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I. A kapitányság közbiztonsági helyzetének értékelése 

 

 

1. A bűnügyi helyzet bemutatása. 

 

1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása 

 

 

 

A regisztrált bűncselekmények száma a 2013. évben befejezett nyomozásokban több, mint 

10%-kal volt kevesebb, mint 2012. évben, számuk 2658-ról 2391-re csökkent. Az elmúlt évre 

is kijelenthető, hogy a kapitányságunk által nyomozott bűncselekmények esetében a sokéves 

tendencia folytatódott, azaz a területünkön elkövetett bűncselekmények mintegy 66,2 %-át a 

vagyon elleni bűncselekmények, azon belül is a többséget a kisebb értékre elkövetett lopások 

adták.  

Közel azonos számú eredményes nyomozással szemben eredménytelenül befejezett 

nyomozásaink 1554-ről 1271-re csökkentek, így kapitányságunk nyomozás eredményességi 

mutatója 46,9 % -ról 51, 1 %-ra javult, ami az elmúlt 5 évet tekintve a legjobb adat. 

Közterületeinken javítani tudtuk munkánk hatékonyságát, ennek is köszönhetően területünkön 

15,5 %-kal 509-ről 430-ra csökkent az ott elkövetett bűncselekmények száma. 

 

 

 

 

Regisztrált bűncselekmények száma  

(ENYÜBS) 
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1.2. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása egyes településtípusok 

vonatkozásában  

 

 

 

Rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények számának alakulása a bűncselekmény 

elkövetésének helye /település/ szerinti bontásban 2009-2013. évi ENyÜBS adatok alapján Forrás: 

TAF szerver 

Elkövetés helye /megye/ Település 2009 2010 2011 2012 2013 

Tolna Alsónána 4 4 12 7 6 

  Alsónyék 23 47 19 24 29 

  Báta 36 49 40 24 65 

  Bátaszék 236 401 229 153 118 

  Bogyiszló 45 117 69 34 52 

  Decs 90 151 161 68 44 

  Fácánkert 19 20 15 12 9 

  Fadd 184 205 198 149 186 

  Harc 15 9 34 6 8 

  Kistormás 3 10 5 2 4 

  Kölesd 37 38 52 42 41 

  Medina 21 13 12 25 18 

  Őcsény 59 35 44 42 32 

  Pörböly 14 3 20 11 10 

  Sárpilis 11 8 17 11 17 

  Sióagárd 17 10 11 13 6 

  Szálka 19 45 9 6 11 

  Szedres 48 197 59 61 27 

  Szekszárd 1 867 2 213 1 736 1 460 1 096 

  Tengelic 36 75 67 26 42 

  Tolna 449 399 397 378 330 

  Várdomb 36 34 23 17 30 

  Összesen 3 269 4 083 3 229 2 571 2 181 

 

 
1.3. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények számának alakulása 

 
A közterületen elkövetett bűncselekmények változásainak mutatói a kapitányság területére 

vonatkozóan 

 

2012.I-XII. hónap: 509 

2013. I-XII. hónap: 430 

2012./2013. változás %-ban: 84,5 
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1.4. A kapitányság illetékességi területén regisztrált kiemelt bűncselekmények számának 

alakulása:  

 
A kiemelten kezelt bűncselekmények közül a testi sértések esetén a leggyakoribb kiváltó 

ok a bosszú, szerelemféltés, alkoholos befolyásoltság, családi konfliktus és a sértett provokáló 

magatartása volt. 

144 esetben folytattunk büntetőeljárást e bűncselekmény miatt, melyből 82 ügy tartozott a 

súlyos testi sértés kategóriába. Itt 76,4 % volt az eredményességünk, mivel 144 ügyből 110-et 

derítettünk fel. 

 

A garázdaság bűncselekmények kapcsán elmondható, hogy a kiváltó okként az alkoholos 

befolyásoltság van az első helyen. Ezáltal ezen bűncselekmények megelőzése nagy 

nehézségekbe ütközik. Összesen 63 esetben jártunk el garázdaság miatt, melyből 45 

eredményes ügyünk volt, ez 71,4 %-os eredményességet jelent.  

A testi sértés és garázdaság bűncselekmények nyomozási és vizsgálati eredményességének 

fokozása érdekében megbeszélést, konzultációt kezdeményezünk a Szekszárdi Járási 

Ügyészség Vezetőjével. 

A közterületen elkövetett bűncselekmények, így a garázdaságok és testi sértések megelőzése 

és eredményesebb felderítése érdekében figyelemmel kísérjük a már működő (Szekszárd 

város 12 kamera) közterületi kamera rendszert és ahol szükséges ott kezdeményezzük további 

kamerák üzembe helyezését. A járőrútvonalak módosításával, mozgóőri szolgálattal fokozzuk 

a közterületi jelenlétet. 

 

A lopások száma 2013-ban az előző évhez viszonyítva 5,9 %-kal, 1074-ről 1141-re 

emelkedett. Ennek egyik oka a Btk. módosítás lehet, mivel már a szabálysértési értéket meg 

nem haladó készpénz eltulajdonítást is lopás vétségeként határozza meg, ha a pénztárcában 

egy vagy több közokirat, magánokirat vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszközt is 

eltulajdonít az elkövető. A módosítás előtt pedig ezen cselekmény nem a vagyon elleni, 

hanem a közrend elleni bűncselekmények körében, mégpedig az okirattal visszaélés 

tényállásába ütközött.    

Lopás bűncselekmény miatt indult eljárásaink alig több, mint egynegyede kecsegtetett 

sikerrel, ezért  az eredményesség fokozása érdekében kiemelt figyelmet fordítunk az 

eltulajdonított tárgyak felkutatására, az orgazda vonalak felderítésére és felszámolására, az 

értékesítési helyek fokozott ellenőrzésére, valamint a felderített ügyek szélesítésére. 

  

2013-ban töredékére esett vissza a bolt- és intézménybetörések száma. Sokéves átlag alatt 

vannak a tanyabetörések, pedig a korábbi években a betöréses lopások körében ebből 

követték el a legtöbbet.  

Tavaly 127 esetben jártunk el betöréses lopás miatt, melyben nem értük el az általunk kitűzött 

20 %-os eredményt. Annak érdekében, hogy ez ne így legyen, már év közben több változtatást 

eszközöltünk. 

