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intézkedésekrıl és az
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feladatokról”. (a Rendırségrıl szóló 1994. évi
XXXIV. törvény 8.§ (4) bekezdés)

Beszámoló
a Szekszárdi Rendırkapitányság 2012. évben végzett munkájáról

Szekszárd
2012.

I. Bevezetés
2012. év a Szekszárdi Rendırkapitányság vonatkozásában a korábbi évek folytatása volt a
tekintetben, hogy továbbra is a bőncselekmények, balesetek számának visszaszorítása, a
lakosság biztonságérzetének növelése, az elkövetett bőncselekmények felderítése volt az
elsıdleges célunk. Hangsúlyosnak tartjuk, hogy a rendıri intézkedések jogszerőek és
szakszerőek legyenek. A személyi állomány a legjobb tudása szerint dolgozik azon, hogy a
kapitányság minél jobb teljesítményt nyújtson.

II. Bőnügyi helyzet értékelése
Bőncselekmények alakulása, tendenciák
A 2012. évben 2011-hez viszonyítva 3363-ról 2699-re azaz 664-gyel, nagyságrendileg 20%kal csökkent a regisztrált bőncselekmények száma. A tárgyévben az érkezett feljelentések
száma 3008-ról 2778-ra, a nyomozás elrendelések száma pedig 2654-rıl 2469-re csökkent.
Ebben jelentıs szerepet játszik a bőncselekményi értékhatár emelése, ami miatt emelkedett a
tulajdon elleni szabálysértések száma. A nyomozott bőncselekmények esetében az a sokéves
tendencia folytatódik, hogy területünkön a bőncselekmények mintegy 60%-át a vagyon elleni
bőncselekmények, - azon belül is a többséget a kisebb értékre elkövetett lopások - teszik ki.
Az értékelt idıszakban 323-ról 286-ra mérséklıdött a személy elleni bőncselekmények
száma. Ezen bőncselekmény kategória mintegy felét a testi sértések miatt folytatott
büntetıeljárások képezik. A testi sértések esetén a kiváltó ok leggyakoribb esetei a bosszú,
szerelem féltés, alkoholos befolyásoltság, családi konfliktus és a sértett provokáló magatartása
volt. A testi sértések közül a szándékos kategória száma 160-ról 132-re csökkent, többségük
súlyos testi sértés vagy annak kísérlete volt.
A magánlaksértések számottevıen nem változtak, a zaklatások száma már évek óta magas,
2012-ben a megelızı évhez viszonyítva kis mértékben csökkent, 182-rıl 155-re. Ezen ügyek
többségét távközlési, informatikai eszközökön keresztül követik el, nyomozásuk idıigényes,
és kevés ügy jut el bírósági szakba.
Nagymértékő, mintegy 40%-os csökkenés mutatható ki a közrend elleni bőncselekmények
számában, mivel az 1050-rıl 644-re változott. Ennek ellenére szintén évrıl-évre nı az
állatkínzás miatt elrendelt nyomozások száma. Az idei évben 22-rıl 25-re emelkedett. Ezen
ügyek nyomozása idıigényes és nehezen felderíthetı, kevés ügy jut el vádemelési szakaszba.
A garázdaságok száma 91-rıl 62-re csökkent, kiváltó okként az alkoholos befolyásoltság
jelölhetı meg az elsı helyen, ezen bőncselekmények megelızése nagyon nehéz.
A közokirat-hamisítások száma 42-rıl 38-ra, a magánokirat-hamisítások száma pedig 45-rıl
38-ra csökkentek. Az utóbbi deliktumot leginkább csalás eszközcselekményeként, fıleg az
áruvásárlás, a hiteligénylés és a gépjármő adás-vétele kapcsán követték el. Kissé emelkedett
az okirattal visszaélések száma, mivel 129-rıl 159-re változott. Ezen bőncselekmények
leggyakrabban járulékos bőncselekményként fordulnak elı, pl. pénztárca lopások esetében,
amikor a készpénz mellett több okirat is eltőnik és ezen esetekben minden alkalommal
határozunk valamennyi okiratról is. Ezen ügyek nyomozási eredményessége alacsony, mivel
az esetek zömében az elkövetı az okiratokat megsemmisíti, eltitkolja, ebbıl kifolyólag ritkán
történik felhasználás.
A korábbi 5-7 évhez viszonyítva töredékére esett vissza az egyedi azonosító jel
meghamisítása miatt folytatott eljárásaink száma, 2012-ben 17-rıl 18-ra változott. Fıként

