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Á l t a l á n o s    h e l y z e t é r t é k e l é s 
 

2009. évben a Kapitányság alapvetı feladata az volt, hogy az elızı két évben 
bekövetkezett strukturális változások hatására még intenzívebb és jobb hatásfokú 
tevékenységet végezzen az illetékességi területén. Véleményem szerint ennek eleget 
tettünk és igyekeztünk egész évben olyan teljesítményt nyújtani, hogy azzal mind a 
szakmai vezetésünk, mind az illetékességi területünkön élı lakosság elégedett legyen.  
 
 
 
 
 

B ő n ü g y i – v i z s g á l a t i   t e v é k e n y s é g 
 
 

Az illetékességi terület bőnügyi helyzetét értékelve látjuk, hogy a regisztrált 
bőncselekmények száma több mint 10 százalékkal növekedett az elızı évhez képest. 
Ennek több összetevıje van, de legnagyobb mértékben az járult ehhez hozzá, hogy a 
Rendır-fıkapitányság Bőnügyi Osztálya által felderített egyik kiemelkedı sorozat  
bőncselekmény (mintegy 300 esemény) is itt jelentkezik. Ezen kívül növekedett még a 
garázdaságok, az ittas vezetések, gazdasági bőncselekmények és a zaklatások száma. 
A kiemelt bőncselekmények (betöréses lopás, rablás,) nagyon kis eltérést mutatnak a 
tavalyi évhez képest, azaz tendenciájuk stagnáló.  
A bőncselekmények struktúrájában alapvetı változás nem következett be, továbbra is 
azok több mint kétharmada vagyon elleni delictum. Az év során sikerült felderíteni az 
utóbbi évtized legnagyobb súlyú tanyabetörés sorozatát.  A két terhelt jelenleg is 
elızetes letartóztatásban van, ıket több mint hatvan rendbeli nagy értékő 
tanyabetöréssel gyanúsítjuk. Ami a kár megtérülése szempontjából fontos még, hogy a 
házkutatások során több millió forint értékő bőnjeltárgyakat sikerült lefoglalnunk, 
amely nagy részét a sértettek felismertek, és visszaadásra kerültek. Az utolsó 
negyedévben Fadd községben több rablás bőncselekményt követtek el ismeretlen 
elkövetık idıs személyek sérelmére, ami nagyon negatívan befolyásolta a területen 
élık szubjektív biztonságérzetét. A bőnügyi felderítéssel párhuzamosan kiemelt 
figyelmet fordítunk az intenzív közterületi jelenlétre is. A bőncselekményekkel 
kapcsolatosan jelenleg három fı van elızetes letartóztatásban, de az intenzív 
felderítést tovább folytatjuk.  
 
Ami a bőnügyi ügyfeldolgozó tevékenységre elmondható, az az, hogy a folyamatosan 
növekvı adminisztráció miatt az állomány rendkívüli mértékben leterhelt és ezek a 
terhek már a teljesítıképesség határát súrolják. Rengeteg idıt elvesz az RZS-NEO 
rendszerben a személyek, események felvitele, a különbözı adatlapok, statisztikai 
lapok kiállítása és az egyéb iratok elkészítése. Az effektív felderítı tevékenységet 
folytatók munkaidejének közel felét ez a tevékenység teszi ki, elvonva ıket a 



klasszikus nyomozási munkától. Nagyon nagy szükség lenne arra, hogy a rendszer 
olyan legyen, hogy a fent említett idı töredéke alatt ezeket az adminisztratív 
tevékenységeket el lehessen végezni.  
A Bőnügyi Osztály Nyomozó Alosztálya állománytábla szerinti 14+1 fıs létszáma, az 
utolsó negyedévre teljes egészében fel lett töltve. Az alosztály az ügyfeldolgozás 
mellett továbbra is mentormőhelyként mőködik, különösen a lopási csoport, amelyben 
a nagyszámú megforduló ügy és a komoly tapasztalatokkal rendelkezı kollégák kiváló 
szakmai hátteret biztosítanak az osztályra újonnan érkezı nyomozók megfelelı szintő 
gyakorlati képzéséhez. 2009- ben  több fiatal a közrendvédelmi osztályról, illetve más 
szervektıl került át a nyomozó alosztályra. A korábban végrehajtott több szervezeti és 
személyzeti változtatás beváltotta a hozzájuk főzött reményeket. A bevezetett 
vezénylése munkaidırendszer rugalmassá és optimálisabbá tette a munkavégzést. 
 
 A Felderítı Alosztály 2009-ben 6+1 fıvel végezte a munkáját. A létszámból két fı 
titkos információs munkát végez. 2009-ben egy harmadik munkatársat is bevontunk e 
tevékenységbe. A feldolgozott ügyek közül az alábbi ügytípusok voltak a 
legjellemzıbbek: visszaélés kábítószerrel, pénzhamisítás, személy elleni erıszakos 
bőncselekmények, nemi erkölcs elleni bőncselekmények, illetve olyan kiemelt ügyek, 
amelyek nagy létszámú azonnalos intézkedések igényeltek. Az ügyek nagy 
többségében sikerült eredményt produkálni. A Bőnügyi Osztály tárgyi ellátottsága jó, a 
munkához való hozzáállásuk pedig példaértékő volt.  
 
