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Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8. § (4) bekezdése kötelezi Veszprém 

Rendőrkapitányát arra, hogy Hajmáskér település Képviselő Testülete előtt beszámoljon 

Hajmáskér település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. 

 

A közbiztonság védelme a rendőrség alapfeladata. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény értelmében a helyi közszolgáltatások körében a közbiztonság helyi feladatairól 

történő gondoskodás az önkormányzat egyik kiemelt feladata. Ez alapján a Rendőrség és az 

Önkormányzat együttműködése nyilvánvaló a közbiztonság megteremtése és fenntartása 

érdekében. 

 

Az elmúlt évekhez hasonlóan a Rendőrkapitányság és Hajmáskér település Önkormányzata 

2021. évben is fontos feladatának tekintette Hajmáskér település közbiztonságának szinten 

tartását és javítását, tudva azt, hogy a közterületek, közösségi életterek rendje meghatározó 

jelentőségű a helyi közösségek biztonságának és biztonságérzetének szavatolásában.  

 

A Veszprémi Rendőrkapitányság a főkapitányi értekezleteken meghatározottak, a 

feladattervben megfogalmazottak és az illetékességi területen lévő települési önkormányzatok, 

valamint az állampolgárok jelzései, elvárásai alapján dolgozott a 2020-as évben. Munkánkat, 

eredményeinket, erőfeszítéseinket igyekeztünk a lakossággal is ismertetni, ezért a hatékony 

kommunikációra nagyobb hangsúlyt fektettünk.   

  

Az összes bűncselekmény nyomozás eredményességét tekintve jó eredményt ért el a 

kapitányság, az országos átlag felett teljesítve.  

  

Továbbra is elsődleges célkitűzésünk volt a bűnözés lehetőség szerinti csökkentése, a 

közterületi jelenlét növelése, a közbiztonság szinten tartása, a lakosság szubjektív 

biztonságérzetének javítása. A lakosság és az önkormányzatok visszajelzései alapján a 

Veszprémi Rendőrkapitányság illetékességi területén élők biztonságérzetében 

megmaradtak az előző évekre jellemző pozitív értékek. 

 

Megítélésem szerint mindez annak köszönhető, hogy komoly hangsúlyt fektettünk a klasszikus 

felderítő munka mellett a bűnmegelőzési és közrendvédelmi tevékenységünkre, melyet a 

későbbiekben ismertetni is fogok.  
 

Hajmáskér település jellemzése: 

Hajmaskér a megyeszékhelytől 13, a Balatontól 12 kilométerre, keletre található. A települes a 

8-as számú főút mellett helyezkedik el. 

Közigazgatási területe 38,14 km2, lakosainak létszáma 〜2854 fő (2015. január 01. adatok 

szerint), népsűrűség 74,15 fő/km2. A lakosság korcsoport szerinti összetétele egyenletesnek 

mondható, kiugró értéket egyik korosztályhoz tartozók sem képviselnek. 

A településen több kisebb vállalkozás, üzlet, élelmiszerbolt, dohányboltok valamint egy kisebb 

vendeglató ipari egység talalható. 

A közsegben levő nagyobb szórakozóhely eseti jelleggel üzemel, évente 2-3 alkalommal 

tartanak rendezvényt, engedely alapjan. 

Hajmáskéren veszélyeztetett objektumként a helyi postahivatal és a nemzeti dohanyboltok 

említhetők. 



A település határában kialakított katonai lőtér Magyarorszag legnagyobb ilyen letesítménye，a 

honvédség jelenleg is használja, őrzéséről gondoskodik. 

Hajmáskér oktatási，köznevelési intézményei a helyi óvoda és általános iskola. Közösségi 

élettérként említhető a községi művelődési ház. 

Hajmáskéren háziorvosi és vedőnői szolgálat is működik，továbbá fogászati szakrendelás áll 

rendelkezésre a lakosság számára. Orvosi ügyelet legközelebb Várpalotán érhető el. 

A településen működő polgárőr egyesülettel a rendőrség kapcsolata kielégítő.  

I. Hajmáskér község közbiztonsági helyzetének értékelése 
(a részletes statisztikai adatokat a bűnügyi melléklet tartalmazza) 

1.1.1.  A regisztrált bűncselekmények számának alakulása 

 

Hajmáskér település területén 2010.-2021. évek adatait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a 

regisztrált bűncselekmények száma 2010. évben volt a legmagasabb (142), ezt követően a 

regisztrált bűncselekmények száma hullámzó tendenciát mutat. 2020. évben viszont a regisztrált 

bűncselekmények száma 60 alá csökkent. A számadatok alapján 2021. év még kedvezőbben 

alakult, ugyanis a településen elkövetett regisztrált bűncselekmények száma 2020. évben 57 

volt, majd 2021. évben ez a szám már 35 volt. A csökkenés mértéke 35,8%. 

 

1.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása 

 

A 2010-2021. közötti időszakot figyelembe véve, Hajmáskér településen, a közterületen 

elkövetett bűncselekmények száma szintén hullámzó tendenciát mutat. 2020. és 2021. év adatait 

figyelembe véve a közterületen elkövetett bűncselekmények tekintetében jelentős mértékű 

65,8%-os csökkenés tapasztalható. (41/13)  

 

1.3.  A regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya, változása  
 

A 2010-2021. közötti időszakot figyelembe véve az összes regisztrált bűncselekmény 100 000 

lakosra vetített aránya a Veszprémi Rendőrkapitányság illetékességi területén a 2021. évben volt 

a legkedvezőbb. A 2021. évben a 2020. évhez képest 4,6%-os, 1114-ről 1063-ra történő 

csökkenés állt be. 

 

1.4. A kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása  
 

A település közigazgatási területén a kiemelten kezelt bűncselekmények száma a 2021. évben 

54 %-kal, 37—ről 17-re csökkent. Az elmúlt 12 év adatait figyelembe véve a kiemelten kezelt 

bűncselekmények száma 2018. évben volt a legkedvezőbb, hiszen ebben az évben, az ilyen 

jellegű bűncselekmények száma 16 volt.  

 

A 2020. évben a településen testi sértés bűncselekményt nem regisztráltunk, míg 2021. évben 

az ilyen elkövetési magatartás miatt 1 esetben indult eljárás. Súlyos testi sértés bűncselekmény 

elkövetése miatt utoljára 2019. évben 3 esetben kezdeményeztük büntetőeljárás megindítását, 

azonban 2020. és 2021. években Hajmáskér település területén nem regisztráltunk ilyen jellegű 

bűncselekményt. Garázdaság bűncselekmény 2010-2021. évek adatait figyelembe véve a 2011. 

év adatai alakultak a legkedvezőbben, mivel abban az évben a település területén mindösszesen 

1 garázda jellegű bűncselekmény történt. 2020. és 2021. években viszont 4-4 eset miatt 

indítottunk büntetőeljárást. Az elmúlt 12 év adatait figyelembe véve Hajmáskér településen a 



kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények közül terjesztői magatartás miatt nem indult büntető 

eljárás, viszont kábítószer fogyasztók kilétét 2020. évben 1 esetben, míg 2021. évben már 4 

esetben is megállapítottuk.  

 

A lopás bűncselekményeket vizsgálva a 2010-2021. közötti időszak adatait figyelembe véve a 

2018. évben volt a legkevesebb regisztrált bűncselekmény (6). 2019. évben enyhe emelkedés 

mutatkozott, majd 2020. évben már több mint háromszorosára emelkedett a településen 

regisztrált lopás bűncselekmények száma. (10/32) 2021. évben jelentős mértékű pozitív irányú 

elmozdulást tapasztaltunk, mivel ismét visszacsökkent a személyi javakat károsító ilyen jellegű 

bűncselekmények száma. (32/10) A személygépkocsi lopások tekintetében az elmúlt 12 év 

adatait vizsgálva megállapítható, hogy Hajmáskér település területén ilyen jellegű vagyon elleni 

bűncselekmény elkövetése nem történt. 2018. évtől kezdődően Hajmáskéren zárt gépjármű 

feltörés bűncselekmény elkövetését sem regisztráltunk. Az elmúlt 12 év adatait figyelembe véve 

a lopás bűncselekmények részét képező cselekmények közül a lakásbetörések száma alacsony 

volt. 2020. évben viszont nem regisztráltunk ilyen jellegű bűncselekményt. 2021. évben is 

mindösszesen 1 ilyen jellegű elkövetési magatartás miatt indult hatóságunknál büntetőeljárás. 

Rongálás bűncselekmény száma 2018. évtől stagnálást mutat, mivel 2021. évig bezárólag 

mindösszesen 1-1 esetben vált ismerte hatóságunk előtt ilyen jellegű bűncselekmény elkövetése. 

2010-2021. év adatait figyelembe véve rablás bűncselekmény Hajmáskér településen csupán 

2010. és 2016. években történt, majd 2021. évig bezárólag ilyen jellegű bűncselekmény 

elkövetése nem jutott hatóságunk tudomására. Az elmúlt 12 év adatai alapján a településen 

elkövetett orgazdaság bűncselekményt is csupán 12 évvel ezelőtt, 2010. évben regisztráltunk.  

 

1.5  A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények 

szöveges értékelése  

 

Hajmáskéren elkövetett sikkasztás miatt 2020. és 2021. években nem indult büntetőeljárás, 

zaklatás bűncselekmény elkövetése miatt is csupán 2021. évben 1 esetben, a sértett által 

előterjesztett joghatályos magánindítvány benyújtásával indult büntetőeljárás. Csalás 

bűncselekmények száma sem jelentős a településen. 2020. évben 4, majd 2021. évben 3 eljárás 

indult csalás bűncselekmény elkövetése miatt.  

A Veszprémi Rendőrkapitányságon indult eljárások tekintetében azonban fokozott figyelmet 

kell fordítanunk a Veszprémi Rendőrkapitányság illetékességi területén elkövetett csalás 

bűncselekmények megelőzésére, ugyanis a rendőrkapitányság területén regisztrált csalás 

bűncselekmények száma az elmúlt két évben jelentős mértékben emelkedett.  