eredetiség vizsgálatok megállapításai és a rendszámtábla le, - illetve átszerelése képezi ezen
kört.
Elıre jelezhetıen ugrásszerően emelkedni fog a számítástechnikai rendszer és adatok elleni
bőncselekmény. Jól példázza ezt azon tény, hogy a 2012. évet megelızıen elvétve rendeltünk
el nyomozást ezen bőncselekmény miatt, 2012-ben pedig már 20 esetben. Ez várhatóan
tovább fog emelkedni a különbözı internetes közösségi oldalak és csevegı rendszerek
belépési adatainak kijátszásával, megváltoztatásával. Ezen bőncselekményeket szinte teljes
egészében fiatalok követik el, fiatal ismerıseik sérelmére. Társadalomra veszélyességük igen
alacsony és óriási munkaterhet jelent az elıadók számára az idıigényes, szakértelmet igénylı
nyomozás.
Szintén mérséklıdött a gazdasági bőncselekmények száma, 186-ról 166-ra. Ezen
bőncselekmény zömét a vizsgálati osztály dolgozza fel, a bőnügyi osztály a pénzhamisítás
miatt elrendelt eljárásokat végzi, a bőncselekmény jellegébıl adódó alacsony
eredményességgel. Ezen kívül a bőnügyi osztályon indul eljárás készpénz-helyettesítı fizetési
eszközzel visszaélés miatt is, a legtöbb esetben bankkártya lopás és jogosulatlan felhasználás
miatt. Ezek száma is évrıl-évre emelkedik, 2012-ben 33-ról 40-re, azaz jelentıs mértékben
emelkedett.
A vagyon elleni bőncselekmények száma 1590-rıl 1396-ra csökkent.
Ezen belül a kisebb értékre elkövetett lopások képezik a többséget. A lopások száma 836-ról
795-re mérséklıdött, a betöréses lopás területén emelkedés figyelhetı meg, mivel 255-rıl
286-ra nıtt ezen bőncselekmények száma. A rablások száma a statisztika szerint 18-ról 17-re
csökkent.
A kapitányság nyomozás eredményességi mutatója az elızı évhez viszonyítva számottevıen
nem változott, 47,7%-rıl 46,9%-ra mérséklıdött.
Bőnüldözı munka
E típusú munkánkban az elsı fél évet alapvetıen a rablások és a „táska letépéses” bőnügyek
határozták meg. Ezen bőncselekményeket változó helyszíneken és sokféle elkövetési
magatartással valósították meg az „egyszerő” fenyegetéstıl az erıszakig, köztük a földre
rántott fekvı sértett ütlegelésével és rugdosásával, aki bordatörést szenvedett. Ezek között egy
esetben lehetett kimutatni klasszikus értelemben vett sorozat elkövetést, ami a Honvéd és
Alkotmány utcai nyakláncletépések voltak. A szóban forgó bőncselekmények nagy részét
sikerült felderítenünk. Az ilyen típusú bőncselekmények megelızése nagy nehézségekbe
ütközik, mivel egyetlen esetben lehetett csak sorozat elkövetést kimutatni. Túlnyomó
többségben „alkalmi” elkövetıkrıl beszélhetünk, akik elıre be nem határolható helyszíneken
követték el cselekményeiket. A rablások terén nagyságrendileg 80%-os a felderítési mutatónk.
2012. utolsó negyedévét már nem a rablások, hanem a betörések határozták meg. Betörési
területen több sorozat elkövetés figyelhetı meg lakások, családi házak sérelmére. Az
elkövetési módszerek szerint beszélhetünk hengerzár töréssel, zárfésővel, eszközzel és eszköz
nélküli befeszítéssel elkövetett sorozatokról. A betörések terén 2011-hez képest
megállapítható azon változás, hogy 2012-ben töredékére esett vissza a bolt és
kocsmabetörések száma, ami a korábbi évekhez viszonyítva most van az átlagos szinten.
Több évre visszamenıleg pedig kijelenthetı, hogy 2012-ben a sokéves átlag alatt maradtak a
tanyabetörések, pedig a betöréses lopások körében ebbıl történt a legtöbb korábban.
A 2012. évben felnıtt korú személy eltőnése miatt 77, kiskorú miatt 447 esetben, bíróság által
elrendelt elfogatóparancs miatt 105, és személykörözés miatt 31 esetben rendeltünk el

közigazgatási eljárást. Ezen ügyek számának mérséklésében a rendırségnek nem sok eszköz
áll a rendelkezésére.
Kábítószer-helyzet
2012-ben 53 esetben rendeltünk el büntetıeljárást kábítószerrel kapcsolatos bőncselekmények
gyanúja miatt. A jelenleg hatályos büntetı törvénykönyvben 7 szakasz szabályozza e témát.
Ezen eljárások során összesen nagyságrendileg 1,5 kg új pszichoaktív anyagot, 200 gramm
marihuánát és egyéb más, a fenti bőncselekménybe tartozó kábítószer gyanús anyagot
foglaltunk le.
A fentieken kívül a lefoglalások másik jelentıs hányadát alkalmanként 1-2 gramm
mennyiségő kábítószerek, vagy pszichotróp anyagok tették ki.
2012-ben a kábítószerrel kapcsolatos bőncselekmények alakulása, szokásai, formái
megváltoztak. Az addig inkább forgalomban lévı ún. hagyományos, vagy klasszikus
kábítószerek (kokain, heroin, speed, ectasy, marihuána, amfetamin) visszaszorultak és
helyüket különféle kémiai módszerrel elıállított új vegyületek vették át (KATI, 4FA,4-MEC,
stb.)
2012. áprilisától kormányrendelet határozza meg az új pszichoaktív anyagok listáját (ún. C
lista) melyet a Btk. 283/B. § szabályoz. Ezen szerek fogyasztása és tartása nem minısül
bőncselekménynek, csak az országba behozatala, kivitele, elıállítása és kereskedése.
Az eddigi adatok szerint Szekszárd város területén a C listás anyagok terjedtek el a
legnagyobb mértékben, és azok is elsısorban a fiatalok körében elsısorban az anyagok
alacsony ára miatt.
Az új szerek „piacra” kerülése gyakori, mivel a tiltó listán szereplı vegyületek módosításával
olyan új anyagokat állítanak elı – elkerülve ezzel az új pszichoaktív minısítést - melyek
teljesen legálisan terjeszthetık és fogyaszthatók.
Emiatt többször az is elıfordult, hogy a szakértıi vizsgálatra küldött bódító hatású anyagokat
vissza kell szolgáltatnunk a lefoglalást szenvedı félnek, ezek elsısorban olyan zöld
növényhez hasonló anyagok, anyagmaradványok, melyek a marihuána nevő kábítószerhez
hasonlítanak és a köznyelv ún. „zen” néven ismeri.
Szekszárd város területén a kábítószerek fogyasztása nem köthetı csak szórakozóhelyekhez,
használatuk inkább baráti körben, nem nyilvános helyeken jellemzı.
A Vizsgálati Osztály tevékenysége
A Vizsgálati Osztályon 2007. január 01-jét követıen a csoportszisztéma kialakítása során
került létrehozásra a Kiemelt Ügyek Csoportja, a Gazdaságvédelmi Ügyek Csoportja, és az
Általános Ügyek Csoportja.
- Kiemelt Ügyek Csoportja
A Kiemelt Ügyek Csoportja sorozat jellegő ügyekkel (betöréses lopás, rablás),
kényszerintézkedéssel érintett ügyekkel, erıszakos jellegő bőncselekményekkel (rablás,
zsarolás, személyi szabadság megsértése, önbíráskodás stb.) a nemi erkölcs elleni