 
 
A Vizsgálati Osztály állománytábla szerinti létszáma 18 fı, ami a megnövekedett 
adminisztrációs terhek miatt bıvítésre szorulna. 2009-ben is a már kialakított és jól 
bevált csoportszisztémával végezte munkáját az osztály. A nyomozás elrendelések 
száma 8 százalékkal emelkedett, de a növekedés ellenére az ügy eredményességi 
mutatónk 48,4 százalékról 56,8 százalékra nıtt. Nagymértékő a növekedés a gazdasági 
bőncselekményeknél is. A 2008 évi 123 elrendelt ügyhöz képest 2009-ben 240 ilyen 
bőncselekmény miatt került nyomozás elrendelésre, fıleg kisebb értékő csalások miatt. 
Számos eljárást folytattunk le olyan esetekben, amikor a gazdasági válság hatására 
fizetésképtelenné váló gazdasági társaságok károsítják meg partnereiket, hitelezıiket. 
Ezek a nyomozások hosszabb idıt vesznek igénybe és az eljárás végén sok esetben 
bizonyítottság hiányában eredmény nélkül zárul. Ugyanilyen növekedést tapasztalunk 
a zaklatás bőncselekményekkel kapcsolatosan is. Ezen ügyek vizsgálatánál is említésre 
méltó a bizonyítottság hiánya, mely miatt az ügyészség számos esetben megszünteti az 
eljárást. Az említett okok miatt a nyomozás eredményességi mutatónk az elızı évihez 
képest 5 százalékkal, 45,3 százalékra csökkent.  
Az osztályra 2009-ben is jellemzı volt a fluktuáció. Szerencsére minden esetben 
sikerült pótolni a távozott kollégákat, azonban ez minıség csökkenést eredményezett, 
mivel az új kollégák pályakezdık. Az ı képzésük jelentıs plusz energiát igényel az 
osztályvezetıtıl és a csoportvezetıktıl. Az osztály ebben az évben is sikeresen és 
eredményesen fejezte be a precedens értékő sorozatügyeket, kiemelt 
bőncselekményekben indított nyomozásokat és minden nehézség és adminisztratív 
teher ellenére kiváló munkát végzett.  



 
 
A Bőnügyi - Technikai és Helyszínelı Osztály az alapfeladatán kívül megyei 
illetékességgel ellátja a megyei rendır-fıkapitányság hatáskörébe utalt 
bőncselekmények bőnügyi - technikai feladatait is. Ezen kívül az osztályvezetı 
szakirányítása alá tartozik a többi rendırkapitányság bőnügyi technika tevékenysége. 
 A 22 fıs állománytáblai létszámhoz képest jelenleg 2 fı a hiány. Az osztálynak a 
tevékenysége során az adott idıszakban 722 helyszíni szemléje, 20 házkutatása, 26 
halottszemléje, 1 boncolása volt, és 145 egyéb krimináltechnikai tevékenység 
lefolytatásban vett részt. Fentieken túl 30 alkalommal került sor nyomozókutya 
indítására, további 25 bőnügy során végeztek szagazonosítást, összesen 67 esetben. 
  
A helyszíni tevékenység gyorsítása és szakmai színvonalának emelése érdekében 
2009. évtıl a helyszínen jegyzıkönyvben kerül rögzítésre a sértett feljelentése, 
valamint azokban az esetekben, ahol korábban helyszínmegtekintés történt, most 
jelentés készül a szemlérıl, szem elıtt tartva a hatályos jogszabályi elıírásokat. Az  
osztályhoz ezen kívül egyéb feladatok is tartoznak, így panaszok felvétele, bőnügyi 
megkeresések teljesítése, valamint feljelentések elutasítása, és áttétele. Kiemelt 
tevékenység még a rendkívüli halálesetekkel kapcsolatos közigazgatási hatósági 
eljárások lefolytatása, amelyekbıl tárgyidıszakban 30 eset történt. 
  
Technikusi és kutyás szolgálat rendszeresen segíti a bőnmegelızési feladatok 
végrehajtását, ennek keretében  iskolákban, óvodákban jelennek meg, illetve óvodás, 
iskolás csoportoknak mutatják be tevékenységüket mind a kapitányságon, mind a 
kutyatelepen, ezen túlmenıen különféle civil szervezetek által szervezett 
rendezvényen is részt vesznek, bemutatókat tartanak az állampolgárok részére.  
 
 
2010. év szeptemberében a Tolna Megyei Rendır-fıkapitányság által szervezett V. 
Országos Bőnügyi Technikusi Versenyt és Szakmai Értekezletet is az osztály rendezi, 
melyre az elıkészületek megtörténtek. Tekintettel arra, hogy a feladatok egy része 
kiemelt fıkapitányi hatáskörbe utalt bőncselekményeket imitál, a lebonyolításban 
résztvevı állomány erre vonatkozó ismereteit önképzés keretében fejleszti, illetıleg e 
téren továbbképzéseket, konzultációkat kezdtek meg a napi feladat végrehajtása 
mellett. A TMRFK hatáskörébe tartozó bőncselekmények helyszíni tevékenységével 
kapcsolatosan 33 esetben történt intézkedés. 
 