Az elmúlt két év tapasztalatai alapján elmondható, hogy az elkövetési magatartásokban erőteljes 

változást érzékeltünk. A már korábban ismertté vált módszer, a főként idősek sérelmére 

elkövetett „unokázós” csalások mellett megjelent a bírósági végrehajtókra történő hivatkozás, 

de jelen vannak a magukat közüzemi, vagy telekommunikációs szolgáltatóként, illetve banki 

ügyintézőként feltüntető elkövetők is. Ezek mellett jelentős az internetes vásárlásokhoz 

kapcsolódó károkozás is. A sikeresen felderített ügyek kapcsán az igazolódott, hogy ezeket a 

bűncselekményeket jellemzően országosan tevékenykedő bűnözői csoportok, bűnözők követik 

el. 

 

A 2021. évben egy új trükkös csalási módszer jelent meg, a „csomagküldős” elkövetés. Ennek 

során az elkövető valamely csomagküldő szolgálat nevében csomag érkezéséről szóló sms, vagy 

email üzenetet küld a későbbi sértettnek, aki az üzenetben megadott hivatkozásra kattintva 

elindít egy adathalász folyamatot. A módszer célja a bankszámla adatok megszerzése és a 

számláról a pénz jogosulatlan leemelése.  

Szintén új módszerként jelentkezett a 2021. évben az úgynevezett „TeamViewer - AnyDesk” 

elkövetés. Ennek során különböző hitelintézetek nevében telefonon olyan valótlan tartalmú 

közlést juttatnak el az elkövetők, hogy a sértett számlafiókját jogtalan támadás érte és az ilyen 

beavatkozások megszakítása, illetve megelőzése céljából szükséges különböző, azonnali 

módosításokat végezni a számlafiókjával kapcsolatosan. Az elkövetők a TeamViewer, vagy az 



AnyDesk program letöltésére bírják rá a sértetteket, mellyel távoli elérhetőséget biztosítanak 

maguknak az adott elektronikai eszközhöz, majd folyamatos telefonos kapcsolatban állva a 

sértettet ráveszik arra, hogy internetbankjába belépjen, belépési adatokat, kártyaszám részleteket 

megadjon, miközben a számítógépet távolról vezérelve jogosulatlan utaláshoz, kártyás 

vásárláshoz hiányzó adatokat gyűjtenek be. A jogosulatlanul elvégzett pénzügyi műveletek 

végeztével töröltetik a sértettel a letöltött TeamViewer, vagy az AnyDesk programot. 

 

 

2. A bűnüldöző munka értékelése 
 

2.1.A nyomozáseredményességi mutató alakulása 

 

Az elmúlt 12 év időszakát figyelembe véve a város területén, illetve a Veszprémi 

Rendőrkapitányság illetékességi területén is a regisztrált bűncselekmények száma a 2021. évben 

volt a legalacsonyabb. A rendőrkapitányság nyomozáseredményességi mutatóiban viszont 

kismértékű, 0,9%-os csökkenés mutatkozik, ugyanis a 2020. évben 81,6%, a 2021. évben ez az 

eredmény 80,7% volt. Ezt a változást elsősorban az összes bűncselekmény jelentős részét adó 

lopás bűncselekmények összességének nyomozás eredményességében beállt csökkenése 

eredményezte.  

 

2.2.A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi 

mutatója 
 

A közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozáseredményességét vizsgálva a 2016. évtől 

kezdődően folyamatos emelkedés volt tapasztalható, azonban a 2020. és a 2021. évben elért 

adatokat összehasonlítva a kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményessége 

74,3%-ról 73,8%-ra, az összes közterületen elkövetett bűncselekmény 

nyomozáseredményessége 92,6%-ról 90,7%-ra, csökkent. 

 

2.3.A Veszprémi Rendőrkapitányság eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt 

bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának alakulása 

 

A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények közül a terjesztői magatartás 4-ről 2-re csökkent. 

A nyomozáseredményességi mutatónk az elmúlt három év eredményeivel megegyezően, a 

2021. évben is 100% volt.  

A lopás bűncselekmények vonatkozásában megállapítható, hogy a 2010-2021. közötti időszak 

adatait figyelembe véve az összes lopás bűncselekmény nyomozáseredményességi mutatója a 

2019. évben volt a legkedvezőbb 67,7%, majd a 2020. évben 66,6%-ra, a 2021. évben ez a 

mutató 60,6%-ra csökkent ez a mutató.  

A lopáson belül külön kategóriát képező cselekmények közül a 2019. évben a legjelentősebb 

változás a lakásbetörések számában mutatkozott, melynek oka a sorozat-bűncselekmények 

felderítése miatt más rendőrkapitányság illetékességi területén elkövetett bűncselekmények 

hatóságunk általi befejezése volt. Abban az évben a nyomozáseredményességi mutató 80,8% 

volt. A 2020. évre a regisztrált lakásbetörés bűncselekmények számában csökkenés állt be, a 

megindított eljárások nyomozáseredményességi mutatója 69,8%-ra mérséklődött. A 2021. évre 

a Veszprémi Rendőrkapitányság területén elkövetett lakásbetörések száma tovább csökkent, 

viszont a nyomozáseredményességi mutató jelentősen 87,5%-ra emelkedett. Ennek oka, hogy a 

2021. évben ismét sikerült olyan sorozat jellegű bűncselekményt is felderíteni, melyben az 

elkövetők nem csak a Veszprémi Rendőrkapitányság, hanem az ország több 

rendőrkapitányságának illetékességi területén is követtek el lakásbetöréseket. A megindított 

büntetőeljárásokat egy eljárás keretében hatóságunk fejezte be. 

A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények köréből a rablás bűncselekmények 

nyomozáseredményességi mutatója az elmúlt 5 év adataival megegyezően alakult, mivel a 2021. 

évben is elérte a 100%-ot.  



 

 

3. A tulajdon elleni szabalysertesekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok. 

 

Szabálysértések 

megnevezése 

2013. 

év 

2014. 

év 

2015. 

év 

2016. 

év 

2017. 

év 

2018. 

év 

2019. 

év 

2020 

év 

2021 

év 

lopás 14 11 16 9 12 1 3 1 1 

sikkasztás 0 2 0 0 1 0 1 0 0 

jogtalan elsajátítás 0 2 1 1 0 1 0 0 0 

csalás 8 6 3 3 4 2 0 1 0 

rongálás 16 13 14 12 8 9 4 6 0 

orgazdaság 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Összes tulajdon elleni 

szabs. 
40 34 34 25 25 13 8 8 0 

Felderítési mutató 
27,27

% 

61,11

% 

56,25

% 

38,46

% 

38,46

% 

45,45

% 

83,33

% 

50% 0% 

 
Hajmáskér településen 2021 évben összesen 1 esetben folytattunk le lopással megvalósított 
tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt eljárást. A szabálysértési előkészítő eljárás 
megszüntetéssel zárult, mivel a rendelkezésre álló adatok alapján nem volt megállapítható a 
szabálysértés elkövetése. Ezen oknál fogva nem értékelhető a felderítési eredményességet 
mutató százalékos érték.  

Az egyéb elzárással sújtható szabálysértések közül 2 esetben került elrendelésre eljárás engedély 
nélüli vezetés szabálysértés elkövetése miatt.  

Gyorsított bíróság elé állítás nem történt 2021 évben Hajmáskér települését érintően. 

 
Összességében az látható, hogy Hajmáskér településen az utóbbi egy évben minimálisra 
csökkent a szabálysértési eljárások száma, a pár évvel korábbiakhoz képest, ez rendkívül jól 
érzékelhető a szándékos rongálások tekintetében.  

A felderítési tevékenységben a Veszprémi Rendőrkapitányság Szabálysértési Előkészítő 
Csoportjának munkáját nagyban elősegítette a településen szolgálatot teljesítő körzeti 
megbízottak munkája. 

 
4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások 

Hajmáskér belterületén bekövetkezett személysérüléses közúti közlekedési balesetek 

alakulását az alábbi táblázat tartalmazza. 2021. évben Hajmáskér területén 3 személyi 

sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt.  

 

 Összes 

baleset 
Halálos Súlyos Könnyű 

2020 5 0 1 4 

2021 3 0 1 2 
 

A Veszprémi Rendőrkapitányság illetékességi területén a közlekedéssel kapcsolatba hozható 

jogsértő cselekményeket elemezve megállapítható, hogy a terület közlekedésbiztonsága 

megfelelő, szélsőségektől mentes. Baleseti gócpontokról nem beszélhetünk.  

A fenti megállapítások Hajmáskér területére is vonatkoznak. A településen nem található olyan 

útszakasz, illetve kereszteződés, amelyet gócpontnak nevezhetnénk, sérüléses balesetekkel 

kapcsolatban. A balesetek előfordulási helyei lényegesen messze esnek egymástól.  

 

 

 



5.-6. Az illegális migráció helyzete, a határrendészeti tevékenység helyzete 
 

Tekintettel arra, hogy a kapitányságunk területe nem esik országhatárra és nemzetközi 

repülőterünk sincs, ezért csak mélységi ellenőrzéseket hajtunk végre. Ennek keretében 

valamennyi szolgálati ág is részt vesz az országosan elrendelt idegenrendészeti célú fokozott 

ellenőrzések végrehajtásában, mint figyelő-előjelző csoport.  

 

Hajmáskér területén illegális migrációval összefüggésbe hozható személlyel szemben nem 

intézkedtünk, azonban a Veszprémi Rendőrkapitányság területén számtalan esetben.  
 

