Soproni Rendőrkapitányság
Szám:

08050/ 291-

/2019.ált.

Tárgy:
Ügyintéző:

Beszámoló
Kovács József c. r. alez.

BESZÁMOLÓ
A KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG HELYZETÉRŐL
NAGYCENK

2018. év

H-9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 5. ; Postafiók: H-9401 Pf.: 63
tel.: (99) 311-234, (21) 46-41 ; fax.: (99) 311-234, (21) 46-07
e-mail: sopronrk@gyor.police.hu

-2-

TISZTELT KÉPVISELŐ TESTÜLET!
TISZTELT POLGÁRMESTER ÚR!
Az önkormányzati testület felkérésének megfelelően a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV.
törvényben meghatározott kötelezettségünk alapján, a 2018. évben Nagycenk község
közbiztonsági helyzetéről, annak javítása érdekében tett intézkedésekről az alábbi
tájékoztatást adom:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében a
helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében az önkormányzat egyik
kiemelt feladata, hogy közreműködik a település közbiztonságának biztosításában. (13.§. (1)
bekezdés 17. pontja)
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény emellett számos lehetőséget ad a Rendőrség
és az önkormányzatok együttműködésére, így például:
- a képviselő-testület a Rendőrség döntésével, intézkedésével, vagy annak
elmulasztásával kapcsolatban észrevételt tehet /8.§. (11). bek./,
- az önkormányzat szerződést köthet a rendőrkapitányság vezetőjével, különösen a
helyi közbiztonságot érintő feladatok ellátása, a Rendőrség és az önkormányzati
szervek tevékenységének összehangolása, valamint rendőri szerv létesítésének,
bővítésének és fejlesztésének elősegítése érdekében /9.§. (1). bek. /,
- a rendőrkapitányok és az önkormányzatok a közbiztonsággal összefüggő feladatok
ellátásának társadalmi segítésére és ellenőrzésére bűnmegelőzési és közbiztonsági
bizottságot hozhatnak létre /10.§. (1). bek./.
A közbiztonság helyzete olyan összetett kérdés, melyet a rendőrség komplexen lát, s amely
nemcsak a bűnözést, bűnüldözést foglalja magában, hanem a bűnmegelőzést és az azzal
összefüggő, sok esetben azon túlmutató kérdéseket is. Egy adott település – jelen esetben
Nagycenk - és a Soproni Rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozó települések
közbiztonságáért való felelősség tekintetében a rendőrség és az önkormányzatok
egymásrautaltsága nyilvánvaló.
A közrend és közbiztonság, a területünkön tartózkodó magyar és külföldi állampolgár
fokozott védelme, az utca rendjének megszilárdítása, a kiegyensúlyozott alkotó munkához a
jó közérzet megteremtése és fenntartása közös ügyünk.
A közrend és közbiztonság, valamint a közlekedésbiztonság fenntartása azonban nem csak a
hatóság felelőssége, hanem minden állampolgár feladata is. E munkában az önkormányzat
nagyon fontos szerepet és felelősséget visel. A Rendőrség a jelen társadalmi viszonyok
közepette az önkormányzatok mellett továbbra is folyamatosan keresi a lehetőségét a
lakossággal való szorosabb együttműködésnek, és a jó kapcsolattartásnak. A Rendőrség nem
működhet hatékonyan, ha nem tudhatja maga mögött a lakosság és az önkormányzat
támogatását.
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TISZTELT KÉPVISELŐ TESTÜLET!
TISZTELT POLGÁRMESTER ÚR!
Nagycenk község bűnügyi és közbiztonsági helyzetének a 2018. év időszakára vonatkozó
összefoglalását a bűnügyi helyzet elemzésével kezdem.
A vizsgált időszak elemzésére készült táblázatban csak azoknak a törvényi tényállásoknak a
megnevezései szerepelnek, amelyeket a kérdéses időszakban, Nagycenk nagyközségben vagy
annak külterületén elkövettek. Összehasonlításként a táblázat tartalmazza a korábbi évek
statisztikai adatait is.
A településsel kapcsolatban megállapított cselekmények, a nagycenki helyszínnel vagy
nagycenki lakos sérelmére elkövetett bűnesetekből állnak össze, amelyekben a nyomozás még
folyamatban van vagy vádemelési javaslattal, illetve felfüggesztéssel zárultak le. Nem
tartalmazza viszont a bűncselekmény hiányában megszüntetett nyomozásokat.
Természetesen ezekben az ügyekben előfordulnak olyan esetek is, amikor az elkövető egy
cselekményével több bűncselekményt is megvalósított, vagy egy bűncselekményt több sértett
sérelmére követett vagy követtek el.
A BŰNCSELEKMÉNYEK ALAKULÁSA
Év
2014. 2015. 2016. 2017. 2018.
0
1
2
1
0
Testi sértés – súlyos
0
0
0
1
1
Testi sértés – könnyű
0
1
1
1
0
Zaklatás
0
0
1
1
0
Egyéb nemi erkölcs elleni bcs.
0
0
1
0
0
A házasság, a család és ifjúság elleni bcs.
0
0
1
1
0
Az emberi méltóság elleni bcs.
0
1
0
0
0
Egyéb személy elleni bcs.
0
0
0
0
3
Egyedi azonosító jel meghamisítása
0
1
1
1
1
Garázdaság
0
1
0
1
0
Visszaélés kábítószerrel
2
2
0
0
0
Egyéb közrend elleni bcs.
0
1
0
0
0
Számítástechnikai adatok elleni bcs.
0
2
1
0
1
Rongálás
8
3
4
1
4
Lopás
0
0
1
0
0
Betöréses lopás
0
0
0
1
0
Sikkasztás
0
3
0
1
0
Csalás
0
1
0
1
0
Egyéb vagyon elleni bcs.
Bűncselekmények megnevezése