Az osztály a 2009-es évben kiemelkedı színvonalon teljesítette a feladatát, 
köszönhetıen mind az állomány, mind a parancsnok munkához való példaértékő 
hozzáállásának. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

K ö z r e n d v é d e l m i   é s  k ö z l e k e d é s r e n d é s z e t i   
t e v é k e n y s é g : 

 
 
A közrendvédelmi területen alapvetı célunk volt az idei évben is, hogy megfelelı 
mennyiségő rendır tudjon a közterületeken szolgálatot teljesíteni. Ezt nagymértékben 
nehezítette, hogy a létszámhiány jelentıs része ezen a területen realizálódott. Célul 
tőztük ki, hogy optimális szolgálatszervezéssel az intézkedı egyenruhások a lehetı 
legtöbb idıt töltsenek el közterületen, és ezáltal erısítsék a rendıri jelenlétet. Ezen 
felül elvárás volt a zéró tolerancia alkalmazása, ami azt jelentette, hogy a rendır 
minden észlelt jogsértésre azonnal reagáljon. A parancsnoki állomány fokozottan 
figyelt arra, hogy az intézkedı kollégák megjelenése, öltözködése, viselkedése 
kulturált, intelligens, határozott legyen és a közlekedésben való részvétel során 
példamutatóak legyenek a szabályok betartását illetıen. Álláspontom szerint ezeket a 
célokat teljesítettük, mivel nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam az egyenruhás 
állomány intézkedéseivel kapcsolatosan és elenyészık voltak az intézkedés elleni 
panaszok száma. A megyeszékhelyi kapitányság közrendvédelmi szervezet osztály 
jogállású, mely magába foglalja az İr- és Járırszolgálati Alosztályt, a Körzeti 
Megbízotti Alosztályt, a Fogdaıri Alosztályt, valamint az alosztály jogállású bátaszéki 
ırsöt. A kapitányság üzemelteti a megye fogdáját, így a többi kapitányság székhelyen 
belüli átkíséréseit is az osztály látja el. A vizsgált idıszakban átlagosan 20 százalékos 
létszámhiány volt az osztályon. Emellett a közrendvédelmi osztály „neveli ki„ a 
kapitányság más szakterületeinek az utánpótlást. Az állomány leterheltsége nagy. Ez a 
jelenlegi létszámviszonyokra, valamint megnövekedett adminisztrációs terhekre 
vezethetı vissza. A tárgyi feltételekrıl, felszereltségrıl elmondható, hogy a megye 
többi kapitányságához képest a fegyverek cseréje, korszerősítése nem lett végrehajtva. 
A megyeszékhelyi kapitányság közrendvédelmi állomány még mindig a PA 63 típusú 
maroklıfegyverrel van felszerelve, és nem a P9RC típusúval. Gondot jelentett, illetve 
a mai napig gondot jelent a ruházat utánpótlása. A központi ruházati boltban néhány 
termék hiánycikk. Az újonnan állományba került kollégák sem kapták meg a teljes 
ruházati felszerelésüket. A gépjármőpark 2009-ben megújult, az év során 3 db rendıri 
jelleggel ellátott Ford Focust kapott az osztály.  
 
 Az İr – és Járırszolgálati Alosztály a legnagyobb létszámú egység, azonban 
arányaiban ıket sújtja leginkább a létszámhiány. A váltások létszáma általában 7 -fı 
körül mozog, ami azt eredményezi, hogy legtöbbször a váltásparancsnoknak is effektív 
végrehajtó tevékenységet kell végeznie. A nehézségek ellenére a fiatal - 25 év átlag 
életkorú -, agilis állomány példaértékő hozzáállásának köszönhetıen az intézkedési 
aktivitás nıtt. 
 
A 15 fıs KMB Alosztálynak ez volt az elsı teljes éve, amikor a bevezetett 
csoportszisztéma szerint tevékenykedtek. Álláspontom szerint a változtatás meghozta 
a kívánt eredményt, sokkal intenzívebb a rendıri jelenlét a két mikrotérségben és 



jelentısen nıtt az éjszakai szolgálatok száma. Új elemként említhetı, hogy ezeken a 
kistelepüléseken az intézkedı kollégák határozottan felléptek az illegális házaló árusok 
ellen, ami azt eredményezte, hogy ezeken a helyeken visszaszorultak az idısek 
sérelmére elkövetett trükkös lopások. A helyi önkormányzatok szinte kivétel nélkül 
támogatták üzemanyaggal és túlórával a kmb-sek munkáját.  
 
A 12 fıs Fogdaıri Alosztály egész évben létszámhiánnyal küszködött, melynek 
orvosolására rotációs rendszerben három hónap idıtartamra járırök kerültek ide 
vezénylésre. Az év során kétszázötven fogvatartott került itt elhelyezésre. Nagy 
hangsúlyt fektettek a kollégák a szigorú szabályok betartására és szerencsére a tárgy 
évben a fogdán rendkívüli esemény nem történt. Ami probléma, hogy a nyílászárók 
nagy része elöregedett, nem zár rendesen, így sokszor nem megfelelı a hımérséklet. A 
fürdı és WC helyiségben sikerült szanitereket cserélni.  
 
Összességében megállapítható, hogy az osztály valamennyi szakterületét tekintve 
pozitív elmozdulás tapasztalható. Annak ellenére, hogy az állomány fiatal, az 
intézkedése, ügyfeldolgozások megfelelı színvonalúak, törvényesek, szakszerőek. A 
parancsnokok, alparancsnokok felkészültek, vezetıi, szakmai munkájuk megfelelı. A 
parancsnoki állomány folyamatosan együtt dolgozik, együtt „él” az állománnyal, 
segíti, koordinálja és irányítja a beosztottakat.    
 
