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Aktív, innovatív, korszerű helyi szakmaközösségi együttműködés 
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„Biztonságos Szórakozóhely” védjegy 
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A Rendőrség egyes szakterületeivel az elmúlt években kiváló kapcsolatot 
alakított ki az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal, kiemelten a 
Közterület-felügyelet: 

 

• az igazgatásrendészeti,  

• a közbiztonsági, 

• a közlekedési és  

• a bűnügyi  

területen szolgálatot teljesítőkkel folyamatos a közös munka.  

 

Tervezetten, havi rendszerességgel személyes konzultáció (Polgármester, Városi 
Rendőrkapitány, Közbiztonsági Tanácsnok, Jegyző, Közterület-felügyelet 
vezetője) 

 

Külön kiemelendő, hogy a kialakult menekültválság miatt 2015-ben 
hosszabb ideig segítette közterület-felügyeleti állományunk a rendőrség 
munkáját közös járőrszolgálattal, hogy városi szinten is biztosított legyen a 
jelenlét. 

 

 



 

• 2014. évtől minden év adventi  időszakában állandó, közös járőrözést 
biztosítunk, melynek a lakosság részéről nagyon pozitív visszhangja van. 

 

• A rendőrség munkáját segítve a közterület-felügyeletünk részt vesz 
továbbá sportesemények, egyéb rendezvények biztosításában.  

- átadásra került a MOL-Aréna Sóstó Stadion 

   a rendőrség nagy feladata a sportesemények biztosítása  

 

• Az „Iskola Rendőre” akció keretein belül is jelen vannak közterület-
felügyelőink iskolakezdéskor több gyalogátkelőhelynél. 

 

• Közös kerékpáros szolgálatot lát el minden nyári időszakban a Közterület-
felügyelet a Rendőrséggel. 

 

• Városháza: műveletirányítási központ helyszín 

Közterület-felügyelet: rendezvény biztosítás a térfigyelő kamerák 
segítségével is.  

 

 

 



Év Rendőrség részére 
nyújtott önkormányzati 
támogatás (bruttó Ft) 

Önkormányzati 
támogatásból felhasznált 

összeg  (bruttó Ft) 

Megjegyzés 

2014. 20.000.000 20.000.000 - 

2015. 23.799.000 23.799.000 - 

2016. 23.875.000 23.875.000 - 

2017. 10.000.000 757.000 

2018. 19.900.000 19.900.000 - 

500.000 500.000 Emlékhely létrehozása 

16.448.000 16.448.000 4 db SUZUKI VITARA szgk. 



 

 

Feladatmegnevezés  Mennyiségi/minőségi mutatószám Megjegyzés 

Közterület-felügyelet Kamerarendszer-fejlesztés 
 

2010.01.01-2019.03.28:  
 

25 db                  135 db 
 

Szolgálatvezénylés átszervezésével:  
KÖZTERÜLETI JELENLÉT FOKOZÁSA 

 
2010-2018: 10 fő           29 fő létszám 

 
Tárgyi, technológiai eszközök „átköltöztetésével”, 

feladatorientált fejlesztésével: 
Szervezeti heterogenizáció  

 
 

Szervezeti homogenizáció  
 
 

HATÉKONYSÁGNÖVEKEDÉS 

„KÖZTERÜLETI 
BIZTONSÁG-
SZOLGÁLAT” 



2019. március 

 

Megalakult a Székesfehérvári Zenés Szórakozóhelyek Egyesülete 

 

 

Három klub fogott össze a székesfehérvári fiatalok kábítószermentes, biztonságos 
szórakozásáért.  

 

A FEZEN Klub, a Petőfi Kultúrtanszék és a Paraba által alapított Székesfehérvári Zenés 
Szórakozóhelyek Egyesületének kiemelt célja a drogprevenció és a biztonságos 
szórakozás megvalósítása.  

 

 

 

 

A rendőrség és a katasztrófavédelem szakembereinek segítségével kidolgoztak egy 13 
pontos minősítési rendszert, és azok a szórakozóhelyek, akik mindegyik pontnak 
megfelelnek, viselhetik a „Biztonságos Szórakozóhely" minősítést és az ezt jelképező 
egyedi emblémát. 

  
  
 

 

 



A „Biztonságos Szórakozóhely” védjegy 

 

1. Együttműködés a hatóságok által lefolytatott eljárások során, munkájuk 
segítése, folyamatosan kapcsolattartás. 

 

2. Házirend alkalmazása, összhangban a hatályos jogszabályokkal (23/2011. 
(III.8.) Korm. rendelet). A házirend közzététele a helyszínen és online. 

