
 1 

 

 

 
RENDŐRKAPITÁNYSÁG 

SZEKSZÁRD 

 

 

 

 

Szám: 17010/ 643-       /2019. ált.  „A rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente 

beszámol a rendőrkapitányság illetékességi 

területén működő települési önkormányzat kép-

 viselő-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 közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság 

érdekében tett intézkedésekről és az azokkal kapcsolatos feladatokról  
 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Szekszárd 

2019. 

 

 

Cím: 7100 Szekszárd, Várköz 4., 7101 Szekszárd Postafiók:124 

Telefon: 74/501-100 BM:23/36-10, Fax:74/501-100 BM:23/36-90 

e-mail: szekszardrk @tolna.police.hu 



 2 

I. A kapitányság közbiztonsági helyzetének értékelése 

A rendőrség olyan állami szerv, melynek fő feladata a közbiztonság és a belső rend védelme, 

a jogszabályok betartatása, és a szabályszegőkkel szembeni eljárás megindítása. A rendőri 

működés határait a jogi szabályozás által adott keretek alkotják. A testület tagjainak 

magatartása folyamatosan befolyásolja a rendőrségről kialakult képet, a rendőröknek 

folyamatos társadalmi kontroll, vélemények és bírálatok mellett kell helytállniuk.  

A Szekszárdi Rendőrkapitányság 2018-ban a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság által 

meghatározott irányvonal alapján, az önkormányzatok szempontjait is figyelembe véve, a 

lakosság igényeihez is igazodva – a segítő-támogató modell fenntartásával- végezte 

tevékenységét. Munkánk során a bűncselekmények számának csökkentése, az elkövetett 

bűncselekmények felderítése, a közterületek rendjének fenntartása, a biztonságos közlekedés 

rendőri eszközökkel történő segítése, a szabálysértések megelőzése és szankcionálása, 

valamint a minőségi engedélyügyi tevékenység megvalósítása volt a célunk, amelyhez 

biztosítottak voltak az anyagi, pénzügyi és társadalmi feltételek. Eredményeink eléréséhez 

hozzájárult a társszervekkel, önkormányzatokkal, civil szervezetekkel összehangolt munka.  

1. A bűnügyi helyzet bemutatása, a közterületi jelenlét mértéke 

1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása 

Kapitányságunk illetékességi területén 2018-ban 1658, míg  a megelőző évben 1618 

bűncselekményt regisztráltak,  így megállapítható, hogy ezen bűncselekmények száma egy év 

alatt mintegy 2,5 %-kal emelkedett. Az elmúlt évek bűncselekmény számának csökkenő 

tendenciája az ellenkezőjére fordult, a tavalyi évben több, akár száz rendbeli, vagy azt 

meghaladó csalás sorozatban is eljártunk, melyek túlnyomó többségét nem is kapitányságunk 

illetékességi területén követték el. 2018-ban emelt vádat a Szekszárdi Járási Ügyészség több, 

mint száz rendbeli falfirka elhelyezésével elkövetett rongálás sorozatban, melyet 2016. évben 

követtek el, és 154 rendbeli gyanúsítással került megküldésre vádemelési javaslattal az 

ügyészségre. 

A regisztrált bűncselekmények nagy részét a korábbi évekhez hasonlóan a vagyon elleni 

bűncselekmények tették ki.  

 

1.2.A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása 

 

 Az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét jelentősen befolyásolják a közterületen 

elkövetett bűncselekmények. Ezek száma 2018-ban 568, 2017-ben 371 volt, ez 53,1 %-os 

emelkedést jelent. A közterületen elkövetett kiemelt bűncselekmények száma 73,0 %-os 

emelkedést mutat, a 2017-ben történt 200-hoz képest 2018-ban 346 eset fordult elő. Ennek 

legfőbb magyarázata a már említett rongálás sorozat, ezen kívül a garázdaságok számának 

emelkedése.  

  

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

 

A regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya 3 %-os növekedést mutat, 

mivel a 2017-es 2152-höz képest 2221-re módosult.  

 

1.4. A regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása  

 

A kiemelten kezelt bűncselekmények körébe a lakosság szubjektív közbiztonság-érzetét 

leginkább befolyásoló 14 bűncselekmény tartozik, melyek a következők: emberölés, testi 

sértés, kiskorú veszélyeztetése, embercsempészés, garázdaság, önbíráskodás, visszaélés 
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kábítószerrel, lopás, rablás, kifosztás, zsarolás, rongálás, orgazdaság, jármű önkényes elvétele. 

A kiemelten kezelt bűncselekmények tekintetében a Szekszárdi Rendőrkapitányságon 

mindössze 0,1 %-os csökkenés történt, a 2017-es 893-ról 2018-ban 892-re változott ez a 

szám.  

 

Ezen bűncselekmények főbb jellemzői az alábbiak voltak. A testi sértések számában 

csökkenés tapasztalható, a megelőző év 99 esetéhez képest 2018-ban 89 testi sértés történt. 

Ezen belül a súlyos testi sértések száma kis mértékben emelkedett, 35-ről 37-re. A 

garázdaságok száma jelentős növekedést mutat, a 2017-es 41-ről 2018-ban 74-re emelkedett. 

A lopások száma 2017-ben 597, 2018-ban 527 volt. A vagyon elleni erőszakos 

bűncselekmények körébe tartozó rablás delictumot tekintve jelentős csökkentést 

tapasztalhatunk, 2018-ban mindösszesen 1 rablás történt illetékességi területünkön, a 

megelőző év 10 esetéhez képest.  
 

1.5. A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények 

szöveges értékelése 

 

A vagyon elleni bűncselekmények közé tartozó csalás jelentős számban fordult elő.  Az 

elmúlt időszakban egyre nagyobb mértékben jelentek meg az úgynevezett „feltöltő kártyás” és 

internetes áruvásárlási, „unokázós” csalások. Tendenciaként kijelenthető, hogy számuk évről-

évre ugrásszerűen emelkedik. 2018-ban több csalás sorozatot is felderítettünk, melyek 

visszaköszönnek a magas nyomozás eredményességi adatokban. Ezen eljárások közül 

kiemelkedik az alábbi három ügy. 

 

Kapitányságunk Vizsgálati Osztálya folytatott eljárást egy tököli lakossal szemben, aki 2016. 

márciusától 2016. szeptember 28-án történt bűnügyi őrizetbe vételéig internetes piactereken 

hirdetéseket feladva iphone típusú mobiltelefonokat kínált eladásra, úgy, hogy valós 

értékesítési szándéka nem volt. A hirdetésekre 80 sértett jelentkezett vevőként, akiket a 

gyanúsított azzal ejtett tévedésbe, hogy a terméket a vételár előre utalását követően elküldi. 

Ennek azonban nem tett eleget, annak ellenére, hogy a számlájára befizetett összeget felvette. 

A sértettek közül 2 személy rendelkezett Szekszárd illetékességi területén lakcímmel, a többi 

sértett az ország számos más pontjáról került ki. Az ügyészség 80 rendbeli csalás miatt emelt 

vádat a gyanúsított ellen.  

 

Szintén a Vizsgálati Osztály folytatta azt az  eljárást, amelyben egy fiatalkorú budapesti 

gyanúsított 2016. december végétől 2017. április eleje közötti időszakban a facebook 

közösségi portálon közétett hirdetéseiben márkás ruhaneműket, ékszereket (bizsukat) kínált 

eladásra. A vevőként jelentkezett sértetteket – akik az ország egész területéről érintettek 

voltak – a vételár jogtalan megszerzése végett ejtette tévedésbe, azzal, hogy a megrendelt 

termékeket a vételár előre utalását követően nem küldte meg részükre. Ez esetben 146 

rendbeli csalás került feltárásra, amely miatt az ügyészség vádat emelt.  

 

A Szekszárdi Rendőrkapitányság Tolnai Rendőrőrsén 2016. májusában indult az a 

büntetőeljárás ismeretlen tettes ellen, aki különböző internetes oldalakon többféle árucikkeket 

hirdetett meg eladásra. Mindezt a tévedésbe ejtés szándékával, jogtalan haszonszerzési céllal 

tette, mivel a sértettek által elutalt pénzösszegekért semmilyen terméket nem küldött. Az ügy 

előadója kimagasló színvonalú szakmai munkával, ütemezett, aprólékos, részletekbe menő 

elemző-értékelő tevékenységével felkutatta az elkövetőt illetve a sértetteket, melynek 

köszönhetően az ügyészség  274 rendbeli üzletszerűen elkövetett csalás miatt emelt vádat az 

elkövető ellen. 
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1.6. Esetlegesen a helyi közbiztonság szempontjából kiemelt érdeklődést kiváltó 

bűncselekmény nyomozásával összefüggő – személyes adatot nem tartalmazó – 

nyilvános információk rövid összefoglalása 

 

Szekszárd város vonatkozásában lényeges megemlíteni az alábbi bűncselekmény sorozatokat.  