 

II. A rendőrkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal 

kapcsolatos feladatok 

 

1. Közterületi jelenlét: 

 

A Veszprémi Rendőrkapitányság rendelkezik a megye legnagyobb létszámú állományával, 

mely idomul az itt élők számához és az illetékességi terület nagyságához. A kapitányság 

munkája során kiemelt feladatának tekinti a közbiztonság szinten tartását, javítását, tudva azt, 

hogy a közterületek, közösségi életterek rendje meghatározó jelentőségű a helyi közösségek 

biztonságának és biztonságérzetének szavatolásában. A közterületi jelenléttel, az 

állampolgárokkal történő személyes kapcsolattartással, széleskörű intézményes 

együttműködéssel és a mindennapi kommunikációval a rendőrkapitányság a polgárbarát arculat 

kialakítására törekedett.  

 

A Veszprémi Rendőrkapitányság illetékességi területén a rendőri jelenlétet településeken 

elsősorban a körzeti megbízott útján biztosítottuk. A közterületi jelenlét további megteremtése 

a közbiztonság, és a közlekedésbiztonság helyi szintű fenntartása érdekében a központi, vagy 

helyi elrendelésű fokozott ellenőrzések során nagyobb létszámú rendőri erőt vezényeltünk egy-

egy településre.   

 

Az „Illegális migrációval összefüggésben elrendelt fokozott közterületi jelenlét" program 

keretében növeltük a településeken a rendőri jelenlétet, törekedtünk az állampolgárok 

megszólítására, véleményük kikérésére, majd azok munkánkba történő beépítésére.  

 

A fenti programnak köszönhetően lehetőség nyílt túlszolgálatok elrendelésére, mely elrendelt 

túlóráknak köszönhetően jelentősen növelni tudtuk a közterületi óraszámunkat. A körzeti 

megbízottakon kívül lehetőség nyílt más szervezeti egységekhez tartozó rendőrök vidéki 

településekre történő vezénylésére is. 

 

Járásőr programunk keretében a helyi önkormányzattal, továbbá egyéb szervezetek képviselővel 

megjelentünk Hajmáskér településen, ahol közvetlen kapcsolatfelvétel során (utcai beszélgetés) 

az állampolgárok elmondhatták észrevételeiket, tapasztalataikat, feltehették kérdéseiket. A 

járásőr során szerzett tapasztalatokat kiértékeltük, munkafolyamatunkba beépítettük, ha kellett 

azonnal intézkedtünk. 

 

A 2021-es évben heti szinten került végrehajtásra a migrációval kapcsolatos fokozott ellenőrzés, 

mely tevékenységünk a 2022-es évben is folyamatos volt.  

 

A rendészeti szakterületen 2022. évre vonatkozóan alapvető célkitűzésként fogalmazódott meg 

- az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének javításán, az elért eredmények 

megszilárdításán és a közterületek biztonságának növelésén túl - a rendőrség iránti 

közbizalomnak a további erősítése. Az eredmények magvalósításában kiemelt szerep jutott a 

körzeti megbízottaknak, akik igyekeztek megteremteni és fokozni a lakosság rendőrségbe vetett 



bizalmát.  

 

2. A közrendvédelmi szolgálatellátás gyakorlata: 

 

Az intézkedések összetételét megvizsgálva megállapítható volt, hogy azok továbbra is főként 

közlekedési szabálysértések elkövetése miatt kerültek főként kiszabásra.  

 

A múlt évben kiemelt figyelmet szenteltünk a szórakozóhelyek ellenőrzésére. A társszervekkel 

közös ellenőrzéseket hajtottunk végre a vidéki szórakozóhelyeken, mely ellenőrzésekbe 

igyekeztünk a társhatóságok minél nagyobb körben történő bevonását szorgalmazni.  

 

A intézkedések tapasztalataiból arra lehet következtetni, hogy az állampolgárok többsége 

betartja a KRESZ szabályait a településen, illetve a mindennapi életben a társadalmi 

elvárásoknak megfelelően, jogkövető magatartást tanúsít. 

 

3. Rendezvénybiztosítások: 

 

Hajmáskér településen az elmúlt évben biztosítottunk a falunapi rendezvényt, mely biztosítása 

érdekében nagyszámú erőt vezényeltünk a településre. A rendezvényen rendkívüli esemény nem 

történt.  

 

4. A településen veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott rendőri feladatok: 

 

Az országosan elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatban számos intézkedés történt a 

világjárvánnyal kapcsolatban. Ezen intézkedések főként a a 2020-2021-es években a 

karanténellenőrzések tették ki.  

 

5. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése: 

 

Hajmáskér település a Hajmáskéri körzeti megbízotti csoport illetékességi területéhez tartozik. 

A helyi körzeti megbízottakhoz még Sóly település tartozik.  

 

Hajmáskér településen összesen 4 db körzeti megbízotti státusz található, melyek jelenleg mind 

fel vannak töltve. A csoportvezető Hámori György r. tzls., mellett Kelemen Gyula r. ftörm.; 

Hajdú Szilárd r. zls., Takács Zsolt r. ftörm. teljesítenek szolgálatot a településen. 

 

A csoport rendelkezik egy darab Suzuki Vitara és egy Skoda Octavia megkülönböztető jelzéssel 

ellátott szolgálati gépkocsival, illetve Hajmáskér Jókai lakótelepen egy körzeti megbízotti 

irodával, melynek fenntartója a helyi önkormányzat.  

 

A körzeti megbízottak tevékenységüket teljes mértékben a 26/2015. (XII.9.) ORFK utasítás 

alapján látják el. A körzeti megbízottak a mindenkori bűnügyi, közbiztonsági és 

közlekedésbiztonsági, helyzet figyelembevételével vezényléses szolgálati időrendszerben látják 

el szolgálatukat. Emellett kiemelt figyelmet fordítanak a csoport illetékességi területén 

megtartásra kerülő állami, önkormányzati, egyéb rendezvényekre. Havonta egy alkalommal 

fogadóórát tartanak a helyi körzeti megbízotti irodában, továbbá kapcsolatot tartanak a 

lakossággal, helyi szervezetekkel. A körzeti megbízottak tevékenységének értékelése során 

megállapítható, hogy a jogszabályban előírt feladatokat maradéktalanul végrehajtották.   

 

 

 

 

 



7. Az igazgatásrendészeti tevékenység (szabálysértési eljárások, engedélyügyi 

tevékenység, kábítószer-rendészet). 

 

Szabálysértési tevékenység  

 

2021.01.01-től 2021. 12.31-ig hajmáskéri lakosok összesen ellen 72 esetben indult 

szabálysértési eljárás az alábbi megoszlásban: 

- engedély nélküli vezetés :3 

- közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése :32 

- közerkölcs megsértése: 1 

- közterületen szeszesital fogyasztás:4 

- közlekedési igazgatási szabályok megszegése:7 

- közúti közlekedés rendjének megzavarása:1 

- köztisztasági szabálysértés:1 

- közbiztonságra különösen veszélyes eszközzel kapcsolatos szabálysértés: 2 

- elsőbbség és előzés szabályainak megsértése:1 

- csendháborítás: 1 

- kijárási korlátozás, maszkviselés szabályainak megszegése:9 

- pszichoaktív anyaggal kapcsolatos szabálysértés:1 

- érvénytelen hatósági engedéllyel való közlekedés: 9 

      -  

2021. évben a településen elkövetett szabálysértések miatt 47 esetben indult eljárás, az alábbi 

megoszlásban: 

    -   engedély nélküli vezetés:2 

- kijárási korlátozás, maszkviselés szabályainak megszegése:2  

- közúti közlekedés rendjének megzavarása:3 

- közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése :26 

    -   közlekedési igazgatási szabályok megszegése:3 

    -   lőfegyverrel kapcsolatos szabálysértés: 2  

    -   közbiztonságra különösen veszélyes eszközzel kapcsolatos szabálysértés:1 

    -   közterületen szeszesital fogyasztás: 2   

    -   érvénytelen hatósági engedéllyel való közlekedés:4 

    -   közerkölcs megsértése: 1 

- elsőbbség és előzés szabályainak megsértése:1 

 

 2021. december 31-én 12 fő rendelkezett lőfegyvertartási engedéllyel. 

48 fő rendelkezik személy-és vagyonőri igazolvánnyal,4 fő tevékenységi engedéllyel. 

 

Pirotechnika felhasználásról bejelentés 2021-ben nem volt. 

                                        

 

8. A bűn- és baleset-megelőzés 

 

8.1. A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai. 

 

A Veszprémi Rendőrkapitányság a Rendőrség Bűnmegelőzési tevékenységéről szóló 20/2010. 

(OT.10.) ORFK Utasításban foglaltak, a szakirányítás által megfogalmazottak, valamint az 

illetékességi területen elkövetett bűncselekmények elemzése során szerzett információk alapján 

végezte 2021. évi bűnmegelőzési tevékenységét. A kapitányság folyamatban lévő programjai 

különböző megelőzési területekhez kapcsolódnak, melyek az alábbiak szerint alakultak. 

 

 



8.2. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése, ezen belül a rendőrség iskolai 

prevenciós programjai (DADA, ELLEN-SZER, iskolai bűnmegelőzési tanácsadók). 

 

A Veszprémi Rendőrkapitányság állandó ifjúságvédelmi programként hajtotta végre 2021. 

évben is a rendőrség biztonságra nevelő iskolai programját (DADA), az Iskola rendőre és az 

Ovizsaru programot, A megelőzési előadók, a körzeti megbízottak előadásokat tartottak 

felkérésekre, a rendőrség által ajánlott témákban, az „Iskola rendőre” program keretében. A 

gyerekek a Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskolában részesülhetnek megelőzési 

előadásokban.  

 

8.3. A hozzátartozók közötti erőszak helyzete. 

 

A Veszprémi Rendőrkapitányság illetékességi területén bekövetkezett családon belüli erőszak 

körébe tartozó bűncselekmények áldozatai többségében nők, gyermek- és fiatalkorúak, illetve 

60 év feletti időskorú személyek, akiknek sérülékenységét, kiszolgáltatottságát, fizikai 

gyengeségét használják ki a bűnelkövetők. A vizsgált időszakban, a hozzátartozók között 

elkövetett cselekmények túlnyomó részt kiskorú veszélyeztetés, súlyos-, illetve könnyű testi 

sértés és zaklatás tényállását merítették ki. Bántalmazóként főként 21-66 év közötti férfiak, míg 

bántalmazottként általában 18-65 év közötti nőkkel és kiskorú gyermekekkel találkoztunk. A 

rendelkezésre álló adatok elemzése során megállapítható, hogy legtöbb esetben nézeteltérés, 

vagy az elkövető alkoholos befolyásoltsága volt a mozgatója a bűncselekmények elkövetésének.  

