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„A rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente
beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén
működő
települési
önkormányzat
képviselő-testületének a település közbiztonságának
helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
és az azzal kapcsolatos feladatokról”. (a Rendőrségről
szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8.§ (4) bekezdés)

Beszámoló
a Szekszárdi Rendőrkapitányság 2014. évben végzett munkájáról

Szekszárd
2015.

I. A kapitányság közbiztonsági helyzetének értékelése

1. A bűnügyi helyzet bemutatása
1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása
2014-ben a Szekszárdi Rendőrkapitányság tevékenységét a korábban meghatározott stratégiai
célkitűzések mentén végezte. Ennek lényege, hogy tovább erősítettük kapcsolatainkat az
önkormányzatokkal, a társ- és civil szervezetekkel, valamint magatartásunkat, munkánkat
célirányosan az állampolgárok általi elvárásokhoz is igazítottuk. Munkánkat a gyakran változó
jogszabályi környezethez alkalmazkodva, szükség szerint módosítva láttuk el. Az egyes
szakterületeken igyekeztünk a szakmai munkánk minőségét tovább fokozni, így bűnügyi területen
továbbra is legfontosabb feladatként a kiemelt bűncselekmények felderítése, az operatív munka
szélesítése, a humán hírszerzés fokozása, a teljes személyi állomány operatív érzékenységének a
növelése, a bűnmegelőzési tevékenység kiszélesítése volt a célunk. Közrendvédelmi területen a
közterületek rendjének fenntartása, a rendőri jelenlét növelése, a települések közrendjének,
közbiztonságának javítása, kultúrált és differenciált intézkedések megtétele, valamint a körzeti
megbízotti szolgálat további erősítése volt a fő feladat. Közlekedési területen az elért eredmények
megtartása, illetve lehetséges javítása volt kívánatos. Igazgatásrendészeti területen a hatékony,
gyors és kultúrált ügyintézés továbbfejlesztésére törekedtünk, hivatali területen a jogszabályok
maradéktalan betartása, a magas fokú minőségi követelmények betartását és kiszélesítését céloztuk
meg. Ezen feladatok elérésében a közös cél, az együttműködés, együttes gondolkodás segítette
kapitányságunkat.
Kapitányságunkon bűnügyi ügyfeldolgozó tevékenységet több osztály, alosztály végez. A Bűnügyi
Osztály a jelzett időszakban az évekkel ezelőtt bevezetett struktúra szerint továbbra is kettő
alosztállyal – Felderítő és Nyomozó - végezte feladatait. A Felderítő Alosztály kapitányságunk
operatív eljárásait teljesítette, valamint a városi hatáskörbe tartozó, kiemelten kezelendő, ismeretlen
tettesek által elkövetett bűnügyek (pl. rablás, zsarolás, testi sértés, visszaélés kábítószerrel) nyílt
nyomozását végezte. Ezen kívül feladatai közé tartoztak az eltűnések, személykörözések és
elfogatóparancsok miatt elrendelt közigazgatási eljárások, valamint a fenti ügyekhez kapcsolódó
megkeresések. A Nyomozó Alosztály 2 csoportra tagozódik, a Betörési Csoport az ismeretlen
tettesek által, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopások miatt elrendelt nyílt ügyek nyomozását
végezte, a Lopási Csoport feladatkörébe pedig az ismeretlen elkövetők által elkövetett vagyon
elleni cselekmények, és a nem kiemelt bűnügyek nyomozása tartozott.
A Vizsgálati Osztály a már évekkel ezelőtt bevezetett csoportrendszerben (Általános,Gazdaságvédelmi,- és Kiemelt Ügyek Csoportja) végezte az ismert és felderített bűnügyek
vádelőkészítő tevékenységét. A fenti osztályokon kívül a Tolnai Rendőrőrs Bűnügyi Alosztálya és
körzeti megbízottjai, a Közrendvédelmi Osztály Körzeti Megbízotti Alosztálya és a Bátaszéki
Rendőrőrs végezte az illetékességi területükön, ismeretlen tettesek által elkövetett, kisebb súlyú
bűncselekmények nyomozását, továbbá a Közlekedésrendészeti Osztály a közlekedési
bűncselekmény miatt elrendelt büntetőeljárásokat teljesítette.
Az elmúlt évben 3179-ről 2961-re, mintegy 7 %-kal csökkent az érkezett feljelentések száma.
Ezáltal, valamint a növekvő számú feljelentés elutasítások okán 2840-ről 2507-re, azaz több mint
10%-kal csökkent az elrendelt nyomozások száma is.
2014-ben a regisztrált bűncselekmények száma a befejezett nyomozásokban 15 %-kal volt több,
mint 2013-ban, számuk 2391-ről 2746-ra emelkedett, de rögtön le kell szögezni, hogy ennek okát
egyetlen ügyben, valamivel több, mint 800 bűncselekményt magában foglaló, fele-fele részben
sikkasztás, és közokirat hamisítás ügyben kell keresni. A lefolytatott nyomozások pontosan 60 %-át
a vagyon elleni bűncselekmények, azon belül a többséget a kisebb értékre elkövetett lopások adták.
2014-ben kiemelkedően csökkent a rablások száma is, mely 21-ről 11-re változott, azaz fele annyi
rablást követtek el területünkön, mint 2013-ban. Ez a szám az elmúlt 10 évhez viszonyítva is
rendkívül alacsony.