 

2016.08.22. napon bejelentés érkezett a Szekszárdi Rendőrkapitányságra, mely szerint 

ismeretlen elkövetők megrongálták Szekszárdon, Garay tér 10. szám alatt található 

Kereskedelmi és Hitelbank épületének oldalát. A kár 232.000,- forint volt. A nyomozás során 

végzett adatgyűjtések, tanúkutatások során sikerült beazonosítani az egyik elkövetőt. 

2016.09.20. napon előállításra, majd kihallgatásra került ez a személy, aki részletes, 

bűnösségre kiterjedő beismerő vallomást tett, melyben megnevezte a társait. Helyszíni 

kihallgatás keretein belül megmutatta az elkövetés helyszínét, majd a városban további olyan 

épületeket, építményeket,  melyeken falfirkát helyezett el.  

A beazonosított további elkövetőkkel a fentiekhez hasonlóan jártunk el, mely következtében 

162 rendbeli jogellenes cselekmény került felderítésre, melyből 136 rendbeli rongálás 

bűncselekmény elkövetése miatt hatóságunk vádemelési javaslattal az ügyet megküldte a 

Szekszárdi Járási Ügyészségre, melynek tárgyában 2018. év júliusában született vádirat. 

További 26 esetben szabálysértési eljárást kezdeményezett hatóságunk az elkövetőkkel 

szemben. 

Hatóságunk nyomozást rendelt el 2018.03.15. napon, mert lakossági bejelentés érkezett, 

miszerint egy ismeretlen elkövető Szekszárd, Bagóvölgyben több tanyaépületbe betört és 

onnan összesen 129.420 forint értékben tulajdonított el különböző használati tárgyakat. A 

végrehajtott nyomozati cselekmények során megállapítást nyert, hogy a cselekmény 

elkövetésével gyanúsított személlyel szemben hatóságunk korábban különböző 

bűncselekmények elkövetése - rablás, kifosztás, személyi szabadság megsértése - miatt 

nyomozást rendelt el. A hivatkozott büntetőeljárások egyesítésre kerültek. A cselekmények 

elkövetésével gyanúsítható személy az eljárás során részleges beismerő vallomást tett, vele 

szemben az ügyészség 2018. decemberében kelt vádiratában vádat emelt, 1 rendbeli rablás 

bűntette, 2 rendbeli kifosztás bűntette, 1 rendbeli személyi szabadság megsértése bűntette, 5 

rendbeli üzletszerűen, dolog elleni erőszakkel elkövetett lopás bűntette és 1 rendbeli vétsége, 

valamint 1 rendbeli  rongálás vétsége miatt. 

2017.11.16. napon került büntetőeljárás elrendelésre amiatt, mert egy Szekszárdon élő 

hajléktalan személy 2017. október második felétől decemberig 18 rendbeli  gépjármű feltörést 

valamint 2 rendbeli  csalás bűntett kísérletét követte el.  

Cselekményét Szekszárd város területén, heti rendszerességgel, folyamatosan követte el, ezért 

bűnügyi figyelőszolgálat szervezésére került sor, az ismerté vált bűncselekmények jellemzői 

alapján, az érintett, és további lehetséges helyszínekre kiterjedően. A figyelésben résztvevő 

állomány tagjai munkájuk során felfigyeltek egy gyanús személyre, aki a késői órákban, 

elemlámpájával gépkocsik utas tereit nézi át, miközben az ajtók zárt állapotát ellenőrzi. Mivel 

az ügyben beszerzett adatok alapján az elkövetési módszer és az elkövető leírása is 

azonosságot mutatott a fenti gépkocsi feltörések elkövetésével, ezért megkísérelték eljárás alá 

vonni a gyanús személyt, aki azonban a hivatalos felszólítás ellenére megpróbálta kivonni 

magát az intézkedés alól, és azonnal futva menekülni kezdett, de rövid üldözést követően 

sikerült elfogni.   

A gyanúsított kihallgatása során elismerte a terhére rótt bűncselekmények elkövetését, 

részletes beismerő vallomást tett. Helyszíni kihallgatása során megmutatta a 

bűncselekmények helyszíneit, valamint a gépkocsikból megszerzett tárgyak eldobásainak 

helyeit. A terhelt büntetlen előéletű, de huzamosabb ideje hajléktalan életmódot folytat, 

állandó bejelentett lakhellyel, munkahellyel, jövedelemmel nem rendelkezik. 
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2. A bűnüldöző munka értékelése  

 

Tekintettel arra, hogy a regisztrált bűncselekmények nagy részét a korábbi évekhez hasonlóan 

a vagyon elleni bűncselekmények tették ki, általánosságban elmondható, hogy fokozott 

figyelmet és felügyeletet kapnak ezen büntetőeljárások. Nagy hangsúlyt fektettünk az ismertté 

vált bűncselekmények körének szélesítésére, az eltulajdonított tárgyak felkutatására, és az 

értékesítési helyek ellenőrzésére. Vagyonvédelmi és-  betörési vonalvezetőink rendszeresen 

részt vettek a megyei koordinációs értekezleteken. Prioritásként kezeltük az országos 

koordinációkban való részvételt és kellő információk birtokában az ilyen eljárások 

kezdeményezését. Kiemelten kezeltük az ezen bűncselekmények kapcsán keletkezett bűnügyi 

információkat és a titkos információgyűjtő tevékenységet. A korábbi évek tapasztalatai és a 

pillanatnyi elemzéseknek megfelelőn szükség szerint bűnügyi portyaszolgálatot szerveztünk a 

veszélyeztetett helyszíneken és időszakokban. A lakásbetörések területén az elmúlt évben is 

megállapítható volt, hogy illetékességi területünk több megyéből érkező „utazó bűnözők” 

követtek el lakásbetöréseket. A célponttá váláshoz hozzájárult, hogy az M6-os autópálya és a 

szekszárdi Duna-híd által könnyen és gyorsan megközelíthető városunk más megyékből is.   

Az elmúlt évek eredményeit tekintve folyamatos és nagymértékű fejlődést tapasztalhatunk a 

bűnüldöző munkában.    

Több bűncselekményt tekintve – kiskorú veszélyeztetése, garázdaság, önbíráskodás, rablás, 

zsarolás, orgazdaság és jármű önkényes elvétele – 100 %-os volt kapitányságunk 

teljesítménye. Ennyi delictum esetében még egyetlen évben sem sikerült teljes körű 

eredményt elérni. Számos kategóriában – úgy, mint garázdaság, lopás, betöréses lopás, 

lakásbetörés, gépkocsi lopás, zárt gépkocsi-feltörés – pedig elmondható, hogy a 2018-as év 

volt a legeredményesebb.  

 

2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása  

 

A bűnügyi helyzet struktúráját képező nyomozáseredményességi mutatót vizsgálva látható, 

hogy az elmúlt évek kapcsán számottevő változás történt. A nyomozáseredményesség 2017-

ben 62 %-os, míg 2018-ban 84,4 %-os volt, melyből arra lehet következtetni, hogy 

kapitányságunk bűnügyi munkát végző szervezeti egységei rendkívül eredményes évet zártak.   

 

2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi 

mutatója   

 

A közterületen elkövetett, kiemelten kezelt bűncselekmények területén elért  jó eredményhez 

hozzájárulhatott, hogy kiemelt figyelmet fordítottunk ezen bűncselekmények felderítésére, 

több esetben tartottunk oktatást az állomány részére a statisztikai fegyelem fokozása 

érdekében, valamint fokozott parancsnoki felügyeleti és ellenőrzési rendszert vezettünk be a 

nyomozati munka és a statisztikai lapok ellenőrzésére. Közterületen elkövetett 

bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója: 2017-ben 92,2 %, 2018-ban 88,8 %. 

Közterületen elkövetett, kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi 

mutatója: 2017-ben 89,4 %, 2018-ban 84,5 %.  

 

2.3. A regisztrált, egyes kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi 

mutatójának alakulása 

 

A nyomozások eredményessége 2018-ban kimagasló volt. Már 2017-ben is nagyon jó 

teljesítményt értünk el e mutató vonatkozásában, és ez a tendencia a tavalyi évben tovább 

folytatódott. A rablás tekintetében a korábbi 80, 0 %-ról 100 %-ra, zárt gépjármű feltörés 
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esetében 68,8 %-ról 94,7 %-ra, orgazdaság esetében 75 % -ról 100 %-ra változott az 

eredményesség. A testi sértés bűncselekmények  vonatkozásában a mutató 88,1 %-ról 98,9 %-

ra emelkedett, ezen belül a súlyos testi sértésé 87,9 %-ról 97, 4 %-ra. Kiskorú veszélyeztetése 

delictum esetében a megelőző év 80,0 %-os eredményességével szemben 100 %-os, 

garázdaságnál a korábbi 87,2 %- hoz képest szintén 100 %-os eredményt értünk el. Lopásnál 

39,4 %-ról 59,6 %-ra, lakásbetörésnél 48,2 %-ról 65,8 %-ra, rongálásnál 66,1 %-ról 85 %-ra,  

jármű önkényes elvételénél 82,4 %-ról 100 %-ra emelkedett a nyomozáseredményességi 

mutató.  

