének utasításban foglaltaknak megfelelően kerül tel-
jesítésre a jelzésadási kötelezettség, vagy a hatósági intézkedés kezdeményezésének, az ide-
iglenes hatályú elhelyezés alkalmazásának lehetősége. 
 
9.4. Aldebrő község rendelkezik működő polgárőrséggel. A rendezvénybiztosításokban 
igény szerint a polgárőr egyesület tagjai nyújtanak segítséget. 
2018. évben a Füzesabonyi Rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozó települése-
ken szolgálatot ellátó polgárőrökkel közösen 1326 esetben 2706 fő rendőrrel, 1782 fő pol-
gárőrrel, 5990 munkaóra szolgálat ellátás történt, a lakosság szubjektív biztonságérzetének 
növelése végett. A közös szolgálatellátások alkalmával 24 szabálysértési feljelentés, 4 eset-
ben előállítás keretén belül került korlátozásra a személyes szabadság a rendőri intézkedés 
alá vont személyek vonatkozásában, 40 fővel szemben 475.000.- Ft helyszínbírság kiszabá-
sára került sor. 
 
9.5. Rendszeres napi kapcsolat és együttműködés került kialakításra Füzesabonyi Rendőrka-
pitányság illetékességi területén működő egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, 
személyekkel, így a településeken szolgálatot ellátó mezőőri-, halőri-, vadőri szolgálattal. A 
statisztikai számadatok pozitív változása nagymértékben köszönhető a közterületi jelenlétet 
biztosító megerősítő szolgálat, a migrációs fokozott közterületi jelenlét bevezetésének. A te-
lepülés külterületén elkövetett bűncselekmények számának csökkenése a mezőőrökkel és 
polgárőrökkel történő együttműködés eredménye 

 
III. ÖSSZEGZÉS, KITŰZÖTT FELADATOK A KÖVETKEZŐ IDŐSZAKRA 
 

A Füzesabonyi Rendőrkapitányság az értékelt időszakban a feladatait a lakosság és az ön-
kormányzatok elvárásaihoz igazítottan hajtotta végre. 
Az önkormányzatok bevonásával végzett kérdőíves felmérés eredményei alapján az önkor-
mányzatok a Füzesabonyi Rendőrkapitányság tevékenységét a 2011. év óta folyamatosan 
emelkedő szinten értékelik, a 2018. évben végzett rendőri tevékenységet – 1-től 5-ig terjedő 
skálán – 4,46-ra értékelték a felmérésben részt vevő önkormányzatok.  
Továbbra is fő célkitűzésünk, hogy a lakosság szubjektív közbiztonságérzete tovább javul-
jon, a Rendőrség iránt meglévő bizalom tovább erősödjön, e mellett hatékonyan lépjünk fel 
a bűnelkövetőkkel szemben.  
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Szervezeti teljesítménycélok 2019.  

 
1. Az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásával, valamint a helyi önkormányzati 

képviselők és polgármesterek 2019. évi választásával kapcsolatos rendőri feladatok végre-
hajtása. 
 

2. Magyarország külső határainak fokozott védelme, az illegális migráció elleni eredményes és 
következetes fellépés érdekében a határőrizeti, határforgalmi és mélységi ellenőrzési felada-
tok schengeni követelményeknek megfelelő végrehajtása. 
 

3. Az állampolgárok szubjektív közbiztonságérzetét befolyásoló jogsértések elleni hatékony 
fellépés az erők és eszközök optimális felhasználásával, az egyes rendészeti feladatokat ellá-
tó személyekkel és a polgárőrséggel kapcsolatos feladatellátással, valamint a büntetőeljárá-
sok lefolytatásának gyorsításával, eredményességének biztosításával. 
 

4. A közlekedésbiztonsági helyzet további javítása, különösen a halálos balesetek és a balese-
tekben meghalt személyek számának csökkentése. 
 

5. A büntetőeljárásról szóló törvény hatékony, jog- és szakszerű alkalmazása,  
 
 

Aldebrő közbiztonsági helyzetéből adódó rövid távú célok és feladatok meghatározása: 
 

• A rendőrség stratégiájával összhangban a jogszabályok adta keretek között annak betartásá-
val és betartatásával, aktív és felelősségteljes partnerként dolgozzon együtt a társadalom 
tagjaival, más szervezetekkel. 
 

• Kiemelt célunk a lakosság szubjektív közbiztonságérzetét leginkább hátrányosan befolyáso-
ló tényezők csökkentése. 
 

• A jogkövető állampolgárok rendőrségbe vetett bizalmának erősítése. 
 

• Szoros kapcsolattartás a települési önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, állampolgá-
rokkal. 
 

• A nyomozás eredményességének további javítása. 
 

• Az értékelt adatok alapján fő célnak tekintendő a vagyon elleni jogellenes cselekmények 
számának csökkentése, a lakosság szubjektív közbiztonságérzetének javítása, a közterületek 
rendjének fenntartása. 
 

• Kiemelt cél az idős, egyedülálló lakosok sérelmére elkövetett jogsértések megelőzése, meg-
szakítása, felderítése. 
 

• A közlekedés biztonságának növelése, a rendelkezésre álló erők eszközök olyan irányú ki-
használásával, mely alapján csökkenthető a személyi sérüléses balesetek száma. 
 

• Bűn- és baleset megelőzési célzattal minél több helyen figyelemfelhívás. 
 

• Közterületi jelenlét - azon belül a gyalogos szolgálat - hatékonyságának további fokozása. 
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• A bűnügyileg fertőzött részek folyamatos, visszatérő ellenőrzése a lakosság szubjektív köz-
biztonságérzetének javítása céljából. 
 

• Az intézkedési készség szinten tartása, növelése, a megelőző tevékenység erősítése. 
 

• A problémák megoldásában továbbra is hatékonyan kell támaszkodni a település önkor-
mányzatának és a törvénytisztelő lakosságának segítségére. 
 

• Az elkövetett jogsértésekre való tekintettel differenciált szankcionálás alkalmazása. 
 
Köszönetemet fejezem ki a képviselőtestületnek, az önkormányzat dolgozóinak továbbá a település 
minden olyan állampolgárának, akik Aldebrő község biztonságosabbá tételéhez tisztességes mun-
kájukkal hozzájárultak, a munkánk hatékonyabbá tételéhez segítséget nyújtottak. 
 
 
 
Füzesabony, 2019. március 21. 

 
 
Suszter Zsolt r. alezredes 
      kapitányságvezető 

 
 
 
 
 
 
Készült: 1 példányban elektronikusan (példányonként 13 oldal + 12 oldal melléklet) 
              1 példányban eredetben, példányonként 13 oldal + 12 oldal melléklet 
Elektronikus úton kapja: 

Heves MRFK Vezetője 
Aldebrő Önkormányzata 
Irattár 

Eredetben kapja: 
Aldebrő Önkormányzata 

Melléklet: 1. számú melléklet bűnügyi szakterület melléklet  
 2. számú melléklet rendészeti szakterület melléklet 
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