Minden betöréses lopást kiemelten kezelünk, teljes csoport szinten kezdjük meg az elsődleges 

intézkedéseket, és amennyiben szükséges, úgy nyomozó csoportot hozunk létre a felderítésre.  

A gyorsabb reagálás érdekében munkaszüneti napokra bűnügyi készenlétet hoztunk létre, 

mely egy-egy nyomozóból és  vizsgálóból áll. Valamint folyamatosan tájékoztatjuk a 

közrendvédelmi szolgálati ágat területünk bűnügyi helyzetéről, annak érdekében, hogy 

szolgálatukat bűnügyileg a leghatékonyabban szervezhessék. 
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Rablások tekintetében kirívó bűncselekmény volt a tolnai rablás sorozat, ahol idős, 

magatehetetlen sértett volt az áldozat. Az elkövetők a lakásában éjszaka alvás közben 

támadták meg a sértettet, aki alkoholos befolyásoltsága és egészségügyi állapota miatt 

védekezni is alig tudott.  

Az elkövetők indokolatlan erőszak alkalmazásával, brutálisan bántalmazták a sértettet és 

vették el nyugdíját. Az ügyben a bűncselekmény elkövetői felderítésre kerültek. 

 

 

Területünkön nem szokványos bűncselekmény volt a Garay udvarban található ékszerüzlet 

sérelmére elkövetett rablás, ahol az elkövető egy egész tálcányi ékszert tépett ki az 

alkalmazott kezéből, mintegy 3,5 millió forint értékű zsákmánnyal. Az elkövetőket 

felderítettük, jelenleg az ügy vizsgálati szakban van. Felderítési mutatónk kimondottan jónak 

mondható, mivel 2013-as eredményességünk 95,2-os volt, ami azt jelenti, hogy 21 eljárásból 

20-at sikeresen fejeztünk be. Zsarolás miatt 9 esetben jártunk el, melyből 6 ügyet 

eredményesen fejeztünk be.  

 

 

Kiemelten kezelt bűncselekmények száma a kapitányság illetékességi területére vonatkozóan 

 

2012. I - XII. hónap: 1408 

2013. I - XII. hónap: 1425 

2012/2013 változás %-ban: 101,2 

 

A fentiekben részletezett büntetőeljárásokon kívül az elmúlt évben kapitányságunk 494 

kiskorú, 45 felnőtt korú eltűnés, 114 elfogatóparancs, 39 személykörözés miatt elrendelt 

közigazgatási eljárást folytatott, ezen kívül 830 bűnügyi megkeresést teljesített. 

 

 

1.5. A helyi közbiztonság szempontjából kiemelt érdeklődést kiváltó bűncselekmények 

nyomozásának rövid összefoglalása 

 
Az elmúlt évben több, ismeretlen tettes által elkövetett ügyet sikerült felderítenünk.  

Többek között ilyen volt a bátai temetőben dolog elleni erőszakkal elkövetett 32 rendbeli 

kegytárgy lopás sorozat, a szekszárdi temetőben elkövetett, tetemes kárt okozó sír-rongálás 

sorozat, a szekszárdi tanyavilágban besurranás módszerével elkövetett több tucat pénz-és 

érték lopás sorozat, Szekszárd város területén lévő intézményekben elkövetett pénztárca- és 

táska lopás sorozat, a 13 rendbeli Kölesd-Tengelic-Harc-Borjád térségben elkövetett hétvégi 

házas betörés, a tolnai és szekszárdi lakás és hétvégi ház betöréssorozat, mely 18 rendbeli 

volt, valamint Tolnán 12 rendbeli lakatlan ház betöréssorozat .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Nyomozás eredményességi mutató Szekszárd 

(ENYÜBS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2.2. A kábítószerekkel  kapcsolatos bűncselekmények:  

 

A kábítószerekkel és az új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatosan több jogszabályváltozás 

történt az elmúlt évben. Így a 2013 július 01-jén hatályba lépő, a Bűntető Törvénykönyvről 

szóló 2012. évi C. tv. kiegészítette a kábítószernek minősülő anyagok körét, illetve 

pontosította a csekély és a jelentős mennyiség meghatározását. Az új pszichoaktív anyaggal 

való visszaélés bűntettét is szabályozza, azonban csak a kereskedelmi jellegű magatartásokat 

rendeli büntetni, míg a birtoklás jellegű magatartások – függetlenül a lefoglalt anyag 

mennyiségétől - nem bűncselekménynek, hanem szabálysértésnek minősülnek. Az új 

pszichoaktív anyagok listáját a 66/2012 Kormányrendelet 1.számú melléklete tartalmazza, 

mely évente több alkalommal is módosul, bővül, úgy is fogalmazhatunk, hogy az élethez 

igazodik. 2013-ban 102 esetben, 180 fővel szemben indult kábítószerrel kapcsolatos 

bűncselekmény miatt büntetőeljárás, mely 64,5 %-os emelkedést mutat a 2012-ben elrendelt 

62 esethez képest. Az eljárásokban több, mint 3 kg kábítószergyanús anyagot foglaltunk le, 

melynek 1/6 –a marihuána és származéka, 1/3-a amfetamin származék, és a fennmaradó 

mennyiséget az új pszichoaktív anyagok tették ki.  

 

3.  A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok  

 

A kapitányság Közrendvédelmi Osztályának Szabálysértési Előkészítő Csoportja 2013. évben 

1311 tulajdon elleni szabálysértési ügyben végzett ügyfeldolgozó tevékenységet.  

A 2013. évben bolti lopás miatt 203 esetben, egyéb tulajdon elleni szabálysértésben 952 

esetben folytatott kapitányságunk tulajdon elleni szabálysértési eljárást. Összesen 30 esetben 

éltünk a szabálysértési őrizetbe vétel lehetőségével, melyek nagy részében az elkövetőket a 

Szekszárdi Járásbíróság elzárással sújtotta. A Szekszárdi Járásbíróság bírósági titkáraival való 

napi kapcsolat okán a bíróság elé állítások minden esetben a lehető leggyorsabban, a 
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törvényesség betartásával kerültek végrehajtásra, a tárgyalásokon a csoportvezető 

személyesen vett részt, az őrizetbe vételek írásos anyagát ő készítette el.  

Az esetek többségében azokat az elkövetőket vettük őrizetbe, akik notórius, visszaeső 

elkövetők és akikkel szemben a pénzbírság, közmunka kiszabása nem érte el a kívánt hatást. 