Rendőri eljárásban regisztrált
bűncselekmények száma az elkövetés
helye szerinti bontásban az ENyÜBS
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2213

1736
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399

397

378

330

256

Bátaszék

401

229

153

118

113

Alsónána

4

12

7

6

Báta

49

40

24

65

79
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47

19

24

29

21
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34

23

17

30

23

Pörböly

3

20

11

10
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117

69

34
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48
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8

17

11

17
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198
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38

52

42
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10

5

2

4

7
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13

12

25
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29
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197

59

61

27
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75

67
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42

39
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20

15

12

9
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35

44
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9

6
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6
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10

11

13

6
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9

34

6

8

25
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3229
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79,6%

84,8%
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Sárpilis

Szekszárd RK
Változás %

Forrás: ORFK BF Bűnügyi Elemző-Értékelő Főosztály

1.2. A kapitányság illetékességi területén regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények
számának alakulása
Azt gondolom, hogy egy éves értékelés akkor reális, ha kellő önkritikával azokról az adatokról is
szól, amelyek kapcsán mindannyian jobb eredményt reméltünk. Az Országos
Rendőr-főkapitányság az elmúlt időszakban 15 bűncselekményt kiemelten kezelt kategóriába
sorolt, melyek közül a testi sértés, kiskorú veszélyeztetése, garázdaság, önbíráskodás, visszaélés
kábítószerrel, rablás, kifosztás, zsarolás, rongálás, orgazdaság, jármű önkényes elvétele nyomozása
kapcsán megközelítőleg hoztuk az elvárt eredményeket.
Amiben viszont nem, az úgynevezett „tömeg ügyek”,- ezek a lopás különböző formái -, melyek az
elmúlt évben ezres nagyságrendet tettek ki, nos itt 2 4 %-os eredményt értünk el a 30-35 % helyett.
Az eredményesség fokozása érdekében a jövőben kiemelt figyelmet fordítunk az eltulajdonított
tárgyak felkutatására, az orgazda vonalak felderítésére és felszámolására, az értékesítési helyek
fokozott ellenőrzésére, valamint a felderített ügyek szélesítésére.
2014-ben 177 lakásbetörés történt illetékességi területünkön, melynek kapcsán eredményességünk
valamivel 10 % felett van. Ennél a kategóriánál közel a 20 %-os eredmény volna a kívánatos. Itt
viszont két megjegyzést feltétlenül muszáj megtenni. Az egyik, hogy az elmúlt év októberében az
ügyészség vádiratot készített egy 45 bűncselekményt magában foglaló sorozatból - lopás, betöréses
lopás -, azonban a pozitív statisztikai lapok nem kerültek elszámolásra. A másik megjegyzés, hogy
megítélésem szerint ennek a bűncselekménynek a nyomozása az egyik legnehezebb feladat a
felderítők számára. Az elmúlt évben illetékességi területünk több megyéből érkező utazó bűnözők
célpontjává vált az M6-os autópálya és a szekszárdi Duna-híd által. Példa erre, hogy 2
fejér-megyei, 2 somogy-megyei lakásbetörőt helyeztünk előzetes letartóztatásba, ezen kívül 1
baranya-megyei elkövetővel szemben folytatunk eljárást lakásbetörés miatt.
A betöréses lopások megelőzése és eredményesebb felderítése érdekében a megyei intézkedési
tervvel összhangban kapitányságunk is megalkotta a maga intézkedési tervét, melynek gyakorlati
megvalósulását folyamatosan ellenőrizzük.
A Járási Ügyészség adatai szerint a vizsgált időszakban kapitányságunk 29 elkövetőt vett bűnügyi
őrizetbe, ebből 21 került előzetes letartóztatásba, 1 elkövető lakhelyelhagyási tilalmát rendelték el,
és 7 főt pedig őrizetből szabadított.
1.3. A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívül fontosabb bűncselekmények áttekintése
Összesen 106 esetben rendeltünk el nyomozást kábítószerekkel kapcsolatos ügyekben, ebből 6
esetben kábítószer kereskedelem, 89 esetben kábítószer birtoklás- tartás bűntette, 11 esetben új
pszichoaktív anyaggal visszaélés miatt. Az eljárások során 51 alkalommal került lefoglalásra 4,777
gramm kábítószer gyanús anyag.
A lefoglalt anyagok közül 9 esetben foglaltunk le kábítószert, 2890 grammot.
Az összes eljárás 210 személyt érintett, a tavalyi évhez képest közel azonos számú eljárásban. A
tavalyi adatok tükrében megállapítható, hogy elenyésző számban nőtt az eljárások száma, de kb.
60%-al emelkedett a lefoglalt kábítószergyanús anyagok tömege, illetve kb. 20%-al emelkedett az
eljárás alá vont személyek száma is.
Megállapítható az is, hogy az elrendelt bűntető eljárások 20%-ában kerül lefoglalásra kábítószer, a
többi eljárás vagy új pszichoaktív anyaggal kapcsolatos, vagy olyan anyagokkal, mely tartása,
illetve fogyasztása a jelenlegi hatályos jogszabályok alapján nem büntetendő.