bőncselekményekkel és egyéb speciális szaktudást igénylı ügyekkel foglalkozik (foglalkozás
körében elkövetett veszélyeztetés, kiskorú veszélyeztetése, gondozás elmulasztása stb.).
A csoport által feldolgozott ügyek jelentıs befolyással bírnak az emberek szubjektív
biztonságérzetére, 2012. évben is több nagyobb sorozat ügy került megküldésre a Szekszárdi
Városi Ügyészség részére vádemelési javaslattal, melyek kapcsán az elkövetık elfogását és az
ügy eredményes befejezését a lakosság fokozott figyelme kísérte. Ezek közül kiemelném a
2012. márciusában befejezett transzformátorlopás sorozat ügyet, ahol a gyanúsítottak által
okozott összes lopási és rongálási kár közel 60. 000. 000 Ft volt, ezen ügy kapcsán már
született elsıfokú ítélet is. Természetesen ezen kívül számos nagy volumenő sorozat ügyet
lehetne kiemelni a csoport által vizsgált ügyek közül, azonban ezek nagy részében még nem
született ítélet.
A fentieken túl a csoport által vizsgált nemi erkölcs elleni bőncselekmények nyomozása is
komoly közérdeklıdésre tart számot. Az idei évben ezen bőncselekmények esetén nem csak
az ismert elkövetı ellen tett feljelentések kapcsán indult nyomozásokat folytatta le a csoport,
hanem volt példa arra is, hogy ismeretlen elkövetıt sikerült felderíteni. A cselekmény
elkövetıje Kecskeméten sikeresen elfogásra került, az ügy vádemelési javaslattal került
megküldésre az Ügyészség részére. Említésre méltónak tartom még a 2011-ben indult,
azonban az idei évben befejezett nagy horderejő „pedofil-ügyet” melyben szintén nemrég
született vádirat. A csoportban jelenleg is számos nemi erkölcs elleni bőnügy van
folyamatban, melyek közül kiemelném, hogy a csoport sikeres nyomozati tevékenysége
eredményeképpen kerítés bőntett minısített esetének elkövetése miatt elızetes letartóztatásba
került a bőncselekmény fiatalkorú elkövetıje.
2012-ben a csoport több alkalommal küldött el rablás bőncselekménnyel kapcsolatos
bőnügyet a Szekszárdi Városi Ügyészségnek bíróság elé állítási javaslattal.
- Gazdaságvédelmi Ügyek Csoportja
Munkájuk nagy részét a vagyon elleni bőncselekmények, így különösen a csalás, sikkasztás,
hitelsértés, készpénzt helyettesítı fizetési eszközzel való visszaélés vizsgálata teszi ki.
Emellett vizsgálnak nem speciálisan gazdasági ügyeket, gondolok itt a különbözı okirathamisításokra, melyek gyakran eszközcselekményként csatlakoznak egy-egy gazdasági
bőncselekményhez.
A korábbi évekkel ellentétben nagyobb hangsúlyt fektet a csoport a vagyonvisszaszerzésre és
az ezen ügyekben szükséges vagyonvizsgálatokra, így a bankszámlakivonatok, ingatlanok,
gépjármővekkel kapcsolatos adatok beszerzésére. A vagyonmegtérülés érdekében
házkutatások, lefoglalások, biztonsági intézkedések és körözések kiadásának végrehajtására
került sor, melyek eredményessége változó tendenciát mutatott, melynek oka az esetek nagy
részében a sértettek kései reagálása a bőnelkövetésre. Nem ritka, hogy a bőncselekmény
megvalósulástól a feljelentés megtételéig hónapok, néha évek telnek el.
Jellemzıek a kisebb értékre elkövetett lopás vétségek, amelyeket alapvetıen fiatalkorú, illetve
nehéz anyagi körülmények között élı személyek követnek el. Az eltulajdonított tárgyakat
továbbértékesítés céljából viszik el, azokat rövid idın belül továbbértékesítik, ezért
nehézségekbe ütközik az eltulajdonított tárgyak felkutatása, valamint lefoglalása. A
vagyonmegtérülésre fordított nagyobb figyelemnek köszönhetıen a csoport az elmúlt fél

évben rendelt el több esetben biztosítási intézkedést, tett elıterjesztést zár alá vételre, továbbá
folyamatosan vizsgálja ezen intézkedések végrehajtásának lehetıségét.
- Általános Ügyek Csoportja:
A csoport elsısorban az egyszerőbb megítéléső ügyek vizsgálatára specializálódott, kivételes
esetben sorozat jellegő vagyonelleni bőncselekményeket is vizsgáltak, és több esetben
intézkedtek azonnalos, elsıdleges intézkedéseknél is.
Az osztályon dolgozó kollégák folyamatosan vizsgálják annak lehetıségét, hogy a közvetítıi
eljárás feltételei fennállnak-e, amennyiben igen, azt az eljárás befejezését követıen
hatóságunk jelzi a Szekszárdi Városi Ügyészség felé.