Bűncselekmények száma összesen

10

17

13

11

10

A bűncselekmények számának alakulását bemutató táblázat adatait megvizsgálva
megállapíthatjuk, hogy Nagycenk község bűnügyi helyzete továbbra is kiegyensúlyozott
képet mutat. A bemutatott időszakban nem volt olyan év, amely kiugróan magas értékeket
mutatott volna. A bűncselekmények összetétele nem változott. Az elkövetett
bűncselekmények skálája viszont csökkent 2018-ban és ezzel a bűncselekmények szám is
kedvezőbb képet mutat, mint korábban.
A lakosságot leginkább foglalkoztató vagyon elleni illetve személy elleni bűncselekmények
száma továbbra is hasonlóan alakult, mint a korábbi években. Ez a szám azonban a község
lakósságának folyamatos növekedésére is figyelemmel, továbbra sem mondható magasnak.

-4-

A vagyon elleni bűncselekmények többségét adó lopások történeti tényállását vizsgálva
főként autóalkatrészek és forgalmi rendszámok eltulajdonítása, illetve kerékpár lopás és egy
esetben készpénz lopás miatt indult nyomozás.
A közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozása általában hatékonyabb, mint a vagyon
elleni bűnügyek esetében. Ennek legfőbb oka, hogy a vagyon elleni bűneseteknél általában
kevesebb olyan nyom, vagy támpont mutatkozik, amely az ügy felderítését segítené. Ezekben
az ügyekben jellemzően az elkövetők által más helyszíneken hagyott ujjlenyomat, DNS minta
vagy egyéb nyomok, illetve a bűnügyi nyomozást végző kollégáknak a társ
nyomozóhatóságokkal való jó együttműködése, valamint a hatékonyan kialakított közterületi
kamerarendszerek alkalmazása hozhat eredményeket.
Mint ahogy a település életének minden területére hatással van a két főútvonal találkozásánál
való elhelyezkedése úgy a bűncselekmények elkövetésére is. Más sokszor hívtuk fel a
figyelmet az utazó bűnözőkre, aki a pillanatnyi alkalmat kihasználva követnek el főként
vagyon elleni bűncselekményeket, majd ezt követően akár öt irányban is tovább állhatnak
Nagycenkről. Ez a helyzet az M85-ös út elkészültével milyen irányban fog megváltozni azt
nehéz lenne megjósolni.
Az eredmények fenntartása, illetve a bűncselekmények számának csökkentése közös
érdekünk. A bűnügyi eredmények javításában, a település közbiztonságnak növelésében
továbbra is számítunk a lakosság aktív közreműködésére.
TISZTELT KÉPVISELŐ TESTÜLET!
TISZTELT POLGÁRMESTER ÚR!
A továbbiakban a község közlekedési helyzetét kívánom értékelni az alábbi baleseti adatok
alapján:
Személyi sérüléssel járó közúti balesetek
Év
2014. 2015 2016 2017. 2018.
Balesetek száma összesen
6
7
8
6
6
Ebből - könnyű sérüléses
4
5
4
0
4
- súlyos sérüléses
2
1
4
6
1
- halálos
0
1
0
0
1
2018. évben Nagycenk községben és vonzáskörzetében a történt összes közúti közlekedési
baleset száma tovább csökkent. Egész évben 26 balesetet regisztráltunk ezen a területen. A
táblázatban bemutatott személyi sérüléssel járó közúti balesetek száma azonban hasonlóan
alakult, mint 2017-ben. Sajnálatos, hogy 2018. évben a település külterületén történt egy
halálos kimenetelű közlekedési baleset is.
A 26 balesetből, összesen 11 következett be a belterületi utakon, amelyből 1 volt súlyos 3
pedig könnyű személyi sérüléssel járó.
Az elkövetkező időszakban a község útjain való közlekedést jelentősen befolyásolni fogja az
M85-ös számú autóút építési munkálataiban résztvevő járművek folyamatos közlekedése is.
Ez lehet, hogy csökkenti majd a forgalom sebességét, de okot adhat az amúgy is türelmetlen
sietősen gépkocsivezetőknek meggondolatlan közlekedési manőverekre, amely növelheti a
balesetveszélyt. Ezért a Soproni Rendőrkapitányság közterületi állományának várhatóan
külön feladata lesz az építkezés környezetében kialakított, illetve a munkálatokból adódó
közlekedési szabályok betartatásának ellenőrzése.
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Közlekedési bűncselekmények
Segítségnyújtás elmulasztása (közlekedés)
Közúti jármű ittas vezetése
Közúti baleset okozása
Közúti közlekedés biztonsága elleni bcs.
Vasúti közlekedés biztonsága elleni bcs.
Közúti veszélyeztetés
Közlekedési bűncselekmények száma összesen