2. A bűnüldöző munka értékelése
2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása
Eredménytelen befejezett nyomozásainkat sikerült tovább csökkenteni, 2013-ban ez a szám 1271
volt, ez változott 1124-re. Az elmúlt 10 évet tekintve e vonatkozásban ennél kedvezőbb adat nem
volt. Kapitányságunk nyomozás eredményességi mutatója 51,1 %-ról 61,1 %-ra javult, ez is az
elmúlt 10 év legjobb adata. Közterületeinken javítani tudtuk munkánk hatékonyságát, 428 az ott
elkövetett bűncselekmények száma, ennél kevesebb az elmúlt 10 évben egyszer sem volt, valamint
ügy eredményességi mutatónk itt 70 %-os.
2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi
mutatója
Közterületeinken javítani tudtuk munkánk hatékonyságát, 428 az ott elkövetett bűncselekmények
száma, ennél kevesebb az elmúlt 10 évben egyszer sem volt, valamint ügy eredményességi
mutatónk itt 70 %-os.
2.3. A helyi szerv eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt bűncselekmények
nyomozáseredményességi mutatójának alakulása
Az elvárt nyomozás-eredményesség alakulása a kiemelten kezelt bűncselekményeknél
KIEMELTEN KEZELT
BŰNCSELEKMÉNYEK LISTÁJA:
Elvárt

Szekszárd
2014
%
Eredmé Eredmé
nyes
nytelen

2 testi sértés
súlyos testi sértés
halált okozó testi sértés

84,0%

77,6%

90

83,0%

68,6%

48

22

3 kiskorú veszélyeztetése

70,0%

76,5%

13

4

4 erőszakos közösülés

72,9%
79,2%

57

15

1 emberölés
szándékos befejezett emberölés
emberölés kísérlete

26

5 embercsempészés
6 garázdaság

84,0%

7 önbíráskodás

55,0%

40,0%

2

3

8 visszaélés kábítószerrel *

89,0%

50,0%

1

1

9 lopás
személygépkocsi lopás
zárt gépjármű-feltörés
betöréses lopás
lakásbetörés
üdülő, víkendház betörés

31,5%

24,3%

262

818

24,6%
19,2%
25,5%
16,0%
47,6%

50,0%
8,7%

2
2

2
21

10,7%

19

158

10 rablás

72,0%

54,5%

6

5

11 kifosztás

53,0%

33,3%

1

2

12 zsarolás

79,0%

66,7%

4

2

13 rongálás

35,0%

32,6%

14

29

14 orgazdaság

80,0%

75,0%

3

1

15 jármű önkényes elvétele

77,0%

71,4%

5

2

Összes rendőri eljárásban regisztrált
bűncselekmény Tolna megye

61,1%

* kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények
Forrás: ENYÜBS

3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok
A kapitányság Szabálysértési Előkészítő Csoportja 2014-ben 1262 tulajdon elleni szabálysértési
ügyben végzett ügyfeldolgozó tevékenységet. Ezek a számadatok magukért beszélnek, hiszen a
megyében lévő többi rendőrkapitányság összesen dolgozik nagyságrendileg ugyanekkora
ügyszámmal.
A csoport ügyfeldolgozó tevékenységet nagy részben optimalizálni tudtuk az előző évekhez képest.
A kiemelkedően magas ügyszámot nagyrészt 3-4 fő dolgozta fel, akik a rájuk kiosztott feladatokat
magas színvonalon végezték el, azonban a jövőben az ügyfeldolgozás akadozhat egy esetleges
betegség, szabadságolás, csapaterős tevékenység, egyéb szolgálati feladattal megbízás miatt.
A szabálysértési ügyek feldolgozásában részt vettek a körzeti megbízottak, akik a körzeteikben,
településeiken történt tulajdon elleni szabálysértések elkövetőinek felkutatásában sikeresek,
köszönhetően magas szakmai tudásuknak, hely- és személyismeretüknek. A kapitányság Bátaszéki
és Tolnai őrs állománya szintén részt vett az ügyfeldolgozásban, a körzeteikben történt tulajdon
elleni szabálysértések elkövetőit –legtöbb esetben az illegális fakitermelések, falopások elkövetőitrövid időn belül felkutatták, tetten érték
4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások
A Közlekedésrendészeti Osztály feladata a bekövetkezett közlekedési balesetek helyszínelése,
továbbá felderíti és szankcionálja a közlekedés során elkövetett jogsértéseket, biztosítja a közutak
zavartalan forgalmát, illetve a közutakat érintő rendezvényeket. Mindemellett aktív és folyamatos
prevenciós tevékenységet lát el. Elsődleges cél a közlekedés biztonságosabbá tétele, és elsősorban a
személysérüléssel járó balesetek megelőzése.
A sérüléses balesetek száma szinte stagnált, a tavalyi évhez képest 120-ról 118-ra változott. A

halálos kimenetelű balesetek száma 7-ről 10-re emelkedett, míg a súlyos sérüléses balesetek 43-ról
37-re csökkentek, továbbá a könnyű sérüléses balesetek száma 70-ről 71-re módosult. A sérülés
nélküli balesetek vonatkozásában emelkedő tendencia mutatkozik, így a tavalyi évhez képest
390-ről 422-re emelkedett.. Az említett időszakban összesen 540 baleset történt.