 
 
A 2009-es baleseti adatokat vizsgálva megállapítható, hogy az összes sérüléses 
balesetek száma 6 százalékkal, 157-rıl 167-re emelkedett. Az összetételükben azonban 
jelentıs pozitív elmozdulás történt. A halálos kimenetelő balesetek közel 40 
százalékkal, 13-ról 8-ra, míg a balesetekben életet vesztett személyek száma 16-ról 8-
ra csökkent. Ami szintén negatív tendencia, hogy nıtt az ittasan okozott balesetek 
száma, melyek visszaszorítására évközben a megyei közlekedésrendészeti osztállyal 
közösen feladat tervet dolgoztunk ki. Ennek lényege a célirányos intenzív rendıri 
jelenléttel az ittas vezetık kiszőrése volt. Ennek eredményeképpen a bőnügyi 
ügyfeldolgozást értékelve látszik, hogy az ittas vezetések száma jelentısen – több mint 
50 százalékkal – emelkedett. Az Ügyészséggel konzultálva megállapítható, hogy az 
osztály állománya a büntetıügyekben szakszerően, törvényesen folytatta le az 
eljárásokat, az eljárásban érintettek jogai minden esetben biztosítottak voltak.  
 
Összességében a Közlekedésrendészeti Osztály állománya 2009-ben a ráháruló 
feladatokat a fennálló feltételrendszer mellett eredményesen, jó színvonalon 
teljesítette. 2010-ben továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítanunk – a 
társosztályokkal együttmőködve – az ittas jármővezetık kiszőrésére, illetve a 
kerékpárral és gyalogosan közlekedık fokozott ellenırzésére. 
 

 
 
 
 



 
 

I g a z g a t á s r e n d é s z e t i    t e v é k e n y s é g 
 
 
 
A 2009-es év több változást hozott az Igazgatásrendészeti Osztály számára. Január 1-
jétıl az addigi ügyfeldolgozó rendszer (RSZABS) helyett Robotzsaruban kell az 
ügyfeldolgozó tevékenységét végezni. Szeptember 1-jével változott az osztályvezetı 
személye, mivel Andódi Lászlóné dr. távozott a Kapitányságról, és helyette Dr. Rétiné 
Dr. Kaponya Mónika r. alezredes került kinevezésre.  A váltás zökkenımentes volt, az 
új vezetı hamar beilleszkedett és az állomány ıt elfogadta.  
Ha az állomány leterheltségét vizsgáljuk megállapítható, hogy a feljelenések száma 
közel 20 százalékkal (2232-re) emelkedett. Ez nagyfokú többletterhet jelentett az 
ügyfeldolgozók részére. További feladatként jelentkezett még, hogy augusztus 
elsejétıl 133 szabályszegés miatt indult közigazgatási hatósági eljárás, melynek 
lefolytatása szintén az osztály feladata.  
Az engedélyügyi tevékenységgel kapcsolatban lényeges számszerő változás a kiadott 
engedélyek számát illetıen nem történt. A szabálysértések és szabályszegése miatt 
kiszabott bírságok kevesebb, mint felében történik a határidın belüli befizetés, így 
nagyon sok végrehajtási eljárás, ami szintén jelentıs adminisztratív teher. Ennek 
ellenére kisebb hibáktól eltekintve az osztály törvényesen, és jó hozzáállással végezte 
a ráruházott feladatot.  
 

 
 

İ r s ö k    t e v é k e n y s é g e 
 
 
A kapitányság illetékességi területén két rendırırs mőködik. Az osztály jogállású 
tolnai, valamint az alosztály jogállású bátaszéki ırs.  
 
A tolnai ırs állománya a 2008-as 443-hoz képest 2009-ben 455 bőnügyet dolgozott 
fel. Ez kevesebb mint 3 százalékos emelkedés. A bőncselekmények összetételét 
vizsgálva látszik, hogy ezek alapvetıen vagyon elleniek. Ha a településeket nézzük 
markáns változás, hogy Fácánkertben az eddigi 7-rıl 21-re, Bogyiszlón 40-rıl 48-ra 
nıtt az elkövetett bőncselekmények száma. Tolnán kicsit csökkent, míg Faddon 
stagnált ez a szám. Ami jelentıs többlet terhet jelent az ırsnek az a korábban említett 
faddi helyzet kezelése. Évközben az állománytáblát módosíttattuk és így sikerült 
kialakítani az ırs állományából egy négytagú, csoportvezetıvel ellátott kmb csoportot 
Fadd községben. A tavalyi évben két fı, idén januártól már három fı kmb-s 
tevékenykedett Faddon, és áprilistól tervezzük a negyedik személy kinevezését is. 
Erıteljes nyomás van rajtunk a település vezetısége részérıl, hogy a kmb-sek csak a 
településen teljesítsenek szolgálatot. Mi erre törekszünk, azonban ennek a hosszú távú 
fenntartása érdekében legalább három fıvel meg kellene erısíteni a közbiztonsági 
alosztályt, hogy az ırs területén 24 órában tevékenykedı, két fıs gépkocsizó 



járırszolgálatot teljes biztonsággal ki lehessen adni. A közrendvédelmi tevékenység 
tekintetében az intézkedési aktivitás nıtt. A bőnügyi alosztály vezetésében változás 
történt, valamint egy kolléga nyugdíjba vonult, egy pedig FÜV eljárás alatt van. 
Reményeink szerint az idei évben sikerül teljesen feltölteni az alosztályt.  
 