 

3. Az értékesített étel- és italáru származásának, összetevőinek 100%-os 
követhetősége. 

 

4. Fémdetektor alkalmazása a beléptetésnél. 

 

5. A rendezvény ideje alatt 100 vendégenként min. 1 fő biztonsági őr 
alkalmazása. 

 

6. Minimum négyzónás, interneteléréssel rendelkező kamerarendszer 
üzemeltetése. 

 

7. Megkülönböztető jelzés használata (karszalag, jegy) a 18 év alatti 
vendégeknél. 

 



8. A befogadóképességtől függetlenül olyan beléptető rendszer alkalmazása, 
amely bármely pillanatban alkalmas a létesítményben tartózkodó létszám 
pontos megjelenítésére. 

 

9. Valamennyi szabadba nyíló, menekülés szempontjából figyelembe vehető ajtó 
a menekülés irányába nyíljon és pánikzárral legyen felszerelve. 

 

10. A menekülésre figyelembe vehető kijáratok felett mindenhol saját 
akkumulátorral rendelkező, világító kivitelű biztonsági jelzés legyen. 

 

11. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat követelményei szerint meghatározott 
tűzoltó készülék darabszám felett, a szabadba vezető kijáratok mellett kerüljön 
elhelyezésre egy-egy tűzoltó készülék. 

 

12. A teljes személyzet részesüljön félévente egy alkalommal tűzvédelmi 
oktatásban és a tűzriadó terv gyakorlása is féléves időközönként történjen meg. 

 

13. Évente egy drogprevencióval kapcsolatos esemény megtartása. 

 

 



• Projekt címe: „Túrózsáki út mellett szabadidőpark és sétány kialakítása” 

• Azonosító száma: TOP-6.3.2-15-SF1-2016-00001  

• Projekt összköltsége: bruttó 300.088.177,- Ft 

• Támogatási intenzitása: 100 % 

 

Bűnmegelőzés – Önvédelmi tanfolyam 

Az alábbi területeket érintették többek között az egyes foglalkozásokon:  

• balesetvédelmi ismeretek, 

• elméleti foglalkozás az áldozattá válás megelőzéséről, 

• egyszerű önvédelmi technikák elsajátítása, 

• eséstechnikai gyakorlatok, földharc gyakorlatok. 

A foglalkozások célja az önvédelmi alapismeretek bemutatása, egyszerű és azonnal 
használható technikák gyakoroltatása. 

  

Bűnmegelőzés – Mobil kiállítás 

- prevenciós előadássorozat a családi szocializációtól a segítségnyújtásig. 

Az előadásokat interaktív játékokkal bővítették, sok figyelmet fordítva a fiatalokra váró 
veszélyforrásokra, tájékoztatást nyújtva a bűnügyi statisztikára, a jogaikról. Kiemelt 
figyelmet fordítottak a kábítószer kérdéskörére. Bemutatták a kábítószerhasználat 
következményeit, hátrányait és veszélyeit, azt, hogy a kábítószert és alkoholt rendszeresen 
fogyasztó ember személyisége hogyan alakul át, épül le, illetve a szenvedélybetegség 
mechanizmusa miképpen alakul. Tájékoztatást nyújtottak arra vonatkozóan, hogy hova lehet 
szükség esetén segítségért fordulni, továbbá kiemelték, hogy a szakember igénybevétele 
elengedhetetlen.  

 



• Projekt címe: „Palotavárosi tavak és rekreációs célú hasznosítása” 

• Azonosító száma: TOP-6.3.2-15-SF1-2016-00003 

• Projekt összköltsége: bruttó 1.248.410.236,- Ft 

• Támogatási intenzitása: 100 % 

 

• A Projekt keretében szintén a bűnmegelőzés és a környezetvédelem 
témakörében TERVEZZÜK a SOFT elemeket megvalósítani akként, 
hogy a Túrózsáki úti projekt során megvalósított projekt elemek 
továbbfejlesztése révén tudatosítani szükséges a környezetvédelem 
kiemelt fontosságát.  

 

A bűnmegelőzés, a közlekedésbiztonság és közbiztonság javítását 
segítő rendezvények, akciók és programok keretében felvilágosító, helyi 
bűnmegelőzési stratégiák és cselekvési tervek elkészítése, közösségi-, 
együttélési konfliktusok resztoratív kezelése fog megtörténni.  