A balesetet előidéző okok vizsgálatánál elsődleges szabályszegésként az elsőbbségi jog figyelmen
kívül hagyását, majd a relatív gyorshajtást, valamint a kanyarodási szabályok megsértését
állapítottuk meg. A legtöbb balesetet a személygépkocsi vezetők okozták, de az egy nyomon
haladó járművek vezetői is sok baleset okozói. Megállapítható, hogy a balesetek túlnyomó részben
07 óra és 18 óra között időintervallumban következtek be.
Az ittasan okozott személyi sérüléses balesetek 2013-as évben történt 17 esetéhez képest, 2014-ben
ez a szám 13 esetre csökkent. Az elmúlt év első felében tervszerű és fokozott forgalomellenőrző
tevékenységet hajtott végre a Közlekedésrendészeti Osztály, mely reményeink szerint közrejátszott
a pozitív változásban.

Közúti közlekedési baleseti adatok

118

Változás
2013-2014
-2

Dinamika
2013-2014
-1,66%

7

10

3

42,85%

40

43

37

-6

-13,95%

58

64

70

71

1

1,42%

131

122

127

162

146

-16

-9,87%

7

5

2

12

14

2

16,66%

39

44

42

48

42

-6

-12,50%

85

73

83

102

90

-12

-11,76%

15

12

16

17

13

-4

-23,52%
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2010

2011

2012

2013

2014

Személysérüléses közúti közlekedési
balesetek száma
Halálos közúti közlekedési
balesetek
Súlyos sérüléses közúti
közlekedési balesetek
Könnyű sérüléses közúti
közlekedési balesetek
Személysérüléses közúti közlekedési baleset
során meghalt, illetve megsérült személyek
száma (fő)
Meghalt személyek száma
(fő)
Súlyosan sérült személyek
száma (fő)
Könnyen sérült személyek
száma (fő)
Ittasan okozott közúti közlekedési balesetek
száma

107

92

106

120

7

5

2

33

29

67

II. A közbiztonság érdekében tett intézkedések, és az azzal kapcsolatos feladatok
1. A közterületi jelenlét
Közrendvédelmi Osztályunk felépítésében az előző évekhez képest nem történt változás, így az
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
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. A közrend-közbiztonság elleni jogsértések szankcionálásán túl
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 el kellett látniuk. Emellett
alosztályvezetői, és alosztályvezető-helyettesi szinten sem volt ritka a közterületi tevékenységekben
való részvétel. A járőrszolgálatunkat a helyszíni küldésekre történő gyors reagálás jellemzi. Az
előző évekhez viszonyítva az elvárt közterületi jelenlétet csak túlórával sikerült biztosítanunk. Igen
sok közterületről elvonó tényező volt 2014-ben. Így többek között nem közterületi alapfeladatként
jelentkezett:
- országgyűlési képviselőválasztás
-

európai parlamenti képviselőválasztás

-

tankönyvellátás felmérése

-

tankönyvszállítás biztosítása

-

önkormányzati képviselőválasztás

-

megismételt önkormányzati képviselőválasztás

-

illegális migrációval kapcsolatban Bács-Kiskun és Csongrád megye megerősítése

-

különböző képzések, oktatások

-

ruházati- és gépjárműszemlék

A 2012. szeptemberétől elrendelt mozgóőri szolgálat biztosítása is igen nagy szervezési és egyéb
feladatokat okozott. A mozgóőri szolgálat megítéléséről az állampolgárok visszajelzései pozitívak.
A kiemelt időszakokban az általunk frekventáltnak tartott helyszíneken folyamatos rendőri
jelenléttel találkoznak.
2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata
A Közrendvédelmi Osztály intézkedési aktivitását az alábbi táblázat mutatja, mely 5 évre
visszamenőleg tartalmaz adatokat.
Intézkedési mutatók

Elfogások száma

67

102

74

188

281

Változás
2013-20
14
93

Előállítások száma

729

651

683

1038

772

-266

-25,62%

Biztonsági intézkedések száma

202

246

298

386

373

-13

-3,36%

Szekszárdi Rendőrkapitányság

2010

2011

2012

2013

2014

Dinamika
2013-201
4
49,46%

Elrendelt elővezetések száma

577

513

654

874

1193

319

36,49%

Szabálysértési feljelentések száma

2337

2204

2103

1612

1119

-493

-30,58%

Büntető feljelentések száma

206

126

135

88

105

17

19,31%

Helyszíni bírsággal sújtott személyek száma (fő)

2443

2379

2360

2517

2143

-374

-14,85%

Pozitív eredményű alkoholszonda alkalmazások száma(eset)

652

288

271

179

160

-19

-10,61%

Rendezvénybiztosítás, fokozott ellenőrzések, szolgálatellátás

9

Változás
2013-20
14
0

Dinamika
2013-201
4
0,00%
-36,89%

Szekszárdi Rendőrkapitányság

2010

2011

2012

2013

2014

Gytv. rendezvénybiztosítás (eset)

91

95

3

9

Gytv. rendezvény biztosításában résztvevő erő (fő)

186

229

45

103

65

-38

Gytv. rendezvény biztosítása során tett intézkedések száma

0

0

0

0

0

0

0,00%

Sportrendezvény biztosítás (eset)