Év
2014. 2015. 2016. 2017.
0
3
2
0
1
0
6

0
2
2
1
1
0
6

0
2
1
0
0
1
4

1
2
3
0
2
0
8

2018.
0
2
2
0
2
0
6

A közlekedésrendészeti bűncselekmények száma előző évhez viszonyítva csökkent. Az ittas
járművezetés hasonlóan az előző évhez jelen volt a településen. Ismét követtek el a közút –
vasút színbeli kereszteződésben az üzemi berendezések gondatlan megrongálásával
vasútbiztonsága elleni bűncselekményt. Elsőbbségadás elmulasztása miatt következett be
halálos kimenetelű közúti baleset a 84-es számú főúton, amelyben egy motorkerékpáros
vesztette életét.
A rendőrkapitányságunk kiemelt feladatként kezeli az ittas vezetők közlekedésből történő
kiszűrését. Ezen törekvésünk nem csak Sopron városra, hanem az illetékességi területünkön
található összes településünkre is vonatkozik. Ennek érdekében elmúlt időszakban és a
jövőben is alkalmazzuk az ittas jártművezetők kiszűrésére az úgynevezett „finn módszert”
amely jellemzője, hogy lehetőség szerint minél több helyszínen viszonylag rövid időszakban,
elsősorban csak az ittasság ellenőrzésével kerül végrehajtásra. A cél, hogy minél több
gépkocsivezető essen át alkoholszondás ellenőrzésen.
TISZTELT KÉPVISELŐ TESTÜLET!
TISZTELT POLGÁRMESTER ÚR!
Az Országos Rendőr-főkapitányság vezetőjének személyében 2018-ban bekövetkezett
változás nem befolyásolta érdemben a Rendőrség közterületi jelenlétének fontossággát célzó
intézkedéseket. Továbbra is kiemelt feladat, hogy az illetékességi terület lakosságának
szubjektív biztonságérzetét figyelemmel kísérve, az azt befolyásoló körülményekre a lehető
leghatékonyabban reagálva kerüljön megszervezésre a területért felelő rendőri állomány
tevékenysége.
Elvárás, hogy a Soproni Rendőrkapitányság valamennyi településén, függetlenül annak
bűnügyi fertőzöttségtől, legalább négy naponta jelenjen meg közterületi szolgálatot ellátó
rendőr és ott ellenőrzést hajtson végre. Emellett természetesen a közterületi állománynak napi
szolgálata során folyamatosan reagálnia kell a 112-es hívószámra érkező segélykérésekre, a
megyei tevékenységirányítást intézkedést igénylő küldéseire.
Soproni Rendőrkapitányság szervezeti irányítása során, a vizsgált időszakban is törekedtünk,
településekről érkező jelzések felhasználásával megtervezni az állomány napi tevékenységét,
a közrend és a közbiztonság javítása, az emberek kielégítő szubjektív biztonságérzete
érdekében.
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A Rendőrség közterületi jelenlétének biztosítása Nagycenken elsősorban a Körzeti Megbízotti