 

3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok 

 

A kapitányságunk Közrendvédelmi Osztályának részét képező Szabálysértési Előkészítő 

Csoport (SZELCS) 2018-ban 693 szabálysértési előkészítő eljárásban végzett ügyfeldolgozó 

tevékenységet, amely adat csökkenést mutat a 2017-es év 938 eljárásához képest.  

Az eljárásokat 3-4 fő magas színvonalon folytatta le. A csoport munkatársai ezen 

tevékenységükön kívül az előkészítő eljárásokkal kapcsolatos ügyeleti küldéseket is 

végrehajtották, ezzel csökkentve a járőri állomány terheit.  

Az elmúlt évek bevált gyakorlatának megfelelően az ügyfeldolgozó munkában részt vettek a 

körzeti megbízottak is, akik a körzeteikben nagyfokú hely-és személyismerettel rendelkeznek.  

A Tolnai Rendőrőrs körzeti megbízottjai megkeresés alapján hajtottak végre a szabálysértési 

előkészítő eljárásokban részfeladatokat, ezek száma 2017-ben 151, 2018-ban 114 volt. A 

számok jelentős csökkenést mutatnak, melynek oka, hogy a bűncselekményszám 

csökkenéssel együtt az elzárással sújtható tulajdon elleni szabálysértések száma is jelentősen 

csökkent.  

Az elzárással sújtható szabálysértés miatt indult eljárások száma a 2017-es 938 esetről 693-ra 

csökkent.  Az ismeretlen elkövető ellen indult lopások szabálysértési ügyeinek felderítési 

eredményessége a bolti lopások nélkül a megelőző év 37, 43 %-hoz képest 2018-ban 41,11 

%-os volt. 2018-ban  13 esetben került sor gyorsított bírósági eljárásra.  A 2018-es évben 

elzárással is sújtható szabálysértés esetében helyszíni bírság 7 esetben került kiszabásra 

összesen 250.000.- Ft értékben, a következő megoszlásban. Tulajdon elleni szabálysértés   

miatt 2 fővel szemben 100.000.- Ft, magánlaksértés miatt 2 fővel szemben 30.000.- Ft, 

valótlan bejelentés miatt   3 fővel szemben 120.000.- Ft értékben. 

 

4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások 

 

A Szekszárdi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályán a korábbi évek, és a 

vizsgált év adatai alapján folyamatos elemző és értékelő munkát végeztünk, mely eredménye 

figyelembevételével kijelöltük a súlyponti feladatokat és ez alapján határoztuk meg a 

kapitányság által végrehajtott közlekedésrendészeti ellenőrzések stratégiáját. A stratégia 

alapján a közlekedés során elkövetett jogsértések felderítése és szankcionálása volt a cél, a 

közutak zavartalan forgalmának biztosítása érdekében. Szintén e cél biztosítása végett elláttuk 

a közutakat érintő rendezvények biztosítási feladatait is. A megelőző évet és a 2018-as évet 

összehasonlítva megállapítható, hogy a sérüléses balesetek száma 12 % -kal, 121-ről 135-re 

nőtt.  Szerkezetileg azonban a 2017-es évhez képest kedvezően alakult át, mivel a halálos 

kimenetelű balesetek 44 % -kal 9-ről 5-re csökkentek. A súlyos sérüléses balesetek 19 %-kal 

43-ról 51-re, a könnyű sérüléses balesetek 14 %-kal, 69-ről 79-re emelkedtek. A sérülés 

nélküli anyagi káros balesetek vonatkozásában szignifikáns változás nem történt, a tavalyi 

évhez képest mintegy 1 %-os növekedés mutatkozott, a számuk 503-ról 509-re változott.  Az 

említett időszakban összesen 644 baleset történt kapitányságunk illetékességi területén. 

Látható tehát, hogy minimálisan nőtt mind a sérüléses, mind az anyagi káros balesetek száma, 
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azonban a struktúrája pozitív irányba változott, eltolódva a halálos balesetek irányából a 

súlyos és könnyű sérüléssel végződő balesetek irányába. 

Folyamatosan figyelemmel kísértük az anyagi káros és a személyi sérülésessel járó balesetek 

alakulását, ennek során kiemelt figyelmet fordítottunk a halálos kimenetelű és a súlyos 

sérüléssel járó, valamint az ittasan okozott balesetek értékelésére. A 135 sérüléses balesetből 

12 esetben volt ittas az okozó. Ez 8,1 %-os „ittas okozó” arányt jelent, amely az országos 

átlag (8,5 %) alatt van. Az ittasan okozott balesetek tekintetében a Tolnai Járás emelhető ki, 

azon belül is Fadd település, ahol három ittasan okozott sérüléses baleset történt a vizsgált 

időszakban. Megállapítható, hogy mind az anyagi káros, mind a sérüléses balesetek helyszínei 

áttevődtek a lakott területen kívüli helyszínekről a lakott terültekre, ahol a balesetek két 

harmada történt. Ezen belül kiemelkedő a megyeszékhelyen a magas baleseti arány. 

Szekszárd városon belül a balesetek elszórtan következtek be, baleseti gócpontja nem volt a 

megyeszékhelynek.  

A lakott területen kívül bekövetkezett balesetek helyszíneit tekintve - a korábbi évekkel 

ellentétben - az M9-es autóút kapitányságunk illetékesség területét érintő szakasza is 

megjelent a baleseti ponttérképen. Az elmúlt évben itt 4 sérüléses baleset, - ebből 2 halálos 

kimenetelű-, 1 súlyos, és 1 könnyű sérüléssel járó, valamint 2 anyagi kárral végződő baleset 

történt. A balesetek bekövetkezésében sem az út -és látási viszonyok, sem a forgalmi 

szituációk nem játszottak szerepet, azokat egytől egyig súlyos emberi mulasztásra lehetett 

visszavezetni, mint például az elalvásra,  vagy a figyelmetlen, gondatlan vezetésre.  

A lakott területen kívül történt, sérüléssel járó balesetek jellemző helyszínei – a korábbi 

évekhez hasonlóan – a 6-os, 55-ös és 56-os számú főutak voltak. Az 51 sérüléses balesetből 

11 a 6-os főúton, 6 az 55-ös főúton, 7 pedig az 56-os főúton következett be.           

2018-ban a személyi sérüléses balesetek vonatkozásában a 135 balesetből 39 a gyorshajtás, 32 

az elsőbbségi jog, 24 a kanyarodási szabályok megsértésére vezethető vissza. Az okozók 

legnagyobb számban, - 92 alkalommal - személygépkocsi vezetők, 20 esetben kerékpárosok 

voltak. A balesetek megelőzése érdekében napi szinten végeztünk sebességmérést, melyek 

helyszínei a havi baleseti elemzések függvényében kerültek meghatározásra.   

Az osztály állománya által végrehajtott fokozott ellenőrzések döntően a személygépkocsi 

vezetőkre, és az egy nyomon haladó járművek vezetőire irányultak, mivel a korábbi évekhez 

hasonlóan a legtöbb balesetet ők okozták.  

Közlekedésrendészeti szakterületen 2018-ban, a korábbi évekhez hasonlóan túlnyomó részt 

közúti jármű ittas vezetése és közúti baleset gondatlan okozás bűncselekmény elkövetése 

miatt folytatunk büntetőeljárásokat. Kisebb számban indult eljárás segítségnyújtás 

elmulasztása, cserbenhagyás, közúti veszélyeztetés, közlekedés biztonsága elleni 

bűncselekmény, járművezetés bódult állapotban, járművezetés tiltott átengedés elkövetése 

miatt. 

 

5. Az illegális migráció helyzete (jellemző kategóriák, trendek, módszerek, a 

visszaszorítás érdekében tett intézkedések) 

 

Az illegális migrációt érintően megállapítható, hogy kisebb tranzitút vezet át kapitányságunk 

illetékességi területén. A 2017. augusztusától elrendelt komplex közlekedésbiztonsági 

feladattervben foglalt feladatok végrehajtása során is kellett ilyen jellegű tevékenységet, 

illetve mélységi ellenőrzést végezni. Az országos rendőrfőkapitány úr által elrendelt mélységi 

migrációs háló feladatait egy főkapitányi intézkedési terv is szabályozza, mely 

végrehajtásában nagy szerepet játszott kapitányságunk közterületi állománya. A 2018. évi 

mélységi migrációs ellenőrzésekben kapitányságunk részéről 389 rendőr vett részt. Az 

intézkedés alá vont gépjárművek száma 2630, az intézkedés alá vont személyek  száma 2866 
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– melyből 2648 magyar, 218 külföldi – volt. Szabálysértési eljárás kezdeményezésére 31 

személy – közülük 1 külföldi – vonatkozásában került sor.   

