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A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény kimondja, hogy a települési
önkormányzatoknak a helyi közszolgáltatások körében kiemelt feladata a közbiztonság
helyi feladatairól való gondoskodás.
A fenti feladat teljesítését a képviselő-testület a rendőrkapitány évenkénti
beszámolójából ismerheti meg, melyre a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV.
törvény kötelezi. E szerint a rendőrkapitány évente beszámol a rendőrkapitányság
illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a
település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
és az azzal kapcsolatos feladatokról.
Amennyiben a beszámolót a rendőrkapitányság működési területén lévő települési
önkormányzatok többsége nem fogadja el, három hónapon belül újabb beszámolót kell
tartani. Ismételt elutasítás esetén az önkormányzatok többsége a megyei
rendőrfőkapitányhoz fordulhatnak átfogó vizsgálat tartása érdekében.
E feladatot szem előtt tartva, a képviselő-testület munkatervében minden évben
beütemezi a dombóvári Rendőrkapitányság tevékenységéről szóló beszámoló
megtárgyalását.
A testület felkérésének a mellékelt beszámolóval teszek eleget.
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I. Bűnügyi helyzet
I., A vezetés-irányítás
Tárgyévben a Bűnügyi Osztály struktúrájában változás nem történt, az osztály ugyanúgy
három alosztályra tagozódik, így Nyomozó, Vizsgálati valamint Helyszínelő- és Technikai
Alosztályokra. A vezetők személyét tekintve változás nem történt.
A Bűnügyi Osztály viszonylatában 2011 évet humánerőforrás tekintetében az „építkezés”
jelzővel illetném. A tavalyi évben történt rendkívül nagy számú elvándorlás az év elején
további nélkülözésnek tette ki a legyengült osztályt, azonban az év során az újonnan érkező
kollégák segítségével a lábadozás időszakát befejezettnek tekinthetjük. Az évfordulót majd az
azt követő fél évet 3fő nyomozó vitte végig, a vizsgálati alosztály ugyan teljes létszámmal, de
zömében teljesen kezdő kollégákkal végezte a napi feladatokat. Minden nehézség ellenére az
osztály a második félévre „összeállt”. Mindez azonban a befejezett nyomozások alakulását
illetően nem mutatkozott meg, a minőséget és az időszerséget tekintve azonban van még
fejlődnivaló.
II. Bűnügyi helyzetünk
A Kapitányság illetékességi területén a tavalyi évben az ENYÜBS adatokat figyelembe véve
a regisztrált (ismertté vált) bűncselekmények száma enyhe mértékben 5,5 %-al ( 1523-ról
1443-ra) csökkent. Az elmúlt öt év viszonylatában ez a szám 2008-hoz képest 15%-os
csökkenést, a többi évhez képest emelkedést mutat. (2007-hez viszonyítva 30%-os, 2006-hoz
36%-os, 2005-höz képest 19%-os emelkedést).
Az érkezett feljelentések száma (iktatott ügyek száma) 1361-ről 1290-re csökkent, ebből
kifolyólag a nyomozás elrendelések száma is csökkent 1136-ról 1094-re. Meg kell jegyezni,
hogy 2011 évtől a tulajdon elleni szabálysértések iktatása másként kerül végrehajtásra, így az
már nem növeli az iktatott ügyek számát, ami nagyságrendileg megfelel a tapasztalt
csökkenésnek, ergo az érkezett feljelentések száma nem csökkent.
Tárgyévben enyhe mértékben csökkent – valójában mérsékelten emelkedett a tulajdon elleni
szabálysértések iktatásának változása miatt - a kiosztott ügyek száma. 2011-ben 1135 ügyet
osztottunk ki, mely 2010-ben 1176, 2009-ben 1112, 2008-ban 972, 2007-ben 1048, 2006-ban
935, 2005-ben 713 volt.
Ezzel arányosan a befejezett ügyek száma is nőtt. 2011-ben 1126 db ügyet fejeztünk be, míg
2010-ben 1133, 2009-ben 1060, 2008-ban 863, 2007-ben 809 volt.
Tárgyidőszakban az ügyek 31%-át fejeztük be vádemelési javaslattal a 2010 évi 25%-kal
szemben.
Hasonlóan a tavalyi évhez az ügyek 21%-át fejeztük be annak okán, hogy az elkövető kilétét
az eljárás során nem sikerült megállapítani. Ez a mutató 2009-ben 29%, 2008-ban 32%,
2007-ben 30% volt.
Az ügyforgalmi statisztikát tekintve a befejezett nyomozásokból a korábbi 452-ről 492-re nőtt
az eredményesen, míg 309-ről 320-ra módosult az ismeretlen elkövetővel szemben
felfüggesztett nyomozások száma.
A befejezett ügyek számát és azok időszerűségét az alábbi táblázat szemlélteti:
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A folyamatos ügyek száma a fentieknek megfelelően ismét éves szinten átlagosan 8%-al nőtt.
Az év első negyed évében a Helyszínelő és Technikai Alosztály állományának bevonásával
ideiglenesen normalizáltuk a folyamatos nyomozások számát, azonban az átcsoportosítás a
továbbiakban nem volt fenntartható.
Az ügyforgalmi statisztika alapján az ügyeredményesség a 2010-es 67%-ról 68,3%-ra javult.
A feljelentés elutasítások száma a korábbi 162-ről 144-re csökkent, azonban a Te
szabálysértések iktatásának változása miatt valójában az elutasítások száma nőtt. A
folyamatos ügyek száma a 60 napon túli ügyek számával együtt ismét nőtt. Az ENYÜBS
statisztika alapján a nyomozás eredményességi mutató 57,8%-ról 52,9%-ra romlott. A bíróság
elé állítások száma stagnál, a „pótnyomozások” száma enyhe mértékben csökkent.
A regisztrált bűnelkövetők száma 513-ról 560-ra módosult.
Az adatokból megállapítható, hogy 2011 évben hasonlóan az elmúlt évhez az ismertté vált
összes bűncselekmény 64%-át Dombóvár területén míg a fennmaradó 36 %-át illetékességi
területünkhöz tartozó 16 településen követték el. A településeken elkövetett bűncselekmények
elmúlt 5 éves alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:
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A bűncselekmény-kategóriákat tekintve számottevő változás nem tapasztalható, hasonlóan az
elmúlt évekhez az elkövetett bűncselekmények kb. 60 %-a vagyon elleni bűncselekmény
volt. A bűncselekmény kategóriákat tekintve tárgyévben a vagyon elleni bűncselekmények
száma 791 volt, ami a tavalyi évhez képest kb. 10%-al csökkent. (2009-hez képest +12%-al,
2008-hoz képest -8,8%-al, 2007-hez képest +40%-al, 2006-hoz képest +21%-al, 2005-höz
képest +3,3%-al) A vagyon elleni bűncselekmények belül viszont jelentős mértékben
elszaporodott a betöréses lopások száma. ( A korábbi 69-ről 170-re emelkedett.) A vizsgálat
időszakban a betörésés lopások száma az Rzs Neo (univezális ügylista modul) adatai alapján
az előző év hasonló időszakához képest jelentősen emelkedett. Tárgyidőszakban elkövetett
bűncselekmények miatt összesen 133 nyomozást indítottunk. A betöréses lopások kapcsán
2011 januárjában hosszas nyomozást követően sikerült egy három főből álló elkövetői
csoportot felderítenünk és eljárás alá vonnunk. A csoport összesen 8 rendbeli betöréses
lopással vált megalapozottan gyanúsíthatóvá, cselekményeiket szervezetten követték el,
jellemzően laptopokat, digitális fényképezőgépeket, órákat valamint arany és ezüst ékszereket
tulajdonítottak el.
Az idei évben a rablások száma korábbi 6-ról 9-re „romlott”, valójában javult.
Tárgyidőszakban összesen 9 esetben érkezett bejelentés rablás elkövetéséről, ebből 4 esetben
az eljárás ismeretlen elkövetővel szemben indult. 1 esetben az elkövető személyét nem
sikerült felderíteni. Az ügyek jelentős részében megállapítást nyert, hogy a sértettek sérelmére
nem követettek el, illetőleg nem rablást követtek el. Megjegyzendő, hogy az év során több
esetben megállapítást nyert, hogy a „sértettek” félrevezették hatóságunkat és kitalált –
sérelmükre elkövetett bűncselekménnyel – kísérleték meg elvesztett vagyonukat avagy
elszámolatlan idejüket legalizálni. Ezen esetekben ellenük büntetőfeljelentéssel éltünk.
Tárgyidőszakban 5 ügyben indult nyomozás zsarolás bűntett elkövetése miatt, az elkövetett
bűncselekmények zömében az elkövető személye már a feljelentés megtételekor is ismert
volt. A befejezett ügyekben összesen 4 fő került bűnügyi őrizetbe, melyek közül 1 fő rövid
időn belül bűnismétlés folytán - előzetes letartóztatásának elrendeléséig - 3 alkalommal is.
A zsarolások vonatkozásában ismételten találkoztunk olyan történeti tényállással, amikor az
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elkövető nálánál fiatalabb sértettektől jellemzően mobiltelefont, készpénzt "zsarolt ki".
A vizsgált időszakban gépkocsi eltulajdonításáról bejelentés nem érkezett, 6 esetben
rendeltünk el nyomozást gépkocsifeltörés miatt.
Uzsorabűncselekmény elkövetése miatt 1 esetben rendeltünk el nyomozást, mely gyanúsított
előzetes letartóztatása mellett van folyamatban. 1 esetben a fenti tárgyban érkezett feljelentést
elutasítottuk, 1 ügyben jogosulatlan pénzügyi tevékenység bűntett miatt folytatjuk az eljárást.
III. A bűnüldöző munka