Az alosztály jogállású bátaszéki ırs létszám problémái tovább javultak 2009-ben és 
egy fı híján teljesen feltöltött. Ez azt jelentette, hogy lényegesen intenzívebb lett a 
közterületi jelenlét. Ennek ellenére az elızı évihez mintegy 20 százalékkal több (158 
db) bőnügy került feldolgozásra. Ez alapvetıen abból adódik, hogy az M6-os 
autópályával kapcsolatosan nagyon sok vagyon elleni bőncselekmény kerül 
napvilágra. Az önálló kmb körzettel rendelkezı bátai körzeti megbízott egyedülálló 
eredményességgel büszkélkedhet, a rászignált ügyek 63 százalékban az elkövetık 
kilétét felderítette.  
Az ırsnek a mikrotérségben lévı önkormányzatokkal kiváló a kapcsolat, melyrıl én is 
sok pozitív visszajelzést kapok.  
 
Az ırsökön dolgozó kollégák a nehézségek ellenére jó színvonalon hajtották végre a 
feladatokat.  

 
B ő n -  é s   b a l e s e t m e g e l ı z é s, 

k o m m u n i k á c i ó 
 
A 2009-es évben is munkánkban fontos szerepet kapott ez a terület. Alapvetı célunk  
volt, hogy a veszélyeztetett korosztályokkal tudjuk megismertetni az aktuális 
bőnmegelızési programjainkat. Az idén is folyamatosan tartottuk a kapcsolatot az  
illetékességi területünkön mőködı iskolák ifjúságvédelmi referenseivel és 
tájékoztattuk ıket arról, hogy a bőnmegelızés keretében milyen segítséget tudunk 
adni. Ezzel nagyon sok iskola élt és rendszeresen tartottunk elıadásokat, bemutatókat  
(technikai, kutyás ) az iskolákban és egyéb rendezvényeken. Ezeknek rendszerint nagy 
sikere volt. Emellett több osztály (általános és középiskolai egyaránt) látogatott meg 
minket osztályfınöki óra keretein belül és ismerkedett elhelyezésünkkel, 
felszerelésünkkel, munkánkkal. Ez azért is fontos, hogy a gyerekek pályaválasztás 
szempontjából is lássák a munkánkat. Ezen kívül kötetlen megbeszélést folytattunk az 
illetékességi területünkön lévı egyházak képviselıivel, keresve azokat a pontokat, 
ahol segítségünkre tudnak lenni az idısebb korosztály áldozattá válásának 
megelızésében. Sajtóreferensünkön keresztül rendszeresen megjelentünk az írott és 
elektronikus médiumokban. A fentiek mellett részt veszünk minden olyan 
bőnmegelızési célú szervezetben, ahol segíteni tudunk. Kiemelt szerepet kapott az 
önkormányzatok és hivatalok képviselıivel (polgármester, jegyzı) történı rendszeres 
kapcsolattartás. A Kistérségi Egyeztetı Fórum keretén belül több alkalommal vettem 
részt olyan kistérségi megbeszéléseken, ahol minden polgármester jelen volt. Ilyenkor 
minden esetben tárgyaltunk az aktuális közbiztonsági kérdésekrıl is. Ezen kívül 
szükség szerint is találkoztam vagy telefonon tartottam a kapcsolatot a 
polgármesterekkel. Minden képviselı testületi ülésen részt vettem, ahol a kapitányság 
beszámolóját tárgyalták és azt minden településen tartózkodás és nem szavazat nélkül, 
egyhangúlag elfogadták. Továbbra is fı célunk a lakossággal, az önkormányzatokkal, 



ügyészséggel, bírósággal való kölcsönösségen alapuló korrekt, közvetlen 
kapcsolattartás.  
 
 

 
H i v a t a l i    t e v é k e n y s é g 

 
 

A Szekszárdi Rendırkapitányság Hivatala feladatait 15 fıs rendszeresített létszámmal 
látta el, melybıl 3 fı hivatásos, és 12 fı közalkalmazott. Az osztályon évközben 
betöltetlen státusz nem volt, szeptembertıl a fegyelmi tiszt magasabb beosztásba 
helyezése miatt kellett pótlásáról gondoskodni. 2009. évben a Segédhivatal 17.935 
ügyet iktatott, ebbıl 3.145 bőnügy, 2.236 szabálysértés, 297 személy- és vagyonıri, 
489 fegyver-engedélyügyi tevékenységgel kapcsolatos, 11.397 általános (alszámokkal 
együtt közel 107.000). Az iktatások száma a tavalyi évhez képest 22.000-rel nıtt, ami 
annak köszönhetı, hogy az ügyekben készített iratok bekerülnek az RZS NEo-ba . a 
titkos ügykezelı iktatásainak száma 85 db, a bevételezett bőnjelek száma 646 db, 
mindkét szám az elızı évihez hasonló nagyságrendő. A kapitányságon a személyi 
állomány létszáma nagyjából stabilizálódott, 2009 és 2010 január elsejei létszámunk 
205 fı volt.  
2009-ben 21 fegyelmi és 3 méltatlansági eljárás lett megindítva és ez a szám közel 
azonos a tavalyi évivel. Kártérítési eljárásra a 2008 évi 17 –tel szemben 2009-ben 7 
került elrendelésre.  
 