 

 



„Közbiztonság fejlesztése Székesfehérváron a településbiztonság és az 
ifjúságvédelem előtérbe helyezésével” 

 
BM-15-MA-0052 pályázati azonosítószámon nyilvántartásba vett pályázat 

 

 

 

Székesfehérvár Városi 
Polgárőrség 

„EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN 
EGYMÁSÉRT…  

…A BIZTONSÁGOS 
SZÉKESFEHÉRVÁRÉRT” 

 
„BIZTONSÁGBAN ALBA 

REGIABAN” 



 

 
12 db tematikusan szervezett lakossági fórum  

 
Tájékoztató kiadvány  

- papír alapú, ill. elektronikus elérhetőségi formában - 
(partneri együttműködésben, 5000 db mennyiségben) 

 

 

Iskolai mintaprogramok keretén belül mobil kiállítás  
(8 darabos felületi elemből álló tárlat) 

 
Iskolai mintaprogramok keretén belül kérdőíves felmérés, fórum, 

workshop  
(diákok hasznos szabadidő eltöltésének fókuszában) 

 

Képzések, tanfolyamok keretén belül önvédelmi tanfolyam 
 

 
 
  
 
 
 



 
 

Képzések, tanfolyamok keretén belül bűnmegelőzési, 
kommunikációs, mediációs, szociális kompetenciafejlesztő 

tréning(ek) 
/általános iskolai és középiskolai pedagógusok, valamint 

gyermekvédelmi szakemberek számára/ 
 

Képzések, tanfolyamok keretén belül jelzőrendszeri tagok 
képzése, továbbképzése a hatékony jelzőrendszeres hálózati 

működés céljából 
/továbbképzés e-learning, illetve jelenléti képzés formájában 
szociális szakemberek, óvodapedagógusok, civil és karitatív 

feladatellátást végzők számára/ 
 
Hiánypótló jogsegély szolgálat nyújtása a hajléktalan személyek 

részére 
 

Tájékoztató előadás-sorozat hajléktalan személyek részére 
  
 

 
 



 

Módszertani megalapozó kérdőíves felmérés a tanulók devianciájának, hátrányos 
helyzetének fókuszával, az esetleges bűnelkövetővé válás rizikófaktorai vizsgálatával 

(2 általános iskola, 2 középiskola, azaz 4 intézmény modell értékű bevonása szakértő 
által moderált módon) 

 

„Biztonságos város” intézkedési tervi szintű szakmai javaslat kidolgozása 

- helyzetfeltáró elem, azaz adatgyűjtés, rendszerezés, értékelés és módszertani 
kidolgozás a lakosság szubjektív biztonságérzetét mérni és elemezni alkalmas 

megoldásra; 

- felmérés Székesfehérvár és városrészei közbiztonsági problémáinak objektív és 
szubjektív elemeire, azok rendszeres monitoringjára 

(véletlenszerű mintavételen alapuló kérdőíves felmérés 500 fő bevonása mellett) 

 

2 napos sportrendezvény  

a SPORT bűnmegelőzésben fontos preventív eszközként való alkalmazása  

(hasznos szabadidő-eltöltés, erkölcsfejlesztő hatás) 

 

- Sportág-bemutatók, 

 

- Sportági játékos kipróbálás közismert helyi sportolók, sportvezetők részvételével, 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oktatási segédlet 
- papír alapú, ill. elektronikus elérhetőségi formában - 

(partneri együttműködésben, 5000 db mennyiségben) 

 

 2 napos szakmai konferencia 
 

 

1. nap 
„A SZAKMAKÖZÖSSÉG NAPJA” 

 
partnerek szerepének értelmezése 

 
a média szerepe 

 
 szakmai eredmények  

bemutatása 
 

tapasztalatcsere, 
szervezeti modell értékelése 

 

 

2. nap 
„A TELEPÜLÉSKÖZÖSSÉG NAPJA” 

 
széles nyilvánosság számára 

bűnmegelőzési előadások (drog 
prevenció, egyéb addiktológiai 

problémák) 
  
 



 

• Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 

• Székesfehérvár Városi Polgárőrség  

• Székesfehérvári Rendőrkapitányság  

• Kríziskezelő Központ 

• Magyarországi Iskolai Szociális Munkások Egyesülete 

• Család-és Gyermekjóléti Központ 

• Székesfehérvári Intézményi Központ  

• KLIK  Székesfehérvári Tankerület 

• Székesfehérvári Szakképzési Centrum 

• Egyesített Szociális Intézmény 

• Frím Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon 

• Közterület-felügyelet  

• Óvodaigazgatók Munkaközössége  

• RÉV Szenvedélybeteg-segítő Ambulancia  

• Civil szociális és karitatív partnerek  

 

 

Aktív, innovatív, korszerű helyi szakmaközösségi együttműködés 

 
 

 

 



Média, kommunikáció 
 

Kommunikációs Iroda által kiadott előzetes közlemények: 

http://www.szekesfehervar.hu/index.php?pg=news_171538 

http://www.szekesfehervar.hu/index.php?pg=news_167509 

http://www.szekesfehervar.hu/index.php?pg=news_166459 

http://www.okkfehervar.hu/index.php?pg=news_9_6542 

http://www.okkfehervar.hu/index.php?pg=news_9_6230 

  