III. Közbiztonsági tevékenység
A Közrendvédelmi Osztály magába foglalja az İr- és Járırszolgálati Alosztályt, a Körzeti
Megbízotti Alosztályt, a Fogdaıri Alosztályt, valamint a Bátaszéki Rendırırsöt. A
kapitányság üzemelteti a megye fogdáját, így a megye többi kapitányságának az átkísérését
(BV intézet, Bíróság, stb.) zömében mi hajtjuk végre.
2012-ben a közterületi jelenlétet sikerült folyamatosan biztosítanunk. A közterületi órák
számai kissé csökkenı tendenciát mutatnak.
Megállapítható, hogy a hasonló nagyságrendő közterületen töltött idı alatt a rendıri
intézkedések érvényre juttatásához többször kellett kényszerítı eszközöket alkalmazni.
A III. negyedévtıl elrendelt mozgóıri szolgálat biztosítása is igen nagy szervezési és egyéb
feladatokat okozott, azonban fogadtatása a lakosság körében pozitív.
A Szekszárdon szolgálatot teljesítı körzeti megbízottakkal a megyeszékhelyen elkövetett, a
körzeti megbízottak hatáskörébe utalt bőnügyek feldolgozását teljes mértékben sikerült
végrehajtani. Szekszárd városon kívül, a kapitányság illetékességi területén két KMB csoport
mőködik. Az Északi KBM Csoporthoz tartozik Tengelic, Kölesd, Kistormás, Medina,
Szedres, Harc, Sióagárd. A Délihez Decs, Sárpilis, Várdomb, Szálka, İcsény, Alsónána. Az
év során megrendezésre kerülı képviselıtestületi beszámolók során azt a visszajelzést kaptuk,
hogy mind a képviselıtestületek, mind az állampolgárok elégedettek a két csoport
tevékenységével. Az adott település körzeti megbízottja továbbra is tartja a kapcsolatot a
község hivatalával, vezetıivel, az ott élı állampolgárokkal. Tapasztalataink alapján a
szolgálatszervezés hatékonyabbá tette a kistelepüléseken lévı rendıri munkát, lényegesen
több a rendıri intézkedés, és nem utolsó sorban sokkal biztonságosabban tudják ezeket a
kollégák végrehajtani, mivel nem egyedül intézkednek.
A körzeti megbízottak feladatához tartozik az ügyfeldolgozó tevékenységen kívül még egyéb
általános feladat is, többek közt a vidéki elıvezetések, a tartózkodási hely megállapítások, a
különbözı megkeresések végrehajtása. Nem utolsó sorban nagyrészt ık készítik a rendészeti
szakközépiskolába jelentkezıkrıl a környezettanulmányokat, valamint vadászati
ellenırzéseket is végeznek.

A Bátaszéki Rendırırs tevékenysége
A Bátaszéki Rendırırs Tolna megyében az egyetlen alosztály jogállású, úgynevezett
közbiztonsági típusú rendırırs. A Szekszárdi Rendırkapitányság Közrendvédelmi
Osztályának alárendeltségében mőködik.
Az osztály valamennyi hivatásos állományú dolgozója bőnügyi ügyfeldolgozó munkát is
végez. A Bátaszéki Rendırırs sajátossága továbbá, hogy Báta települést kivéve a többi
terület nincs felosztva. A körzeti megbízottak azonos területen közösen végzik a
tevékenységüket. A szolgálatról elmondható, hogy a körzeti megbízotti és a járırszolgálat
sajátos ötvözetét adja. Járır jelleget erısíti, hogy nagyobb számban teljesítik az ügyelet által
meghatározott küldéseket, illetve rendıri jelleggel ellátott szolgálati gépkocsikkal dolgoztak.
Az ırs 2010. április 01-jén a kor követelményeinek maximálisan megfelelı, modern épületbe
költözött, hátránya azonban, hogy az objektum lakott területtıl kívül esik. E probléma
megoldásaként bevezetésre került a heti két alkalommal tartott fogadóóra, amelyet a bátaszéki
Polgármesteri Hivatalban hétfınként és szerdánként tartanak. Tapasztalataink alapján ezzel a
lehetıséggel a lakosság gyakran él.
Bőnügyi tevékenység:
Az ırs vonatkozásában 2012. december 31-ig 130 bőnügy iktatására került sor, 2011-ben
ennek száma 142 volt.
A 4 településen összesen 333 db bőncselekmény történt. Ebbe valamennyi ismertté vált
bőncselekmény beletartozik, köztük az is, amelyet nem a Bátaszéki Rendırırs dolgozott fel.
Jellegük zömmel vagyon elleni, de viszonylag magas számban nyomozunk zaklatásos
deliktumokat.
A 2012. évben 110 elıkészítı eljárást folytattak az ırsön. Jellegük: lakott területen belül,
kisebb értékre elkövetett lopások (kerékpár, mobiltelefon), úgynevezett mezei lopások (fa,
termény). Bolti lopások a területünkön nem jellemzıek, ennek oka feltehetıleg a nagyobb
üzletek hiánya. Az ügyek jellege döntıen kisebb értékre elkövetett vagyon elleni
bőncselekmény.
Jelentıs azon ügyek száma is, amelyekben célszerőségi okokból a Vizsgálati Osztály számára
végeztek nyomozati cselekményeket. A fenti adatokból megállapítható, hogy az általuk
feldolgozott bőnügyek száma csökken, befejezési módja, eredményessége nagyságrendileg
stagnáló tendenciát mutat.
Itt kell megemlíteni azt a kettıs elvárást, amely egyrészt a folyamatos és minél gyorsabb
bőnügyi ügyfeldolgozást és az állandó szolgálatot jelenti. Fı cél mindkét elvárásnak
megfelelni.
Közbiztonsági tevékenység:
Saját kezdeményezéső intézkedéseik száma az elızı évhez viszonyítva az alábbiak szerint
alakult. A szabálysértési feljelentések száma 139-rıl 94-re, a helyszíni bírságok száma 102-rıl
65-re csökkent, de a kiszabott összeg 524.000 Ft-ról 653.000 Ft-ra nıtt, melynek oka egy-egy
ügy bírságolási összegének emelkedése. Az elıállítások száma 106-ról 33-ra csökkent, ennek
oka, hogy a korábbi, notórius intézeti szökött személyek elköltöztek, vagy a 18. életévüket
betöltötték. A biztonsági intézkedések száma 48-ról 58-ra növekedett, az igazoltatások száma
2222-rıl 1960-ra csökkent.