2009-ben a kapitányság végrehajtó állományának lıkiképzése az elızetes terveknek 
megfelelıen lett végrehajtva. A kollégák szívesen vesznek részt a lıgyakorlatokon, 
melyben kiemelkedı szerepe van a kiképzési feladatokat végrehajtó lıkiképzı 
példaértékő hozzáállásának. A kötelezıkön kívül ha igény és lehetıség van rá egyéb 
tréningeket is szervez az érdeklıdök számára. Az állomány lıkészsége sokat fejlıdött, 
ami nagyon fontos, hiszen egyre agresszívabb bőnelkövetıkkel kerülünk szembe. 
 
 
A Kapitányság technikai ellátottsága megfelelı. Gépjármőparkunk, mind számában, 
mind minıségében maximálisan megfelel a kor és a szakmai követelményeknek, 
azonban gondot okoz a rendıri jelleget viselı bérelt gépjármővek abszolút és relatív 
túlfutása. Informatikai hátterünk megfelelı, de sok problémát okoz az alkalmazott 
operációs rendszer lassúsága és a kiszámíthatatlan idıközönként történı hálózati 
kapcsolat hibák.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ö s s z e g z é s : 
 
 
 
Összességében megítélésem szerint a Szekszárdi Rendırkapitányság teljes személyi 
állománya mindent megtett azért, hogy a 2009. évben a Rendırkapitányság jó 
színvonalon teljesítse a rá rótt feladatokat. A nehézségek ellenére sikerült 
létszámunkat stabilizálni. 2010-ben fı feladatunk eredményeink megtartása és 
lehetıség szerinti javítása.  
 
 
 
 
Szekszárd, 2010. január 20. 
 
 
 
 
 
     
       Dr. Varga Péter r. ezredes 
            rendırségi fıtanácsos 
              kapitányságvezetı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Igazgatásrendészeti osztály tevékenységének f ıbb mutatói 

 
Szabálysértési tevékenység 

 

Megnevezés 2007. 
év 

2008. 2009. 2008/2009. 
év 

változása 

%-ban 

feljelentések száma 1847 1896 2232 17,72 

feljelentett 
személyek száma 

2247 2276 2684 17,92 

Megbüntetett 
személyek száma 

1568 1286 1706 32,6 

Kifogások száma 365 177 224 26,5 

bíróságra 
felterjesztett kifogás 

100 65 73 12,3 

bíróság által 
megváltoztatott kif. 

15 12 42 250 

 

A szabálysértések megoszlása 

 

Megnevezés 2007. év 2008. év 2009. év 2008/2009 
év változása 

%-ban 

ittas vezetés 64 67 118 76,1 

Sebességkorlátozás 
jelentıs túllépése 

223 59 8 -86,5 

elsıbbség és elızés 
szabályainak 
megsértése 

22 43 14 -67,5 

közúti közlekedés 
rendjének 
megzavarása 

64 75 84 12 



engedély nélküli 
vezetés 

244 216 330 52,7 

érvényes gépjármő-
felelısségbiztosítási 
szerzıdés nélküli 
vezetés 

389 338 393 16,2 

Közúti közlekedési 
igazgatási szabályok 
megsértése 

380 473 665 40,5 

Közúti közlekedési 
szabályok kisebb fokú 
megsértése 

1104 1120 1488 32,8 

 

Engedélyügyi tevékenység 
 
 

Megnevezés 2007. év 2008. év 2009. év 2008/2009. 
év változása 

%-ban 
FEGYVERÜGY     
megszerzési kérelmet 
nyújtott be 

    

Sörétes 79 84 68 -19,1 
Golyós 79 91 92 1,9 
Kisgolyós 18 6 13 116,6 
egyéb maroklıfegyver - - -  
sportcélú maroklıfegyver - - -  
összesen 176 

 
182 173 4,95 

fegyver elidegenítés 126 120 124 3,33 
egészségügyi alkalmasság  
bejegyzés 

147 313 179 -42,82 

fegyvertartási engedély 
hosszabbítás 

73 69 63 -8,7 

 



 

Személy-és vagyonvédelmi tevékenységgel kapcsolatos ügyintézés 
 
 

megnevezés 2007. év 2008. év 2009. év 2008/2009. év 
változása %-

ban 
személy és vı. 
igazolványok 
száma 

261 198 234 18,18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Bőncselekmények kriminalisztikai szempontú strukturáli s megoszlása és 
jellemzı i 2008/2009. évre vonatkozóan 

 
 
 
 
 

 2008. év 2009. év Eltérés 

Regisztrált b őncselekmények  2906 3405 17,17 % 

Személy elleni:    
testi sértés 101 98 -2,971% 

Közrend elleni 566 735 29,8% 
Gazdasági 123 240 95,1% 
Vagyon elleni: 1810 1688 -6,75% 

lopás 929 921 -0,9% 
betöréses lopás 300 287 4,34% 

                                               rablás 19 21 10,52% 
Befejezett nyomozások száma 4579 3538 22,74 % 
Nyomozás eredményességi mutató  50,3% 45,3 %  
Ügyeredményességi mutató  48,4 % 56,5 %  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Közlekedésrendészeti osztály tevékenységének fıbb mutatói 2009 évre vonatkozóan 

 
 
 
 
 

Közlekedési balesetek alakulása 
 
 
 

 
 
 
 

Közlekedési balesetben elhunytak illetve sérültek száma 
 
 
 
 

 
2004 2005 2006 2007 2008                              2009 Változás %-

ban 
2008/2009. 