A differenciált megítéléssel sikerült elérnünk, hogy Szekszárdon és a környéken lévő 

településeken a korábban magukat bolti lopásokból fenntartó és a jegyzők által kiszabott 

bírságokat meg nem fizető, úgymond „következmények nélküli” lopásokat elkövető 

személyek mára már jóval kevesebb lopást követnek el. Az eredményességi mutatónk 38 %, 

mely az ország egyik legjobb eredményei között található.       

 A szabálysértési ügyek feldolgozásában részt vettek a körzeti megbízottak, akik a 

körzeteikben, településeiken történt tulajdon elleni szabálysértések elkövetőinek 

felkutatásában sikeresek voltak.   

 

Tulajdon elleni szabálysértésekRzs-
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4.  A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások 

 

 

A 2013-a évben a kapitányság illetékességi területén 509 közlekedési baleset történt. Ebből 

390 sérülés nélküli anyagi káros baleset illetve 119 személyi sérüléssel járó.  

A sérüléses balesetek alakulása a sérülés foka szerint: 7 halálos kimenetelű, 43 súlyos 

sérüléses, 69 pedig könnyű sérüléses baleset volt. Országos átlagot tekintve 2013-ban 11.557 

személysérüléses baleset következett be, melyből  hatóságunk illetékességi területén 

bekövetkezett balesetek 0,01 %-ot tesznek ki. 

A 2012-es évben 430 balesetből 324 végződött sérülés nélkül, 106 pedig sérüléssel: 2 halálos 

kimenetelű, 40 súlyos sérüléssel, 64 könnyű sérüléssel. 

 

 

 

 

A közlekedés balesetek megoszlása 2012-es és 2013-as  év időszakában. 
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2013-ban a 119 bekövetkezett személyi sérüléses balesetből 70 esetben (58,8 %) volt az 

megállapítható, hogy a balesetet személygépkocsi vezető, illetve 21 esetben kerékpáros volt a 

baleset okozója (17,6%). A balesetek jelentős része, azaz 73%-a 07 óra és 18 óra között 

következett be. Főbb baleseti okként elsősorban az esetek 22%-ban az elsőbbségi jog meg 

nem adása, illetve másodsorban az esetek 18 %-ban figyelmetlenség állapítható meg. 2013 

évben összességében 17 ittasan okozott személyi sérüléses baleset következett be.  

 

A 2012-es évhez képest a 2013-as évet tekintve megállapítható, hogy a sérüléses balesetek 

száma 12 %-kal nőtt 106-ról 119-re. A halálos kimenetelű balesetek 250%-kal 2-ről 7-re 

emelkedett, míg a súlyos sérüléses balesetek 8 %-kal 40-ról 43-ra emelkedtek, továbbá a 

könnyű sérüléses balesetek 8 %-kal 64-ről 69-re emelkedtek. A sérülés nélküli balesetek 

vonatkozásában is emelkedő baleseti szám jelent meg, így a tavalyi évhez képest a 324-ről 

390-ra, mintegy 20,3 %-os emelkedés mutatkozott. Az említett időszakban összesen 509 

baleset történt. 

 

 

Személyi sérüléses balesetek a Szekszárdi Rendőrkapitányság működési területén 

 2002-2013. 

 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Halálos 9 10 12 3 13 9 13 8 6 5 2 7 

Súlyos 56 78 69 62 63 64 59 60 38 29 40 43 

Könnyű 87 90 113 103 109 78 85 103 72 58 64 70 

Összes 152 178 194 168 185 151 157 171 116 92 106 120 

 

A Szekszárdi rendőrkapitányság illetékességi területén a személyi sérüléses balesetek 

számának alakulását tekintve megállapítható, hogy 2002-től 2009-ig igen magas volt a 

balesetek száma, majd 2010-től kezdődően markáns csökkenés látható. 

 

A balesetek bekövetkezési helye lakott területeken 2013-ban 

 

Település neve Balesetek 
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Halálos Súlyos Könnyű 

Szekszárd - 12 28 

Tolna - 6 7 

Bátaszék - 3 3 

Fadd - - 1 

Bogyiszló - - 1 

Szedres - - - 

Várdomb  - - 2 

Decs - 2 - 

Őcsény - - 1 

Kölesd 1 - 2 

Sióagárd - - - 

Báta - 1 - 

Egyéb hely lakott 

területen 

- 1 - 

Összesen 1 25 45 

    

 

A sérüléses balesetek megoszlása ittas okozók tekintetében 2013 évben 

A személyi sérüléses balesetek vonatkozásában megállapítható, hogy 45 esetben lakott területen 

belül következetett be a táblázatban látható elosztásban. Az adatok alapján megállapítható, hogy 

2013-as évben augusztus hónapban kiemelkedő az ittas balesetokozások száma, míg az év többi 

időszakában ez az arány 0 és 2 között mozog. Tavalyi év azonos időszakában összességében 17 

alkalommal következett be ittasan okozott személyi sérüléses baleset, mely 14, 2 %-os arányt 

generált. Ebből adódóan a tavalyi év azonos időszakához képest csekély csökkenés mutatható ki 

az ittasan okozott balesetek vonatkozásában, amely jelenleg 14,3 %-os arányt mutat. 

 

 

 

 

 

 

 

Az ittasan okozott személyi sérüléses balesetek csoportosítása az elkövetés helye szerint: 
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A bekövetkezett ittasan okozott személyi sérüléses balesetek elemzésénél megállapítható, 

hogy a legnagyobb számot (8) Szekszárd város területe mutatja, míg második helyen a 

számadatok tanúsága alapján Tolna jelenik meg (3), a harmadik helyen Kölesd (2) található. 

A további balesetek egyesével elszórtan következtek be. 

 

 

5. Az illegális migráció helyzete 

 

 A 2013. évben 4 alkalommal  - 2013.01.28. (1 fő), 2013.05.06. (7 fő), 2013.05.23. (16 fő) 

2013.05.24. (1 fő) – összesen 25 fő illegális migráns elfogására került sor. A Szekszárdi 

Rendőrkapitányság az országosan szervezett „NIMRÓD” elnevezésű kompenzációs 

ellenőrzések keretein belül rendszeresen hajtott végre mélységi ellenőrzéseket.  