A közlekedési helyzetet befolyásolta az M6-os autópálya átadása. Az 56-os fıútról a
tehergépkocsi forgalom szinte teljes egészében áttevıdött a sztrádára, de a személygépkocsi
forgalomban is érezhetı a csökkenés, ez szemmel látható a korábban igen erıs, nyugateurópai vendégmunkások által generált hétvégi forgalomban.
Az 55-ös számú út forgalmát az autópálya átadása nem érintette. Jellemzı a nagy számú
tehergépkocsi forgalom. Korábbi statisztikák alapján a kapitányság egyik leginkább
balesetveszélyesebb útszakaszának tekinthetı. A megelızés érdekében ezért fokozottabban
ellenırizzük ezen a területen a forgalmat.
Gyakori itt a Tolna Megyei Rendır-fıkapitányság területi szervei által végrehajtott
sebességellenırzés is.
Közbiztonsági javítása érdekében igen gyakran veszünk részt jellemzıen országosan elrendelt
akciókban.
A Tolnai Rendırırs tevékenysége
A Tolnai Rendırırs 2012-ben két alosztállyal, a Bőnügyi Alosztállyal, és a Közbiztonsági
Alosztállyal mőködött.
A Bőnügyi Alosztály tevékenységéhez a bőnügyi megkereséseken kívül az illetékességi
területen ismeretlen tettesek által elkövetett bőncselekmények, a tulajdon elleni
szabálysértések feldolgozása, felderítése, nyomozása, valamint október hónap eleje óta
közigazgatási eljárásban az eltőnési ügyek feldolgozása tartozik.

Ismeretlen tetteses
bőncselekmények:
Tulajdon elleni szabs-ok:

2011.12. 31-ig
504 db
134 db

2012. 12. 31-ig
453 db
141 db

A fenti számadatok alapján az ismeretlen tettesek által elkövetett bőncselekmények száma
területi megoszlás szerint:

Tolna
Mözs
Fadd
Dombori
Fácánkert
Bogyiszló
Összesen:

2011.12. 31-ig
261
45
132
18
7
41
504 db

2012. 12. 31-ig
261
38
109
10
8
27
453 db

A 2012. december 31-ig iktatott és az ırsön feldolgozott bőncselekmények száma 453 volt,
ebbıl felderítettek és a Vizsgálati Osztálynak megküldtek 149-et, (33%), felfüggesztésre
került - mivel a tettes ismeretlen maradt - 179, megszüntetésre került 56, 13 feljelentés
esetében került sor annak elutasítására, 18 áttétel, 38 folyamatos ügy volt. (eredményességi
mutató: 52% ) A bőnügyek feldolgozása nemcsak a Bőnügyi Alosztály feladata, hanem a
körzeti megbízottak is elvégezték az illetékességi területén elkövetett és a rájuk kiosztott
ügyek nyomozását.

Az ırsön 2011.december 31. napjáig 134, míg tárgyév december 31. napjáig 141
szabálysértési eljárást folytattak le.
2012. október hó elejétıl a Bőnügyi Alosztály jár el a három faddi nevelıotthonban
elhelyezett állami gondozott gyermekkorú és fiatalkorú személyek „eltőnési” ügyeinek
feldolgozásában.
2012.december 31. napig 77 ügy indítására került sor, melyek természetükbıl fakadóan nem a
klasszikus értelemben vett eltőnések, hiszen a neveltek többnyire csak átmenetileg vonják ki
magukat az állami nevelés hatálya alól, azonban minden esetben szükséges a személykörözés
elrendelése és egyéb az „eltőnt” felkutatását célzó eljárási cselekmények végrehajtása.
A Közbiztonsági Alosztály az URH szolgálat ellátásán túl a lakosság szubjektív
biztonságérzetét leginkább javító intézkedési terv alapján folyamatos fokozott ellenırzéseket
hajt végre. Ezen felül az İrs állománya migrációs ellenırzésekben, fokozott közlekedési
akciókban és egyéb központilag elrendelt fokozott ellenırzésekben vett részt.