A nyomozás eredményességét, a felderítő munka minőségét és mértékét befolyásoló okok
között elsőként – és mint azt a korábbi évek beszámolójában is megfogalmaztam – a
létszámhelyzet kell megemlítenem. E tekintetben azonban meg kell jegyezni, hogy elsősorban
a közterületen szolgálatot teljesítők kollégák hiánya vezetett a bűncselekmények
elszaporodásához, másrészt többletterhet eredményezett osztályunkra. Mindez mellett az év
első negyedévében elkövetett erőszakos vagyon elleni bűncselekmények és elkövetett
emberölés súlyos következményekkel járt: a lakosság szubjektív biztonságérzete érezhetően
megfogyatkozott. Ennek okán összesen három alkalommal kértünk megerősítő erőket a
Készenléti Rendőrség bevonásával, melynek érezhető hatása volt mind a lakosság szubjektív
biztonságérzete, mind az ismertté vált bűncselekmények száma tekintetében.
Második okként említeném az illetékességi területünk földrajzi elhelyezkedését, a térségben
betöltött szerepét és ekként az illetékességi területen túlnyúló viszonyokat, melyeket több
ízben kifejtettem.

Mindezek ellenére úgy gondolom, hogy a bűnügyi munkát végző állomány az idei évben sokszor erőn felül - elvégezte a rá háruló feladatokat.
Bűnüldözési stratégiánk szerves részét képezi a bűnügyi őrizet ill. előzetes letartóztatás
intézménye, melyek közbiztonságra gyakorolt közvetlen hatása érezhető s a nyomozástaktikai
eszközök sorában is előkelő helyen áll. 2011-ben összesen 23 személyt vettünk őrizetbe,
ebből 1 kivételével előterjesztést tettünk gyanúsítottak előzetes letartóztatásra, melynek
eredményeként 7 fő került előzetes letartóztatásba. ( Megjegyzendő, hogy 2010-ben 35 fő
őrizetesből összesen 19 fő került előzetes letartóztatásba. 2009-ben 43 fővel szemben
folytattunk eljárást előzetes letartóztatásuk mellett. )
Az eredményesség javítása végett a munkaszervezés során 2010-ben a nyomozó alosztály
vonatkozásában egy fő közalkalmazottal bővítettük a létszámot, így jelentős adminisztratív
terhet vettünk le a nyomozók válláról, így a tényleges érdemi munkára érezhetően több időt
tudunk fordítani. Ugyanígy jártunk el 2011.-ben a Vizsgálati Alosztály vonatkozásában, ahol
szintúgy 1 fő közalkalmazott kerül foglalkoztatásra a félévtől kezdődően.

8

III., Bűnügyi Technikai munka
A kimutatások alapján 566 helyszíni intézkedést igénylő eset volt regisztrálható.
A helyszínek közel 80-82%-ban sikerült nyomrögzítést eszközölnünk, mely során az
eredetben történő nyomrögzítésre törekedtünk. A rögzített nyomok alkalmassága
vonatkozásában nem áll rendelkezésre statisztikai adat.
A 2011. évben 15 esetben indítottunk eljárást rendkívüli haláleset ügyében, 9 esetben
öngyilkosság, a fennmaradó részben baleset (esés, füstmérgezés) miatt. Tárgyidőszakban 19
esetben folytattunk eljárást eltűnés miatt, mely során valamennyi esetben sikerült az eltűnt
személyt felkutatnunk.
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II. Közrendvédelmi tevékenység
Az osztály 2011. évben, összességében jó szinten teljesített, annak ellenére, hogy a feltételek,
amelyek között tevékenykedtünk, nem javultak az előző évhez képest.
Reálisan nézve az anyagi lehetőségek és a személyi állomány létszámának folyamatos
mennyiségi és minőségi változása (próbaidő rendőrök nagy száma) azt eredményezi, hogy a
korábbi években nyújtott közbiztonság nehezen szavatolható. A jogszabályi környezet
folyamatos változása a legalapvetőbb rendőri intézkedéseket is összetetté bonyolulttá teszi.
Nehezen követhetőek azok a jogi elvárások, melyeket velünk szemben támasztanak.
Az osztály feladatai végrehajtására 2011. évben is - mint már évek óta folyamatosan - az
összrendőri szemlélet volt a jellemző, mivel a létszámhelyzet nem teszi lehetővé, hogy egyes
szakszolgálatok csak és kizárólag a saját szakirányú tevékenységüket végezzék. A
közrendvédelmi és közlekedésrendészeti tevékenységünk során kiemelten kezeltük a
közterületeken történő bűncselekmények, jogsértések megelőzését, a bekövetkezett
bűncselekmények elkövetőinek felderítését, elfogását, a közlekedési rend fenntartását.
Folyamatos párbeszédet, kapcsolatot tartottunk és tartunk a területünkön lévő
önkormányzatokkal és társszervekkel, jelzéseikre, problémáikra igyekszünk gyorsan
reagáltunk.
2011.-ben nem volt lehetőség KMB Alosztályon újabb szolgálati szgk. Beállítására, így nem
értük el azt a célt, hogy minden körzeti megbízott szolgálati szgk-val lásson el szolgálatot.
Az állomány nagyon fiatal, folyamatos parancsnoki odafigyelést igényel. Annak ellenére,
hogy kevés a szolgálati tapasztalat, mely segítséget nyújthatna problémás helyzetek
megoldásában, az intézkedések törvényesek és jogszerűek. Az arányosság elvét is betartják a
kollégák munkájuk során, ahol lehet élnek a figyelmeztetés lehetőségével.

Fontosabb közrendvédelmi és közlekedésrendészeti tevékenység mutatók.
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A tartózkodási hely megállapítások száma a 2010. évben 203 eset, míg 2011. évben 273 eset
volt, mely 34 %-os emelkedést mutat. Ennek a munkának nagy része a KMB állományra
hárul ezen belül is Dombóvár KMB-t érinti. A megkeresések nagy része területünkön lakó,
vagy valamikor itt tartózkodó külföldi (román ) állampolgárok lakcímének megállapításáról
szól.
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Az elfogások száma a 2010. évben 49 eset, míg 2011. évben 80 eset volt, mely 63 %-kal
emelkedett.
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Az előállítások száma a 2010. évben 217 eset, míg 2011. évben 221 eset volt, mely
gyakorlatilag megegyezik előző év adatával. Ezek a számszerű adatok a mintavételre, a
szabálysértést tovább folytató, járművezetéstől eltiltott személyek, bűncselekmény
elkövetésével gyanúsítható, igazoltatást megtagadó személyek körét jelentik.

Biztonsági intézkedések
150
100
50
0

2011

2010

A biztonsági intézkedések száma a 2010. évben 87 eset, míg 2011. évben 112 eset volt, mely
28 %-kal emelkedett, évek óta folyamatosan emelkedik. Rendőreink reagálnak azokra az
eseményekre, amikor állampolgárok segítségre szorulnak.
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Az igazoltatások száma a 2010. évben 4861 eset, míg 2011. évben 10043 eset volt, mely több
mint 100 %-kal növekedett. Ennek a növekedésnek oka az aktívabb közterületi jelenlét, az
intézkedések során minden esetben ellenőrizzük az intézkedés alá vont személyt, amit később
rögzítünk is a NEO rendszerben.

Szabálysértési feljelentések
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A szabálysértési feljelentések száma a 2010. évben 2139, míg 2011. évben 2400 volt, ami 12
%-os emelkedést mutat az előző évhez képest.
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Büntető feljelentés
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A bűntető feljelentések száma a 2010. évben 87, míg 2011. évben 37 volt, mely 42 %-kal
csökkent. Csökkent az ittas járművezetés vétsége miatti feljelentések száma, és általában
csökkent az egyéb közlekedési bűncselekmények miatti elrendelések száma is.