4

9

8

4

1

-3

-75,00%

Sportrendezvény biztosításában résztvevő erő (fő)

50

26

89

13

5

-8

-61,53%

Sportrendezvény biztosítása során tett intézkedések száma

0

17

0

0

0

0

0,00%

Elrendelt fokozott közbiztonsági ellenőrzések (eset)

267

358

346

437

1379

942

215,56%

Elrendelt fokozott közbiztonsági ellenőrzésekben résztvevő erő
(fő)
Elrendelt fokozott közbiztonsági ellenőrzések során tett
intézkedések száma

606

794

735

941

3213

2272

241,44%

1470

2699

1424

650

7322

6672

1026,46%

Elrendelt fokozott közlekedésrendészeti ellenőrzések (eset)

238

139

191

270

204

-66

-24,44%

Elrendelt fokozott közlekedésrendészeti ellenőrzésekben résztvevő
erő (fő)

499

318

440

527

379

-148

-28,08%

Elrendelt fokozott közlekedésrendészeti ellenőrzések során tett
intézkedések száma

1383

1157

1930

1178

1290

112

9,50%

Közterületi szolgálati létszám (fő)
Közterületi szolgálati óraszám (óra)
Egy főre jutó közterületi óraszám (óra/fő)
Tulajdon elleni szabálysértési ügyek száma
Tulajdon elleni szabálysértési ügyek felderítési mutatója (%)

2486

1949

4991

10691

11832

1141

10,67%

119847

119945

136622

162708

139922

-22786

-14,00%

48,2

61,54

27,37

15,21

11,82

-3,39

-22,28%

261

12,07

1143

-64

-5,30%

17,65%

33,44%

34,75%

3. A 19 megyére kiterjedő, 24 órás közterületi jelenlétet biztosító, úgynevezett „19/24
program” végrehajtásának tapasztalatai
Az elmúlt év során új szolgálat szervezési modellt vezettünk be. 2014. júliusától az Országos
Rendőr-főkapitányság az egész országra kiterjesztette azt a közbiztonsági mintaprogramot, amely
addig 5 északkeleti megyében működött. Ennek lényege, hogy a 24 órás rendőri jelenlétet biztosító
mintaprogram eredményeként javult a közbiztonság az érintett megyékben. A programok,
ellenőrzési útvonalak a helyi sajátosságokra figyelemmel kerültek kialakításra, folyamatosan
igazodva a változásokhoz.
A 19/24-es rendőri program megítélése hasonló a mozgóőri szolgálathoz. A lakosok,
önkormányzatok, egyéb szervek és szervezetek pozitívan látják és ismerik el a programban
végrehajtott feladatainkat. Egyre többször fogalmazódik meg a folyamatos rendőri jelenlét igénye,
annak ellenére, hogy a jogsértések visszaszorultak, a közbiztonsági viszonyok javultak, a szubjektív
biztonságérzet nőtt. A lakosság, az önkormányzatok folyamatosan rendőrt szeretnének látni a
településeiken, mert „akkor nyugodtak igazán”.
A program végrehajtásával kapcsolatban a segítő-támogató rendőri modellt helyeztük előtérbe.
Igyekeztünk a jogkövető állampolgárokkal kapcsolatos intézkedéseinket differenciálni és
„minimalizálni”, a jogsértőkkel szemben pedig gyorsan, hatékonyan, határozottan fellépni. Nagy
hangsúlyt fektettünk a megelőző tevékenységre, mind a bűnmegelőzésre, és a baleset-megelőzésre.
Valamennyi körzeti megbízotti státusunk betöltött, az ő tevékenységük mind a bűnügyi,
mind a rendészeti területen megfelelő. A járőri és körzeti megbízotti állomány önállóan, és
intézkedési tervekben meghatározottak szerint közlekedésrendészeti tevékenységet is végez,
mely jó színvonalúnak mondható.

4. A rendezvénybiztosítások
2014-ben is több alkalommal kellett csapatszolgálati tevékenységet végezni, melyek előre
tervezhetőek voltak. Ezeket a csapatszolgálati tevékenységeket főként rendezvénybiztosítások
során hajtottuk végre, melyeken azonban intézkedést foganatosítani nem kellett. Ehhez nagyban
hozzájárult a rendezvény biztosítását irányító parancsnokok és a biztosításban résztvevők
hozzáértése, felkészültsége, valamint a rendezőkkel való jó kapcsolattartás és együttműködés.
5. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége, és tevékenységük értékelése

Valamennyi körzeti megbízotti státusunk betöltött, az ő tevékenységük mind a bűnügyi,
mind a rendészeti területen megfelelő. A járőri és körzeti megbízotti állomány önállóan, és
intézkedési tervekben meghatározottak szerint közlekedésrendészeti tevékenységet is végez,
mely jó színvonalúnak mondható
6. Az igazgatásrendészeti tevékenység