 

 

II. A közbiztonság érdekében tett intézkedések, és az azzal kapcsolatos feladatok 
 

1. A közterületi jelenlét, és a közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata 

 

Kapitányságunk Közrendvédelmi Osztálya magában foglalja a Járőr-és Őrszolgálati 

Alosztályt, a Körzeti Megbízotti Alosztályt, a Fogda-és Kísérőőri Alosztályt, a Szabálysértési 

Előkészítő Csoportot, és a Bátaszéki Rendőrőrsöt. A közterületen eltöltött órák számát a 

korábbi évekhez hasonlóan tudtuk biztosítani. A Közrendvédelmi Osztályon belül a 

legnagyobb szervezeti egységet képezi a Járőr-és Őrszolgálati Alosztály. Elmondható, hogy a 

járőrök intézkedési aktivitása a folyamatos adminisztrációs terhek ellenére tovább erősödött. 

Intézkedéseik során emelkedés mutatkozott a bűncselekmények elkövetőinek „kézre kerítése” 

számában is, elfogás vagy előállítás formájában. A járőrök számos központi, területi és helyi 

akcióban részt vettek, mindamellett, hogy mozgóőri és objektumőri szolgálatot is kellett 

biztosítaniuk. Emellett alosztályvezetői, és alosztályvezető-helyettesi szinten sem ritka a 

közterületi tevékenységekben való részvétel. A járőrszolgálatunkat a helyszíni küldésekre 

történő gyors reagálás jellemzi.  

A megyeszékhelyen 2012. szeptembere óta úgynevezett mozgóőri szolgálatot szervezünk a 

nagyobb forgalmat lebonyolító nyilvános közterületek, bevásárlóközpontok, valamint 

szórakozóhelyek környezetében. Ennek megfelelően a hét valamennyi napján 06.00 órától 

22.00 óráig, és ezen felül pénteken és szombaton 22.00 órától 04.00 óráig kettőfős mozgóőri 

szolgálatot vezényeltünk a meghatározottak szerint. 
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A mozgóőri szolgálat pozitívan befolyásolta az állampolgárok biztonságérzetét, többször 

kaptunk szóbeli – önkormányzati beszámolókon, kistérségi egyeztető fórumokon, lakossági 

fórumokon – pozitív visszajelzéseket, és érkeztek hasonló tartalmú írásos visszajelzések és 

felkérések is. 

A folyamatos közterületi jelenlétet a kapitánysághoz tartozó egyetlen idegenforgalmi 

településen – Fadd -Domboriban – is megoldott, a turisztikai idényt kiemelten kezeljük, külön 

intézkedési terv készül minden évben. 

 

 

A Közrendvédelmi Osztály intézkedései 
 

 
 

 

 

időszak 

Elfogott személyek 

Előállítás  

Elővezetések  
Helyszíni birság  

Feljelentések  
Szolgálatra vez. 

áll.  

Eszköz- 

használat  
bcs.-

n 

tetten 

ért 

körözött  egyéb  elrendelt  végreh.  bűnügyi  szabs.  közterületi  
nem 

közter.  
jármű gyalogos egyéb 

Fő Ft. Fő Ft. Fő Ft. 

2008. 36 66 7 542 595 227 2426 
15 697 

000 
8 24000 8 95000 121 1118 1047 375 210 

2009. 23 74 2 732 458 200 2441 
13 082 

000 
0 0 14 85000 170 1317 884 296 282 

2010. 9 51 7 581 513 160 2158 
12 337 

000 
21 

108 

000 
34 

192 

000 
19 1933 852 307 375 

2011.  31 62 9 595 481 165 2134 
12 633 

000 
11 

89 

000 
28 

210 

000 
4 1812 872 240 273 

2012. 21 51 2 542 606 207 1889 
22 004 

300 
15 

180 

000 
140 

3 305 

000 
4 1279 3805 440 329 

2013. 7 41 23 465 336 111 1095 
13 368 

000 
15 

100 

000  
57 

974 

000 
0 825 5198 468 156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intézkedések alakulása I. 
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Intézkedések alakulása II. 
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Intézkedések alakulása III. 
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2. A veszélyeztetett települések helyzetének bemutatása 

 

A kapitányság illetékességi területén jelenleg nincs veszélyeztetett település, 2013. 

augusztusig Fadd község volt veszélyeztetettnek nyilvánítva. A veszélyeztetettség 

felülvizsgálata folyamatos, jelenleg a közbiztonsági és bűnügyi helyzet nem indokolja a 

veszélyeztetett fokozatba sorolását. Megelőző jelleggel 2013. november 20. és december 21. 

között folyamatosan szolgálatot látott el a Készenléti Rendőrség 12 fős egysége.  

 

3. A rendezvénybiztosítások 

 

 A 2013-as évben is több alkalommal kellett csapatszolgálati tevékenységet végezni, melyek 

előre tervezhetőek voltak. Ezeket a csapatszolgálati tevékenységeket főként  

rendezvénybiztosítások során hajtottuk végre. 

 

A gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvények elbírálásának 

tapasztalatai. 

Valamennyi bejelentett, vagy hatóságunk tudomására jutott és a gyülekezési törvény hatálya 

alá tartózó rendezvény bejelentésének elbírálását a kapitányság közrendvédelmi osztályvezető 

személyesen végzi. A biztosítási feladatok végrehajtásának biztosítás parancsnoka és/vagy a 

csapatszolgálati alegység parancsnoka szintén ő volt. 

A rendezvények bejelentésével kapcsolatos probléma nem volt, az együttműködés megfelelő 

volt. 

 

Az idei és az elmúlt évek is rámutattak arra, hogy a csapatszolgálati tevékenység nem csak a 

tömegkezelési feladatokról szól, hanem a rendkívüli időjárási viszonyok miatt kialakult 

helyzetekre történő gyors és nagy létszámú rendőri erők igénybevételével történő 

kárelhárítási, mentési és biztosítási feladatokról is. 
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4. A rendkívüli, illetve vészhelyzettel kapcsolatban végrehajtott rendőri feladatok  

 

A vizsgált időszakban több védelemigazgatással kapcsolatos feladatot is végrehajtottunk. Így 

többek között: 

- márciusi rendkívüli „hóhelyzet” 

- dunai árvízi védekezés, Báta  

- Paksi Atomerőmű Zrt. rendszergyakorlat 

- járási helyi védelmi bizottsági rendszergyakorlatok 

- kapitányság értesítési tervében foglalt feladatok végrehajtása (teljes személyi állomány 

értesítési feladatainak gyakorlata) 

- járási helyi védelmi bizottságok munkaértekezletén való részvétel 

- felkészülés a téli időjárási körülményekre 

 

5. A körzeti megbízottak tevékenysége   

 

Valamennyi körzeti megbízotti státusunk betöltött, az ő tevékenységük mind a bűnügyi, mind 

a rendészeti területen megfelelő.  