 

 

6. A határrendészeti tevékenység helyzete (a határforgalom ellenőrzése, a határőrizet és 

a mélységi ellenőrzési tevékenység végrehajtása) 

 

A Szekszárdi Rendőrkapitányság határrendészeti tevékenységet nem végez, mivel Tolna 

megye nem rendelkezik külső határszakasszal.  

 

II. A  Szekszárdi Rendőrkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedések és 

az azzal kapcsolatos feladatok 

 

1. A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt 

idegenforgalmi területek biztonsága (létszám, óraszám, közrendvédelmi 

állomány/lakosság aránya) 

 

Kapitányságunk Közrendvédelmi Osztálya a Járőr-és Őrszolgálati Alosztályból, a Körzeti 

Megbízotti Alosztályból, a Fogda-és Kísérőőri Alosztályból áll, továbbá részét képezi a 

Szabálysértési Előkészítő Csoport, és a Bátaszéki Rendőrőrs.   Az osztály tevékenysége 

nagyon sokrétű és szerteágazó.   

 

Az elvárt közterületi jelenlét biztosításával kapcsolatosan elmondható, hogy  azt -  az osztály 

létszámhelyzete és sok közterületről elvonó tényező miatt  – továbbra is csak túlórával volt 

lehetséges végrehajtani.  A „hadrafogható” 71 főből – az ütemezett szabadságok, esetleges 

betegségek, és az egyéb szolgálati feladatok (mint például a képzések, tanfolyamok, szemlék) 

folytán csak jóval kevesebb személy – 50-55 fő - vonatkozásában lehetett közterületi 

szolgálatot szervezni. Ez alapján megállapítható, hogy 35-37 %-os létszámkieséssel kellett 

számolni. Kapitányságunk illetékességi területén szolgálatonként – általában 12 órás 

közterületi szolgálatra- minimum 10-14 fős létszámot kell tervezni, vezényelni. Ezen a 

létszámon felül kell a különböző országos, illetve területi és helyi szintű feladatok 

végrehajtására – például Mélységi Migrációs Háló, komplex közlekedésrendészeti feladatok, 

rendezvénybiztosítások – további szolgálatokat szervezni. Kapitányságunkon az őrszolgálati 

formák közül a mozgóőri szolgálatot, az objektumőri szolgálatot, a fogdaőri szolgálatot, a 

kísérőőri szolgálatot, és a rendkívüli őr szolgálatot alkalmaztuk.   

 

A közrendvédelmi állomány 87 főből áll, - köztük 7 parancsnok, és 15 olyan kolléga, aki nem 

végez, illetve nem számottevően végez közterületi tevékenységet (a Fogda-és Kísérőőri 

Alosztály állománya, és a Szabálysértési Előkészítő Csoport állománya).  A közterületi 

állomány 65 főt képez. A kapitányság illetékességi területéhez 21 település tartozik, a 

lakosság száma 87 114 fő. Ebből adódóan az egy rendőrre eső lakos a  közrendvédelmi 

állomány tekintetében 898, a közterületi állomány tekintetében pedig 1202 fő.  

A közterületi szolgálati létszám 2017-ben 13.110, 2018-ban 13.160 fő volt. A közterületi 

szolgálati  óraszám 2017-ben 149.761, 2018-ban 151.263  volt.   

 

A Bátaszéki Rendőrőrs tevékenysége 

 

A Bátaszéki Rendőrőrs alosztály jogállású szervezeti egység, a Szekszárdi Rendőrkapitányság 

Közrendvédelmi Osztályának részét képezi. Állománya egy őrsparancsnokból, egy 

őrsparancsnok-helyettesből, és 9 körzeti megbízottból tevődik össze. A rendelkezésre álló 
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három szolgálati gépkocsi műszaki állapota jó, egy közülük terepjáró képességgel 

rendelkezik. A tavalyi év során az őrs informatikai eszközellátottsága is fejlődött. 

Az őrs bűnügyi tevékenységét tekintve megállapítható, hogy 2018-ban 97 esetben hajtottak 

végre nyomozást, a feldolgozott bűnügyek döntő többségben egyszerűbb megítélésűek voltak. 

Egyre gyakrabban fordultak elő állatkínzással, és hulladékgazdálkodás rendjének 

megsértésével kapcsolatos bűnügyek. Annak ellenére, hogy a hulladék illegális elhelyezésével 

összefüggő bűncselekmények jellemzően elhagyatott külterületi ingatlanokon történtek, igen 

jó eredménnyel sikerült fellépni ezen cselekmények elkövetőivel szemben. Sokszor kellett 

zaklatás miatt is nyomozást folytatni, mely ügyek feldolgozásukat tekintve kimondottan 

vizsgálati jellegűek. A korábbi évekhez hasonlóan továbbra is csökkenő tendenciát mutattak a 

fa lopással, illetőleg az ehhez kapcsolódó csalással összefüggő esetek, melynek megítélése a 

lakosság körében nagyon pozitív. A feldolgozott ügyek számában kismértékű növekedés 

tapasztalható a korábbi három évhez képest. Ennek egyik oka lehet, hogy 2018-ban az őrs 

illetékességi területén történt egy olyan bűncselekmény sorozat, amelyben ismeretlen 

elkövetők nyitott gépkocsikból tulajdonítottak el értékeket. Ezen sorozattal kapcsolatosan - a 

Szekszárdi Rendőrkapitányság Nyomozó Alosztályával szorosan együttműködve - az őrs 

látókörébe került egy fiatalkorúakból álló társaság. Az ő elszámoltatásukat végrehajtani nem 

volt lehetséges, mivel időközben külföldre távoztak, azonban elutazásukat követően az ilyen 

jellegű bűnügyek elkövetése teljesen megszűnt.    

Az őrsön befejezett ügyek közül 19 megküldésre került a kapitányság Vizsgálati Osztályára, 

10 áttételre került a Bűnügyi Osztályra illetve más kapitányságra. 11 ügy bűncselekmény 

hiányában történő megszüntetéssel végződött, 5 eljárás során nem lehetett megállapítani a 

bűncselekmény gyanúját, 1 eljárást az elkövető gyermekkorára való tekintettel, 1 eljárást 

magánindítvány hiányából kifolyólag szüntettek meg, 3 cselekmény pedig nem 

bűncselekménynek, hanem szabálysértésnek minősült.  

A körzeti megbízottak 75% -os közterületi jelenlétét sikerült teljesíteni.    

A körzeti megbízottak részére előírt fogadó órák kijelölésre kerültek, azonban a lakosság 

egyáltalán nem vette igénybe ezt a lehetőséget. A mai modern kor világában az állampolgárok 

inkább mobiltelefonon, vagy elektronikus úton keresik meg a saját körzeti megbízottjukat. 

Munkánk során emiatt is törekedtünk a körzeti megbízottak és a lakosság jó viszonyának 

fenntartására.  

 

A Tolnai Rendőrőrs tevékenysége 

 

A Szekszárdi Rendőrkapitányság Rendőrőrs Tolna a kapitánysághoz tartozó osztály jogállású 

őrs, mely 2 alosztályra (bűnügyi, rendészeti) tagozódva látja el feladatait. Illetékességi 

területe a Tolnai Járás teljes területét lefedi.  

Települései: 

Település 
Rang 

(2013. július 15.) 

Kistérség 

(2013. január 1.) 

Népesség 

(2013. január 1.) 

Terület 

(km²) 

Tolna járásszékhely város Szekszárdi 11 172 71,07 

Fadd nagyközség Szekszárdi 4 199 67,54 

Bogyiszló község Szekszárdi 2 216 55,93 

Fácánkert község Szekszárdi 623 10,70 

 

A Bűnügyi Alosztály feladatkörébe tartozott a bűncselekmények felderítése és nyomozása, a 

szabálysértési előkészítő eljárások részfeladatainak feldolgozása, a bűnügyi megkeresések 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Tolna
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fadd
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bogyiszl%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1c%C3%A1nkert
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teljesítése.  Eljártak a Fadd községben működő gyermekotthonhoz kapcsolódó eltűnési 

ügyekben, feldolgozták a kapcsolati erőszak esetén alkalmazható ideiglenes megelőző 

távoltartásokat, valamint továbbra is elvégezték az Őrs illetékességi területén keletkezett 

bűnügyekben a vizsgálati munkát. 