Bírságolt személyek száma
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A bírságolt személyek száma a 2010. évben 843 fő, míg 2011. évben 1485 fő volt, mely 76
%-os emelkedés.

Bírság összeg
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A bírság összege 2010. évben 3.964.500 Ft volt mely átlagban 4702 Ft/fő, míg 2011. évben
9.350.000 Ft volt, mely átlagban 6300 Ft/fő.
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Hatósági engedély elvétele
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A hatósági engedélyek elvételének száma a 2010. évben 121 eset volt, míg 2011. évben 155
eset volt, mely 28 %-kos növekedést jelent.

Vezetői engedély elvétele
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A vezetői engedélyek elvételének száma a 2010. évben 63 eset volt, míg 2011. évben 29 eset
volt, mely 46 %-kal csökkent. Csökkent az ittas járművezetés bűncselekményén tetten ért
személyek száma, valamint jogszabályváltozás is oka a csökkenő tendenciának (ittas
járművezetés szabálysértése miatt nem vehetjük el a vezetői engedélyt).

Szonda
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2011

Az alkohol szondás ellenőrzések száma a 2010. évben 1431 alkalmazásból 129 pozitív eset,
míg 2011. évben 2344 alkalmazásból 160 pozitív eset volt.
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Elővezetés
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Telj esített

Az elővezetések száma a 2010. évben 114 elrendelt, melyből 47 eset volt sikeres, mely 41 %os eredmény, míg 2011. évben 190 elrendelt, melyből 62 eset volt sikeres, 32 %-os eredmény.
Az eredményességet vizsgálva meg kell állapítani, hogy 2012-ben növelni kell a sikeres
elővezetések számát.

Az osztály bűnügyi tevékenységének mutatói.
Befejezett ügyek
Kmb.Alosztály
85
85
76
80
75
70
2009

2010

Nyomozás eredményeség Kmb.Alosztály
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Csökkent a KMB állomány bűnügyi leterheltsége, azonban az ismeretlen elkövető ellen indult
tulajdon elleni szabálysértések felderítése 2010. augusztusától a körzeti megbízottak feladata.
A fokozott akciók végrehajtása a környék településein szintén azzal járt, hogy nőtt a
közterületek biztonsága.
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Nyomozás eredményeség
Közlekedésrendészeti Alosztály
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2010. évben 1026 közigazgatási eljárást kezdeményeztünk sebesség túllépés miatt. Az egyéb
okok miatt indított közigazgatási eljárás során kiszabott bírság összege 1.546.000 Ft, melyből
918.000 Ft befizetésre is került.

III. Közlekedésrendészeti tevékenység

2011. évben a Dombóvári Rendőrkapitányság illetékességi területén 47 személyi sérüléses
közúti közlekedési baleset történt, 2010. évben ez a szám 49 volt. A sérüléses balesetek száma
2007 óta folyamatosan csökken, a tavalyi évhez 4 %-os a csökkenés mértéke, 2007-hez
viszonyítva pedig 41,2 %-os a javulás. Tolna megye egészére vonatkoztatva elmondható,
hogy a baleseti adatok stagnálnak, mivel teljesen megegyezik a 2010-es, illetve a 2011-es
adat, miszerint 302 sérüléssel járó közlekedési baleset következett be Tolna megye útjain.
Kapitányságonként nézve 91 balesettel Szekszárd vezet, második helyezett Paks 75 sérüléses
balesettel, kapitányságunk áll a harmadik helyen 47 balesettel, 44 balesettel Bonyhád a
negyedik, majd utolsó Tamási 40 balesettel.
Az illetékességi területünkön bekövetkezett 47 sérüléses baleset a megyében bekövetkezett
balesetek 15,6 %-át teszi ki.
Az alábbi grafikonon is látszik, hogy 2011-ben az elmúlt évekhez hasonlítva is alacsony volt
a
sérüléses
balesetek
száma.
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A balesetek közül 2011-ben 1 volt halálos kimenetelű 2010-ben 2, 33 járt könnyű sérüléssel,
2010-ben pedig 28, kis mértékű csökkenést mutat a 16 súlyos sérüléses baleset, ami 2009-ben
19 volt.

Az egyetlen halálos baleset oka a tehergépkocsi vezetőjének részéről tanúsított olyan mérvű
gondatlanság, illetve figyelmetlenség, hogy derült, napos időben kis sebességgel kanyarodva
nem észlelte, a gyalogos-átkelőhelyen szabályosan áthaladó idős személyt és áthajtott rajta,
aki a kórházba szállítást követően életét vesztette. A baleseti ügy vizsgálatát követően a
Szekszárdi Városi Ügyészség Közlekedési Ügyésze vádat emelt a járművezető ellen.

A baleseti okok az esetek túlnyomó többségében személyi okokra, járművezetői, illetve
gyalogos hibára vezethetők vissza, de nagyon jól kimutatható az is, hogy milyen jelentős
mértékben befolyásolják a balesetek alakulását az időjárási, és útviszonyok, a forgalmi
terheltség, tehát a járművek száma az utakon.
A diagramból jól látható, hogy januárban, februárban kevesebb baleset történt majd
márciustól emelkedést mutatott, és az év vége felé novemberben, decemberben újra csökkent.
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A balesetek 87,2 %-a 7 és 22 óra között következik be. Közlekedésbiztonsági szempontból
ebben az időszakban érdemes rendőri erőt megjelentetni a közterületen, leszámítva persze az
ittas járművezetők kiszűrését, ami inkább az esti éjszakai órákban célszerű.

A bekövetkezett balesetek személyi oldalának vizsgálata azt mutatja, hogy milyen
arányban okoztak balesetet az egyes járműtípusok vezetői, valamint a gyalogosok.
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A sérüléses balesetek zömét továbbra is a gépjármű ütközések adják, tehát járművezetők
okozzák.
Ez évben is a balesetek túlnyomó többségét 60 %-át /28 eset/ a személygépkocsi vezetők
okozták. Ez az adat közel 15 %-kal nőtt az elmúlt év adataihoz képest. Tehergépkocsi vezető
által elkövetett balesetek száma 2010-ben 8 volt, 2011-ben 5-re csökkent. A tendencia
miszerint évek óta csökken a kerékpárral és segédmotoros kerékpárral közlekedők által
okozott balesetek száma megtorpant és jó szintet mutat. 2007-ben 19, 2008-ban 12, 2009-ben
8 baleset és a 2010-es évben szintén csak 8, 2011 pedig 9 ilyen baleset volt.
2010-ben motorkerékpáros 5 esetben okozott balesetet helyett 2011-ben csak 1 esetben volt
baleset okozója.
Gyalogos által okozott balesetek száma hullámzó . 2007-ben 5, 2008-ban 1, 2009-ben 3,
2010-ben 1 és 2011-ben szintén 1 esetben volt okozója balesetnek gyalogos.
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A balesethez vezető okok
Kapitányságunk illetékességi területén évek óta a gyorshajtás és az elsőbbségi jog meg nem
adása a fő baleseti ok. 2009-ben még a gyorshajtás volt a fő baleseti ok, de a 2010-es évben
közel azonos számban volt oka személyi sérüléssel járó közlekedési balesetnek az elsőbbség
meg nem adása, illetve a gyorshajtás. 2011. évi eredményt – azt hogy a gyorshajtás nem
képezi a döntő hányadát a baleseti okoknak – annak tudjuk be, hogy kapitányságunk
üzemeltet sebességmérő berendezést, valamint annak, hogy jogszabályváltozás következtében
az objektív felelősség körébe sorolt szabályszegések, így a sebességtúllépés is magas összegű
bírságot vonnak maguk után.
Az adatok azt mutatják, hogy elmúlt években 20-25 % körül mozogott az ittasan okozott
balesetek aránya. 2010-ben 26 % volt ez az érték, ezért több fokozott ellenőrzést tartottunk az
év során ezen érték visszaszorítása érdekében, mely eredményeként 2011-ben 6 esetben, tehát
a személyi sérüléses balesetek csak a 12 %-ban volt az okozó ittas állapotban. A tavalyi évben
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4 esetben súlyos, 9 esetben könnyű sérülést okozott az ittas járművezető ezzel a
magatartásával, míg 2011-ben „csak” 4 esetben és akkor is csak könnyű sérülés keletkezett.
Fentiek alapján csak az a következtetés vonható le, hogy a jövőben is mindent meg kell
tennünk annak érdekében, hogy az ittas vezetőket kiszűrjük a forgalomból mielőtt közlekedési
balesetet okoznának, és elérjük azt, hogy ittas személy ne üljön a volán mögé.
Itt kell említést tenni a kábító, illetve bódító szerek hatása alatt járművet vezetők kiszűréséről.
A rendelkezésre álló gyorstesztekhez vizeletmintát kell nyernünk, ami bonyolulttá teszi a
vizsgálat elvégzését, ezért az intézkedő rendőr csak abban az esetben kezd el ebbe az irányba
vizsgálódni, ha a kábítószer fogyasztására konkrét adat áll rendelkezésre.