 

 

8.4. Áldozatvédelem. 

 

A Veszprémi Rendőrkapitányságon minden panaszfelvevő a feljelentés felvételét követően 

tájékoztatta az ügyfelet, hogy az Áldozatsegítő Iroda segítheti az áldozatot érdekérvényesítéssel, 

azonnali pénzügyi segéllyel, kárenyhítéssel vagy szakjogászi segítséggel. Az áldozatvédelmi 

referensek elérhetősége és neve a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság épületének 

aulájában megtalálható. A kapitányság munkatársai együttműködtek továbbá az 

önkormányzatokkal, a helyileg illetékes családsegítő és gyermekvédelmi szolgálatokkal, roma 

kisebbségi önkormányzatokkal, gyámhivatalokkal, a Veszprémi Alkohol- és Drogsegély 

Ambulanciával, közoktatási intézményekkel, Családok Átmeneti Otthonával, ifjúsági 

táborokkal, szórakozóhelyek üzemeltetőivel, nyugdíjas klubokkal, polgárőr egyesületekkel, az 

Volánbusz Zrt-vel, ÁNTSZ-el. A Veszprémi Rendőrkapitányság a helyi médiumokkal aktív, 

és gyakorlatias kapcsolatot alakított ki. Ennek keretében visszatérő jelleggel jelentek meg a helyi 

és megyei sajtóban újságcikkek, figyelem felhívó tájékoztatók.  

 

 

8.5. A kábítószer prevenció helyzete (ezen belül a „A szülők és a családok a Rendőrség 

kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében" című programterv 

tapasztalatai). 

 

A fogadóórákat, telefonos ügyeletet a drogprevenciós összekötő, a megadott időpontban 

megtartotta. Megkeresés nem érkezett. A megadott e-mail címet rendszeresen figyelik, azonban 

megkeresés nem érkezett. A végrehajtást a szakirányítás ellenőrzi. 

 

8.6. Megelőző vagyonvédelem. 

 

A Veszprémi Rendőrkapitányság illetékességi területén a vagyon elleni bűncselekményeket 

folyamatosan figyelemmel kísértük, a jellemző elkövetési módszerekről, és a megelőzés 

lehetőségeiről a sajtó útján, valamint havi rendszerességgel megjelentetett hírleveleink 

megküldésével, a központilag előállított, valamint saját készítésű kiadványaink és szórólapjaink 

terjesztésével folyamatosan tájékoztattuk.  



 

8.8.  „Az iskola rendőre” program, valamint annak keretében végrehajtott 

„SuliMoped” program értékelése az aktuális, valamint az előző tanévre vonatkozóan.  

 

A rendőrkapitányság bűn- és baleset-megelőzési tevékenységének számottevő részét az „Iskola 

rendőre” program keretén belül hajtja végre. A veszprémi oktatási intézmények tekintetében az 

iskola rendőr szerepét a Hivatal megelőzési előadói a Veszprém környéki általános iskkolákban 

a körzeti megbízottak töltik be.  

 

“SuliMoped” program indult a Veszprémi Rendőrkapitányág illetékességi területén a 

2021/2022-es tanévben, azonban ennek csak az előkészítése, elindítása esett a 2021-es évre, 

annak is a végére. 

 

 

9. Együttműködés 

 

9.1. A helyi és megyei önkormányzatokkal folytatott együttműködés  

 

A Rendőrkapitányság a helyi önkormányzatokkal folyamatosan együttműködött. Rendszeresen, 

több alkalommal részt vett a településeken megrendezett lakossági fórumokon, 

meghallgatásokon. A Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórumoknak valamennyi, illetékességi 

területünkön található 34 település tagja. A Fórumon belül alakult szakmai munkacsoportokban 

is jelentős feladatot látnak el a polgármesterek. Valamennyi, a Veszprémi Rendőrkapitányság 

illetékességi területén működő roma nemzetiségi önkormányzattal megkötöttük az 

együttműködési megállapodást: Veszprém, Hajmáskér, Nagyvázsony, Mencshely és Szentgál.  

 

9.2. A területileg illetékes bírósággal és ügyészséggel folytatott együttműködés helyzete.  

 

Az ügyészséggel és bírósággal történő folyamatos és hatékony együttműködésre kiemelt 

figyelmet fordított a Veszprémi Rendőrkapitányság 2021. évben is. A nyomozás törvényessége 

feletti felügyeletet gyakorló Veszprémi Járási és Nyomozó Ügyészséggel a kapcsolat kiváló 

volt, az ügyészi utasításban foglaltakat végrehajtotta a kapitányság.  

 

 

9.3. Az oktatási intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel folytatott 

együttműködés helyzete. 

 

Az oktatási intézményekkel a már hivatkozott országos prevenciós programok keretében 

működtünk együtt. Az iskolákkal kialakított jó kapcsolatnak köszönhetően a pedagógusok, 

intézményvezetők a diákokat érintő, vagy körükben megjelenő speciális problémákkal fordultak 

a rendőrséghez. A bűnmegelőzés területén a Veszprémi Rendőrkapitányság a Veszprémi 

Alkohol-és Drogsegély Ambulancia „Szertelenül határok nélkül” pályázati projekt keretében 

tartott előadásokat az együttműködésben meghatározottak szerint, továbbá megelőzési előadók 

rendszeresen részt vesznek az ambulancia által megtartott szakmai egyeztetéseken, képzéseken. 

 

A Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskolában az iskolaőr program kezdetétől, azaz 2020. 

szeptember 1-jétől iskolaőr teljesít szolgálatot. Bár a Veszprém Megyei 

Rendőrfőkapitányság állományába tartozik, szolgálatát kapitányságunk megelőzési 

előadója szervezi, szakmailag ő instruálja. Kettejük munkakapcsolata folyamatos és 

közvetlen, melynek keretében az iskolában esetlegesen felmerülő kisebb jogsértésekre 

hatékonyan tudnak reagálni. 

 

 

 



9.4. A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés értékelése, a megkötött 

együttműködési megállapodások száma, ellátott közös szolgálatra vonatkozó adatok. 

 

A Veszprémi Rendőrkapitányság illetékességi területén 11 egyesület működik, és mindegyik 

kötött Veszprém Megyei Rendőr-főkapitánysággal együttműködési megállapodást. A település 

polgárőr egyesületével az együttműködés megfelelő.  

 

Rendszeresek a közös szolgálatok főként Bolvári László polgárőrrel.  

 

9.5. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel történő 

együttműködés.  

 

A Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézettel a rendőrkapitányság együttműködése 

elsősorban a fogvatartottakkal kapcsolatos nyomozati cselekmények végrehajtásában nyilvánul 

meg. A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Veszprémi Kirendeltségével 

elsősorban katasztrófa helyzetek kezelése, megelőzése területén van együttműködésünk. A 

kapitányságvezető tagja a helyi védelmi bizottságnak. A Polgári Nemzetbiztonsági 

Szolgálatokkal, azon belül is a Nemzetbiztonsági Szakszolgálattal a felderítés területén 

működtünk együtt. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósággal, 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási szervével, munkatársaival 

szórakozóhelyek ellenőrzésében működtünk együtt. A rendészeti feladatokat ellátó egyéb 

személyek (Erdővédelmi Szolgálat, Hivatásos vadász, Erdészet, Halászati Őr), és a Közterület 

Felügyelet munkatársaival – az előző évekhez hasonlóan – jó színvonalú együttműködést 

tartottunk fenn a közös szolgálatok alkalmával.  

 

 

III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra 

 

A 2020-as évet összegezve azt mondhatjuk el, hogy a rendőrkapitányság munkatársai a 

meghatározott feladatokat eredményesen teljesítették, a kitűzött célokat szinte maradéktalanul 

végrehajtották. 

 

A Veszprémi Rendőrkapitányság illetékességi területének egészét tekintve is elmondható, hogy 

a közbiztonság megfelelő, a bűncselekmények, szabálysértések száma összességében a tavalyi 

évhez képest csökkent.   

 

Hajmáskér vonatkozásában olyan probléma nem került látókörünkbe, amely célzott bűnügyi 

beavatkozást igényelt volna. Ennek megfelelően általános bűnmegelőzési programok 

megvalósítását tervezzük, továbbá az idősekkel történő kapcsolattartást, visszatérő 

informálásukat a vagyonbiztonságuk erősítése érdekében. 

 

Kiemelt bűnmegelőzési feladatnak tekintjük az online csalások széles spektrumának 

bemutatását a lakosság számára, továbbá olyan praktikus információk átadását, 

melyekkel ezek a bűncselekmények megelőzhetők. Kapitányságunk megelőzési előadója 

szívesen fogadja a vetítéssel egybekötött közel 100 perces előadásának megtartására 

irányuló felkéréseket. 

 

A Veszprémi Rendőrkapitányság valamennyi szakterülete a korábban is fontosnak tartott, jó 

minőségű, magas színvonalú, ügyfélbarát ügyintézést elsődleges célnak tekintette. Eredményes 

munkavégzésünket az önkormányzati felmérések átlaga is alátámasztja. 

 

Az általunk és az önkormányzatok által is kimagaslónak értékelt munkánk ellenére, 

természetesen továbbra is célunk az eredményesebb munkavégzés, az ügyintézés gyorsítása, az 

eljárások mihamarabbi befejezése.  



 

Továbbra is hatékonyan lépünk fel a lakosság szubjektív biztonságérzetet befolyásoló 

jogsértések ellen, az erők és eszközök optimális felhasználásával, valamint az egyes rendészeti 

feladatokat ellátó személyekkel és a polgárőrséggel történő közös feladatellátással.  