Az őrs illetékességi területén 2018. évben 337 volt az összes rendőri eljárásban regisztrált 

bűncselekmények száma, míg 2017-ban 340, ez 0.89 %-os csökkenést jelent. 2018-ban, mint 

minden évben, a bűncselekmények túlnyomó része vagyon elleni delictum volt. A 337 

bűncselekményből 133 volt vagyon elleni, ami az összes bűncselekmény 39 %-át teszi ki. Ez 

az arány 2017-ben  62 %-os volt, így elmondható, hogy jelentős mértékben a vagyon elleni 

bűncselekmények száma csökkent. Kiemelendő, hogy Tolna területén a lakásbetörések száma 

27-ről 12-re, Fadd területén 12-ről 11-re és Bogyiszló területén 5-ről 4-re csökkent. A 

személy elleni bűncselekmények az összes bűncselekmény 11 %- át tették ki. A 

bűncselekmények eloszlása az előző évhez képest helyileg kicsit átrendeződött, viszont így is 

minimális csökkenés tapasztalható.  A lopások nagy része a tavalyi időszakban is 

szabálysértési értéket képviselt, és valamely minősítő körülmény okán került a 

bűncselekmény kategóriába.  Továbbra is jellemzőek voltak a személy elleni (elsősorban testi 

sértések, zaklatások) és a közrend elleni (garázdaság) bűncselekmények.  

A kiemelt személy elleni erőszakos bűncselekmények száma jelentős csökkenést mutat 2017-

hez képest. A tavalyi évben Tolna területén 2 életveszélyt okozó testi sértés, és 2 zsarolás 

bűntett történt, valamint Bogyiszló területén 1 életveszélyt okozó testi sértést követtek el. 

Ezen bűncselekmények mindegyike felderítésre került, illetve közülük egy eljárás van 

folyamatban a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztályán. 

 

A regisztrált,- a kiemelt,- valamint a közterületen elkövetett bűncselekmények számát a 

következő táblázat mutatja:  
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A fentiek alapján megállapítható, hogy a Tolnai Járás településein  minimális - 0.89 % -os - 

csökkenés tapasztalható a bűncselekmények száma tekintetében. Viszont a bűncselekmények 

megoszlása változott, példaképpen a vagyon elleni bűncselekmények aránya 62%-ról 39 %-ra 

csökkent.  A lakosság szubjektív biztonságérzete a visszajelzések alapján jó, és törekedtünk 

arra, hogy ezt fenntartsuk és tovább javítsuk.  A tanyákon, külterületeken élő idős emberekre 

fokozott figyelmet fordítottunk az év minden szakában, de különösen a téli időszakban. 

Vizsgáltuk, és kiemelten figyelemmel kísértük a családon belüli erőszakkal kapcsolatban 

felmerült kérdéseket. Amennyiben szükséges volt és a törvényi feltételek lehetővé tették, 

alkalmaztuk az ideiglenes megelőző távoltartás intézményét az esetlegesen bekövetkező 

súlyosabb bűncselekmények megelőzése érdekében. A lakatlan házakba és egyéb helyekre 

elkövetett betörések csökkenő tendenciát mutattak, ehhez kapcsolódó sorozat jellegű 

elkövetés 2018. évben nem történt. Az óraátállítást követően, a halottak napjához köthető 

hosszú hétvégére, a karácsonyi ünnepekre való készülődésre, és az ünnep időszakára 

folyamatos portyaszolgálatot szerveztünk a gépkocsi feltörések, lakásbetörések és egyéb 

bűncselekmények megelőzése céljából. 

  Az ügyek közül 41 bűnügyet vádemelési javaslattal továbbítottunk a Szekszárdi Járási és 

Nyomozó Ügyészségre, ezen kívül 60 bűnügyi megkeresést, és 16 egyéb általános 

ügyfeldolgozást végeztünk.   

A bűnügyek feldolgozásában a Bűnügyi Alosztály dolgozóin kívül a körzeti megbízottak is 

részt vettek. Míg 2017. évben 46, addig 2018. évben 28 bűnügyet dolgoztak fel. Az általuk 

feldolgozott ügyek számának csökkentése által több idejük maradt a szabályzatban 

meghatározott, körzeti megbízotti feladatok végrehajtására.  

A faddi nevelőotthonokban elhelyezett, állami gondozott gyermek-és fiatalkorúakkal 

kapcsolatos „eltűnési” ügyek feldolgozását szintén az őrs Bűnügyi Alosztálya végzi. 

 

 2016. év. 2017. év 2018. év 

Feldolgozott ügyek 

száma  

114 110 94 

 

Az eltűnt személyek körözése és az ezzel kapcsolatos közigazgatási eljárások száma 

folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. Ennek oka az, hogy 2015. év közben bezárásra 

került a Fadd, Rákóczi utcai gyermekotthon, ami jelentős létszámmal működött. Jelenleg a 

településen két helyen  működik lakásotthon.      

Az őrs Rendészeti Alosztályán 2018-ban létszámváltozás nem történt, egész évben 3 

betöltetlen státusz állt fenn. A létszámhiányt erősítette, hogy a hazánkat érintő migrációs teher 

miatt az alosztály beosztottjai is csapaterős tevékenységet láttak el - most már csak minimális 

esetben - a Tolna megyei ideiglenes csapatszolgálati században, emiatt a körzeti 

megbízottakat gépkocsizó járőrszolgálatba  kellett vezényelni a  pihenőnapok és szabadságok 

biztosítása érdekében. Az alosztályon szolgálatot teljesítő kollégák elhivatottak a rendőri 

munka iránt, intézkedéseik során szem előtt tartották az állampolgárok érdekeit és a törvények 

előírásai szerint jártak el, szolgálatukat – az elvonó tényezők kivételével – közterületen 

töltötték. A „küldésekre„ haladéktalanul reagáltak, végrehajtották az elővezetéseket, részt 

vettek a közlekedési akciókban, rendezvények biztosítását végezték, és emellett megtették a 

szabálysértés vagy szabályszegés, bűncselekmény elkövetésének gyanúja esetén szükséges 

intézkedéseket. 

 

A 2017-es és a 2018-as évet összevetve megállapítható, hogy az intézkedések száma az 

előállítások tekintetében emelkedést, az elfogások tekintetében stagnálást mutat. Ennek oka 

lehet, hogy a bűncselekmények száma is kevesebb, valamint az, hogy azok a személyek, akik 

a kiszabott pénzbírságot nem fizették be korábban, a körözés kibocsátását megelőzően már 
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megfizetik azt. Az önállóan kezdeményezett intézkedések száma minden területen emelkedett,  

kitűnik ezek közül a szabálysértési feljelentések  51 % -os aránya. A rendőri intézkedések 

ellen  panaszt nem jelentettek be az állampolgárok, a Rendészeti Alosztály intézkedései 

jogszerűek, szakszerűek, arányosak voltak.  

A közlekedési baleseteket tekintve a személyi sérüléssel járó balesetek vonatkozásában nem 

történt változás, ugyanis   2017-ben és 2018-ban is 27 ilyen baleset következett be. A halálos 

kimenetelű balesetek száma 25 %-kal - 3- ról 4-re - emelkedett, ezek közül kettő történt az 

M9 számú autóúton.  A súlyos sérüléses balesetek száma 10- ről 8-ra csökkent, a könnyű 

sérüléses balesetek száma 14- ről 15- re emelkedett. A sérülés nélküli balesetek 

vonatkozásában is minimális, - mintegy 2 %-os - emelkedés figyelhető meg. 

A 2018-ban bekövetkezett, személyi sérülésessel járó balesetek közül 5 esetben volt ittas a 

járművezető. Ezek közül 1 Tolnán,  4  Faddon történt, közülük  2 kerékpáros személy volt 

érintett.  

 

 

 2017 2018 Változás %-ban 

Halálos 3 4 +25% 

Súlyos 10 8 -20% 

Könnyű 14 15 +7% 

Összesen 27 27 0% 

 

Sérülés nélküli 

baleset 

86 88 +2% 

 

 

2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata (a tett intézkedések száma és azok 

eredményei), a Készenléti Rendőrség megerősítő erőként történő szolgálatellátására 

vonatkozó adatok, az ezzel érintett települések megjelölése  

 

 

A rendőri intézkedésekkel kapcsolatosan megállapítható, hogy azok szakszerűek voltak, a 

kényszerítő eszközök használata törvényes és arányos volt. A szükséges kivizsgálások, 

jelentések minden esetben elkészültek.  

 

 

Az intézkedések számát vizsgálva látható, hogy az elfogások száma 564-ről 532-re, az 

előállítások száma pedig 660-ról 504-re csökkent. A tavalyi évben 302 sikeres elővezetést 

foganatosítottunk, mely a korábbi, 234-hez képest 23 %-os változást  jelent.   