IV. Közlekedésrendészeti tevékenység
Az elızı évhez viszonyítva 2012. tekintetében megállapítható, hogy a sérüléses balesetek
vonatkozásában 15 %-os emelkedés mutatkozik. A halálos kimenetelő balesetek 60%-al 5-rıl
2-re csökkentek, míg a súlyos sérüléses balesetek 29-rıl 40-re, továbbá a könnyő sérüléses
balesetek csekélyebb mértékben ugyan, de 58-ról 64-re emelkedtek. A sérülés nélküli
balesetek vonatkozásában is emelkedı baleseti szám jelent meg, így elızı évhez képest 248ról 313-ra, mintegy 28 %-os emelkedés mutatkozott.
A balesetet elıidézı okok vizsgálatánál elsıdleges szabályszegésként az elsıbbségi jog
figyelmen kívül hagyása, valamint a figyelmetlenség áll a háttérben. A legtöbb balesetet a
személygépkocsi vezetık okozták, de az egy nyomon haladó jármővezetık is vezetı szerepet
töltenek be e vonatkozásban. Az értékelı tevékenység alapján megállapítható, hogy a
balesetek túlnyomó részben 07 óra és 18 óra között idıintervallumban következnek be.
2012 évi prioritásoknak megfelelıen kiemelt figyelmet fordítottunk a balesethelyszínelı
tevékenység mellett a forgalom ellenırzı tevékenység végrehajtására. A foganatosított
intézkedések során 316 estben 2.745.000,- Ft értékben szabtunk ki helyszíni bírságot, illetve
821 esetben éltünk szabálysértési feljelentéssel. Igazoltatásra 1588 esetben került sor.
A Közlekedésrendészeti Osztály 2012. évben az ügyek döntı többségben az eljárást közúti
jármő ittas vezetése és közúti baleset gondatlan okozás bőncselekmény elkövetése miatt
folytatta le. Jelentısen kisebb számban, de vizsgálatot folytattunk segítségnyújtás
elmulasztása, cserbenhagyás, közúti veszélyeztetés, közlekedés biztonsága elleni
bőncselekmény elkövetése miatt is. Nyomozás elrendelésére 2011-ben 131 esetben, míg
2012-ben 114 esetben került sor, mely 12,2%-os csökkenést mutat.
2012-ben 114 ügyben végeztünk vizsgálati munkát, 32 esetben vádemelési javaslattal, illetve
50 esetben bíróság elé állítási javaslattal küldtük meg a befejezett eljárásokat, ami annyit
jelent, hogy a beérkezett ügyek 74%-a eredményesen került lezárásra. A fennmaradó
százalékot a feljelentések elutasítása, a nyomozások megszőntetése és áttétele teszi ki.
Az ügyek feldolgozásakor különös figyelmet fordítunk arra, hogy a törvényi feltételek
fennállása esetén minden esetben bíróság elé állítás intézményének alkalmazására sor

kerüljön. 2012. évben a lezárt ügyek vonatkozásában 43%-ban éltünk a bíróság elé állítással,
mely az elızı évhez képest jelentıs emelkedést mutat. A befejezett bőnügyeket tekintve az
állapítható meg, hogy 30 napon belül az ügyek 55%-ban, illetve 60 napon belül 88 %-ban
befejezésre kerültek.
Közigazgatási eljárások vonatkozásában 2012. évben az ügyek döntı többségében az eljárás
megindítására a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt került sor. Csekélyebb
mértékben ugyan, de mégis jelentıs számban eljárást folytattunk le nem gépi meghajtású ittas
jármővezetıvel szemben.

V. Igazgatásrendészeti tevékenység
Szabálysértési tevékenység
Az Igazgatásrendészeti Osztály a Rendırség hatáskörébe utalt szabálysértések tekintetében
folytat eljárást. Részükre a 2012-es év legnagyobb kihívása a szabálysértési jogszabályok
teljes körő változása volt.
Összességében elmondható, hogy a szabálysértési feljelentések száma – és így az iktatott
ügyek száma is – csökkenést mutat. Ennek oka a jogszabályi változásokban keresendı, hiszen
a törvény felhatalmazása alapján a rendırség minden szabálysértés esetén élhet a helyszíni
bírságolás lehetıségével.
A feljelentettek számát tekintve 1562 fıvel szemben indítottunk szabálysértési eljárást,
közülük 1456 fı ellen közlekedési szabálysértés, 106 fı ellen közrend, közbiztonság elleni
szabálysértés miatt. A közlekedési szabálysértések tekintetében 315 fı ellen kiemelt
közlekedési szabálysértés (engedély nélküli vezetés, elsıbbség és elızés szabályainak
megsértése, közúti közlekedés rendjének megzavarása tényállások), 1141 fı ellen kisebb
súlyú, nem kiemelt szabálysértés miatt jártunk el. A közrend, közbiztonság elleni
szabálysértések tekintetében 106 fıvel szemben kezdeményeztünk eljárást, jellemzıen
„közbiztonságra különösen veszélyes eszközzel kapcsolatos” szabálysértés és
„személyazonosság igazolásával kapcsolatos” szabálysértés miatt.
2012-ben 248 fıt figyelmeztetésben részesítettünk. A „figyelmeztetés” intézkedést többnyire
fiatal korú eljárás alá vont személyekkel szemben, illetve személyi körülményekre tekintettel,
különös méltánylást igénylı esetekben alkalmazzuk, továbbá jogorvoslati kérelem nyomán, a
szankció enyhítése érdekében.
Jármővezetéstıl eltiltást jellemzıen közlekedési balesetet okozó, illetve az elsıbbség, elızés
szabályait megsértı jármővezetıkkel szemben alkalmazunk. Újdonság a Szabálysértési
törvényben, hogy két, bármilyen közlekedési szabálysértés után a hat hónapon belül elkövetett
harmadik esetben kötelezıen jármővezetéstıl eltiltás intézkedést is alkalmaznia kell a
hatóságnak. Ilyen esetre egy alkalommal került sor.
Legáltalánosabb szankció a pénzbírság, melynek összegét a jogalkotó nem az egyes
szabálysértésekhez mérten állapította meg, hanem meghatározta annak generális maximumát.
Így bármely, szabálysértési elzárással nem sújtható szabálysértés esetén 150.000,- Ft,
halmazati elkövetés esetében 225.000,- Ft pénzbírsággal sújtható az eljárás alá vont személy.