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Rendőrkapitányság elmúlt évben elért eredményei alapján megállapíthatjuk, hogy a 

közbiztonság a közös erőfeszítések eredményeként folyamatosan fenntartható, mely nem csak a 

lakosság, a gazdálkodó szervezetek és az intézmények biztonságérzetét növeli, de vonzza a 

beruházásokat, befektetéseket és hozzájárul az idegenforgalom emelkedéséhez is. Továbbra is 

fő célkitűzésünk, hogy a rendőrkapitányság működése és minden egyes munkatársunk 

tevékenysége hozzájáruljon a biztonság fenntartásához.  

 

A kiegyensúlyozott és szélsőségektől mentes közbiztonsági viszonyok megtartása, a 

Veszprémi Rendőrkapitányság társadalmi elismertsége érdekében valamennyi 

munkatársam nevében kérem a Tisztelt Képviselő-Testület támogatását és beszámolóm 

elfogadását. 

 

 

 

Veszprém, 2022. szeptember 19. 

 

 

 

 

                                                        Tisztelettel:  

 

 

  Babicz Mihály r. alezredes 
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Rendőri eljárásban regisztrált bűncselekményekben befejezett 

nyomozások eredményessége

2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.

Emberölés 100,0

Szándékos befejezett emberölés

Testi sértés 87,1 81,5 81,2 81,3 87,6 84,2 80,6 89,9 94,1 94,5 93,2 97,6

Súlyos testi sértés 80,0 75,0 79,2 72,2 87,2 75,6 69,6 86,7 87,1 89,3 86,7 94,1

Halált okozó testi sértés

Kiskorú veszélyeztetése 75,0 83,7 47,4 90,9 75,0 70,6 67,6 69,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Embercsempészés

Garázdaság 78,1 78,4 81,6 77,1 81,3 88,0 81,0 80,4 94,2 91,1 96,2 98,6

Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények

(az 1978. évi IV. törvény alapján a visszaélés kábítószerrel - 

terjesztői magatartások tekintetében, a 2012. évi C. törvény 

alapján kábítószer-kereskedelem)

100,0 80,0 0,0 100,0 75,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Lopás* 25,4 25,3 18,6 31,3 32,7 32,5 44,4 46,1 57,0 67,7 66,6 60,6

Személygépkocsi lopás 7,7 7,1 30,0 5,9 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Zárt gépjármű-feltörés 27,3 5,0 22,6 0,0 0,0 8,7 0,0 60,0 75,0 0,0 71,4 88,9

Lakásbetörés 19,7 19,3 13,0 39,8 48,4 43,3 55,3 57,4 89,3 80,8 69,8 87,5

Rablás 70,8 70,0 78,6 53,8 63,6 87,5 76,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Rongálás 24,4 18,2 27,0 24,3 22,8 34,4 22,7 35,7 45,1 12,1 56,5 62,8

Orgazdaság 100,0 40,0 100,0 52,6 87,5 100,0 0,0 40,0 100,0 50,0 100,0

Jármű önkényes elvétele 82,4 80,0 70,0 71,4 83,3 85,7 100,0 80,0 100,0 100,0 100,0 83,3

14 kiemelten kezelt bűncselekmény összesen 34,5 35,1 30,0 41,5 43,5 46,7 52,7 59,5 72,3 72,9 74,3 73,8

Közterületen elkövetett bűncselekmény 57,5 46,5 48,5 52,6 72,4 70,7 82,6 83,9 86,4 90,9 92,6 90,7

Összes bűncselekmény 63,3 57,0 51,3 51,1 52,8 57,4 63,5 68,3 80,2 79,3 81,6 80,7

Veszprémi Rendőrkapitányság

Nyomozáseredményességi mutató (%)



Rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények 

száma

 (elkövetés helye szerint)

2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.

Emberölés 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

Szándékos befejezett emberölés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Testi sértés 1 2 6 4 12 14 27 9 3 8 0 1

Súlyos testi sértés 0 0 3 2 2 3 2 1 1 3 0 0

Halált okozó testi sértés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kiskorú veszélyeztetése 1 5 3 0 0 3 5 2 0 3 0 0

Embercsempészés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Garázdaság 2 1 3 10 8 8 7 4 4 9 4 4

Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények

(az 1978. évi IV. törvény alapján a visszaélés 

kábítószerrel - terjesztői magatartások tekintetében, a 

2012. évi C. törvény alapján kábítószer-kereskedelem)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lopás* 10 11 21 9 6 10 4 9 7 3 32 10

Személygépkocsi lopás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zárt gépjármű-feltörés 4 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0

Lakásbetörés 3 1 3 5 2 2 3 1 2 1 0 1

Rablás 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Rongálás 3 6 5 2 7 2 1 2 1 1 1 1

Orgazdaság 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jármű önkényes elvétele 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0

14 kiemelten kezelt bűncselekmény összesen 57 41 37 47 43 47 52 24 16 33 37 17

Közterületen elkövetett bűncselekmény 19 12 15 31 19 18 17 8 15 33 31 13

Összes bűncselekmény 142 127 73 78 75 89 80 51 55 65 57 35

Regisztrált bűncselekmények 100.000 lakosra vetített 

aránya (Veszprémi Rendőrkapitányság)
3 838 3 456 2 658 1 937 2 042 2 010 2 034 1 664 1 293 1 387 1 114 1 063,0

Hajmáskér

Bűncselekmények száma

* A lopások száma tartalmazza a betöréses lopások számát is



Összes bűncselekmény

2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján

14 kiemelten kezelt bűncselekmény összesen

2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján

Hajmáskér  /  Veszprémi Rendőrkapitányság Hajmáskér  /  Veszprémi Rendőrkapitányság

Közterületen elkövetett bűncselekmény

2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján

Hajmáskér  /  Veszprémi Rendőrkapitányság

Emberölés

2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján

Hajmáskér  /  Veszprémi Rendőrkapitányság
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2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján

Hajmáskér  /  Veszprémi Rendőrkapitányság

Szándékos befejezett emberölés

2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján

Hajmáskér  /  Veszprémi Rendőrkapitányság
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Súlyos testi sértés Halált okozó testi sértés

Kiskorú veszélyeztetése

2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján
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* a lopások száma tartalmazza a betöréses lopások számát is

Személygépkocsi lopás

2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján

Hajmáskér  /  Veszprémi Rendőrkapitányság

Lopás*

2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján

Hajmáskér  /  Veszprémi Rendőrkapitányság

Garázdaság

2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján

Hajmáskér  /  Veszprémi Rendőrkapitányság

Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény (terjesztői magatartás)

2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján

Hajmáskér  /  Veszprémi Rendőrkapitányság
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Zárt gépjármű-feltörés Lakásbetörés

2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján

Rablás Rongálás
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2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján
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Bevezetés 
 

A Lurkó Óvoda beszámolója a 2021/2022. nevelési év szakmai és működési tevékenységének 

eredményeiről szól. 

A beszámoló készítésének alapjai: 

• Lurkó Óvoda Éves munkaterve a 2021/2022. nevelési évre, 

• A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. (1) pontja, 

• A 2011.CXC törvény a Nemzeti Köznevelésről rendelkező paragrafusai, 

• Lurkó Óvoda Helyi Nevelési Program céljai és feladatai, 

• az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján. 

 

 

 

1. Működési feltételek 
1. Személyi feltételek 

 

Óvodapedagógusok száma /vezetővel együtt/: 4 fő 

Pedagógiai asszisztens:                                     4 fő 

Gyógypedagógiai asszisztens:                          1 fő 

Dajka:                                                                3 fő 

Összesen:                                                         11 fő 

 

Üres óvodapedagógusi állás: 4 fő 

 

 

Pedagógiai munkánkat a Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat által biztosított egy fő utazó 

logopédus segíti. Az SNI-s gyermekek fejlesztését a veszprémi EGYMI által biztosított utazó 

pedagógusok látták el heti két alkalommal, két gyógypedagógus, illetve egy logopédus. 

 

1.1.1.Óvodapedagógusok 

A nevelőmunkát tavalyi évben 3 fő óvodapedagógus végezte. 2022. évben mind a 4 pedagógus 

rendelkezik a törvény által előírt végzettséggel, illetve mind a négyen Pedagógus II. fokozatban 

vannak. 

 

1.1.2.Nevelőmunkát segítő munkatársak  

Az óvodai nevelést segítő munkát az idei évben 4 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő gyógypedagógiai 

asszisztens és 3 fő dajka látta el. 

A pedagógiai asszisztensek és dadus nénik is ismerik, és látják szerepüket a nevelőmunka 

folyamatában, elfogadják a közösen kialakított értékrendünket, s a szerint dolgoznak. Tudatában 

vannak munkájuk fontosságával, s készek minden tőlük telhetőt megtenni. Megbízható, 

gyermekszerető tagjai közösségünknek! 

 

1.1.3.Nevelőmunkát nem közvetlenül segítő munkatársak 

A karbantartási munkálatok, fűtés, és bármilyen hirtelen adódó probléma megoldásában nagy 

segítségünkre van az önkormányzat alkalmazásában álló munkatárs. Az udvari környezet rendben 

tartásához szintén a fenntartó biztosít embereket. Munkájukat köszönjük! 

 

1.1.4.Nevelőmunkánk szakmaiságának elősegítése 

Folyamatosan figyelemmel kísérem a képzési lehetőségeket, és lehetőség szerint támogatom és 

biztosítom kollégáim és önmagam bekapcsolódását azokba, hiszen a megszerzett ismeretek 
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hozzájárulnak ahhoz, hogy naprakész pedagógiai ismeretekkel rendelkezzünk, szakmai munkánk 

megújuljon. 

 

1.2.Tárgyi feltételek 

A tárgyi feltételek javítására a lehetőségekhez mérten nagy hangsúlyt fektetünk, mert jelentősen 

befolyásolhatja a pedagógiai célkitűzéseink megvalósulását. Az intézmény helyiségei a dolgozók 

munkájának köszönhetően esztétikusak, praktikusak. 