A biztonsági intézkedések száma jelentős mértékben emelkedett, a megelőző 379-ről  513-ra, 

ez 26 %-os növekedés.  A szabálysértési feljelentések száma 1027-ről 1177-re, 13 %-kal, a 

büntető feljelentések száma pedig 76-ról 90-re, azaz 16 %-kal emelkedett. A helyszíni 

bírsággal sújtott személyek számában 31,38 %-os emelkedés mutatkozik, ez 1373-ról 2001-re 

változott.  

2018. évben a Készenléti Rendőrség megerősítő erőit kapitányságunk összesen 48 

alkalommal igényelte. Több alkalommal különböző, nagyobb tömegeket vonzó 

rendezvényekre kértük a megerősítő erőket, a kérelmek minden esetben pozitív elbírálásban 

részesültek. A Készenléti Rendőrség részéről összesen 29 alkalommal történt 

kapitányságunkhoz megerősítő erő vezénylése. Ennek során 204 rendőr, 2408 munkaórában, 

483 személy igazoltatását hajtotta végre. 
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3. A rendezvénybiztosítások 

 

A korábbi évekkel megegyezően a kapitányság illetékességi területén Szekszárdra volt 

jellemző az, hogy a rendőri feladatokat rendőri csapaterős állománnyal, csapaterős 

tevékenységgel kellett kezelni, illetve megoldani. Így például biztosítottuk a városban  tartott 

Pünkösdi fesztivált, a 4 napig tartó szüreti napokat, valamint Mindenszentek, halottak 

napjának időszakában a temetők környékét, illetve az év végi ünnepekhez kapcsolódó 

rendezvényeket. A biztosítások célja a rendezvények zavartalan lefolyása volt, ez által a 

közrend és a közbiztonság fenntartása, valamint a résztvevők személy és 

vagyonbiztonságának védelme, és a jogsértések megakadályozása. 

A Szekszárdi Rendőrkapitányság illetékességi területén 2018. március 15-én 9, augusztus 20-

án 1, október 23-án 5 rendezvény megtartására került sor.  

A gyülekezési törvény hatálya alá eső rendezvények száma 2018-ban  5 db. volt.  

 A rendezvénybiztosítások során nem kellett intézkedést foganatosítani.  A kapitányságunk a 

megye ideiglenes csapatszolgálati századában 33 fővel vett részt, mely a legnagyobb 

létszámot jelenti a megye kapitányságai közül a csapatszolgálati kötelékben. 2018-ban is 

megtartottuk a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság ideiglenes csapatszolgálati század 

alegység parancsnokainak az oktatását.  

A csapatszolgálati tevékenység nem csupán a rendezvénybiztosításokra korlátozódik, hanem 

szükség esetén az illegális migrációval kapcsolatos feladatok végrehajtására, a rendkívüli 

időjárási viszonyok miatt kialakult helyzetekre történő gyors és nagy létszámú rendőri erők 

igénybevételével történő kárelhárítási, mentési és biztosítási feladatokra is irányulhat.  

 

4. Az esetlegesen bekövetkezett katasztrófa, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban 

végrehajtott rendőri feladatok (különösen a települések védelme érdekében tett rendőri 

intézkedések) 

 

A vizsgált időszakban több védelemigazgatással kapcsolatos feladatot is végrehajtottunk. Így 

többek között elvégeztük a rendkívüli időjárással kapcsolatos feladatokat, az együttműködési 

rendszergyakorlatokat, és részt vettünk a járási helyi védelmi bizottsági rendszergyakorlatain, 

és a járási helyi védelmi bizottságok munkaértekezletén. A védelemigazgatási tevékenység 

jónak mondható. Elkészítettük, és folyamatosan aktualizáltuk azokat a terveket, melyek  ez 

irányú tevékenységünkre vonatkoznak, továbbá elkészült az értesítési terv is, a 

névjegyzékeket  pedig folyamatosan pontosítottuk.  A Veszélyelhárítási feladatterv 

aktualizálása szintén megtörtént. 2018. október 3-án 03.30 órakor értesítési gyakorlat került 

elrendelésre, majd végrehajtásra az állomány részére, amely megfelelő minősítést kapott.  

A kapitányság 2 esetben hajtott végre a társszervekkel közösen együttműködési gyakorlatot, 

ezen túlmenően a munkacsoportokba beosztott kollégák részt vettek a munkacsoportok 

megbeszélésein. A Szekszárdi Járási Helyi Védelmi Bizottsággal és a Tolnai Járási Helyi 

Védelmi Bizottsággal közösen hajtottunk végre gyakorlatokat, melyek az árvízi védekezéssel, 

nukleáris-balesetelhárítással, szélsőséges időjárási körülményekkel voltak kapcsolatosak.  

Ezen felül 2018. október 25-én közös kimenekítési gyakorlatot tartottunk a  Csapó Dániel 

Középiskolában, és 2018. november 7-én közös belső védelmi gyakorlatot a Spinner 

Hungaria Kft. telephelyén. 

 

5. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége, és tevékenységük értékelése  

 

2018-ban a kapitányság valamennyi körzeti megbízotti státusza feltöltött volt, a körzeti 

megbízottak tevékenysége mind a bűnügyi, mind a rendészeti területen megfelelő volt, az 

előírt feladatokat teljesítették. A bűnügyek felderítéséhez minden esetben hozzájárult a körzeti 
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megbízottak kimagaslóan jó személy-és helyismerete. A körzeti megbízotti állomány 

összességében szakmailag a legfelkészültebb személyekből áll, hiszen egyszerre kell érteniük 

a rendészethez . ezen belül még a közlekedésrendészethez, és az igazgatásrendészethez is -, 

valamint elővezetéseket, bűnügyi megkereséseket, lakcímkutatásokat, fegyver ellenőrzéseket, 

rendőri információgyűjtő tevékenységet hajtanak végre.  Ők tartják a kapcsolatot a 

halőrökkel, mezőőrökkel, polgárőrökkel, és ők az iskolarendőrök is.  

 

6. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ működése 

 

A Szekszárdi Rendőrkapitányság ügyelettel nem rendelkezik. 2013. decembere óta a Tolna 

Megyei Rendőr-főkapitányság tevékenység-irányítási központja látja el az ügyeleti 

tevékenységet, és koordinálja a rendőri egységeket. Kapitányságunkon a szolgálatban lévő 

rendőröket váltásonként a szolgálatirányító parancsnok vezeti és irányítja.  

 

7. Az igazgatásrendészeti tevékenység (szabálysértési eljárások, engedélyügyi 

tevékenység, kábítószer-rendészet)  

 

A feljelentések száma a 2017. év adataihoz viszonyítva 8%-os csökkenést mutat: a NetZsaru 

adatai alapján 1.163 db. szabálysértési eljárást indítottunk (2017-ben 1.254-et), összesen 

1.322 fővel szemben (2017-ben 1.401). A csökkenés nem volt számottevő, az okai lehetnek 

egyrészt a folyamatos létszámhiány, másrészt a megnövekedett más jellegű feladatok a 

közterületi állomány körében. Feljelentés elutasítására 33 alkalommal került sor az értékelt 

időszakban (2017-ben 32). A szabálysértési feljelentésekben szereplő szabálysértések száma 

is csökkent, szintén nem számottevő mértékben. Míg 2018-ban 1.964, addig 2017-ben 2.081 

szabálysértés miatt jártunk el. A szabálysértések tekintetében a legnagyobb számot most is a 

közlekedési szabálysértések képviselik, 1.821 db (2017-ben 1.961) szabálysértést bíráltunk el. 

Növekedett az egyéb, részben közrend elleni, részben rendészeti igazgatás rendjét 

veszélyeztető szabálysértések száma: 2018-ban 123 (123/0) szabálysértés miatt jártunk el, 

2017-ben 106 (104/2) szabálysértés miatt. Bár az ügyszám és a szabálysértések száma enyhe 

csökkenést mutat, a meghallgatásos határozatok száma tovább emelkedett. Ezáltal az előadók 

leterheltsége a csökkenő ügyszám ellenére is növekedett. Az értékelt év folyamán hozott 

1.639 határozatból csupán 674 volt meghallgatás tartása nélküli, és 965 volt meghallgatás 

tartása utáni. Összehasonlításképpen a 2017-es év adataival: 1.603 határozatból csupán 687 

meghallgatás tartása nélküli, és 867 volt meghallgatás tartása utáni. Kimutatható tehát 

számszerűen, hogy átbillent a mérleg, és több határozat születik meghallgatás tartását 

követően, mint meghallgatás nélkül. Az eljárások nem egyszerűsödtek, hanem hosszabbakká 

és bonyolultabbakká váltak.  