Munkacsoport ülésekről beszámolók: 

http://www.fehervartv.hu/video/index/15601  

http://www.szekesfehervar.hu/index.php?pg=news_171605 

http://www.szekesfehervar.hu/index.php?pg=news_169521 

http://www.szekesfehervar.hu/index.php?pg=news_169017 

  

Lakossági fórumokról beszámolók: 

http://www.szekesfehervar.hu/index.php?pg=news_167772 (Köfém lakótelep) 

http://www.szekesfehervar.hu/index.php?pg=news_168127 (Víziváros) 

http://www.fehervartv.hu/video/index/16012 (Palotaváros; István Király Általános Iskolában) 

  

 Önvédelmi tanfolyamról beszámolók: 

http://www.fehervartv.hu/video/index/16329  

  

Egyéb, kapcsolódó programokról beszámolók:  

http://www.szekesfehervar.hu/index.php?pg=news_170952 

http://www.szekesfehervar.hu/index.php?pg=news_169386 (Városi Idősügyi Tanács) 

http://www.szekesfehervar.hu/index.php?pg=news_169089 (Diáktanács Sportnap) 

http://www.szekesfehervar.hu/index.php?pg=news_167623 (Projektnyitó konferencia) 

http://www.fehervartv.hu/video/index/16396 (Új közbiztonsági tájékoztató füzet) 

http://www.fehervartv.hu/video/index/16144 (Diáktanács Sportnap) 

  

 

http://www.szekesfehervar.hu/index.php?pg=news_171538
http://www.szekesfehervar.hu/index.php?pg=news_167509
http://www.szekesfehervar.hu/index.php?pg=news_166459
http://www.okkfehervar.hu/index.php?pg=news_9_6542
http://www.okkfehervar.hu/index.php?pg=news_9_6230
http://www.fehervartv.hu/video/index/15601
http://www.szekesfehervar.hu/index.php?pg=news_171605
http://www.szekesfehervar.hu/index.php?pg=news_169521
http://www.szekesfehervar.hu/index.php?pg=news_169017
http://www.szekesfehervar.hu/index.php?pg=news_167772
http://www.szekesfehervar.hu/index.php?pg=news_168127
http://www.fehervartv.hu/video/index/16012
http://www.fehervartv.hu/video/index/16329
http://www.szekesfehervar.hu/index.php?pg=news_170952
http://www.szekesfehervar.hu/index.php?pg=news_169386
http://www.szekesfehervar.hu/index.php?pg=news_169089
http://www.szekesfehervar.hu/index.php?pg=news_167623
http://www.fehervartv.hu/video/index/16396
http://www.fehervartv.hu/video/index/16144


Rendőri eljárásban 

regisztrált 

bűncselekmények 

száma  

Bűncselekmények száma 

az ENyÜBS 2010-2018. évi 

adatai alapján 

2010. 

év 

2011. 

év 

2012. 

év 

2013. 

év 

2014. 

év 

2015. 

év 

2016. 

év 

2017. 

év 

2018.  

év 

Testi sértés 164 110 111 98 87 104 120 63 58 

Súlyos testi sértés 60 71 79 63 61 80 80 34 35 

Garázdaság 123 107 118 70 43 64 73 49 36 

Lopás 2263 1969 1936 1522 1145 1076 740 566 393 

Személygépkocsi lopás 55 37 42 45 19 16 6 5 9 

Zárt gépjármű-feltörés 61 31 31 50 35 37 22 4 8 

Lakásbetörés 184 258 261 197 116 134 145 71 20 

Rablás 52 53 41 28 10 15 3 4 3 

Rongálás 229 182 145 90 116 95 81 59 69 

14 kiemelten kezelt 

bűncselekmény összesen 

2912 2518 2420 1855 1461 1411 1063 781 628 

Közterületen elkövetett 

bűncselekmény 

1608 1238 1097 823 537 356 290 256 270 

Összes bűncselekmény 6695 10893 18327 8476 2914 3025 1958 2596 1 607 



 

Szórakozóhelyek, mint lakossági problémaforrás 

 

- Helyi lakosságvédelmi kooperáció – városunkban mintaértékű 

 

• Rendőrség,  

• Közterület-felügyelet,  

• Polgármesteri Hivatalunk szakirodái (zaj-és rezgés elleni védekezés, 
bejelentett nyitva tartási idő kontrollja, birtokvédelem),  

• Kormányhivatal (népegészségügy, élelmiszerbiztonság, 18 év alattiak 
szeszes ital kiszolgálása)  

• Család-és Gyermekjóléti Központ (kiskorú érintettség esetén) – fontos 
szerep a megelőzésben (is). 

 

- A hatékony, gyors (azonnali), (hosszú távon) eredményes, azaz ELVÁRT 
intézkedésekhez további JOGI ESZKÖZ-igény az érintett hatóságoknak!!! 

 







 

 

Köszönöm megtisztelő és kitartó 
figyelmüket. 

 

 

 