Elhunytak 18 3 15 10 16 8 -52,95 

Súlyosan 
sérültek 

79 71 72 88 67 73 8,9 

Könnyen 
sérültek 

178 158 146 124 122 137 12,29 

Összesen 275 232 233 222 206 218 5,8 

 

 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 Változás %-

ban 
2008/2009. 

Halálos 12 3 13 9 13 8 -38 % 
Súlyos 70 62 63 64 59 62     5% 
Könnyő 115 103 109 78 85 97   14 % 
Összesen 197 168 185 151 157 167   6 % 



 

Közrendvédelmi Osztály intézkedései  
 
 

Elfogott személyek Elıvezetések  Feljelentések  
Szolgálatra vez. 

áll.  Helyszíni birság  

jármő gyalogos egyéb 

idıszak 
bcs.-n 
tetten 

ért 
körözött  egyéb  

Elıállítás  

elrendelt végreh.  

Fı Ft. Fı Ft. Fı Ft. 

bőnügyi szabs. közterületi 
nem 

közter. 

Eszköz- 
használat  

2008. 36 66 7 542 595 227 2426 
15 697 

000 
8 24000 8 95000 151 1118 1047 375 210 

2009. 23 74 2 732 458 200 2441 
13 082 

000 
0 0 14 85000 170 1317 884 296 282 

% -36,11 12,12 -71,4 35,06 -23,03 -11,89 0,62 -16,66 -100 -100 75 -10,53 40,5 17,8 -15,57 -21,05 34,29 

 
KMB Alosztály bőnügyi ügyfeldolgozása 2008/2009. évre vonatkozóan 

    
Idıszak Összes ügy Feljelentés elutasítása 

Be 174§ (1) bek a. pont 
Nyom.megsz. 

(Be.190§ (1) bek. a.) 
pont) 

nem bcs 

Nyom.megsz. 
(Be. 190§ (1) bek i.) pont 

Ismeretlen 

Felderítés után Nom. 
Alo.-nak átküldve 

2008. év 385 7 15 170 37 
2009. év 413 76 79 194 64 

% 7,27 985,7 426,6 14,11 72,9 

 



 
KMB Alosztály általános ügyfeldolgozása 2008/2009. évre vonatkozóan 

 
 

Idıszak 
Összes 
ügyek 
száma 

Áttétel más 
szervhez 

Bőn-ügyi 
megkeresés 

Egyéb 
megkeresés 

Pártfogó fü-
i.szolg. 

megkeresései 

Elıvezet
és 

Fegyver 
ellenırzés 

Mőködési 
engedélyezé

si elj. 

Lakcímkuta
tás 

2008. 981 74 34 36 116 99 144 72 485 
2009. 751 18 38 44 177 111 149 12 88 

% -23,45 -28,57 11,76 22,22 52,50 12,12 3,43 -83,34 81,86 

 
Bátaszéki Rendırırs 2008/2009. évi bőnügyi tevékenysége 

 
Idıszak Összes ügy Feljelentés elutasítása 

Be 174§ (1) bek a. pont 
Nyom.megsz. 

(Be.190§ (1) bek. a.) 
pont) 

nem bcs 

Nyom.megsz. 
(Be. 190§ (1) bek i.) pont 

Ismeretlen 

Felderítés után Nom. 
Alo.-nak átküldve 

2008. év 93 - 3 61 - 
2009. év 158 12 14 77 53 

% 69,98 12 66,66 26,22 53 

 
Bátaszék Rendırörs általános ügyfeldolgozása 2008/2009. évre vonatkozóan 

 
Idıszak Összes ügyek 

száma 
Áttétel más 
szervhez 

Bőn-ügyi 
megkeresés 

Egyéb 
megkeresés 

Pártfogó fü-
i.szolg. 

megkeresései 

Elıvezet
és 

Fegyver 
ellenırzés 

Mőködési 
engedélyezé

si elj. 

Lakcímku
tatás 

2008. 567 48 21 9 19 78 37 61 29 
2009. 643 32 45 4 32 66 34 31 44 

% 13,67 33,33 114,28 -55,55 68,42 -15,4 -8,11 -49,2 51,72 



 
Fogvatartotti létszám alakulása 

 

Idıszak össz. létszám 
2006. 241 
2007. 268 
2008. 299 
2009. 240 
Változás /2008-2009/ -19,74 

 

Fogvatartást elrendelı szerv  Fogvatartottak száma 

Tolna Megyei RFK. 25 

Szekszárd Rendırkapitányság 81 

Dombóvár Rendırkapitányság 63 

Paks Rendırkapitányság 37 

Tamási Rendırkapitányság 17 

Bonyhád Rendırkapitányság 8 

Kalocsa Rendırkapitányság 2 

Baja Rendırkapitányság 1 

Kaposvári Rendırkapitányság 1 

Kunszentmiklósi 
Rendırkapitányság 

1 

Kiskırösi Rendırkapitányság 1 

Bács MRFK 3 

Összesen 240 



 

RREENNDDŐŐRRKK AAPPII TTÁÁNNYYSSÁÁGG  SSZZEEKK SSZZÁÁRRDD  
KK ÖÖZZRREENNDDVVÉÉDDEELL MM II   OOSSZZTTÁÁLL YY   

KK MM BB  AALL OOSSZZTTÁÁLL YY   
MM EEDDII NNAA  KK ÖÖRRZZEETTII   MM EEGGBBÍÍ ZZOOTTTT   

Szám:              /2009. 
 