A nehézségek ellenére a szabálysértési eljárások átlagos ügyintézési határideje a Szekszárdi 

Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztályán a 2018. évben a meghallgatásos eljárások 

vonatkozásában 27,1 nap, amely az elvárt eredményesség tekintetében kiemelkedőnek 

mondható. 

A vizsgált időszakban 866 helyszíni bírság végrehajtására irányuló eljárás indult, ez a szám is 

csökkenést mutat (2017-ben 1.254). 2018. december 31-én 389 eljárás volt folyamatban. 

A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések miatt indult eljárásokat a 

Szekszárdi Rendőrkapitányságon az Igazgatásrendészeti Osztály folytatja le. Az elmúlt évben 

592 ügy keletkezett. Ebből 67 esetben az eljárásokat is az Igazgatásrendészeti Osztály 

folytatta le, 525 esetben helyszíni tájékoztató készült. Ezen esetekben a helyszínen kiszabott 

bírságok befizetésének a figyelemmel kísérése és az esetleges végrehajtási eljárás megindítása 

is hatóságunk feladata. 
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Az ügyforgalom az engedélyügyi területen 2018. évben a következők szerint alakult. 

Fegyvervásárlás 232, engedély visszavonás 20, egészségügyi bejegyzés 151, lőfegyvertárolás 

ellenőrzése 236, gáz- és riasztófegyver viselésének engedélyezése 27 ( és 1 elutasítás), 

személy és vagyonőr igazolvány kiadása 108 (107 szvőr., 1 mny.), működési engedély 2. 

Pirotechnikai termék felhasználása miatt 18 bejelentés érkezett, pirotechnikai termék 

forgalmazásának bejelentése 1 esetben történt. A fenti adatok szinte megegyeznek a 2017-es 

év adataival, számottevő elmozdulás egyik területen sem jelentkezett. 

 

A 2018. év folyamán a Szekszárdi Rendőrkapitányság illetékességi területén, a 

Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának Körzeti Megbízotti Alosztálya és 

Igazgatásrendészeti Osztálya együttműködve 7 alkalommal, 6 helyszínen végeztek ellenőrzést 

személy- és vagyonvédelmi tevékenységet személyesen végzők tekintetében, összesen 29 főt 

vontunk ellenőrzés alá. 2018. évében az Igazgatásrendészeti Osztály a működési engedéllyel, 

illetve hatósági bizonyítvánnyal rendelkező vállalkozások adatainak revízióját, adminisztratív 

ellenőrzés keretében hajtotta végre. 2018. január 01. napjától, 2018. december 31. napjáig 14 

társasvadászat ellenőrzését hajtotta végre a Közrendvédelmi Osztály és Igazgatásrendészeti 

Osztály együttműködve. Az ellenőrzés során 83 lőfegyvertartási engedéllyel rendelkező 

engedélyest vontunk ellenőrzés alá, mely során a szabályszegést nem tapasztaltunk.  

 

8. A bűn-és baleset -megelőzés 

 

8.1. A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai 

 

A bűnmegelőzés 2018-ban folyamatban lévő programjai nagymértékben hasonlítottak a 2017-

es év programjaival, így az Iskola Rendőre Program, az Epszilon Friday, Drogprevenciós,- 

Várvédő,- Házhoz megyünk,- és Nyaralókártya programok, valamint részt vettünk a Bikesafe, 

a  KRESZ-FeSZT,- és DADA programokban.   

 

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

prevenciós programjai 

 

A Szekszárdi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója folyamatosan kapcsolatot tartott a 

kapitányság illetékességi területén működő iskolákkal, valamint a gyermekvédelemi ellátó 

rendszerben tevékenykedő szervezetekkel és hatóságokkal is. Az iskola igazgatók, 

pedagógusok ismerik az elérhetőségét, a fogadóórára megadott időpontokon kívül is gyakran 

megkeresik problémáikkal. A gyermek-és fiatalkorúak áldozattá válásának megelőzése 

érdekében az iskolákban rendszeresen sor került bűnmegelőzési témájú előadások 

megtartására. A főbb témák a korábbi évekhez hasonlóan az internet veszélyi és a designer 

drogok voltak, de a közlekedésben tanúsítandó helyes magatartási szabályok is említésre 

kerültek.  

 

8.3. A hozzátartozók közötti erőszak  helyzete 

 

A tavalyi évben  221 esetben került sor adatlap kiállítására hozzátartozók közötti erőszak 

miatt.  Családon belüli erőszak esetén a kitöltendő adatlapot  Szekszárd Megyei Jogú Város 

Családsegítő Központjának is továbbítottuk, amennyiben kiskorú gyermek is érintett volt az 

ügyben. Valamennyi adatlap megküldésre került a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság 

Bűnmegelőzési Alosztályára is. Megállapítható, hogy az említett időintervallumban 4 áldozat 

idősebb – 50-60 év körüli- nő,   12 áldozat fiatalkorú nő, 4 áldozat  fiatalkorú férfi, 5 áldozat 

pedig gyermekkorú fiú és 2 gyermekkorú lány volt. Az esetek döntő hányadában azonos 
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háztartásban élő - 18-50 év közötti - nő a bántalmazott fél, a bántalmazó  az azonos 

háztartásban élő - 18-60 év közötti – férfi. A tavalyi évben, gyermekotthonban történt 

bántalmazások alkalmával  a bántalmazó 2 esetben az azonos háztartásban élő fiatalkorú nő 

volt.  

Családon belüli erőszak esetén minden esetben vizsgáltuk annak lehetőségét, hogy 

megállapítható-e bűncselekmény- testi sértés, kiskorú veszélyeztetése stb.- elkövetése, 

valamint vizsgáltuk az ideiglenes megelőző távoltartás elrendelésének lehetőségét is. 

 

8.4. Áldozatvédelem  

 

Az áldozatvédelem kapcsán a  kiemelt kockázatú csoportok áldozattá válásának megelőzése 

érdekében a  bűncselekmények elkövetési magatartásait- figyelemmel a nyomozás érdekeire - 

nyilvánosságra hoztuk. A jellemző elkövetési magatartásokról széles körben  tájékoztatjuk a 

lakosságot, felhívtuk az érintett rétegek - időskorúak, egyedül élők – figyelmét a veszélyekre.  

A nyugdíjas klubokban, idősotthonokban tartott előadásokon is kitértünk erre. A bűnügyi 

valamint közrendvédelmi területen dolgozók munkájuk során az áldozattá válás megelőzése 

érdekében intézkedéseik során folyamatos tájékoztatják az állampolgárokat  azokról a 

lehetőségekről melyeket biztonságuk érdekében megtehetnek. A szolgálati gépkocsikban is 

elhelyezésre kerültek erről szóló, tájékoztató anyagok.  

 

A megelőző vagyon-és gazdaságvédelem érdekében 2018-ban is folytattuk a már korábban 

bevezetett „Várvédő”, és „Házhoz megyünk” elnevezésű programokat, valamint a májustól 

szeptemberig tartó „Nyaralókártya” programot.  E programok támogatták a kapitányság egyik 

kiemelt célját, a lakásbetörések visszaszorítását. A „Bikesafe” program a kerékpár 

tulajdonosok védelmére hivatott, ehhez kapcsolódva valamennyi városi rendezvényen 

lehetőség volt a program megismerésére, és a kerékpárok regisztrálására. 

A Szekszárdi Rendőrkapitányság illetékességi területén közel 6000 tanya található, melyek 

közül sokban idős emberek tartózkodnak rendszeresen. Hozzájuk is eljuttattuk bűnmegelőzési 

témájú kiadványainkat.  

A Szekszárdi Rendőrkapitányságon működik a Fehér Gyűrű Egyesület áldozatsegítő irodája. 

Az irodát személyesen 410, telefonon 207 személy kereste meg, az iroda munkatársa 586 

személy részére, Tolna megye területén 17 településen tartott tájékoztatást.   Az egyesület a 

bűncselekmények áldozatain túl a közlekedési balesetek áldozatait is támogatta.  