A kapitányságon 30 körzeti megbízotti tevékenységet végző kolléga teljesít szolgálatot, nekik 

a szolgálati feladatok végrehajtásához 6 szolgálati gépjárművet tudunk biztosítani. 

Bűnügyi leterheltségük – főként Szekszárd vonatkozásában - igen nagy, mely nehézzé teszi 

azon elvárás végrehajtását, mely szerint szolgálati idejük 75%-át közterületen töltsék. A járőri 

és körzeti megbízotti állomány önállóan, és intézkedési tervekben meghatározottak szerint 

közlekedésrendészeti tevékenységet is végez, mely jó színvonalúnak mondható. 

 

6. Az igazgatásrendészeti tevékenység  

 

6.1. Szabálysértési tevékenység 

 

Az Igazgatásrendészeti Osztály fő feladata a szabálysértések feldolgozása. 2013-ban a 

feljelentések alapján 1.183 szabálysértési eljárás indult  1.304  személlyel szemben. Az 

eljárások száma az előző évekhez viszonyítva csökkenést mutat, ugyanakkor az előadók 

munkaterhe nem csökkent. Egyrészt a sérülés nélküli és könnyű sérüléssel járó közlekedési 

balesetek magas száma, másrészt a meghallgatás elsőfokú jogorvoslati fórummá emelése igen 

nagyban változtatta meg az ügymenetet. Összesen 776 esetben tartottunk meghallgatásokat, 

ebből 137 alkalommal jogorvoslati fórumként, kérésre. 

A feljelentettek számát tekintve 1.213 fő ellen közlekedési szabálysértés miatt indult eljárás, 

88 fő ellen közrend, közbiztonság elleni szabálysértés miatt. 

402 esetben jártak el közlekedési balesetek miatt, melyekből 93 volt személyi sérüléssel járó. 

A közrend, közbiztonság elleni szabálysértések tekintetében 89 fővel szemben 

kezdeményeztünk eljárást, jellemzően „közbiztonságra különösen veszélyes eszközzel 

kapcsolatos” szabálysértés, „jogszerű intézkedéssel szembeni engedetlenség” és 

„személyazonosság igazolásával kapcsolatos” szabálysértés miatt. 

A szabálysértési eljárások mellett a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési 

szabályszegések miatt indult eljárásokat is ez az osztály folytatja le. 2013-ban 562 

közigazgatási hatósági eljárás indult a kapitányságon, melyből 183 alkalommal eljárás 

keretében került sor bírság kiszabására. A fennmaradó 379 esetben a helyszínen került sor a 

bírság kiszabásra. 
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6.2.  Engedélyügyi tevékenység 

 

Az engedélyezési eljárások számszerűsített adatait az alábbi táblázatok tartalmazzák: 

 

 

Engedélyügyi tevékenység 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 

Fegyvertartási engedély kiadása 185 177 176 158 248 204 

- golyós 99 107 96 95 140 80 

- sörétes 86 70 79 63 108 124 

Fegyvertartási engedély megújítása 69 63 23 226 25 0 

vadászlőfegyver megszerzési engedély 

kérelem 

190 198 170 169 90 31 

kérelem elutasítása 0 3 0 0 0 0 

fegyvertartási engedély visszavonása 4 3 3 6 3 2 

flóbert fegyvertartási engedély kiadása 1 4 1 0 1 0 

gáz- és riasztófegyver viselési engedély 

kiadása 

87 115 38 27 37 40 

európai lőfegyvertartási engedély kiadása 17 14 2 2 9 7 

 

 

 

Személy- és vagyonvédelem 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 

Tevékenységi engedély kiadása       

 - egyéni vállalkozás 5 5 3 2 3 1 

 - társas vállalkozás 5 10 5 6 2 2 

Személy- és vagyonőri igazolvány kiadása / 

magánny. 

190 232 111 233 204 121+1 

személy- és vagyonőr igazolvány kérelem elutasítása 9 9 0 2 0 0 

személy- és vagyonőr igazolvány, valamint 

működési engedély visszavonása 

0 0 21 82 13 0+1 

 

 

 

Pirotechnikai termék felhasználása iránti bejelentés 13 alkalommal történt, a bejelentések 

mindegyike megfelelt a hatályos szabályzókban előírtaknak, így ezeket tudomásul vettük. 
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7. Bűn-és baleset-megelőzési tevékenység 

 

7.1 Bűnmegelőzési tevékenység, Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 

 

Kapitányságunkon az idei évben bűnmegelőzési előadó hiányában a tárgykörhöz tartozó 

tevékenység nagy részét a két TÁMOP- munkatárs látta el, az áldozatvédelmi feladataik 

mellett. Több, mint 200 fő fordult hozzájuk áldozatsegítés céljából. Ezen tevékenységük során 

azonnali pénzügyi segélyt, érdekérvényesítést (iratpótlás), jogi segítségnyújtást, pszichológiai 

segítségnyújtás végeztek.  Valamennyi esetében felvették a kapcsolatot a Fehér Gyűrű 

Közhasznú Egyesület helyi irodavezetőjével is a sértettek további érdekeinek elősegítése 

végett.  

A területünkön lévő civil szervezetekkel, érdekképviseletekkel, egyházakkal, 

gyermekintézményekkel, büntetés-végrehajtási intézménnyel több száz alkalommal vették fel 

a kapcsolatot érdemi munkavégzés céljából, amely kapcsolat azóta is élő és hatékony. 

Tárgyévben közel ötven olyan bűnmegelőzési előadást tartottunk, amelyek fő célcsoportjai a 

diákok (iskolai bűnmegelőzési program keretében) és az időskorúak voltak. Mintegy 100 

időskorú személy részesült személyes bűnmegelőzési tájékoztatásban, amely leginkább a 

trükkös lopás és az áldozattá válás/újbóli áldozattá válás elkerülésére irányult. Az idős 

emberek mind közvetlenül, mind pedig partnerszervezeteken keresztül részesültek 

szóróanyagokban, prospektusokban. 