Egyes tényállásokhoz azonban a kormányrendelet kötelezı mértékő pénzbírságot rendel
kiszabni. A bírságösszegek így jelentısen emelkedtek, az egy fıre jutó bírságátlag 28.758,Ft/fı volt. 2012. december 31-ig jogerısen 23.955.000,- Ft bírság került kiszabásra, míg 2011.
évben 30.498.000,- Ft. Ugyanakkor a szabálysértési eljárások száma majd harmadával
csökkent, azonban ezt a csökkenést a kiszabott bírság összege nem követte. Az emelkedı
bírságtételekkel szemben a befizetési hajlandóság egyenes arányban csökkent.
A végrehajtási eljárás egyszerősödésével – mivel az adók módjára történı behajtás, illetve a
szabálysértési hatóság megkeresése alapján vállalható közérdekő munkára átváltoztatás
lehetısége kiesett – jelentıs számú, meg nem fizetett pénzbírságot tartalmazó határozatot
terjesztünk fel a bíróságra elzárásra átváltoztatás céljából.
Engedélyügyi tevékenység
Az engedélyezési eljárások számszerősített adatait az alábbi táblázatok tartalmazzák:

Fegyvervásárlás

Hatósági
megújítás
250 db
25 db
(873.000,- Ft)
(62.500,- Ft)
Összesen: 1.936.500,- Ft
Mőködési engedélyek
magánnyomozó
szv.ır
1
5
(23.000,- Ft)
(115.000,- Ft)
Összesen: 1.552.500,- Ft

Eü. alkalmasság
bejegyzése
309 db
(927.000,- Ft)

magánny.
1
(6.900,- Ft)

Gáz- és riasztófegyver
viselésének engedélyezése
37 db
(74.000,- Ft)

Igazolványok
szv.ır
201
(1.386.900,- Ft)

bizt. tech.
3
(20.700,- Ft)

Mindösszesen: 3.489.000,- Ft
Pirotechnikai termék felhasználása iránti bejelentés 14 alkalommal történt, a kérelmek
mindegyike megfelelt a hatályos szabályzókban elıírtaknak, így ezen bejelentéseket
tudomásul vettük, melyekrıl a Közrendvédelmi Osztályt és az ügyeletet minden esetben
tájékozattuk.

VI. Bőn- és baleset-megelızési tevékenység, kommunikáció, együttmőködés
Bőnmegelızési tevékenység
A Szekszárdi Rendırkapitányságon a bőnmegelızéssel kapcsolatos feladatok ellátását 2012ben 1 fı hivatásos állományú tiszt végezte, aki ezen túl elemzı-értékelı tevékenységet is
ellátott. Feladatai közé tartozott a Kistérségi Egyezetı Fórum „mőködtetése”, a konzultációs
fórumok megszervezése, lebonyolítása, az azokkal kapcsolatos jelentési kötelezettségek
teljesítése, kapcsolattartás az illetékességi területen mőködı iskolákkal, önkormányzatokkal
valamint a gyermekvédelmi ellátó rendszerben tevékenykedı szervezetekkel és hatóságokkal.
Továbbá, mint áldozatvédelmi referens, a Tolna Megyei Kormányhivatal Igazságügyi
Szolgálatával napi kapcsolatban állt, az „Iskola Rendıre” program koordinátora, a
Kábítószerügyi Egyeztetı fórumnak delegált tagja volt.

A 2012-es évben ismét kiemelt feladatként jelentkezett az „Iskola rendıre” program, valamint
a „Szuperbringa” program végrehajtása. A bőnmegelızési elıadó, mint az „Iskola rendıre”
program koordinátora, a Szekszárdi Rendırkapitányság illetékességi területén található
általános iskolákkal a 2011/2012-es tanévben is folyamatosan tartotta a kapcsolatot. Az
elıadásokat részben egyedül, részben pedig az iskola rendırével közösen hajtották végre,
valamint a közlekedési osztály elıadója is részt vett egészségnapokon a programok
lebonyolításában. A „Szuperbringa” program végrehajtása során szekszárdi, tolnai valamint
kistelepülési általános iskolában ellenırizték a tanulók kerékpárjait a városi balesetmegelızési bizottság titkárával együtt. A 2012-es évben elmondható, hogy mivel az általános
iskoláktól nagyon sok felkérés érkezett - elıadás, közlekedési vetélkedık tartására – az elıadó
nem tudott mindennek eleget tenni.
2011. tavaszán a Szekszárdi Rendırkapitányság is részt vett az „Epszilon Friday” elnevezéső
programsorozat létrehozásában, megszervezésében valamint lebonyolításában. A
programsorozat a 2012-es évben is folytatódott, a résztvevık száma jelentıs mértékben nıtt.
Májustól szeptemberig tart a „Nyaraló kártya” program, amit a 2012. évben a kapitányság
illetékességi területén lévı valamennyi településen igénybe lehet venni.
A 2012. év nyarán a megnyitott élményfürdı a bőnmegelızés terén is új feladatokat rótt a
kapitányságra. Elindítottuk a „Strandİrség” elnevezéső programot, valamint egy kiadványt is
szerkesztettünk a strandolók tájékoztatása érdekében. A 2012-es évben a kapitányság
hatékonyan együtt mőködött a SzılıSzem Mozgalommal.