 

8.5. A  kábítószer prevenció helyzete  

 

A Kábítószer-megelőzés keretein belül a 2014. szeptemberében indult drogprevenciós 

program tovább folytatódott. A program elemeiről, elérhetőségeiről, a telefonos ügyeletek 

időpontjáról, fogadóórákról az alap és középfokú oktatási intézmények képviselőinek, és a 

gyermekvédelem területén tevékenykedő szervezetek tájékoztatása megtörtént.  Az évente 

megtartott Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórumoknak is témája a drogprevenciós program 

népszerűsítése. A drogprevenciós összekötői feladatokat végző kollégák a „visszaélés 

kábítószerrel” típusú bűncselekmények nyomozásában tapasztalt szakemberek. A  

kábítószerekkel kapcsolatban is rendszeresen megtartásra kerültek az iskolai előadások,  az új 

pszichoaktív szerek megjelenésével az előadásokon is áthelyeződött a hangsúly ezen szerek 

használatának veszélyeire. A Szekszárdi Rendőrkapitányságon a bűnmegelőzéssel 

kapcsolatos fenti feladatok ellátását egy hivatásos állományú kolléga végzi.  
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8.6. A baleset megelőzési tevékenység, a városi baleset-megelőzési bizottság 

tevékenységének és programjainak bemutatása 

 

A Városi Baleset-megelőzési Bizottság és a Megyei Baleset-megelőzési Bizottság a korábbi 

évek tapasztalatait felhasználva végezte munkáját 2018-ban is, ülései rendszeresen 

megtartásra kerültek. A Szekszárdi Rendőrkapitányság egyik kiemelt célja az ittasan okozott 

balesetek számának csökkentése, ezért a baleset-megelőzési kampány feladatainkat is erre 

fókuszáltuk, a lakosság széles körét megcélozva. A résztvevők biztonságának érdekében napi 

szinten sor került a szabálytalanul közlekedő kerékpárosok és gyalogosok kiszűrésére.  Az 

iskolakezdés időszakában az oktatási intézmények közelében lévő gyalogátkelőhelyeknél 

demonstratív rendőri jelenléttel segítettük az áthaladást. A  közlekedés biztonságosabbá tétele 

és a személyi sérüléssel járó balesetek megelőzése érdekében az aktív és folyamatos 

prevenciós tevékenység kapcsán napi szinten sebességellenőrzéseket hajtottunk végre, 

valamint a sajtóban  kezdeményeztük a figyelemfelhívó cikkek kiadását.  A 

Közlekedésrendészeti Osztály munkatársai 2018-ban is számos alkalommal tartottak  előadást 

az iskolákban és idősek otthonában. Ezeken kívül részt vettek több, balesetmegelőzési témájú 

vetélkedő megszervezésében és lebonyolításában, valamint rendőrségi bemutató 

megtartásában.   

 

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

program értékelése az aktuális, valamint az előző tanévre vonatkozóan. 

 

A gyermek-és ifjúságvédelmi tevékenység keretén belül a 2017/2018-as tanévben is 

folytatódott az „Iskola rendőre„program. Ebben a kapitányság részéről a körzeti megbízottak 

vettek részt, mivel ők ismerik a területük jellegzetességeit, és szükség esetén meg tudnak 

jelenni az általános iskolákban. A tanárok, gyerekek, és a körzeti megbízottak között így 

lehetőség van bizalmi kapcsolat kialakulására. A jelenlegi tanévben 20 általános iskola és 3 

középiskola vesz részt a programban. A körzeti megbízottak megkapták az iskola rendőr 

naplókat, és  az iskola rendőr plakátokat. Az első osztályos gyerekek részére központilag 

biztosított füzeteket kiosztották, valamennyi első osztályos tanuló kapott belőlük.   

A „SuliMoped” program nem tartozik kapitányságunk feladatai közé. 

 

9. Együttműködés 

 

9.1. Helyi önkormányzatokkal  

 

A kapitányság egyes osztályain átívelő együttműködésen túl a  társadalmi és intézményi 

közeg is sok lehetőséget kínál a közös tevékenységekre. Az együttműködés kölcsönösen 

előnyös minden résztvevő számára, mivel megosztják erőforrásaikat, és a támogatáson 

alapuló kapcsolatokban egyéni tevékenységük mellett együtt is dolgoznak egy közös cél 

érdekében.  

A tavalyi évben is kiemelkedő volt a kapcsolatunk a járási hivatalokkal, és az 

önkormányzatokkal.  

 

9.2. A területileg illetékes bírósággal, ügyészséggel 

 

A Szekszárdi Rendőrkapitányság és a Szekszárdi Járási Ügyészség között kiváló 

összeköttetésről beszélhetünk, az együttes munka eredményessége tükröződik az eljárások 

lefolytatásában. A Törvényszékkel szintén kiemelkedően jó a kapcsolatunk.  
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9.3. Oktatási intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel  

 

Az oktatási intézményekkel folyamatosan tartottuk a kapcsolatot 2018-ban is, az iskolákban 

megrendezésre kerülő baleset-megelőzési, és bűnmegelőzési előadásokon keresztül, valamint 

a  rendőrségi bemutatók során.  

2018-ban a „Neked munka, Nekem álom” programhoz csatlakozva  a Kék Madár Alapítvány 

felkérésére egy hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő férfi egy napot töltött a kapitányságon, 

ahol a rendőri hivatással ismerkedett.  

Kapitányságunk a SzőlőSzem Civil Bűnmegelőzési Egyesülettel  tovább folytatta a korábban 

elkezdett munkát. Az egyesület közreműködött a kiadványok érintettekhez történő 

eljuttatásában, és sikeresen hozzájárult a bűnmegelőzési tevékenységünkhöz. 

 

9.4. A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés értékelése, a megkötött 

együttműködési megállapodások száma, ellátott közös szolgálatra vonatkozó adatok  

 

Hosszú évekre nyúlik vissza a polgárőr szervezetekkel ápolt kitűnő kapcsolatunk. Több 

esemény kapcsán segítették feladataink ellátását, részt vettek helyszínbiztosításokban, és a 

balesetmegelőzési feladatokban is. Minden esetben megfelelő erővel és eszközzel segítették 

munkánkat. 12 polgárőr egyesülettel volt együttműködési megállapodásunk, összesen 293 

alkalommal hajtottunk végre közös szolgálatot, 821 polgárőr résztvevővel, 3741 órában.  

 

 9.5. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel történő 

együttműködés  
 

A közterület-felügyelőkkel szintén nagyon jó a kapcsolatunk. A halászati őrök, 

természetvédelmi őrök, mezőőrök tevékenysége is szorosan hozzájárult eredményeinkhez. 

Külön kiemelendő Fadd község mezőőreinek tevékenysége, akik számos esetben értek tetten, 

és tartottak vissza a helyszínen a rendőrség kiérkezéséig bűncselekményt elkövető 

személyeket.  

A Tolnai Járás földrajzi adottságait jellemzik a nagy vízfelületek.  Ezzel összefüggően a 

területen gyakrabban előfordul az orvhalászat, és az ezzel járó egyéb jogsértések, melyek  

megelőzése  és visszaszorítása érdekében már korábban együttműködési megállapodást 

kötöttünk a horgász egyesületekkel. Haltelepítéskor fokozottan ellenőriztük a vízterületeket. 

A NÉBIH halászati őrei rendszeresen tartottak ellenőrzést a területeinken. A Duna-Dráva 

Nemzeti Park természetvédelmi őreinek jelzése alapján szükség esetén ellenőrzéseket 

tartottunk a természetvédelmi területeken. 

 

III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra 

 

A 2018-as év eredményeit értékelve látható, hogy nagyrészt sikerült megvalósítani a korábban 

kitűzött céljainkat. A statisztikai adatok alapján,  valamint az állami- és civil szervezetek, az 

önkormányzatok, és a lakosság visszajelzéseit tekintve megállapítható, hogy illetékességi 

területünkön a lakosság szubjektív közbiztonságérzete jó, és elégedettek a rendőrség 

munkájával. Az állomány vonatkozásában a már megkezdett szakmai képzéseket folytatni 

kell, hogy tisztában legyenek a folyamatosan változó jogi környezettel, és ezáltal 

intézkedéseik jogszerűek és szakszerűek legyenek.  

 

A következő időszakra vonatkozóan, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitánysághoz igazodva 

célkitűzéseink a következők: 
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1) Az erkölcsi és fegyelmi helyzet fenntartása, az állomány megtartó képességének 

fokozása a munkakörülmények javítása és a parancsnoki munka útján. 

2) A szakmai eredmények megtartása, a reagálási és nyomozási határidő csökkentése 

3) A Paks II beruházáshoz kapcsolódó rendőri feladatok szakszerű végrehajtása. 

4) Az európai  parlamenti és önkormányzati választások zavartalan  lebonyolításának             

biztosítása      

5) Az elektronikus ügyintézés és ügykezelés gyakorlati végrehajtásának optimalizálása, 

megfelelő alkalmazása az együttműködő szervek vonatkozásában is.  

6) A személyi állomány fizikai és mentális egészségi állapotának javítása, az orvosi és 

rehabilitációs eszközök technikai színvonalának emelésével, a rekreáció lehetőségeinek 

bővítése a sportolásra kialakított helyiségek és eszközök felújítása révén. 

 

 

Szekszárd, 2019. április 15. 

                                                                                                           Dr. Pilisi Gábor r. ezredes 

                                                                                                              rendőrségi főtanácsos 

                                                                                                         kapitányságvezető 