2010
figyelmetlens ég
14%
követés i távols ág
2%

els őbbs ég meg
nem adás a
31%

g yos hajtás
34%

előz és
7%
kanyarodás
12%
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2011
figyelmetlens ég
14%
követés i távols ág
2%

els őbbs ég meg
nem adás a
32%

gyos hajtás
25%

előz és
11%

kanyarodás
16%

Végezetül szeretném bemutatni a balesetek területi megoszlását.
A balesetek döntő többsége – mint ahogy 2010-ben is - Dombóvár város területén következik
be. Viszonylag sok baleset történik a nagy forgalmat lebonyolító 611-es sz. főútvonalon,
valamint a főútvonal mentén elhelyezkedő Kaposszekcső község belterületén.
Dombóvár város körül elhelyezkedő községek útjain minimális számú sérüléses közlekedési
baleset történik.
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Alosztályunk bűnügyi munkája:

Az alosztályon 2011. ében 83 esetben rendeltünk el nyomozást közlekedési bűncselekmény
miatt, mely 2010-ben még 103 volt. A nyomozások során a büntetőeljárási törvény és a
23/2003. (VI.24.) BM-IM együttes rendelet betartásával folyik az ügyek vizsgálata. Az
alosztályon történt személyi változások a büntetőeljárásokban fennakadást nem okozott, mivel
a kinevezett fővizsgáló azt megelőzően 11 évig bűnügyi vizsgálóként teljesített szolgálatot.
A bűncselekmények a tárgyévben az alábbiak szerint alakultak:
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A fenti táblázat jól mutatja, hogy az utasításoknak megfelelően amennyiben a törvényes
feltételek fennállnak, akkor a büntetőeljárást bíróság elé állítási javaslattal küldjük meg az
illetékes ügyészség felé.

Az alosztály használatában lévő Fama Laser II. típusú sebességmérő készülék 2011-ben 173szer használtuk, mely során 401 óra és 15 percet üzemelt a készülék. A fenti időszakban 1.403
gyorshajtóval szemben intézkedtünk. 834 esetben kezdeményeztünk közigazgatási, 14 esetben
szabálysértési eljárást, 484 esetben szabtunk ki helyszíni bírságot, összesen 3.057.000 Forint
értékben és 71 esetben figyelmeztetéssel éltünk. Megjegyezni kívánom, hogy a többi
Kapitánysággal ellentétben Dombóváron egyetlen felvétel sem volt eljárásra alkalmatlan.
Az alosztály használatában van 1 db HTC Touch Cruise PDA készülék is, mellyel főleg a
szabálytalanul várakozókat rögzítettük, összesen 33 esetben, mely alapján 1.000.000 Forint
közigazgatási bírság került kiszabásra. A rendszeres és visszatérő ellenőrzésének
köszönhetően a városban jelentősen csökkent, egyes helyeken teljesen megszűnt a
szabálytalan várakozás szabálysértése.
Az alosztályon 2011-ben is 1 fő baleseti helyszínelő státuszon lévő beosztott folytatott le
közigazgatási eljárásokat, mely feladat a teljes munkaidejét kitölti, így a közterületen
történő foglalkoztatása nem lehetséges. Összesen 348 eljárást indítottunk, mely alapján
12.356.000 Forint közigazgatási bírság került kiszabásra.
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Összefoglalva a fentieket az elvégzett értékelésből egyértelműen arra a megállapításra lehet
jutni, hogy Dombóvár város és illetékességi területének közlekedésbiztonsági helyzete 2011ben az előző évekhez viszonyítva is javult. Ez volt megállapítható már 2009 és 2010 évre
vonatkozóan is. Ebben döntő szerepe volt a közlekedésrendészeti állomány módszeres és
folyamatos tevékenységének, mely során ellenőrizték a forgalomban részt vevő járműveket és
járművezetőket, mely az „állandó fenyegetettség” érzetét keltette, így kevesebb és enyhébb
következménnyel járó közlekedési baleset következett be.

IV. Igazgatásrendészeti szakterület

2011.évben szabálysértési hatóságunkhoz 1084 feljelentés érkezett, mely 1049 ügyszám alatt
került iktatásra szemben a 2010 évben érkezett 1078 feljelentéssel ,mely 978 ügyszám alatt
került iktatásra. Megállapítható, hogy az érkezett feljelentések számában számottevő változás
nem történt, az iktatott ügyszámban mintegy 7 %-os emelkedés mutatkozott, ami abból
adódott, hogy 2010 évben kevesebb volt azoknak az ügyeknek a száma, ahol két vagy több
feljelentés egy ügyszámra történő iktatására került sor. ( több elkövetős ügyek )
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A szabálysértés miatt feljelentett személyek száma :
Feljelente
tt
személye 2010. év 2011. év
k száma
Dombóvá
1085 fő
r

1123 fő

Változás % - ban

+3%

A megnövekedett feljelentésszám a feljelentett személyek számának növekedését is
eredményezte. 2011 évben az érkezett 1084 db feljelentésben 1123 főt , míg 2010 évben az
1078 db feljelentésben 1085 főt jelentettek fel, arányait tekintve így a két év viszonylatában
3%-al emelkedett a feljelentett személyek száma.

A beérkezett feljelentésekben szereplő szabálysértések száma és struktúrája
2010 évben az iktatott szabálysértések száma 1527 db volt, 2011 évben 1470 .
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A szabálysértések struktúrája 2011
évben

A szabálysértések struktúrája 2010
évben
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A fenti adatok alapján megállapítható, hogy 2011 évben a szabálysértések száma az előző
évben iktatott szabálysértések számánál kevesebb volt, struktúráját tekintve a szabálysértések
struktúrája továbbra sem változott az előző évekhez képest, az ügyek 93 %-a közlekedési
szabálysértések elkövetéséből adódott, ugyanakkor a közrend elleni szabálysértések száma
jelentősen megemelkedett, ami
a
Jogszerű intézkedéssel szembeni engedetlenség
szabálysértések jelentős számából adódott.
A kiemelt közlekedésrendészeti szabálysértések struktúrája
Szabálysértés

2010. év/db

Ittas vezetés gépi meghajtású 61
járművel
Ittas vezetés nem gépi 23
meghajtású járművel
Elsőbbség
és
előzés 4
szabályainak megsértése
Közúti közlekedés rendjének
megzavarása ( anyagi kár )
Közúti közlekedés rendjének
megzavarása (sérüléses )
Engedély nélküli vezetés
Biztonságos
közlekedésre
alkalmatlan jármű vezetése

2011. év/db
34
21
1

63

41

14

19

103
12

79
4

25
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40

2010 év
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0
közrend
megzavarás
sérüléses

biztonságos
közl.alkalmatlan

engedély nélküli
vez.

közrend
megzavarás
anyagi káros

elsőbbség és
előzés

ittas
vez.nemgépi

ittas vez. gépi

Elmarasztalt személyek száma / pénzbírsággal sújtott (megbüntetett) + figyelmeztetett
személyek /
2010. évben az 1078 feljelentett személyek közül 907 fő került elmarasztalásra, mely a
feljelentett személyek 83%-a. Ebben az évben 42 fő fiatalkorú személy és 18 fő külföldi
személy elmarasztalására került sor. Ekkor az elmarasztaltak közül 788 fő lett pénzbírsággal
sújtva és 99 fő figyelmeztetésben részesítve. Az elmarasztalt személyek 73%-a részesült
pénzbírságban és 9% volt a figyelmeztetettek aránya.
2011. évben az 1123 feljelentett személyek közül 979 fő került elmarasztalásra, mely a
feljelentett személyek 87%-a. Ebben az évben 57 fő fiatalkorú személy és 13 fő külföldi
személy elmarasztalására került sor. Az elmarasztalt személyek közül 816 fő lett
pénzbírsággal sújtva és 163 fő figyelmeztetésben részesítve. Az elmarasztalt személyek 84%a részesült pénzbírságban és 16% volt a figyelmeztetettek aránya.
A két év vonatkozásában elmondható, hogy a pénzbírsággal sújtott személyek aránya 11 % os emelkedést, míg a figyelmeztetésben részesítettek aránya 9 % -os emelkedést mutat.
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Megbüntetett személyek száma
A 2010. év és a 2011. évben az alábbiak szerint alakult a pénzbírsággal sújtott személyek száma :

Megbüntetett személyek száma
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év
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2011
% év

Dombóvá 788
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A figyelmeztetésben részesített személyek száma
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Az eljárás megszüntetések száma

2011. évben 80 esetben került sor
feljelentett személy 7.1 %-a.