 

Programok, amelyeken részt vettünk: 

 

 Területileg illetékes gyerekjóléti központok értekezletei 

 Szőlőszem Mozgalom programjai 

 Kábítószer Egyeztető Fórum 

 Önkéntesek Napja 

 Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórum 

 Példa-Érték konferencia 

 RÉV konferencia 

 ORFK Ifjúságvédelmi konferencia 

 TISZK Bezerédj István Szakképző Iskolai Tagintézménye által szervezett Szülők 

Akadémiája 

 TMRFK Bűnmegelőzési Bizottság ülése 

 Tolnai Polgárőrség Közhasznú Egyesület 

 Hivatalok Napja 

 Paks térségi közmunkások kompetencia csoportja 

 Nemzetközi Ifjúságvédelmi Konferencia 

 Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal áldozatsegítő képzése 

 Tolna Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülése 

 Szekszárd Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülése 

 

A TÁMOP munkatársak részt vettek a rendőrségi mobil riasztókészülék területünkön történő 

kiosztásában, melynek során az átvevő fél személyes bűnmegelőzési tanácsadásban is 

részesült. 

 

Ezen a helyen kell megemlíteni az „Iskola rendőre” programot, melyben kapitányságunk 17 

általános és 1 szakképző iskolát átfogva, 17 rendőrrel vett részt. Az iskolarendőrök a közrend-

közbiztonság fenntartása érdekében segítségnyújtást és támogatást végeztek az iskolák 
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speciális igényeire tekintettel. A pedagógusok segítségével felhívták a gyermekek és a szülők 

figyelmét arra, hogyan lehet megfelelő, körültekintő magatartással elkerülni, hogy a 

gyermekek bűncselekmények áldozatává váljanak.  

Kapitányságunkon évek óta eredményes a „Nyaralókártya-program”. Az általunk 

készíttetett nyomtatványokon az ingatlanok használói kérhetik, hogy távollétük idején a 

rendőrség visszatérően ellenőrizze lakóhelyeiket. Ezzel a lehetőséggel 2013-ban is sok 

esetben éltek az állampolgárok.  

 

7.2 Baleset-megelőzési tevékenység 

 

A baleset-megelőzési tevékenységünk keretében 2013. októberétől az év végéig heti két 

alkalommal Szekszárd és Tolna belterületén fokozott ellenőrzések végrehajtására került sor. 

Az ittas járművezetők kiszűrése érdekében szintén heti két alkalommal tartottunk fokozott 

ellenőrzéseket. Az ittas vezetés és az ittasan okozott balesetek visszaszorítása érdekében a 

Szüreti fesztiválon felvilágosító, megelőző rendezvényt tartottunk. 

A baleset-megelőzési stratégia kialakításában és megvalósításában központi szerepe van a 

megyeszékhelyen működő Városi Baleset-megelőzési Bizottságnak és a Megyei Baleset-

megelőzési Bizottságnak, melyekkel folyamatos az együttműködésünk. A megszervezendő 

rendezvényekhez a technikai felszerelések biztosításán túl minden segítséget megkaptunk 

tőlük.    

Az eddigi tapasztalatok figyelembe vételével került sor 2013-ban is a „Közlekedésre nevelés” 

program keretein belül az iskolákban kerékpáros ifjúsági kupa megtartására, és 

ismeretterjesztő előadásokra.  

Az őszi iskolakezdés miatt megnövekedett forgalomban a balesetmentes közlekedés 

elősegítése érdekében fokozott rendőri jelenlétet biztosítottunk az iskolák környékén. 

 

  

7.3 Kommunikációs tevékenység 

 

Elmondható, hogy a területünkön előforduló, nyilvánosság szempontjából fontos 

eseményekről – a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság állományába tartozó sajtószóvivő 

közreműködésével – a médián keresztül tájékoztattuk a lakosságot, így az információk a 

társadalom széles rétegeihez eljutottak. A tájékoztatás célja a rendőri munka ismertetésén túl a 

bűn-és baleset-megelőzés, a lakókörnyezet biztonságosabbá tétele is volt. A kommunikáció 

főként a helyi sajtó bevonásával történt, de esetenként a regionális, illetve az országos média 

is szerepet kapott ebben.  

A kapitányságon belüli kommunikáció fontos csatornája a „Várközlöny” elnevezésű belső 

intranetes honlap, amelyen az állományt érintő aktuális feladatokról, érdeklődésre számot 

tartó eseményekről adtunk hírt.  

 

 

8. Együttműködés 

 
Kapitányságunk tevékenységét a különböző szervekkel, szervezetekkel való széleskörű 

együttműködés jellemzi. Ennek keretében az önkormányzatokkal szoros, napi kapcsolatban 

állunk, ők lehetőségeikhez mérten segítik munkánkat erkölcsileg, anyagilag. A Szekszárdi 

Járási Ügyészség ügyészeivel szintén folyamatosan együttműködünk, velük az esetlegesen 

felmerülő szakmai problémákat megbeszéljük, egymás munkáját segítjük. Ennek a jó 

munkakapcsolatnak is köszönhető, hogy az őrizetbe vételek, gyorsított bíróság elé állítások és 

az ügyintézés gördülékenyebb. A Szekszárdi Járási Bíróság bírósági titkáraival – akik a 
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tulajdon elleni szabálysértések elkövetőivel szemben eljárnak – kifogástalan a kapcsolatunk. 

Fontos az együttműködés a napi munkafeladatok ellátása során a Tolna Megyei Büntetés-

végrehajtási Intézettel, és a Tolna Megyei Kormányhivatallal is.   

Nagy jelentőséggel bír a polgárőr egyesületekkel való kiváló kapcsolat. Az egyesületek a 

rendőrség munkáját számos alkalommal segítették, így például azzal, hogy a 

rendezvénybiztosítások során, illetve az oktatási intézmények közelében szolgálatot 

teljesítettek, nagy terhet levéve ezzel a rendőri állományról.  

Több civil szervezettel kifogástalan kapcsolatot ápolunk. Közülük kiemelkedő a Szőlő-Szem 

Mozgalom, mely a Szekszárdi Borvidéken található, a 6.000 db, szétszórtan elhelyezkedő  

tanya körzetében folytat eredményes bűnmegelőzési tevékenységet, és segít a biztonságos 

életkörülmények kialakításában. 

 

A belső együttműködésünk a főkapitányság szerveivel, a szakirányítókkal és a többi 

kapitánysággal  konstruktív és eredményes.    