  

Beszerzések: 

• Játszóudvar: A nyár folyamán elkészült a kültéri multifunkciós sportpálya óvodánkban, amit 

a Magyar Falu Program keretében sikeresen elnyert pályázatnak köszönhetünk. Melyhez nagyon 

sok új sporteszközt is kaptunk. 

 

Karbantartás, felújítás: 

• Az udvari játékok felújítási, karbantartási munkálatait az ellenőrzési jegyzőkönyvnek 

megfelelően végezzük. A karbantartási napló vezetése folyamatos. 

  

Köszönjük a beszerzésekhez biztosított forrásokat az Önkormányzatnak és a munkálatokban való 

aktív közreműködést! 

 

 

2. Gyermeklétszám 
Intézményünkben vegyes életkorú csoportokkal folyik az óvodáskorú gyermekek nevelése. Az idei 

tanévben is egy épületben, a székhelyünkön működik óvodánk. 

 

Három csoportba 55 kisgyermek járt óvodánkba: 

• Pillangó csoport:   15 fő 

• Napsugár csoport: 20 fő 

• Bukfenc csoport:   20 fő 

 

ebből: 

• 7 fő HH 

• 4 fő SNI 

• 3 fő BTMN 

• 51 fő ingyen étkező 

  

Az óvodaköteles gyermekek felvétele biztosított volt, a 3. életévet adott év augusztus 31.-éig betöltött 

gyermekek körében. Elutasított gyermek nem volt a nevelési év során. 

A törvény értelmében minden gyermek, aki augusztus 31.-éig betölti a 6. életévét iskolába kell 

mennie. A szülő kérésére a Veszprémi Szakszolgálat Szakértői Bizottsága vagy az Oktatási Hivatal 

dönthette el január végéig, hogy a gyermekek a vizsgálati eredménytől függően maradtak e az 

óvodában.        

Tanköteles korú gyermek a 2021/22. nevelési évben: 15 fő, közülük 11 fő került beiskolázásra, 4 

főnek szülők kérésére az Oktatási Hivatal tankötelezettség megkezdése alóli felmentést adott. 

A következő nevelési évre eddig 18 kisgyermeket irattak be. Így a várható gyermeklétszám 62 fő. 

A csoportlétszám alakulásánál továbbá figyelembe kell vennünk az SNI (sajátos nevelési igényű) 

gyermekeket, akik 2-3 főnek számítanak. 

 

 

3. Pedagógiai folyamatok 
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3.1.Tervezés- stratégiai és operatív tervezés: 

A tervek készítése közös megegyezés alapján a nevelőtestület együttes munkájával történt. 

A fenntartóval való együttműködés a jogszabálynak megfelelően biztosított volt az év folyamán. 

A munkatervben megfogalmazott feladatok megvalósultak. A stratégiai és operatív 

dokumentumokban megfogalmazott célok, feladatok a csoport, illetve gyermekek egyéni adottságait 

figyelembe véve megjelentek az óvodapedagógusok tervező munkájában és annak ütemezésében. A 

pedagógiai munka megfelel az éves tervezésben foglaltaknak, az esetleges eltérések indokoltak. A 

pedagógiai folyamatok nyomon követhetőek a csoportnaplóban, valamint a gyermeki 

produktumokban. 

 

3.2.Az ellenőrzés működtetése az intézményben: 

Intézményvezetőként spontán és tervezett megfigyeléssel, valamint dokumentum ellenőrzéssel 

végeztem belső ellenőrzést az intézményben. 

• A spontán megfigyelés célja a beszoktatás, a szokás és szabályrendszer alakulásának 

megfigyelése, különös tekintettel a folyamatos napirend bevezetésének, és a tevékenységek közötti 

folyamatos átmenet biztosításának gyakorlati megvalósítására. A megfigyelés nem volt előre 

bejelentett, a nap bármely szakaszában megvalósulhatott. 

• A tervezett megfigyelés célja a kiemelt feladatok megvalósításának mikéntje, 

információgyűjtés a csoport, az óvodapedagógus, a pedagógiai asszisztensek és a dajkák munkájáról. 

• A dokumentum ellenőrzés célja a csoportban használt dokumentumok (csoportnapló; felvételi 

és mulasztási napló; egyéni fejlődési napló) ellenőrzése, azok pontos, precíz vezetése. 

 

3.3.A Pedagógiai Programban meghatározott gyermeki mérés- értékelés gyakorlata: 

• A gyermekek adottságainak, képességeinek megismerése óvodába lépéstől kezdve folyamatos 

megfigyeléssel; az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján; egyéni fejlődési napló 

vezetésével. Itt történik a lemaradások, eredmények, egyénnek szóló feladatok meghatározása, 

félévenkénti értékeléssel. A gyermekek fejlődéséről folyamatosan visszajelzünk a szülőknek egyéni 

beszélgetés ( érkezéskor, távozáskor), szülői értekezlet, vagy fogadóóra keretében. Azt gondolom ezt 

a szülők igénylik is, hiszen fontos információkat kapnak gyermekük fejlődéséről. Emellett nagyban 

segíti az óvoda-család kapcsolat kialakítását, a kölcsönös és hatékony kommunikációt. A Fejlődési 

napló pontos vezetése nagyban segíti munkánk eredményességének, hatékonyságának vizsgálatát. 

• Minden évben megtörténik a nagycsoportosok részképesség mérő vizsgálata a Nevelési 

Tanácsadó munkatársainak közreműködésével, valamint a logopédiai szűrővizsgálat a beszédzavarok 

javítása, a hátránycsökkentés, az iskolára való felkészülés sikeres megvalósítása érdekében. Ezek 

eredményei alapján - ha szükséges - további egyéni vizsgálatra, iskolaérettségi vizsgálatra, vagy 

szakértői bizottsági vizsgálatra irányítjuk a gyermekeket. 

  

3.4.SNI gyermekek integrálása: 

Ebben a nevelési évben 4 fő SNI-s (sajátos nevelési igény) gyermek ellátását kellett megoldanunk. 

Fejlesztésüket megfelelő szakemberek (gyógypedagógus, logopédus) bevonásával, a szakértői 

véleményük előírásainak alapján végeztük. Egyikőjük mellett gyógypedagógiai asszisztens is van a 

minden nap. 

 

 

4. Belső kapcsolatok, együttműködés 
4.1.Vállalt feladatok: 

• Az év folyamán mindenki igyekezett saját lehetőségeihez képest teljesíteni a vállalt 

feladatokat, vezetni a dokumentációkat, elvégezni a gyermekek mérését, és a tanköteles gyermekeket 

felkészíteni a sikeres iskolakezdésre. 

• A folyamatos napirend beépülésével sokkal gördülékenyebben teltek mindennapjaink, 



Lurkó Óvoda 

8192, Hajmáskér Rákóczi F. u. 13. 

Tel/Fax:88/460-124, 0630/7588125 

Email: ovoda@gaboraroniskola.hu 

 

jelentősen csökkentek a csoportban kialakuló konfliktusok, súrlódások, felesleges várakozási idők, 

nőtt a szabad játékra fordítható idő, folyamatosabbá, zavartalanabbá vált a tevékenységek közötti 

átmenet. Szerepjátékok sokkal elmélyültebbé, tartalmasabbá váltak, hosszabbodott időtartamuk. 

• A párhuzamosan futó tevékenységek tervszerű alkalmazása szintén beépült a mindennapi 

gyakorlatba, segítve a vegyes életkorú gyermekek differenciált fejlesztésének sokoldalúbb 

megvalósítását. 

 

4.2.Információátadás 

A szóbeli információátadás naponta beszélgetés, megbeszélés formájában, az általános óvodai 

kérdések, szakmai egyeztetések értekezletek formájában valósulnak meg. Az értekezletek 

összehívása célszerűségi alapon működik. A dajkák is szóbeli tájékoztatást kapnak (munkatársi 

értekezlet) az őket érintő kérdésekről. 

 

 

5. Külső kapcsolatok 
5.1.Az intézmény külső kapcsolatainak tartalma: 

• A fenntartóval: rendszeres a kapcsolattartás a gazdálkodás, adminisztrációs feladatok, 

rendezvények, pályázatok, gyermekétkeztetés, karbantartási munkálatok feladatainak elvégzése. 

• Szülők: rendszeres kapcsolatot tartunk a szülőkkel, családokkal (napi beszélgetések, 

családlátogatás, közös ünnepek, rendezvények, faliújság). A szülői szervezettel és a szülőkkel is jó, 

nyitott, együttműködő kapcsolat alakult ki. A családdal való kapcsolatunk az őszinte, nyílt, korrekt 

és folyamatos tájékoztatáson alapult. 

• Gábor Áron Általános Iskola: A korábbi években kialakult jó együttműködés jegyében, a 

2021/22. nevelési évben is lehetőséget biztosított az eredményes beiskolázásra (pl.: iskola 

bemutatkozása, tájékoztató a szülőknek). 

• Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat: A hátrányos helyzetű családok miatt kiemelten 

fontos feladatunk a hatékony jelzőrendszer működtetése. Folyamatos kapcsolattartással, 

jelzőrendszeri értekezleten való rendszeres részvétellel, az esetleges veszélyeztetettségre utaló jelek, 

helyzetek feltárásával, problémamegoldással. 

• Védőnői Szolgálat: rendszeres tisztasági vizsgálatok, látás-, hallásszűrés, státuszvizsgálatok. 

• Közművelődési Intézmények 

 

 

6. Szervezeti feltételek 
6.1.A humánerőforrás megfelelősége a pedagógiai céloknak: 

• A három csoportos intézményünkben három fő óvodapedagógus, négy fő pedagógiai 

asszisztens, egy fő gyógypedagógiai asszisztens és három fő dajka látta el a feladatokat. A plusz 

három pedagógiai asszisztens foglalkoztatását a négy óvodapedagógusi üres álláshely indokolta az 

idei nevelési évben. 

• Pedagógiai munkánkat a Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat által biztosított 

logopédusa segítette heti egy alkalommal. 