az eljárás megszüntetésére, amely az összes

Ebből 31 esetben ismeretlen maradt az elkövető, 23 esetben szabálysértés hiányában, 5
esetben
bizonyíték hiányában, 8 esetben felelősséget kizáró ok (pl.: gyerekkorú vagy
kóros elmeállapotú az eljárás alá vont ), 4 esetben elévülés, 2 esetben a cselekményt
büntető vagy szabálysértési eljárásban jogerősen elbírálták
okok miatt került sor az eljárások megszüntetésére.
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ismeretlen
szabs.hiány
biz.hiány
büntető vagy
szabs
felelősséget
kizáró ok

Ft/fő

elévülés

Egyéb
Kiemelt
Közrend
és
közlekedési
közlekedési
közbiztonság
szabálysértések szabálysértések elleni
szabálysértések
42.520.27.667.31.208.-

A pénzbírság kiszabási gyakorlat.
2010. évben a kiszabott pénzbírság összege 22 091 000-Ft volt, így az egy főre jutó
kiszabott pénzbírságátlag 28.034 Ft
2011 évben a kiszabott pénzbírság összege 22 339 000 Ft volt, így az egy főre jutó
kiszabott pénzbírságátlag 27.376 Ft .
A két év eredményeit tekintve megállapítható, hogy a kiszabott bírság összege 2 480 000 Ft-al
volt több, mint 2010 évben, a bírságátlag mintegy 658 Ft-al csökkent. .
A pénzbírságátlagok szabálysértések szerinti megoszlása 2010. évben

A pénzbírságátlagok szabálysértések szerinti megoszlása 2011. évben

Ft/fő
Ft/fő

Kiemelt
közlekedési
szabálysértések

Egyéb
közlekedési
szabálysértések

48.288.-

26.991.-

Közrend
és
közbiztonság
elleni
szabálysértések
36.328.-

Járművezetéstől eltiltások száma
2010. évben 140 személyt tiltottunk el a járművezetéstől , 19 fő esetében kategória
bevonást alkalmaztunk, a többi esetben teljes vezetői engedély bevonását rendeltük el.
2011. évben 105 személyt tiltottunk el a járművezetéstől , 4 fő esetében kategória bevonást
alkalmaztunk, a többi esetben teljes vezetői engedély bevonását rendeltük el.
Összességében mintegy 35 fővel kevesebb személy tiltottunk el a közúti járművek
vezetésétől 2010 évben , mely 25%- os csökkenést jelent.
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A járművezetéstől eltiltások kiemelt szabálysértések szerinti megoszlása .
A járművezetéstől eltiltás abszolút értékeinek áttekintésén túl lényeges az összehasonlításhoz
annak a viszonyszámnak a vizsgálata, amely kifejezi, hogy az előadók a kiemelt
szabálysértések közül az elmarasztaltak hány % - nál alkalmazták a szabálysértéstől
visszatartás érdekében ezt az intézkedést.
Az összehasonlítható adatok vizsgálata érdekében a három leggyakoribb kiemelt szabálysértés
adatait emeltem ki, a többi kiemelt szabálysértés esetében az ügyek és a járművezetéstől
eltiltások száma nem számottevő.
Az elmarasztalt személyek száma , amely alapja a százalékértéknek .
Eltiltás: Azon ügyek száma, amelyekben járművezetéstől eltiltást alkalmaztak az előadók
A táblázat adataiban a 2011. évi értékek kivastagítva került feltüntetésre. A másik adatsor
a 2010. év adatai.
Kiemelt szabálysértések

Ittas vezetés

2010/2011
Elmarasztalt
személyek száma

64 / 33

Eltiltás

60 / 31

%

94 / 93

Elmarasztalt
személyek száma

76 / 55

Közúti
közlekedés
Eltiltás
rendjének megzavarása

24 / 22

%

32 / 40

Elmarasztalt
személyek száma

103 / 71

Engedély nélküli vezetés Eltiltás
%

73 / 56
56 / 78

A táblázat jól szemlélteti , hogy az elmarasztalt személyek hány százalékánál került sor a
pénzbírság kiszabása mellett a járművezetéstől eltiltásra három leggyakoribb kiemelt
közlekedési szabálysértés esetében.
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A járművezetéstől eltiltások számának ,szabálysértések szerinti megoszlása %-ban,
2010 évben és 2009 évben
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A büntetések végrehajtásának eredménye:
A 2010. évben kiszabott pénzbírság :
Ebből
jogerőssé vált pénzbírság:
önként befizetett

22.091.000 Ft
19.203.000 Ft
10.063.000 Ft

A ténylegesen befizetett pénzbírság tehát a jogerős pénzbírság 52,4 %-a.

A 2011. évben kiszabott
pénzbírság
Ebből jogerős pénzbírság összesen:
a ténylegesen befizetett pénzbírság

22.339.000 Ft.
20.107.000 Ft.
11.067.000 Ft .

A ténylegesen befizetett pénzbírság tehát a jogerős pénzbírság 55 %-a. .
A

pénzbírságok meg nem fizetése miatt tett sikeres intézkedések száma:
2010. év

Letiltások száma:
7
Adók módjára behajt .száma :
161
Közérd.munkára átv.határozatok:
42
Elzárásra átváltoztató határozatok :
8

2011. év
0
443
192
92
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A jogorvoslati kérelmek alakulása:
2010. év

2011.év

A kifogások száma összesen:
127
Saját hatáskörben hat. módosítva:
29
Kifogás nyomán eljárás megszüntetve:
6
Elutasított kifogások száma
(elkésett, nem a jogosult terjesztette elő) 11
Bíróságra felterjesztett kifogások száma: 80

98
32
3
4
72

Jogorvoslati kérelmek alakulása
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Megállapítható hogy 2010. évhez képest 2011. évben 22 %-al csökkent a kifogások száma .
A beérkezett kifogások 29 %-a saját hatáskörben került elbírálásra, 63 % felterjesztésre került
a bíróságra és 8 %-os volt az elutasított kifogások száma.

Szabálysértési őrizet , szabálysértési megkeresések
2011 évben gyorsított bírósági eljárás lefolytatása végett 1 fő szabálysértési őrizetbe vételére
került sor, szemben a 2010. évi 3 fővel. Az Alosztály 2011. évben 60 ügyben teljesítette más
szervek megkereséseit.
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Tulajdon elleni szabálysértések

Az 1999. évi LXIX. tv. 2010 augusztus 19 napjával hatályba lépett módosítását követően a
tulajdon elleni szabálysértések tekintetében a
szabálysértési előkészítő eljárást a
rendőrhatóság folytatja le.
Feladatmegosztás tekintetében az ORFK útmutatásának megfelelően a Dombóvári
Rendőrkapitányságon az ismeretlen személy ellen indított szabálysértési előkészítő eljárást a
Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály KMB Alosztálya folytatja le, míg ismert
eljárás alá vont személyekkel szemben indult előkészítő eljárást valamint a gyorsított
eljárásokat és vádképviseletet az Igazgatásrendészeti Alosztály végzi.

2011 évben 121 esetben indult szabálysértési előkészítő eljárás ismeretlen eljárás alá vont
személlyel szemben, és 205 ismert eljárás alá vont személlyel szemben 296 ügyben. A
tulajdon elleni szabálysértések elkövetési magatartásai jellemző módon a 20 000 Ft értéket
meg nem haladó lopások voltak, valamint kevés esetben a 20 000 Ft értéket meg nem haladó
kárt okozó rongálás volt. Gyorsított bírósági eljárás lefolytatása céljából 5 fővel szemben
került sor szabálysértési őrizet elrendelésére. A Dombóvári Városi Bíróság gyorsított
szabálysértési eljárások eredményeként 3 fővel szemben összesen 11 nap elzárást szabott ki
.