Az elmúlt évben 1.346 szabálysértési eljárást indítottunk, melyekben összesen 1.503 eljárás alá
vont személlyel szemben 2.109 szabálysértést állapítottunk meg. Az előző évek adataihoz
viszonyítva az eljárások száma növekedést mutat. A növekedés oka elsősorban az egyes területek
túlszabályozásában keresendő, hiszen a helyszínen intézkedő járőrnek egyszerűbb feljelentést tenni,
mint adott esetben azt mérlegelni, hogy az adott cselekmény szabálysértése-e, vagy netán
közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés, és amennyiben szabálysértés, akkor a jogszabályi
kereteken belül szabadon bírságolható, esetleg a külön jogszabályban meghatározott, kötelező
mértékű bírsággal kell sújtani.
Az esetek egy részében a pontos tényállást is nehéz a helyszínen megállapítani, azonban az eljárás
során ennek felderítésére lehetőség nyílik. Sokszor előfordul, hogy az állampolgárok a részükre
felajánlott helyszíni bírságot nem fogadják el, arrogánsan, kioktató hangnem használatával
fordulnak az intézkedő rendőrök felé, sokszor passzívan ellenszegülnek a jogszerű rendőri
intézkedésnek.
A szabálysértések megoszlását tekintve 1.356 fő ellen közlekedési, 140 fő ellen közrend elleni,
valamint rendészeti igazgatás rendjét veszélyeztető szabálysértések miatt jártunk el. A közlekedési
szabálysértések tekintetében 319 fő ellen kiemelt közlekedési, - engedély nélküli vezetés, elsőbbség
és előzés szabályainak megsértése, közúti közlekedés rendjének megzavarása -, 1.192 fő ellen
pedig kisebb súlyú, nem kiemelt szabálysértés miatt folytattunk eljárást. A statisztikai adatok
alapján 213 esetben jártunk el közlekedési balesetek miatt, melyekből 76 volt személyi sérüléssel
járó.

Az engedélyezési eljárások számszerűsített adatait az alábbi táblázatok tartalmazzák:
Fegyvervásárlás

Tárolóhely változása

Eü. alkalmasság
bejegyzése

Gáz- és riasztófegyver
viselésének

234 db.
(792.000,- Ft)
Összesen: 1.435.000,- Ft

16 db.
(48.000,- Ft)

Működési engedélyek
magánnyomozó
szv.őr
1
3
(23.000,- Ft)
(69.000,- Ft)
Összesen: 947.600,- Ft
Mindösszesen: 2.382.600,- Ft

179 db.
(537.000,- Ft)

magánny.
2
(13.800,- Ft)

engedélyezése
29 db.
(58.000,- Ft)

Igazolványok
szv.őr
117
(807.300,- Ft)

bizt. tech.
5
(34.500)

7. A bűn-és baleset -megelőzés
Bűnmegelőzési tevékenység
A bűnmegelőzéssel kapcsolatos feladatok ellátását 2014. szeptember -től 1 hivatásos állományú
tiszt végzi. Ezt megelőzően e tevékenységet a 2012. évben indult Társadalmi Megújulás Operatív
Program (TÁMOP) két munkatársa végezte.
A bűnmegelőzéssel kapcsolatos munkán túl elemző-értékelő tevékenységet is ellát, feladatai közé
tartozik a Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórum „ működtetése”, kapcsolattartás a fórumban
résztvevő szervezetekkel az illetékességi területen működő iskolákkal, önkormányzatokkal
valamint a gyermekvédelmi ellátó rendszerben tevékenykedő szervezetekkel és hatóságokkal,
továbbá a Kábítószerügyi Egyeztető fórumnak is delegált tagja.
Az év novemberében véget ért a fent említett TÁMOP. A programban dolgozó két kolléga
alapvetően áldozatvédelmi feladatokat látott el. Mivel a program sikeres volt, Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata felvállalta a további működtetés anyagi vonzatait, így az a 2015-ös
évben töretlen lendülettel folytatódhat.
A bűnmegelőzési munkánk lényeges pontjai
- az „Iskola rendőre” program, amit körzeti megbízottaink teljesítenek. Ők tökéletesen ismerik a
területük problémáit, rendszeres közterületi jelenlétük kapcsán az iskolákba is gyakran el tudnak
látogatni. A tanárok és a gyerekek is jól ismerik őket, így lehetőség van megfelelő bizalmi
kapcsolat kiépülésére a gyerekek és a rendőr között.
- a „Nyaraló-kártya„ program, melynek lényege, hogy az általunk készíttetett nyomtatványokon az
ingatlanok használói kérhetik, hogy távollétük idején a rendőrség visszatérően ellenőrizze
lakóhelyeiket.
- 2014. szeptemberében indult drogprevenciós program keretén belül tájékoztattuk az illetékességi
területen működő alap és középfokú oktatási intézményeket, a gyermekvédelem területén
tevékenykedő szervezeteket a program elemeiről, elérhetőségeiről, telefonos ügyeletének
időpontjáról, fogadó órájáról.
Ezen programon túl a bűnmegelőzési előadó rendszeresen tartott előadásokat az iskolákban a
kábítószerekkel kapcsolatban. Az új pszichoaktív szerek megjelenésével az előadásokon is
áthelyeződött a hangsúly ezen szerek használatának veszélyeire.
- Veszélyeztetett csoportba tartoznak az időskorúak, akik főleg az úgynevezett „trükkös lopások”
sértettjei, akik gyakran nem megfelelően vigyáznak értékeikre, sokszor jóhiszeműen beengedik
otthonaikba az őket később megkárosító személyeket. Az áldozattá válás megelőzése érdekében a
lakosság szélesebb körét érintő bűncselekmények elkövetői magatartásokat- amennyiben azok a