 

III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra 

 

Összességében elmondható, hogy a Szekszárdi Rendőrkapitányság a korábban elért 

eredményeket 2013-ban is teljesítette, sőt annál magasabb színvonalon végezte munkáját. Az 

eredményeket a közvélemény-kutatások, statisztikai adatok is alátámasztják. Az állampolgári, 

önkormányzati, valamint állami-és civil szervezetek visszacsatolásai alapján kijelenthető, 

hogy a Szekszárdi Rendőrkapitányság illetékességi területén a lakosság szubjektív 

biztonságérzete javult, a rendőrség munkájával elégedettek. A lakosság és az önkormányzatok 

egyértelműen elismerik és támogatják munkánkat.  

A rendőri intézkedések szakszerűek voltak, a kényszerítő eszközök használata törvényes és 

arányos volt. Minden esetben elkészültek a szükséges kivizsgálások, jelentések. 

 

2014. évre a kapitányság célkitűzései közé tartozik a kiemelten kezelt bűncselekmények 

elvárt eredményességi mutatóinak teljesítése és felderítési eredményességük javítása, az 

operatív munka, humán hírszerzés hatásfokának javítása. Továbbra is prioritás a lakosság 

szubjektív biztonságérzetének megtartása, esetleges javítása, az időskorúak védelme, 

bűnmegelőzési és áldozatvédelmi tevékenységünk szinten tartása, a büntetőeljárások 

időszerűségének szem előtt tartása és a bíróság elé állítások szorgalmazása, a társszervekkel, 

az önkormányzatokkal és a civil szervezetekkel való együttműködés.  

 

 

 

 

Szekszárd, 2014. március 18.  

                                                                                        Dr. Pilisi Gábor r. ezredes 

                                                                                                kapitányságvezető 
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Szám:              /2014. 
 

J  E  L  E  N  T  É  S 
Medina község 2013. évi bűnügyi és közrendvédelmi helyzetéről 

 
Jelentem, hogy Medina KMB működési területe 26 km², amelybe beletartozik Medina község 
belterülete, illetve a hozzátartozó Medinaszőlőhegy és ezek külterületei. 
 
Észak KMB csoporton belül együtt dolgozok a környező települések Kölesd, Sióagárd, 
Szedres, Tengelic községek körzeti megbízottaival. A munkánkhoz Szekszárd 
Rendőrkapitányság egy rendőri jelleggel ellátott szolgálati gépjárművet biztosított. 
Szolgálatainkat javarészt nem egyedül látjuk el. Ezen kívül szeptember hónapig saját 
gépkocsimmal is rendszeresen láttam el járőrszolgálatot a saját működési területemen, 
valamint akciószolgálatok során.  
 
Bűnügyi helyzet:  
 
A 2013-as évben a feldolgozott bűnügyek száma: 16. A bűnügyek az alábbiak szerint 
oszlottak meg: 14 esetben vagyon elleni (lopás, lopási kísérlet), 1 esetben állatkínzás, 1 
esetben pedig hulladékgazdálkodás megsértése. 
 
A fenti ügyekből 8 ügy lett felderítve, amelyekből 4 ügy a Vizsgálati Osztályra, 3 ügy a 
Bűnügyi Osztályra lett megküldve, illetve 1 ügy megszüntetésre került magánindítvány hiánya 
miatt. 2 bűnügy, mivel nem történt bűncselekmény meg lett szüntetve. 3 bűnügyben az 
elkövető kilétét nem sikerült megállapítani, felfüggesztésre kerültek. A felsoroltakon kívül 3 
bűnügy került átvitelre a következő évre.  
A feldolgozott ügyeknél a felderítési mutató 73 %, eredményességi mutató 77 %. 
 
A sértettek nem és kor szerinti megoszlása: 60 év feletti nő 1, férfi 1, 35-60 év közötti nő 4, 
férfi 8, 18-35 év közötti nő 1, jogi személy 1. 
  
Az elkövetők nem és kor szerinti megoszlása: 18-35 év közötti férfi: 4, 35-60 év közötti férfi: 
3, 60 év feletti nő: 1. Ebből 2 helyi, 1 mágocsi, 1 szekszárdi, 1 kistormási, 1 zombai, 2 pedig 
sárszentlőrinci lakos. 
 
A 2012 évben feldolgozott 25 bűnügyhöz képest ez közel 35 %-os csökkenést jelent.  
 
A községben ezen kívül történt ügyekben a Szekszárd RK. szolgálati ágai folytatták le a 
nyomozást. A szakágak szándékos testi sértés, közúti jármű ittas vezetése, önbíráskodás,  
csalás, lopás bűncselekmények elkövetése miatt folytattak nyomozást. 
 
Medina község és az illetékességi területéhez tartózó területeken közriadalmat keltő 
rendkívüli esemény nem történt. 
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Tulajdon elleni szabálysértési ügyek: 
 
Medina községben 17 esetben történt tulajdon elleni szabálysértési eljárás, amely során 14 
esetben az elkövető kiléte megállapításra került, 3 esetben az elkövető kilétét nem sikerült 
megállapítani. A felderített ügyek a feldolgozás után megküldésre kerültek Szekszárd Városi 
bíróságnak. 
 
Ezen kívül több esetben történt szabálysértési eljárás, amelyekben azonban a szabálysértési 
törvény 2012.04.15.-i változása után adott lehetősége által az elkövető helyszíni bírságban lett 
részesítve, ezekről azonban pontos kimutatás nincs nyilvántartva.  
 
A Szabálysértési Előkészítő Csoport állományába tartozó kollégák leterheltségének 
csökkentése érdekében több Szekszárdon, illetve a környéken történt tulajdon elleni 
szabálysértési ügyet dolgoztam fel, a felderített ügyek szintén a Szekszárdi Városi Bíróságnak 
lettek megküldve. 
 
Kapcsolattartás: 
 
A Polgármesteri Hivatal dolgozóival rendszeres kapcsolatban vagyok, és egy esetleges 
probléma esetén telefonon bármikor elérhető vagyok telefonon a Hivatal munkatársai, 
illetőleg a lakosság számára. Mivel itt élek a faluban, az állampolgárok személyesen is 
felkeresnek - felkereshetnek - szolgálati időmön kívül is. Amennyiben szükséges volt 
szolgálati időmön kívül is segítséget nyújtottam a felmerülő problémák megoldásában. 
 