Az Igazgatásrendészeti Alosztály által eredményesen lefolytatott szabálysértési előkészítő
eljárások száma 118 db volt, valamennyi ügyben a vádképviseletet is elláttuk. A Dombóvári
Rendőrkapitányságon tulajdon elleni szabálysértés miatt indult szabálysértési előkészítő
eljárás eredményeként 103 esetben került sor az eljárás megszüntetése „ ismeretlen „ ok miatt,
szabálysértés hiányában 24 ügy, 12 ügy bizonyítottság hiányában, , 18 ügy felelősséget
kizáró ok fennállása miatt, 5 ügyben elévülés miatt, 1 esetben pedig az eljárás alá vont
személy ismeretlen tartózkodási helye miatt, 1 ügyben a cselekmény jogerős elbírálása miatt
került sor az eljárás megszüntetésére. Bűnügyre való áttélre minősítő körülmény illetve érték
egybefoglalás miatt 5 ügyben került sor.
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Eredményes előkészítő
eljárás
Folyamatos ügyek
Imeretlen eljárás alá vont
személy
Szabálysérétés hiánya
Bizonyíték hiánya
Felelőséget kizáró ok
Elévülés
Imeretlen helyen
tartózkodó eljárás alá vont

Jelentés személy- és vagyonvédelmi, illetve fegyver ügyintézésről

1. Személy- és vagyonvédelemi ügyintézés
2011. évben 101 személy- és vagyonőr igazolvány, melyből csere 73 darab volt, valamint 13
egyéni vállalkozó részére működési engedély kiadására került sor, melyből 11 csere iránti
kérelem benyújtását követően.
2010. évben 44 személy- és vagyonőr igazolvány, valamint 3 egyéni vállalkozó részére
működési engedély kiadására került sor.
Az engedélyezési eljárás során a beadott 100 személy- és vagyonőr igazolvány, 1
magánnyomozói igazolvány, valamint 13 működési engedély kiadása iránt benyújtott kérelem
engedélyezésre került. A hatályban lévő törvény előírásai szerint a kérelem benyújtásának
feltétele, hogy a kérelmező igazolja, hogy vele szemben a törvényben meghatározott kizáró
okok nem állnak fenn, így alakulhatott ki, hogy az előző évekhez képest kérelem elutasítására
nem került sor.
A megnövekedett igazolványok kiadása iránti kérelmek számát az indokolja, hogy 2006.
évben lépett hatályba a törvény, mely alapján a személy- és vagyonőr, magánnyomozói,
biztonságtechnikai tervező-szerelői, biztonságtechnikai szerelői, mechanikai tervező-szerelői,
valamint mechanikai szerelői igazolványok öt évig érvényesek. Az első évben kiadott
igazolványok 2011. évben jártak le, melyeknek még csak egy része iránt nyújtottak be az
engedéllyel rendelkezők csere iránti igényt, így még 2012. évben is hasonló számú kérelem
érkezese várható hatóságom irányába.
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kiadott igazolványok és működési engedélyek
összehasonlítása 2010. és 2011. évben
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A személy- és vagyonvédelmi kamara jelzése alapján 2010. évben 15 esetben, míg a 2011.
évben 37 esetben vált szükségessé a már meglévő igazolvány, 1 esetben a működési engedély
visszavonása, tekintettel arra, hogy az igazolvánnyal illetve engedéllyel rendelkező a kamarai
tagnyilvántartásból tagdíjtartozás miatt törlésre került.
2012. január 01. napjától a törvényi előírások változása miatt a kamarai tagság már nem
kötelező az engedéllyel rendelkezők részére, azt csak önkéntesen választhatják, hogy a
kamara tagjai kívánnak –e lenni. A kötelező kamarai tagság meg nem fizetése miatt így 2012.
évben már ezen visszavonási indoka nem lesz az igazolványoknak, illetve működési
engedélyeknek.
13 személy- és vagyonőr igazolvánnyal rendelkező, illetve 3 működési engedéllyel
rendelkező személy adta le igazolványát, engedélyét, mivel személy- és vagyonvédelmi
tevékenységet a továbbiakban nem kívánnak végezni.
Hatósági ellenőrzést személy- és vagyonvédelmi tevékenység engedélyezési eljárással
kapcsolatban 2011. évben több alkalommal, különböző időpontokban, helyszíneken a 19
ellenőrzést a Dombóvári Rendőrkapitányság KMB Alosztálya hajtotta végre, mely során 15
fő engedélyes vizsgálatára került sor. Hatóságom által 3 fő engedélyes ellenőrzésére került
sor. Az ellenőrzések során hiányosság nem merült fel.
A magánnyomozói tevékenység végzésére működési engedéllyel egy egyéni vállalkozó és
egy társas vállalkozás rendelkezik. Illetékességi területünkön 6 fő magánnyomozó
rendelkezett az év során érvényes magánnyomozói igazolvánnyal, azonban 1 fő 2011. év
folyamán igazolványát leadta, 1 főt pedig a Kamara a tagnyilvántartásából törölt, tekintettel
arra, hogy kamarai tagságát a felszólítások ellenére nem rendezte. Igazolványa visszavonásra
került, s annak leadása iránti kötelezettségének eleget tett. Illetékességi területünkön az
adminisztratív ellenőrzés alá vont magánnyomozói igazolvánnyal, illetve működési
engedéllyel rendelkező személyek a tevékenységet nem folytatják, megbízatásuk nincsen.
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Elmondható, hogy illetékességi területünkön személy- és vagyonvédelmi ügyintézés területén
2011. évben 142%-kal több kérelem érkezett, mint 2010. évben, mely a személy- és
vagyonőr igazolványok, működési engedélyek ötévente történő lejáratával, s annak csere
iránti kérelmek benyújtásával magyarázható.

2. Fegyver ügyintézés
2011. évben összesen 82 lőfegyver – 25 darab sörétes, 33 darab golyós, 2 darab sportcélú
maroklőfegyver, 2 darab flóbert lőfegyver -, valamint 20 gáz-, riasztófegyver
engedélyezésére került sor. Az esedékes benyújtott megújítások száma 2011. évben 113 darab
volt, 1 darab lőfegyver kiviteli, 2 darab EU fegyvertartási engedély lett kiállítva. 1 esetben
vált szükségessé az engedély pótlása, 12 engedélyes jelentett be lőfegyver-tárolóhely
változást, illetve 2 fő adta le fegyverét érték nélkül.
2010. évben ezek az adatok a következők voltak: összesen 68 lőfegyver – 30 darab sörétes, 37
darab golyós, illetve 1 darab szolgálati célú maroklőfegyver - , valamint 32 gáz-,
riasztófegyver engedélyezésére került sor. Az esedékes megújítások száma 2010. évben 25
darab volt, 1 darab lőfegyver kiviteli, 1 darab EU fegyvertartási engedély lett kiállítva. 2
esetben vált szükségessé az engedély pótlása, 11 engedélyes jelentett be lőfegyver-tárolóhely
változást, illetve 2 fő adta le fegyverét érték nélkül.

engedélyezett fegyverek és megújítások összehasonlítása
2010. és 2011. években
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Az engedélyezési eljárás során kérelem elutasítására nem került sor. Nyolc esetben került sor
a fegyvertartási engedéllyel rendelkező személy lőfegyvereinek hatósági tárolásba vételére,
mivel az engedéllyel rendelkező a törvényben meghatározott időben nem nyújtotta be a tartási
engedély megújítása iránt kérelmét, illetve engedélyének hatósági érvényessége lejárt. Kettő
esetben az engedéllyel rendelkező igazolási kérelmet nyújtott be mulasztása igazolására,
melynek hatóságom helyt adott. A hat fegyvertartási engedéllyel rendelkező sportvadásszal
szemben – akik fegyvertartási engedélyük megújítása iránt hatóságomnál kérelmet nem
terjesztettek elő, s így engedély nélkül tartották lőfegyvereiket – hatóságom szabálysértési
eljárást kezdeményezett, mely eljárásokban mind a hat fővel szemben pénzbírság kiszabására
került sor.
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Fegyvertartási engedély, illetve gáz- és riasztófegyver viselési engedély visszavonására az év
során nem került sor.
A Tolna Megyei Vadászkamara 2011. év során nem jelezte, hogy illetékességi területünkön
lenne olyan sportvadász, aki az állami vadászjegy kiváltását elmulasztotta volna, így emiatt
sem került sor engedély visszavonására.
Engedélyes halála miatt összesen 5 darab fegyver bevonására intézkedtünk.
A fegyver ügyintézés során – újabb lőfegyver megszerzése és tartása iránt benyújtott kérelem,
megújítási, valamint orvosi érvényesség meghosszabbítása iránti kérelmek – ellenőrzésre
került az adott ügyfél meglévő fegyverei vonatkozásában előírt kötelezettségek betartása.
Valamennyi benyújtott kérelem esetében a közrendvédelmi állomány bevonása mellett került
sor a fegyvertároló helyek ellenőrzésére.
A 2010/2011-es vadászati évad társas vadászatainak ellenőrzése 2011. január hónapjában
fejeződtek be, valamint a 2011/2012-es vadászati évad ellenőrzése 2011. november hónapban
már elkezdődött. A tapasztalatok – a 2010/2011-es évad keretében 2011. január hónapban
ellenőrzött 3 társaság 22 személy, valamint a 2011/2012-es vadászati évadban ellenőrzött 3
társaság, illetve 25 ellenőrzött személy – alapján súlyos hiányosságra, vagy törvénysértésre
nem derült fény.
A 2011/2012-es évadban az ellenőrzési tervben meghatározott ellenőrzéseket több
alkalommal nem tudta hatóságom foganatosítani, tekintettel arra, hogy a társaságok a
törvényben meghatározott időpontban – a társas vadászat időpontja előtt 2 nappal –
bejelentették a vadászatok elmaradását. Indoka főként az időjárás volt, illetve hogy a
társasvadászaton vadászatvezetőként megfelelő végzettséggel rendelkező személy nem tudott
részt venni.
Elmondható, hogy az illetékességi területünkön fegyver ügyintézés területén 2011. évben
64%-kal több kérelem érkezett, mint 2010. évben, mely a fegyvertartási engedélyek
ötévente történő lejáratával, s annak megújítási iránti kérelmek benyújtásával magyarázható.
Összegzésként kimutatás illetékességi terültünkön lévő lőfegyverek fegyverfajta szerinti
megoszlásáról, valamint a lőfegyvertartási engedélyek tartási cél szerinti megoszlásáról:

Fegyverfajta
golyós
Természetes személyek sörétes
373
396

marok
15

Tartási cél
sportvadász
724

munkavégzés
45

sport
15
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V. Hivatal

A kapitányság szervezeti struktúrájában legutóbb 2009. év során október 01. napi hatállyal
következett be változás. Állománytábla szerinti (elméleti) létszám változatlanul 94 fő (82 fő
hivatásos, 12 fő közalkalmazott), valóságos (munkajogi) létszám 2012. 02. 01-én 86 fő (73 fő
hivatásos, 13 fő közalkalmazott).