nyomozás érdekeit nem sértik- nyilvánosságra hoztuk, így a jellemző trükkös legendákat is.
- Bűnmegelőzési munkánk új elemmel bővült az elmúlt év őszétől, nevezetesen részesei vagyunk a
bűnmegelőzési tanácsadói hálózatnak. E tanácsadói feladatokat egy szenior állományban lévő, nagy
tapasztalattal rendelkező kollégánk látja el. E program célja: a 14 év feletti diákokat tanító oktatási
intézményekben :
- a gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátása,
- az állampolgári ismeretek körébe tartozó témafeldolgozás rendőrségi prevenciós
eszközökkel történő támogatása.
Az eddigi tapasztalatok alapján elmondható, hogy a tanácsadó jól beilleszkedett az iskolai
közösségekbe, a pedagógusok jelenlétének örülnek.

Baleset-megelőzési tevékenység
A Közlekedésrendészeti Osztály a lakosság széles körét megcélozva hajtotta végre
baleset-megelőzési kampányfeladatait, szem előtt tartva, hogy rövid- és hosszútávon egyaránt az
ittasan okozott balesetek számának drasztikus csökkentését tűztük ki célul. Ennek érdekében
2014-ben a környékbeli vendéglátó-ipari egységekben elektromos alkoholszondákat osztottunk ki,
felvilágosító előadásokat tartottunk, illetve előbbiekkel kapcsolatban részt vettünk a várost érintő
főbb rendezvényeken.
A balesetek megelőzése, és az ittas járművezetők kiszűrése érdekében egész évben fokozott
ellenőrzést tartottak az osztály dolgozói. A szabálytalanul közlekedő kerékpárosok és gyalogosok
kiszűrése érdekében szintén ellenőrzéseket hajtottak végre napi szinten. A
gyalogos-átkelőhelyeknél visszatérő jelleggel demonstratív rendőri jelenlétet biztosítottak.
Számos alkalommal tartottunk óvodás gyermekek részére baleset megelőzéssel kapcsolatos
előadást, valamint az iskolákban is baleset-megelőzési előadást, és rendőrségi bemutatót.
Előadásainkban a nyári szünidő baleset –veszélyeire több alkalommal felhívtuk a figyelmet, ezt a
médiákban is megjelenítettük. A korábbi évekhez hasonlóan 2014-ben a szeptemberi iskolakezdés
időszakában a reggeli órákban az iskolák környékén a forgalom segítése és a balesetek megelőzése
érdekében szolgálatot láttunk el.
Hatóságunk több alkalommal segített gyermekek-és fiatalok delegálására különböző
baleset-megelőzési témájú vetélkedőhöz, és részt vettünk a Középiskolások Közlekedés-biztonsági
Kupa Tolna Megyei döntőjének megszervezésében, lebonyolításában.
Az eddigiekhez hasonlóan 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
megkapunk tőlük. 2014-ben megszervezésre és lebonyolításra kerültek a Városi
Baleset-megelőzési Bizottság ülései. Elmondható, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város útügyi
előadójával szintén folyamatos a kapcsolttartás.
8. Együttműködés
A korábbi évekhez hasonlóan kapitányságunk szorosan együttműködött a különböző szervekkel,
szervezetekkel. Ennek keretében az önkormányzatokkal szinte napi kapcsolatban álltunk, ők
lehetőségeikhez mérten segítették munkánkat erkölcsileg és anyagilag. Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzatának köszönhetően folytatódhatott a program az áldozatok védelmében. A
Szekszárdi Járási Ügyészség ügyészeivel együttműködésünk korrekt volt, ebbe az is beletartozott,

hogy véleménykülönbség esetén egyeztettük az álláspontjainkat, és a probléma megoldására
törekedtünk. A Szekszárdi Járási Bíróság elnökével, elnök-helyettesével és a bírákkal együtt
munkakapcsolatunk példás volt. Ugyanez jellemezte együttműködésünket a Tolna Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézettel, a Tolna Megyei Kormányhivatallal , és a Szekszárdi Járási
Hivatallal is.
Fontos számunkra 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, preferáljuk a közös szolgálat ellátást. A Szekszárdi Rendőrkapitányságnak
13 – ezen belül a Tolnai Rendőrőrsnek 3, a Bátaszéki Rendőrőrsnek 2 – polgárőr egyesülettel van
együttműködési megállapodásunk.
Összességében azt gondolom, hogy a kapitányság a korábban kitűzött célokat teljesítette, a felé
támasztott elvárásoknak megfelelt. Munkáját jó színvonalon végezte, az eredményeket a
közvélemény-kutatások, statisztikai adatok is alátámasztják. A lakosság biztonságérzete javult, az
állampolgárok, az önkormányzatok, valamint állami-és civil szervezetek munkánkat pozitívan ítélik
meg.
A rendőri intézkedések szakszerűek voltak, az intézkedési kultúra is javult, munkánkat a
segítő-támogató rendőri tevékenység jellemezte. A kényszerítő eszközök használata törvényes és
arányos volt. Minden esetben elkészültek a szükséges kivizsgálások, jelentések.
III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra
2015. évre célkitűzéseink közé tartozik a települések közbiztonságának fenntartása és javítása, a
hatékony
bűnmegelőzési,
bűnüldözési,
közrendvédelmi,
közlekedésrendészeti,
és
igazgatásrendészeti tevékenység által, valamint a párbeszéden alapuló együttműködés az
önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, iskolákkal, egyházakkal. Célunk a kiemelten kezelt
bűncselekményeken belül a betöréses lopások felderítésének javítása, legális és illegális értékesítési
helyek hatékony ellenőrzése. A polgárok szubjektív biztonságérzetének javítása, melyhez
szükséges az összehangolt közterületi szolgálat, folyamatos helyzetértékelés, valamint közös
szolgálat a rendészeti tevékenységet ellátó más szervekkel. A kerékpáros, gyalogos közlekedési
balesetek visszaszorítása érdekében program kidolgozása.
Parancsnoki szinten az állomány gondjaival, problémáival való még érzékenyebb foglalkozás, a
példamutatás, az állomány nevelése, erkölcsi, fegyelmi állapotának szinten tartása a követendő.
Reményeink szerint év közben bevezetésre kerül a közszolgálati életpálya modell, melytől
kiszámíthatóságot várunk, valamint azt, hogy vonzóvá tegye a rendőri hivatást.