Alosztály feladata, de természetesen a település elhelyezkedése, forgalma kapcsán más
szakterület járőrei is végeztek közterületi szolgálatokat a községben.
Az országos, területi és helyi bűnügyi, közrendvédelmi, határrendészeti és
közlekedésrendészeti akciók, fokozott ellenőrzések végrehajtása a vizsgált időszakban is
számos esetben érintette Nagycenket vagy annak környékét.
A község körzeti megbízottjának személyében változás nem történt, továbbra is Szolyák
Gábor c. r. tzls. tölti be ezt a beosztást. A nagycenki körzeti megbízott az alapvető szolgálati
feladatainak ellátásához a szükséges felszereléssel, eszközökkel rendelkezik.
A fent írt nehézségek ellenére törekedtünk arra, hogy a körzeti megbízott a vizsgált
időszakban is a szolgálatainak döntő többségét saját körzetében hajtsa végre. A közterületi
feladatok végrehajtása tekintetében elvonó tényezőt 2018. évben a déli határszakasz
megerősítésében való aktív részvétel, illetve a Sopron várost érintő nagyobb rendőri erő
összevonását igénylő rendezvények jelentették.
A vizsgált időszakban is folytattuk eredményes együttműködésünket az önkormányzattal és a
társhatóságokkal a településen felmerülő problémák megoldásában.
Több alkalommal működtünk közre a helyi polgárőrséggel a község rendezvényeinek
közlekedési, illetve közrendvédelmi biztosításában azok esemény mentes lebonyolítása
érdekében.
Mindemellett természetesen végeztük a településen elkövetett bűncselekmények felderítésével
kapcsolatos tevékenységünket, valamint a társhatóságok által keresett, a községben lakó
személyek tartózkodási helyének felkutatását.
A bűn és baleset-megelőzési tevékenység keretében részt vettünk a területi család- és
gyermekvédelmi szolgálat munkájában is.
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján megállapítható, hogy Nagycenk község vonatkozásában a
lakossággal, az önkormányzattal, a társszervekkel a rendőrkapitányság kapcsolatára hosszú
ideje a folyamatos jó kapcsolat és együttműködés jellemző.
TISZTELT KÉPVISELŐ TESTÜLET!
TISZTELT POLGÁRMESTER ÚR!
A Soproni Rendőrkapitányság állománya a 2017. évben nyújtott teljesítményével 2018-ban
elnyerte a „Megye Legjobb Kapitánysága” címet. Mindezt egy olyan mindenre kiterjedő
ellenőrzést követően, amely valamennyi szolgálati ág szakmai tevékenységét vizsgálta. Ezért
kijelenthetjük, hogy kapitányságunk jelenlegi állománya jó munkát végez és kiválóan
alkalmas feladatának elvégzésére.
A jó eredmények megtartása érdekében a következő időszak célkitűzései az alábbiak szerint
foglalhatók össze:


Őrködnünk kell a közrend fenntartásán, a balesetek megelőzésén, valamint kellő
szigorral kell fellépnünk a bűncselekményt elkövetőkkel szemben. A felvilágosító, a
segítő, a támogató funkciók ellátásával erősíteni kell a szervezet valóságos tartalommal
bíró szolgáltató jellegét.
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Kiemelt feladatként kell kezelnünk a lakosság szubjektív biztonságérzetét különösen
negatívan befolyásoló, közterületeken vagy közintézmények ellen elkövetett erőszakos,
illetve személyek életét, testi épségét és szabadságát, valamint az életkörülményeit,
megélhetését súlyosan veszélyeztető bűncselekmények és szabálysértések felderítését,
lehetőség szerinti megszakítását vagy megelőzését, az ilyen ügyekben indult eljárások
gyors és megalapozott befejezését.



Egyik fő feladatunk az elmúlt években elért kiemelkedően magas bűnügyi felderítési
mutató szinten tartása, javítása, különösen a kiemelt bűncselekmények vonatkozásában.



Folyamatosan figyelemmel kell kísérnünk illetékességi területünkön a bűnözés
struktúrájában végbemenő változásokat és ennek megfelelően azonnal intézkedéseket
kell kidolgozni és előtérbe kell helyezni a bűnügyi hírszerző, titkos információgyűjtő
munkát.



A társzervekkel, valamint a polgárőrséggel továbbra is fenn kell tartani a kialakult jó
kapcsolatot, velük is szorosan együttműködve kell fellépni a bűnözés visszaszorítása
érdekében a közrend, közbiztonság növelése érdekében.



A közterületi rendőri jelenlét fokozásával a frekventált helyeken és időben hatékony
szolgálatszervezéssel és ellátással fel kell lépni a közterületeken elkövetett, a lakosságot
irritáló erőszakos, garázda jellegű cselekmények, valamint a prostitúciós jelenségek
megelőzése érdekében.



Kiemelt feladatként kell kezelni a közlekedésbiztonság javítását, a sérüléssel és jelentős
anyagi kárral járó balesetek számának csökkentését. Fokozott erőfeszítéseket kell tenni
az „objektív felelősség” és a „zéró tolerancia” elvét megalapozó jogszabályokban foglalt
elvek érvényesülésére, a kapcsolódó intézkedési tervek és programok megvalósítására.



A közlekedési balesetek - főként a halálos kimenetelűek - okainak folyamatos elemzésével
és értékelésével, az így szerzett tapasztalatok felhasználásával növelni kell a kapitányság
illetékességi területén a közlekedési ellenőrzés hatékonyságát, fokozni kell a
sebességellenőrzések számát, valamint a járművezetők ittasság ellenőrzését.



Az állomány szakmai, nyelvi képzésére, fizikai állapotának javítására, a bevezetésre
kerülő új informatikai módszerek elsajátítására, a rendelkezésre álló parancsnoki
eszközöket messzemenőkig alkalmazni kell. Folyamatosan fel kell készíteni az állományt
a jogszabályváltozásokból adódó feladatok végrehajtására.




Munkatervi feladataink maradéktalan végrehajtását.
Az állomány megtartását, szakmai fejlődését, a munka színvonalának javítását.

A felsoroltak végrehajtásával sikerülhet elérnünk, hogy a lakosság közbiztonságérzete tovább
javuljon, és olyan bűncselekmény ne maradjon felderítetlenül, amely a közvélemény hangulatát
jelentősen, illetve negatívan befolyásolná.
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TISZTELT KÉPVISELŐ TESTÜLET!
Köszönjük a feladataink eredményes végrehajtása érdekében nyújtott támogatásukat. A
tájékoztató résztvevőin keresztül kérjük, hogy a lakosság ismerje meg feladatainkat,
gondjainkat, és a jelenleg elfogadható közbiztonság fenntartása érdekében továbbra is segítsék
a rendőrség munkáját.
Köszönöm figyelmüket és kérem a beszámoló elfogadását.
Sopron, 2019. március 13.

Tisztelettel:
/: SZABÓ JENŐ :/
r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
kapitányságvezető
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