Fegyelmi helyzet
A Dombóvári Rendőrkapitányság személyi állományát 2011. évben az alábbi fegyelmi
eljárások érintették. Fegyelmi eljárás nélkül kiszabott figyelmeztetés: 5 eset. Lezárt fegyelmi
eljárás 6 eset, ebből egy feddéssel, egy megrovással zárult, egy esetben a cselekmény nem
minősült fegyelemsértésnek, két esetben a cselekmény elkövetése nem volt megállapítható,
illetve bizonyítható (utóbbi két ügyben büntetőeljárás indult, mely hasonló eredménnyel
zárult), végül egy alkalommal szabálysértés elbírálása fegyelmi eljárásban, ez feddéssel
zárult.
Szolgálati panasz benyújtására a mai napig nem került sor.

A fegyelmi helyzet a Dombóvári Rendőrkapitányság állománya tekintetében kifejezetten
jónak mondható. A folyamatos fluktuációt figyelembe véve különösen ki kell emelni az
eljárások alacsony számát, a fenti személyi változások a fegyelmi helyzetet nem befolyásolták
negatív irányban.

Az eljárásokkal érintett állomány szolgálati helyek szerinti megoszlása az alábbi.
Elmarasztalás típusa
megrovás
feddés

Eljárás nélkül
kiszabott
figyelmeztetés

Szolgálati hely
KKO, KMB
Alosztály
KKO, KMB
Alosztály
BüO., Vizsgálati
Alosztály
BüO., Vizsgálati
Alosztály
KKO, KMB
Alosztály

beosztás
Körzeti megbízott

Érintettek száma
1 fő

Körzeti megbízott

1 fő

vizsgáló

1 fő

Vizsgáló

2 fő

Körzeti megbízott

1 fő

járőr

2 fő

KKO, Őr, Járőr
Alosztály
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Cselekmény
elkövetése nem
állapítható meg
Cselekmény nem
fegyelemsértés
Katonai vétség miatt
indult eljárás
(folyamatban)
Folyamatban lévő
eljárás

KKO, Őr, Járőr
Alosztály

járőr

2 fő

BüO., Nyomozó
Alosztály
KKO, Őr, Járőr
Alosztály

nyomozó

1 fő

járőr

1 fő

KKO, KMB
Alosztály

Körzeti megbízott

1 fő

Panaszok

Átlagosan a Dombóvári Rendőrkapitányság tekintetében havi, illetve kéthavi intervallumban
egy olyan panasz felvételére kerül sor, mely vizsgálat tárgyát képezi a későbbiekben. A valós
szám ettől magasabb, azonban a bejelentést követő meghallgatáson – vagy már a szóbeli
bejelentés alkalmával – kiderül, hogy az ügyfél által elmondottak nem minősülnek panasznak,
rendőri intézkedés elleni panasznak, vagy egyéb beadványnak. A panasz felvételekor fokozott
figyelmet kell fordítani az ügyfél felvilágosítására annak érdekében, hogy tisztában legyen a
jogszabályi előírásokkal, a saját jogaival.
A panaszügyek minden esetben alapos kivizsgálásra kerültek, még akkor is, ha a
körülményekből nagy valószínűséggel következett azok megalapozatlansága. Visszatérő
jelenség, hogy az érintett állampolgárok a jogszerű és szakszerű intézkedések –
kényszerintézkedések - ellen élnek panasszal. Tekintettel arra, hogy az esetek túlnyomó
többségében minden alapot nélkülöző bejelentésekről van szó, felmerül a lehetősége, hogy –
más törvényes lehetőség hiányában – vélt sérelmekért kívánnak elégtételt venni, illetve a
hivatásos állomány tagjainak kényelmetlenséget okozni. A Független Rendészeti
Panasztestület létrehozásakor, vagy az azóta eltelt időben célszerű lett volna megteremteni
annak a lehetőségét, hogy nyilvánvalóan megalapozatlan – valótlan - bejelentés esetében a
kifogással érintett hivatásos állományú közvetlen parancsnoka hivatalból léphessen fel a
joggal visszaélővel szemben.
A tapasztalatok szerint a leggyakrabban kifogásolt, illetve panaszolt körülmény a rendőrség
épületén kívül végrehajtott intézkedésekkel, ezen belül a nem megfelelő hangnemmel hozható
kapcsolatba. Olyan esetre nem került sor, melyben a panaszos azt állította volna, hogy a vele
szemben intézkedő rendőr nemzeti vagy etnikai hovatartozása miatt járt el.