• SNI-s gyermekek ellátását EGYMI által biztosított két fő utazó gyógypedagógus, illetve  egy 

fő logopédus végezte. 

 

Intézményünkben fontosnak tartom a szakmai munka fejlesztését, a magas színvonalon végzett 

nevelőmunka érdekében, mely a kisgyermekek mindenek felett álló érdekeit szolgálja. Folyamatos 

szakmai fejlődésünket, ismereteink bővítését a jól megválasztott továbbképzések segíthetik. 

 

 

A humán erőforrás elemzése. 
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Sajnos az idei évben sem tudtuk biztosítani gyermekcsoportjainkban a kettes óvodapedagógusi 

normát a megemelkedett üres álláshely miatt. Ezért a nevelőmunkát négy pedagógiai asszisztens aktív 

segítségével oldottuk meg. Akik közül egyikőjük tavaly nyáron sikeres felvételt nyert az 

óvodapedagógusi főiskolára és annak első két félévét nagyon szép eredménnyel el is végzett. 

Mindösszesen a 2022. évben 4 fő óvodapedagógusi álláshelyet kellene betölteni, a 7 

óvodapedagógusi álláshelyből! 

 

Az óvodában a karbantartási, udvarosi feladatokat az önkormányzat alkalmazottai, illetve a 

közmunkások látták el, az intézményen belüli takarítási feladatokat pedig a dajkák. 

 

 

7. Az óvoda nevelő munkája 
Az óvodai nevelés feladatai: 

• Az egészséges életmód kialakítása 

• Az érzelmi nevelés és szocializáció 

• Az anyanyelvi,- az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása 

 

Az óvodai élet megszervezése: 

A nevelés céltudatos megtervezése során alakítjuk ki a gyermekek óvodai életrendjét, időbeosztását. 

A hetirend és napirend az a szervezeti keret, ami biztosítja a gyermek számára a nyugodt, 

kiegyensúlyozott, kiszámítható óvodai környezet megteremtését. Az egészséges életritmus, a 

megszokott tevékenységek sorrendje erősítik a gyermek biztonságérzetét, és segítik az „időben” való 

tájékozódását. A folyamatosságot, a rendszerességet és a nyugalmat segíti elő a napirend és a hetirend, 

a megfelelő időtartamú párhuzamosan végezhető, differenciált tevékenységek tervezésével, 

szervezésével. A napirend igazodik a különböző tevékenységekhez és a gyermek egyéni 

szükségleteihez, valamint tekintettel van a helyi szokásokra, igényekre. A tevékenységek közötti 

harmonikus arányok kialakításánál szem előtt tartjuk a játék kitüntetett szerepét. Az óvodai élet 

megszervezésében a gondozásnak kiemelt szerepe van. Az óvodapedagógus a gondozás 

folyamatában is nevel, építi kapcsolatait a gyermekekkel, egyúttal segíti önállóságuk fejlődését 

együttműködve a gondozást végző munkatárssal. 

 

7.1.Óvodai ünnepek, hagyományok, egyéb események 

Az éves munkatervben meghatározottak szerinti időpontokban, felelősök kijelölésével zajlottak. A 

ünnepi műsorokra való színvonalas felkészülés mind a gyerekek, mind a felelős pedagógusok 

számára kihívást, fáradhatatlan munkát jelentett. A megtervezett és kis módosításokkal megvalósított 

óvodai programok között jelentős számban találhatók olyanok, melyek az óvoda együttes 

közreműködését igényelték. Tudatosan kerültek megszervezésre, azért hogy a „mi óvodánk” érzése, 

az összetartozás ne csak a gyermekekben, óvodai dolgozókban alakuljon ki, de a szülők és partnereink 

is érezzék ezt. 

A második félévtől már a szülők számára nyitott ünnepélyeket tartottunk, melyekre szívesen, 

örömmel érkeztek, a programokon jól érezték magukat, azokat színvonalasnak tartották. Közösen 

ünnepeltük velük az Anyák-napját, a gyereknapot és az évzáró-ballagási ünnepélyünket is. 

A gyerekekkel három alkalommal vettünk részt színházi előadáson, Veszprémben a Petőfi, illetve a 

szegedi Léghajó Színház látogatott el hozzánk.  

Szeptembertől egy új sportággal, a kézilabdával is ismerkedhettek nagycsoportosaink a Start SE-nek 

köszönhetően. A gyerekek lelkesedése az év végéig kitartott, nagyon nagy élvezettel várták mindig 

az edzés napokat. 

Idei tanévtől ismét lehetőségünk volt heti egy alkalommal úszásoktatáson részt venni a veszprémi 

Uszodában. Melynek teljes költségét a szülők állták. Fontosnak tartjuk már kis korban a víz 

megszerettetését és az úszási alaptechnikák elsajátítását. 



Lurkó Óvoda 

8192, Hajmáskér Rákóczi F. u. 13. 

Tel/Fax:88/460-124, 0630/7588125 

Email: ovoda@gaboraroniskola.hu 

 

Nevelési évünk végén Lurkó-hetet tartottunk, mely során mozogtunk, egészségesen táplálkoztunk, 

ismerkedtünk a néptánccal, kézműveskedtünk, és zárásként egy nagyot túráztunk a Bakonyban. 

Óvodánkban ezt a projektet hagyományként szeretnénk a jövőben. 

 

Összegzés 
Intézményünkben a 2021/2022-es nevelési évben végzett nevelő munka tartalmas, szakmailag 

megalapozott volt. Az eredmények igazolják, hogy mind a nevelő testület, a nevelésbe bevont külső 

partnereink (logopédus, gyógypedagógus) mind a nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottak 

egymással vállvetve, felelősségteljesen végzik munkájukat. A következő nevelési évben szintén 

innovatív módon alkalmazkodnunk kell a változó elvárásokhoz, újabb pedagógiai tartalmak 

beépítésével a módszertani, szakmai megújulás mentén, megtartva az óvoda pedagógiai, szakmai 

értékeit. 

Fontos számomra, hogy óvodánk értékeit, hagyományait megőrizve, új tartalmakkal kiegészítve 

hozzájáruljak az optimális feltételek biztosításához, melyek a további eredményes működést lehetővé 

teszik. 

Törekszem az óvoda költségvetésének megfelelően, takarékosan gazdálkodni, a pályázati 

lehetőségeket folyamatosan nyomon követni, s az intézmény hasznára fordítani. A már meglévő 

eszközöket rendszeresen felülvizsgálom, gondoskodom karbantartásukról, cseréjükről. 

 

Köszönöm az óvodapedagógusok, a pedagógiai asszisztensek, a dajkák, a logopédus, 

gyógypedagógus magas színvonalú, lelkes munkáját, és az önkormányzat dolgozóinak, hogy a 

mindennapi zavartalan működést biztosították. Köszönöm a partner intézmények együttműködését, 

segítségét. Munkánk így alkot egységet, ezzel biztosíthatjuk az intézményben nevelkedő gyermekek 

derűs, életvidám napi gondozását, fejlesztését, nevelését. 

Megköszönöm a szülők hozzáállását, pozitív attitűdjét az intézmény nevelő munkájához. Köszönöm 

a sok segítséget, amelyet a mindennapok, és a közös programok alkalmával is volt módom 

megtapasztalni. 

Megköszönöm a Képviselő Testületnek a bizalmat, fejlesztő elképzeléseink, nevelő munkánk, 

kéréseink támogatását, intézményünk fejlődésének és anyagi forrásainak biztosítását. 

Köszönöm a Polgármester Úr és a Jegyző Asszony pozitív, segítőkész támogatását. Mindennapi 

munkánk során a támogatást és a partneri együttműködést. 

 

 

További eredményes tevékenységünkhöz kérem a fenntartó Képviselő Testület megtisztelő 

támogatását! 

Tisztelettel kérem beszámolóm elfogadását! 

 

 

 

 

 

 

Hajmáskér, 2022. október 14. 

 

 

 

 

Tisztelettel: Tóth Boglárka 

     intézményvezető 



Beszámoló a védőnő munkájáról 

Hajmáskér védőnői szolgálat   



Hajmáskér és Sóly községekben a védőnői ellátás két körzetben valósul meg. 

Az I. számú körzetet 2021. október 1-től 2022. szeptember 30-ig helyettesítés formájában lát-

tam el, mely körzet ellátását 2022. október 1-től Borbélyné Horváth Anikó védőnő vette át.  

A II. számú körzetet 2021. október 15-től állandó státuszban látom el, ebben a körzetben a 

területi munka mellett feladatom még a helyi általános iskola és óvoda védőnői ellátása is.  

A Védőnői Szolgálat története 1915-től az Országos Stefánia Szövetség megalakulásával kez-

dődött. A védőnői ellátás feladata az egészségfejlesztés, a betegségek megelőzése, megbetege-

dése esetén segítségnyújtás az egészség mielőbbi helyreállítása érdekében. Ezen feladatok meg-

valósítása komplex családgondozás keretében történik. 

Munkám során jelen vagyok a családok legfontosabb életszakaszaiban – gyermekvállalás, új-

szülött fogadása, családi élet kialakítása, gyermekek óvoda és iskolakezdésének segítése. Leg-

fontosabb feladatom a családgondozás – a körzetben élő várandósok, csecsemőket-gyermeke-

ket nevelő családokban.  

A gondozási tevékenység az alábbi színtereken valósul meg:  

- A családok otthonában családlátogatások során.  

- Tanácsadások alkalmával a tanácsadóban.  

- A technika rohamos fejlődésének köszönhetően elektronikus formában. 

- Az oktatási-nevelési intézményekben.  

Törvényi háttér:  

• 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendelet a területi védőnői ellátásról 

• 26/2014. (IV.8.) EMMI rendelet a várandósgondozásról 

• 2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról  

• 1997. évi CLIV törvény az egészségügyről  

• 26/1997. (IX.3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról 

Hajmáskér községben a védőnői tanácsadó 8192 Hajmáskér, Bem u. 3. szám alatt, Sóly köz-

ségben 8193 Sóly, Kossuth Lajos u. 57. szám alatt található. Tanácsadási idők:  

Védőnői ellátás I. 