Baleset-megelızési tevékenység
A baleset-megelızési bizottság a munkáját az elıre meghatározottak szerint a korábbi évek
tapasztalatainak felhasználásával hajtotta végre. Tevékenysége során a közlekedésre nevelés
program keretein belül ismeretfejlesztı órák, illetve „kerékpáros ifjúsági kupa” megtartására
került sor az iskolákban. A Tolna Megyei Rendır-fıkapitányság szervezésében
megrendezésre kerülı „Közlekedik a Család” elnevezéső országos rendezvénysorozat
lebonyolításában is részt vettünk. Az ittas vezetés és az ittas balesetek visszaszorítása
érdekében a Szüreti fesztiválon felvilágosító, megelızı rendezvényt tartottunk.
2012 ıszén az iskolakezdéssel kapcsolatos feladatainkat társosztályokkal közösen hajtottuk
végre, az iskolák környékén a megnövekedett forgalomban a balesetmentes közlekedést
segítettük elı a fokozott rendıri jelenléttel.
A biztonságos közlekedésre történı figyelemfelhívás érdekében a médiával folyamatosan
tartottuk a kapcsolatot. A helyi rádióban az autósiskolák képviselıi jelentkeztek idıszakosan,
és tájékoztatták a hallgatókat, míg az írott sajtóban a Városi Baleset-megelızési Bizottság
ügyvezetı elnöke valamint sajtóreferensünk gondoskodott a közlekedésben résztvevık
információval történı ellátásáról.
Kommunikáció
A kapitányság igyekszik folyamatosan tájékoztatni a médiát a lakosságot érdeklı
bőncselekményekrıl. Minden esetben közétesszük a besurranások során az elkövetık által
elıadott legendákat, és felhívjuk az idısek figyelmét a nagyobb odafigyelésre.

Hetente megjelenünk a Teol internetes oldalon, valamint a Tolnai Népújságban. Az elmúlt
évben több alkalommal volt lehetıségünk az MR1 Kossuth rádióban interjút adni, valamint az
országos mősorszolgáltató csatornákban megjelenni.

Együttmőködés
A kapitányság eredményeinek elérésében nagy szerepet játszott az osztályok közötti kitőnı
együttmőködés, ez a példaértékő kapcsolat elısegíti a hatékony ügyfeldolgozást. Az egyes
szakterületek vezetıinek építı jellegő észrevételei hozzásegítik a társosztályokat a
gördülékenyebb munkavégzéshez.
A megyei szakirányítók és kapitányságunk osztályai közötti is jó a kapcsolat, a feleket a
segítı szándék vezérli.
Más kapitányságokkal, önkormányzatokkal, katasztrófavédelemmel, polgárırséggel, valamint
a városi ügyészséggel kifejezetten jó a Szekszárdi Rendırkapitányság kapcsolata. A jövıben
is e szoros szakmai kapcsolat a záloga az eredményes munkavégzésének.

VII. Összegzés, feladatok
Összességében megállapítható, hogy a kapitányság az elızı években elért eredményeket idén
is megırizte. Az elvárásoknak megfelelıen, magas színvonalon, szakszerően, jogszerően és
eredményesen végezünk munkánkat, azonban azonos feltételek és körülmények között a
jövıben eredményességünk várhatóan nem fokozható. Minden szakterület jól teljesített a
lehetıségeihez mérten, de a technikai eszközök amortizációs cseréje, valamint a kor
követelményeinek megfelelı fejlesztések elmaradása esetén óhatatlan a szakmai színvonal
visszaesése.
Annak ellenére, hogy az állomány fiatal az intézkedések, ügyfeldolgozások megfelelı
színvonalúak, törvényesek, szakszerőek, de folyamatos kontrollt és további képzést igényel. A
parancsnoki állomány folyamatosan együtt dolgozik, együtt „él” az állománnyal, segíti,
koordinálja és irányítja a beosztottakat.
A kapitányság gazdálkodásában nagy segítséget jelentett a Szekszárdi Önkormányzat
1.000.000.- Ft-os adománya, melyet a város kiemelt rendezvényeinek biztosítása, a
közterületek rendjének fenntartása során keletkezı túlórák kifizetésére fordítottunk.
Várható feladatok a következı idıszakra:
-

-

az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének javítása
a rendırszakmai munka minıségének megtartása, esetleg emelése
a kiemelt bőncselekmények felderítése, az ahhoz szükséges humán hírszerzés
fokozása
a bőnmegelızési tevékenységünk, valamint az áldozattá válás, áldozatsegítés komlex
megközelítéső minta modell - TÁMOP-5.6.1 C-11/2-2011-0009 - projekt magas szintő
végrehajtása
a közterületek rendjének fenntartása, a rendıri jelenlét biztosítása, kultúrált és
differenciált intézkedések

-

közlekedési területen az ittasan okozott balesetek számának csökkentése, az elért
eredmények megtartása

A fenti feladatokat még hatékonyabb együttmőködéssel, - így különösen az
önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, az itt élı emberekkel karöltve – kívánjuk elérni.

Szekszárd, 2013. március 18.

Dr. Pilisi Gábor r. alezredes
kapitányságvezetı