A rendőrség bűnmegelőzési tevékenységének helyzete, folyamatban lévő programjai

1./ SZEMÉLY- ÉS LAKÁSVÉDELMI PROGRAM
Végrehajtása ideiglenesen szünetel. /Vagyon elleni bűncselekmények megelőzése érdekében
azon lakástulajdonosoknak, akik elutaznak hosszabb- rövidebb időre otthonról./
2./ „PÉNZT CSAK A POSTÁS VISZ!”
Végrehajtása folyamatos. /Trükkös lopások megelőzése érdekében, otthon tartózkodó idős
személyek védelmére./
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3./ „NEM MAGÁNÜGY!”
A Dombóvári Családsegítő Szolgálat és a kapitányságunk közös bűnmegelőzési programja.
Végrehajtása folyamatos. /A családon belüli erőszakkal kapcsolatos tájékoztató szóróanyag
terjesztése./
4./ „ÉSZREVESZI ÉS ELVESZI!”
Végrehajtása folyamatos. / Gépjárművek feltörésének, eltulajdonításának megelőzésére./
5./ „VIGYÁZAT ZSEBTOLVAJOK!”
Végrehajtása folyamatos. /Zseblopások megelőzésére./
6./ „TÜZIFÁVAL CSALNAK !”
Végrehajtása folyamatos.
7./ „MŰKINCSVÉDELEM
Műkincsek védelme, a műtárgyak képi katalogizálása. / Végrehajtás folyamatos./
8./ „RAKD EL, A TIÉD!”
2007. tavaszán indult ez a program, mivel a parkoló, illetve rakódást végző sofőrök nyitott
kamionjaikból, tehergépkocsik utasfülkéjéből folyamatos készpénzlopások történtek.
Végrehajtásában együttműködnek a közterület felügyelők.
9./ „RÁFIZET, AKI KISZOLGÁL – és aki iszik!”
2007. januárjában indult, a fiatalkorúak szeszesitallal történő kiszolgálása és fogyasztása
miatt. Végrehajtása folyamatosan visszatérő, más társhatóságokkal – ANTSZ, APEH,
Fogyasztó Védelmi Felügyelet.
10./ „TAVASZI ZSONGÁS!
A környezetkárosító terepmotorosok felderítése és a jogsértések megszüntetése, mely
program 2007. májusában indult el. Végrehajtásban együttműködnek a helyi vadászati
társaságok, önkormányzati természetőr.
11./ „10 BIZTONSÁGI TANÁCS IDŐSEKNEK”
2007. tavaszán induló általános megelőzési tanácsok idősek számára. A program folyamatos
végrehajtásában együttműködnek a helyi egyházi felekezetek.
12./ „TURISZTIKAI PROGRAM”
2007. júniusában indult program, mely elsősorban Dombóvár, Gunaras-fürdő területén
található nyaraló turistákat, valamint a strandon és a pénzváltóban megforduló személyeket
érinti, a vagyon elleni bűncselekmények megelőzésének érdekében. Végrehajtó KMB.
Alosztály.
13./ „PINCETULAJDONOSOKNAK, SZÜRETELŐKNEK!”
2007. szeptember elején betöréses és a besurranásos lopások visszaszorítása érdekében.
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14./ „MINDENKIT HAZAVÁRNAK!”
2007. szeptemberében indult közlekedésbiztonsági program, elsősorban a gyalogosok
biztonságának védelmében. Végrehajtó a KKO., a Dombóvári Polgárőrséggel
együttműködve.
15./ „ÓVODÁTÓL ISKOLÁIG”
2006-ban indult , prevenciós célzattal óvodások és iskolások részére a rendőrség épületében
szakmai bemutató, valamint pp. bemutató a tanulók részére több témakörben. Folyamatos
végrehajtás igény szerint.
16./ „ ISKOLA RENDŐRE”
A TM RFK által meghatározott feladatterv alapján. Végrehajtása folyamatos.
17./ „SZUPERBRINGA” program
Meghatározott feladatterv alapján. Végrehajtása folyamatos.
A fenti programok sikeresek, szükség esetén a bűnügyi, ill. a közbiztonsági helyzet
függvényében aktualizálhatók.
2011. március végén a helyi APOK iskola 11. évfolyamos, közbiztonsági szakos tanulóival
közösen átfogó és jellegében teljesen új módon , két meglévő program ( Pénz csak a postás
visz ! és 10 biztonsági tanács időseknek) összekapcsolásával vettük fel a harcot a trükkös
tolvajok és alkalmi tolvajok ellen.
A középiskolás diákokkal, helyi körzeti megbízottal valamint a helyi polgárőrség tagjaival
személyesen kerestük fel a koruk vagy egészségi állapotuk miatt veszélyeztetett , időskorú
lakosságot és szórólapok átadásával hívtuk fel a figyelmüket a jellemző elkövetési módokra
illetve az áldozattá válás elkerülésének lehetőségeire.
A programról az országos média ( MTV1) is beszámolt.
A bűnmegelőzés egyéb szakterületein végzett tevékenység (vagyonvédelem,
ifjúságvédelem, drogmegelőzés, családon belüli erőszak)
A 17 létező programunk érintik a fenti szakterületeket is hatékonyan és mélyrehatóan.
A bűnmegelőzési programokat a bűnmegelőzési előadó tervezi meg az aktuális bűnügyi és
közbiztonsági helyzet alapján, melyek gyakran azonnali kivitelezést igényelnek. A programok
folyamatosak oly módon, hogy bármikor aktualizálhatóak. A hatékonyság érdekében
kapitányságunkon minden rendőrnek feladata a bűnmegelőzés, az egyes programok
kivitelezésében más-más feladatot végez el a végrehajtói állomány, szakterülettől függően.
Külön anyagi forrással nem rendelkezünk, azonban az illetékességi területünkön lévő civil
szervezetek, kistérségi társulás, oktatási intézmények, önkormányzatok a prevenciós
programjaink kivitelezéséhez, az előadások megvalósításához rendelkezésükre bocsátják a
tulajdonukban lévő technikai felszereléseket.
Vagyonvédelem :
2011. novemberében bűnmegelőzési hírlevél került megküldésre a Dombóvári Víz- és
Csatornamű Kft. november havi számláival együtt, így jutva el több, mint 1 000 háztartásba..
A hírlevél nem csak az aktuális bűncselekményekre és azok megelőzési lehetőségeire hívja fel
a lakosság figyelmét, hanem tartalmazza a Dombóvári Rendőrkapitányság illetékességi
területén található bankok és takarékszövetkezetek éjjel-nappal működő telefonszámait ,
melyeken az elveszett vagy eltulajdonított bankkártyák letilthatóak.
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Ifjúságvédelem:
Az év folyamán 40 osztályfőnöki óra megtartására került sor iskolai erőszak, agresszió
témakörben és további órákat tervezünk tartani ( kiemelten a helyi HEMI és APOK oktatási
intézményekben ) az alábbi témakörökben:
-

drogmegelőzés

-

biztonságos közlekedés

-

jellemző fiatalkori bűncselekmények

-

internet veszélyei

Az „Óvodától az iskoláig” programon belül 3 óvodás csoport tett látogatást a kapitányság
épületében valamint részt vettünk az óvodák gyermeknapi rendezvényein is.
Szakmai bemutatókkal vettünk részt a József Attila napok ( Dombóvár ) valamint a Szakmák
napja ( Gyulaj ) elnevezésű iskolai rendezvényeken.
Egy esetben kollégisták ( APOK ) részére tartottunk bűnmegelőzési előadást „Áldozattá és
elkövetővé válás” témakörben.
A Szuperbringa program keretében 14 helyszínen végeztük el a gyermekek által használt
kerékpárok műszaki ellenőrzését.
Tevékenyen részt vettünk a Autómentes Világnap rendezvény lebonyolításában.
Szeptember és december hónapban az illetékességi területen található összes oktatási
intézménybe bűnmegelőzési hírlevelet küldtünk ki , melynek tartalmát az aktuális bűnügyi
helyzet alapján késztettük el, kimondottan az általános és középiskolások áldozattá és
elkövetővé válásának megelőzése érdekében. A következő hírlevél kiadásának tervezett
időpontja 2012.március.
A kiemelt bűnmegelőzési főelőadó 2011. évben összesen 3 esetben vett részt eset
megbeszélésen. Egy alkalommal a családsegítő szolgálat , két alkalommal az iskola jelzése
alapján.
Drogmegelőzés:
2011.szeptemberében a helyi Kábítószerügy Egyeztető Fórum vezetését a Dombóvár és
Környéke Többcélú Kistérségi Társulás vette át. Ennek köszönhetően a prevenciós munkát a
Dombóvári Kistérségi Egyeztető Fórum már nem csak Dombóváron, hanem a teljes
illetékességi területen kifejti a Dombóvári Rendőrkapitányság szakmai segítségével.
2011.június 10.-én a Dombóvári Rendőrkapitányság épülete adott otthont a regionális KEF
konferenciának, ahol olyan aktualitásokról kaphattunk első kézből információt ,mint az un.
dizájner drogok veszélyei és az ellenük történő hatékony fellépés lehetőségei.
Családon belüli erőszak:
2011. évben 2 esetben került sor hozzátartozók közötti erőszak miatt ideiglenes megelőző
távoltartás elrendelésére.
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A kapitányság áldozatvédelmi tevékenysége
A 2011. évben kifejtett áldozatvédelmi tevékenységet a fentiekben felsorolt megelőzési
programjainkkal, továbbá egyéb, más szervezetek által szervezett rendezvényeken való
megjelenéssel végeztük. Az áldozatvédelmi munkánkhoz felhasználjuk a bűnmegelőzési
jelzőrendszert, melyet maghatároztunk a kapitányság Bűnmegelőzési Koncepciójában.
A prioritásokra és a bűncselekmény típusára, elkövetői körre tekintettel vesszük fel a
kapcsolatot a jelzőrendszer megfelelő tagjával és terjesztjük ki a prevenciós tevékenységet.
A helyi médiának nagy szerepe van a megelőzési munkánkban, így egy programot több
módszerrel is igyekszünk eljuttatni az állampolgárokhoz, illetve visszatérően emlékeztetni az
aktuális bűnügyi, közbiztonsági veszélyforrásra.
Az Igazságügyi Hivatal Áldozatsegítő Szolgálatával aktuális jelleggel tartjuk a kapcsolatot, a
rendelkezésünkre bocsátott szóróanyagot az ügyféltérben , az információs pultnál szolgálatot
teljesítő polgárőr az ügyfelek részére átad. Az ügyféltérben megtalálható a hivatal tájékoztató
jellegű plakátja is . Az Igazságügyi Hivatal Jogi Segítségnyújtó Szolgálata és az Áldozatsegítő
Szolgálat hetente két alkalommal a Polgármesteri Hivatalban és az un. „szociális plázában”
tevékenykedik. A Jogi Segítségnyújtó Szolgálat dombóvári általános ügyfélfogadási rendjéről
és annak helyéről az ügyféltéren elhelyezett hirdetőtáblán folyamatosan aktualizált
tájékoztatást adunk.

Kommunikációs tevékenység
2011.évben összesen 46 db sajtóközleményt adtunk ki valamint hétköznap reggelenként a
helyi rádióban ( Enjoy Rádió ) élőszavas tájékoztatást tartottunk az előző napi eseményekről,
rendőri intézkedésekről.
Az aktuális felderítésekről nem csak a helyi lakosság kap tájékoztatást mivel rendszeres
kapcsolatban állunk a Tolna Megyei Népújság , a Tolna Táj Tv és az MTI szerkesztőségével.
Az országos érdeklődésre számot tartó esetekben interjú vagy sajtótájékoztató formájában
tájékoztatást adtunk.
Az aktuális bűnmegelőzési programok az írott és elektronikus médiákban megjelennek.

Dombóvár, 2012. február 7.

Dr. Szijártó István r. alezredes
rendőrségi főtanácsos
kapitányságvezető
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