A körzeti megbízotti területemen az állampolgárokkal rendszeres kapcsolatot tartok fenn, 
figyelemmel kísérem az ott tartott rendezvényeket, az ott lévő üzleteket, hivatalokat és 
vállalkozásokat.  
 
Medina község területén lévő rendezvényeken mindig jelen vagyok, 
rendezvénybiztosításokban részt veszek. (Nemzeti ünnepek, Művészeti Napok, stb.)  
 
Többször végeztem a területemhez tartozó külterületeken gyalogos, illetve saját tulajdonú 
gépkocsimmal járőrszolgálatot a bűncselekmények, szabálysértések felderítésére, 
megelőzésére. Az ott élőkkel, dolgozókkal jó kapcsolatot ápolok. 
 
A 2013-as évben több alkalommal URH gk., illetve gyalogos szolgálatot láttam el 
Szekszárdon. 
 
A Magyar Honvédség medinai laktanya parancsnokával rendszeresen tartom a kapcsolatot.  
 
A területemen lévő általános iskolában személyesen ismernek, a pedagógusokkal jó 
kapcsolatot ápolok. Többször, ha problémáik, kérdéseik vannak személyesen, vagy telefonon 
keresnek meg. 
 
Idei évben is részt vettem az „Iskola rendőre” programban. Ennek során az általános iskolában 
dolgozó pedagógusokkal felvettem a kapcsolatot, problémáikkal foglalkoztam, a gyerekekkel 
elbeszélgettem. Szeptember hónapban szolgálati napjaimon minden nap reggel 7 órától 8 
óráig az iskolánál teljesítettem szolgálatot, amit a tagintézményvezető kérésére a naplóban is 
rögzítettem.  
 
Észak KMB illetékességi területén a környező KMB-kel /Kölesd, Sióagárd, Szedres, Tengelic/ 
rendszeresen tartottunk közös közlekedési akciókat, illetve heti rendszerességgel a lakosság 
szubjektív biztonságérzetét növelő rendőri ellenőrzéseket. 
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Baleseti gócpontok a községben nincsenek. A területemen az esetleges közlekedési balesetek 
helyszíneléseit a Szekszárdi Rendőrkapitányság Közlekedési Osztály balesethelyszínelői 
végzik. 
 
A Medina környékén lévő vízterületeken (Sió, Sárvíz) rendszeresen ellenőriztem a 
horgászokat.  
 
Medina községben nincsen szélsőséges csoport, szervezet. 
 
Ügyfeldolgozás: 
 
Általános: 
 
Az általános ügyeket tekintve a 2013-as évben Medina községben 
Tartózkodási hely megállapítás: 6 db. 
Elővezetés, útbaindítás: 15 db. 
Pártfogói felügyelet: 1 db. 
Fegyverellenőrzés: 4 db. 
Megkeresés (tanúkihallgatás): 7 db. 
Vadászatellenőrzés: 2 db. 
Nyílt rendőri info: nem történt 
és több egyéb kisebb feladat került végrehajtásra Medinán, illetve a környező településeken. 
 
Közrendvédelem, közlekedés: 
 
A 2013-as évben (teljes Észak KMB csoport területén) 
- 532 db jelentés készült 
- 247 db jegyzőkönyv készült 
- 83 esetben került sor személyi szabadságot korlátozó intézkedésre 
- ebből 47 esetben előállításra került sor 
- 7 fő elfogására került sor 
- 12 esetben egészségügyi intézménybe történő szállításra intézkedtünk 
- 17 esetben pedig elővezetést hajtottunk végre 
- 157 esetben kezdeményeztem szabálysértési feljelentést 
- 685 fő igazoltatására került sor RK lap kitöltésével  
- 305 személynél alkalmaztunk alkoholszondát 
- 78 fő helyszíni bírságban részesült összesen 1.596.667. Ft. értékben 
- 72 fő részesült a helyszínen figyelmeztetésben 
 
Egyéb: 
 
Saját működési területemen kívül a környező településeken több esetben kerültek 
bűncselekmények elkövetői elfogásra, így az ügyekben a nyomozás azonnali elrendelésére és 
a nyomozati cselekmények azonnali végrehajtására került sor. 
 
A Medinai Önkormányzat a munkavégzéshez irodahelységet bocsátott rendelkezésre, 
valamint a szűkös anyagi lehetőségei között 2013.01.01-től 2013.12.31-ig 60.000 forint 
túlórapénzt biztosított a rendőrség, ezen belül is Medina KMB részére az esetlegesen 
felmerülő egyéb feladatok biztosítása céljából. A túlórából többek között a Medinai 
Művészeti Napokon történő rendőri biztosítás lett kifizetve.  
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Az önkormányzat a rendőrség részére 23.000 forintot biztosított technikai eszköz 
beszerzésére, amelyből 1 db. mobiltelefon készülék lett vásárolva. A készülék előfizetését 
továbbra is a rendőrség biztosítja, az önkormányzat részére egyéb felmerülő költség nem 
keletkezett. 
 
2013. év szeptember hónaptól a saját gépjárművem szolgálati célú használatához nem 
rendelkezem támogatással, de ettől függetlenül a szolgálati időn kívüli felmerülő feladatok 
függvényében, amennyiben szükséges, a saját gépjárművemet a továbbiakban is használom. 
 
A munkám ellátásához a TMRFK számítógépet, hozzá nyomtatót, illetve teljes körű a 
rendőrségi rendszerekhez való hozzáférést biztosított, így az ügyintézés teljes mértékben 
Medina községben megoldható.  
 
A KMB leterheltsége a bűncselekmények nyomozása, feldolgozása mellett, egyéb a szolgálat 
számára meghatározott feladatokkal, más a rendőrség hatáskörébe utalt ügyfeldolgozó 
munkával, rendezvénybiztosítással, elővezetésekkel és járőrszolgálati tevékenységgel egészül 
ki. 
 
A községben az önkormányzattal több alkalommal is felvettem a kapcsolatot a helyi 
Polgárőrség újraszervezése céljából. Az önkormányzat részéről türelmet kértek, mivel a 
szekszárdi Szőlőszem Alapítvány is szeretné megalapítani helyi szervezetét, azonban két 
külön civil szervezet támogatását az önkormányzat nem vállalta.  
 
Jelentésem a tudomásul vétel céljából megteszem. 
 
Medina, 2014. január 03. 
 
 ………………………………….. ………………………………….. 
 Zádori László r. főhadnagy Konrád János r. zászlós 
 Alosztályvezető Medina körzeti megbízott 
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