Dr. Pilisi Gábor r. ezredes
kapitányságvezető
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J E L E N T É S
Medina község 2014. évi bűnügyi és közrendvédelmi helyzetéről
Jelentem, hogy Medina KMB működési területe 26 km˛, 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.
Bűnügyi helyzet:
A 2014-es évben a feldolgozott bűnügyek száma: 16. A bűnügyek az alábbiak szerint oszlottak
meg: 9 esetben vagyon elleni (lopás), 2 esetben zaklatás, 1 esetben garázdaság, 1 esetben egyedi
azonosító jel meghamisítása, 1 esetben hulladékgazdálkodás megsértése, 1esetben pedig még egy
2012. évben felfüggesztett állatkínzás bűncselekmény gyanúsítottja került kihallgatásra.
A fenti ügyekből 12 ügy lett felderítve, amelyekből 10 ügy a Vizsgálati Osztályra, 2 ügy a Bűnügyi
Osztályra lett megküldve. 1 bűnügy, mivel nem történt bűncselekmény meg lett szüntetve. 3
bűnügyben az elkövető kilétét nem sikerült megállapítani, felfüggesztésre kerültek.
A feldolgozott ügyeknél a felderítési mutató 75 %, eredményességi mutató 81 %.
A sértettek nem és kor szerinti megoszlása: 60 év feletti férfi 3, nő 1, 35-60 év közötti férfi 5, nő 1,
18-35 év közötti férfi 1, nő 1, jogi személy 1.
Az elkövetők nem és kor szerinti megoszlása: 18-35 év közötti férfi: 10, 35-60 év közötti férfi: 4.
Ebből 1 szekszárdi kivételével mind helyi lakos. A 18-35 év közötti korosztállyal kapcsolatban
megkívánom jegyezni, hogy a 10 személy az össz. bűncselekmények számára értendő, ugyanis
abból 2 kivételével, a többi 8-at két személy közösen követte el.
A 2013 évben feldolgozott 16 bűnügyhöz képest pontosan ugyanannyi ügyfeldolgozást jelent.
A községben ezen kívül történt ügyekben a Szekszárd RK. szolgálati ágai folytatták le a
nyomozást. A szakágak szándékos testi sértés, emberi méltóság elleni, közúti jármű ittas vezetése,
család elleni, sikkasztás, rongálás, lopás bűncselekmények elkövetése miatt folytattak nyomozást.
Medina község és az illetékességi területéhez tartózó területeken közriadalmat keltő rendkívüli
esemény nem történt.

Tulajdon elleni szabálysértési ügyek:
Medina községben 3 esetben történt tulajdon elleni szabálysértési eljárás, amely során 2 esetben az
elkövető kiléte megállapításra került, 1 esetben az elkövető kilétét nem sikerült megállapítani. A
felderített ügyek a feldolgozás után megküldésre kerültek Szekszárd Járási bíróságnak.
A 2013 évben feldolgozott 17 szabálysértési ügyhöz képest ez 83 %-os csökkenést jelent.
Ezen kívül pár 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 Járási 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 járőrszolgálatot a
bűncselekmények, szabálysértések felderítésére, megelőzésére. Az ott élőkkel, dolgozókkal jó
kapcsolatot ápolok.
A 2014-es 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.
Munkám elismeréséül 2014.évben elnyertem az „Év Tolna Megyei Iskolarendőre” címet.

Észak KMB illetékességi területén a környező KMB-kel /Kölesd, Sióagárd, Szedres, Tengelic/
rendszeresen tartottunk közös közlekedési akciókat, illetve heti több alkalommal „24 órás rendőri
jelenlét program került végrehajtásra. Az ellenőrzésről az önkormányzat tájékoztatva lett.
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:
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.
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 Polgárőrség nem működik, bár újjászervezésre több próbálkozás történt.
Jelentésem a tudomásul vétel céljából megteszem.
Medina, 2015. január 07.
…………………………………..
Zádori László r. százados
Alosztályvezető

…………………………………..
Konrád János r. zászlós
Medina körzeti megbízott