 Várandós és Nővédelmi tanácsadás: 

hétfő 8-10 óra  

 Csecsemő és Kisgyermek tanácsadás: 

hétfő 10-12 óra  

 Fogadóóra (Sóly): 8:30-9:30 

Védőnői ellátás II. 

 Várandós és Nővédelmi tanácsadás: 

szerda 8-10 óra  

 Csecsemő és Kisgyermek tanácsadás: 

szerda 10-12 óra  



Gondozotti létszámok 2022. szeptemberi 30-i állapotnak megfelelően:   

 Várandós Csecsemő Kisded Óvodás 

I. számú körzet 10 16 47 67 

II. számú körzet  5 17 21 46 

Feladataim: 

1. Nővédelem 

Családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás, anyaságra való felkészülés segítése, lakos-

sági célzott szűrővizsgálatok szervezésében részvétel, népegészségügyi célú méh-

nyakszűrés tervezése.  

 I. számú körzet II. számú körzet 

Nővédelmi látogatások száma 1 3 

Tanácsadáson megjelenések száma - 1 

Nővédelmi távkonzultáció  - - 

2. Várandós gondozás 

„A várandósgondozás célja a várandós nő egészségének megőrzése, a magzat egészsé-

ges fejlődésének és egészségesen történő megszületésének elősegítése, a veszélyezte-

tettség és a szövődmény megelőzése, illetve megfelelő időben történő felismerése, va-

lamint a szülésre, a gyermek korai kötődésére, a szoptatásra, a csecsemőgondozásra val 

felkészítés.” 

Ennek megfelelően tanácsadások (trimeszterenként legalább egy alkalommal) és csa-

ládlátogatások (várandósság alatt legalább négy alkalommal) kapcsán a várandósok is-

mereteket kapnak:  

o A várandósság alatti fiziológiás testi-lelki változásokról.  

o A magzat egészséges fejlődéséről, az ehhez szükséges életmódról.  

o A kötelező és térítés ellenében igénybe vehető vizsgálatokról.  

o Az újszülött fogadásához szükséges kelengyéről, a megfelelő környezet kialakí-

tásáról.  

o A gyermekvállalás esetén igénybe vehető családtámogatási formákról.  

o A szülésről, különös tekintettel a szülés megindulásának jeleire, a szülés folya-

matára, a kórházban eltöltött időre.  

o A szoptatásról – munkám során kiemelten fontosnak tartom, hogy a leendő édes-

anyát már a várandóssága elején az anyatejjel való táplálásra ösztönözzem. Már 

itt meg kell ismernie a szoptatás helyes technikáját, a tejelválasztás megindulá-

sának, fokozásának és fenntartásának módjait.  



 I. számú körzet II. számú körzet 

Az év folyamán nyilvántartott várandós nők 18 10 

Várandósok száma (2022. szeptember 30.) 10 5 
V

es
zé

ly
ez

te
te

tt
ek

 Egészségügyi ok miatt 
5 3 

Környezeti ok miatt 
- - 

Egészségügyi és környezeti ok miatt 
- - 

Dohányzó várandós anyák száma összesen 1 1 

Látogatások összes száma 3 9 

Tanácsadáson megjelentek száma összesen 81 59 

Távkonzultációk száma összesen - - 

3. Gyermekágyas anyák gondozása  

A gyermekágyas, nehézségekkel teli időszakban segítségnyújtás és tanácsadás az 

egészségi állapottal (testi-lelki változásokkal), az életmóddal, a szoptatással, valamint a 

családtervezéssel kapcsolatban.  

 I. számú körzet II. számú körzet 

Az év folyamán szült anyák száma 12 10 

Gyermekágyas látogatások száma 61 44 

Távkonzultációk száma összesen  - - 

4. Újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermekek gondozása  

A szülővel közösen készített gondozási terv alapján családlátogatás és védőnői tanács-

adás keretében végzett gondozás. Ismeretátadás a harmonikus szülő-gyermek kialakítá-

sához, a gyermek nevelésének és szocializációjának segítéséhez, valamint a gyermek 

fejlődéséhez igazodva az egészsége életmód kialakításához.  

A szoptatás, anyatejes táplálás fokozott figyelemmel kísérése – különös tekintettel az 

első hat hónapra. Minden korcsoportban az életkornak, egészségi állapotnak megfelelő 

táplálás.  

Az életkorhoz kötött kötelező vizsgálatokról, a gyermekek jogairól, a szülők ezirányú 

kötelezettségeiről.  

A kötelező és választható védőoltások fontosságáról, a védőoltások szervezése, nyil-

vántartása, jelentése.  

A gyermekek fejlődésének nyomon követése, életkorhoz kötött kötelező vizsgálatok se-

gítségével, a szülőkkel együttműködve, szülői kérdőív segítségével. Amennyiben egy 



vizsgálat alkalmával kóros eltérés igazoldóik, mihamarabb megfelelő szakemberhez irá-

nyítom a családot.  

A gyermek egészséges fejlődését veszélyeztető tényező észlelésekor a háziorvos, illetve 

szükség esetén a gyermekjóléti szolgálat haladéktalan értesítése mellett a veszélyeztett 

gyermek és családjának fokozott gondozásba vétele.  

Védőnői ellátás I.  

 Csecsemő 

(0-11 hónap) 
/2022. szeptember 30./ 

16 fő 

Kisded 

(12-35 hónap) 
/2022. szeptember 30./ 

47 fő 

Óvodás 

(3-6 év) 
/2022. szeptember 30./ 

67 fő 

V
es

zé
ly

ez
te

te
tt

ek
 

Egészségügyi ok miatt - - 7 

Környezeti ok miatt - 6 4 

Egészségügyi és  

környezeti ok miatt 
- - - 

Látogatások összes száma 
151 

Újszülött: 12 
18 19 

Orvossal tartott tanácsadáson  

megjelenések összes száma 
2 10 1 

Önálló védőnői tanácsadáson  

megjelenések összes száma 
96 99 59 

Távkonzultációk száma összesen 1 1 - 

Védőnői ellátás II.  

 Csecsemő 

(0-11 hónap) 
/2022. szeptember 30./ 

17 fő 

Kisded 

(12-35 hónap) 
/2022. szeptember 30./ 

21 fő 

Óvodás 

(3-6 év) 
/2022. szeptember 30./ 

46 fő 

V
es

zé
ly

ez
te

te
tt

ek
 

Egészségügyi ok miatt 2 4 4 

Környezeti ok miatt 1 4 6 

Egészségügyi és  

környezeti ok miatt 
- - - 

Látogatások összes száma 
83 

Újszülött: 9 
11 25 

Orvossal tartott tanácsadáson  

megjelenések összes száma 
1 3 - 

Önálló védőnői tanácsadáson  

megjelenések összes száma 
94 43 35 

Távkonzultációk száma összesen - 1 2 



5. Óvodai munka  

A hajmáskéri Lurkó Óvodában három csoport van. 2022. szeptember 30-i állapot sze-

rint a helyi óvoda létszáma 57 fő.  

Óvodai munkám elsősorban tisztasági vizsgálatból áll, ezen felül folyamatosan kapcso-

latot tartotok az óvodai nevelőkkel, a gyermekeket érintő problémákkal kapcsolatban.  

6. Iskolaegészségügy  

A Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola létszáma 2022. szeptember 30-i állapot 

szerint 136 fő.  

A védőnő iskolaegészségügyi feladata:  

× A tanulók tisztasági vizsgálata negyedévente történik kötelezően, illetve ezen 

felül, amennyiben a pedagógus jelzéssel él, soron kívüli vizsgálat történik.   

× A gyermekek, tanulók egészségi állapotának vizsgálata – indexosztályok – 2., 

4., 6., 8. évfolyamokban, ennek keretében anamnézisfelvétel, teljes fizikális 

vizsgálat, illetve az esetlegesen kiszűrt gyermekek szakorvosi ellátásra irányí-

tása, nyomon követése.  

× Kötelező MMR és dTap védőoltásban részesülnek a 6. osztályos tanulók, illetve 

kötelező Hepatitis B és választható HPV védőoltásban részesülnek a 7. osztályos 

tanulók.  

× Egészségfejlesztési órák.  

× Tisztasági vizsgálatok.  

7. Gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenység 

A gyermekjóléti szolgálattal gördülékeny az együttműködés, szükség esetén napi kap-

csolatot tartunk, a felmerülő problémákkal kapcsolatban rendszeresen konzultálunk. 

 I. számú körzet II. számú körzet 

Területi védőnői jelzőlapok száma - 1 

Védőnői környezettanulmányok száma - - 

Egyéb írásos tájékoztatók száma - - 

Részvétel a család- és gyermekjóléti  

szolgálat éves tanácskozásán  
- - 



8. Egyéb tevékenységek 

✓ A településen élők folyamatosan hozzák az adományokat (ruhák, cipők, játé-

kok). Igyekszem a rászoruló családoknak az adományokat minél előbb eljuttatni.  

✓ Tudásomat próbálom fejleszteni, hogy a gyorsan fejlődő világban megfeleljek a 

szakma, az élet kihívásainak. Továbbképzéseken rendszeresen részt vettem az 

év folyamán.  

✓ A helyi művelődésszervező segítségével, 2022. május hónaptól, kezdetben heti 

két alkalommal, majd a szülők igényeihez igazodva heti egy alkalommal (péntek 

10-12 óra) rendszeresen tartunk baba-mama klubbot. A programba próbálunk 

mind Hajmáskér, mind pedig Sóly községből minél több kisgyermekes családot 

bevonni. Célunk, hogy a családok számára elérhető legyen egy hely, ahol kötet-

len játék, beszélgetés és ismerkedés közben az édesanyák és gyermekeik is jól 

érezhetik magukat.   

Hajmáskér, 2022.10.15.  

 P.H. 

  ___________________________   

 Pintér Nikolett 

 védőnő 
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