J  E  L  E  N  T  É  S 
Medina község 2009. évi bűnügyi és közrendvédelmi helyzetéről 

 
Jelentem, hogy Medina KMB működési területe Medina község belterülete, illetve a 
hozzátartozó Medinaszőlőhegy és ezek külterületei. 
 
A terület nagysága és a feladatellátás jellege miatt a szolgálatot a TMRFK – val kötött 
szerződés alapján saját gépjárművel illetve a TMRFK által az Észak KMB Csoport  
rendelkezésére bocsájtott szolgálati gépjárművel Szedres, Kölesd, Tengelic, Sióagárd körzeti 
megbízottakkal együtt látom el. 
 
Bűnügyi helyzet:  
 
A 2009-es évben a feldolgozott bűnügyek száma 11. A bűnügyek az alábbiak szerint oszlottak 
meg: vagyon elleni 9, visszaélés okirattal 1, illetve zaklatás 1 esetben. 
 
A fenti ügyekből 1 a Vizsgálati Osztályra, 1 a nyomozó alosztálynak, 2 szabálysértési 
értékhatár miatt, 1 pedig mivel a cselekmény nem volt bűncselekmény megküldésre került az 
Önkormányzat jegyzőjének. A maradék 5 bűnügy során az elkövető kilétét nem sikerült 
megállapítani, ezért 2 db. megszüntetésre, 3 db. pedig felfüggesztésre került. 2009 évről 1 ügy 
maradt folyamatban. A felderítési mutató 29 %, eredményességi mutató 50 %. 
 
A sértettek nem és kor szerinti megoszlása: 60 év feletti nő 1, férfi 3,  35-60 év közötti nő 1, 
férfi 2, 18-35 év közötti nő 0, férfi 2, jogiszemély 2. 
  
Az elkövetők nem és kor szerinti megoszlása: fiatal korú 1,  18-35 éves korig 1 férfi, ebből 2 
helyi lakos. 
 
A tavalyi évhez képest mivel ez volt ez első évem a községben, ezért nincs összehasonlítási 
alapom.  
 
Általános: 
 
Az általános ügyeket tekintve a 2009-es évben 
 
Tartózkodási hely megállapítás: 7 db. 
Elővezetés, útbaindítás: 9 db. 
Pártfogói felügyelet: 1 db. 
Fegyverellenőrzés: 2 db. 
Megkeresés (tanúkihallgatás): 1 db. 
Vadászatellenőrzés: 5 db. 
 
és több egyéb kisebb feladat került végrehajtásra. 
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Közrendvédelem, közlekedés: 
 
A 2009-es évben 
- 94 db. jelentés készült 
- 13 esetben került sor előállításra 
- 3 esetben hajtottunk végre elővezetést 
- 3 fő elfogására került sor 
- 43 esetben kezdeményeztem szabálysértési feljelentést 
- 290 fő igazoltatására került sor RK lap kitöltésével  
- 66 személynél alkalmaztunk alkoholszondát 
- 29 fő helyszíni bírságban részesült összesen 185.750 Ft. értékben 
- 24 fő részesült a helyszínen figyelmeztetésben 
 
Észak KMB illetékességi területén rendszeresen tartottunk közös közlekedési akciókat a 
környező KMB-kel / Szedres, Tengelic, Sióagárd, Kölesd /. 
   
Egyéb: 
 
A Medinai Önkormányzat a munkavégzéshez 2009. április 1.-től irodahelységet bocsátott 
rendelkezésre, valamint 2009.07.01-től 2009.12.31-ig havi 5.000 Forinttal támogatta az saját 
gépjárművem üzemanyagköltséget, melynek köszönhetően 2009.12.31.-ig 400 km helyett 600 
km-el rendelkeztem. 
Az önkormányzat a TMRFK-val kötött szerződés alapján 2009 évben 60.000 Ft-ot biztosított 
a szolgálati gépjármű üzembentartásához. 
 
A településen 2009. április 1.-től teljesítek önálló KMB szolgálatot. A munkám ellátásához a 
TMRFK számítógépet hozzá nyomtatót biztosított. 2009. december 10.-ig anyagi okok miatt a 
Novell rendszer kiépítése nem volt biztosítva, ezért helyben panaszt nem tudtam felvenni, a 
munkám egy részét Szedres KMB irodájában végeztem. 2009. december 10.-től a Novell 
rendszer Medina KMB irodájában is kiépítésre került, így az ügyintézés teljes mértékben 
helyben megoldható. 
 
A községben Polgárőrség működik, vele egymást kölcsönösen segítjük. A felmerülő 
problémákat megbeszéljük. A területen történt bűncselekményekről, a törvényes kereteken 
belül, tájékoztatom őket. 
   
Jelentésem a tudomásul vétel végett megteszem. 
 
 
Medina, 2010. január 8. 
 
 
 ………………………………….. ………………………………….. 
 Elmauer Szilárd r. őrnagy Konrád János r.ftőrm 
 Alosztályvezető Medina körzeti megbízott 
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