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I. Bűnügyi helyzet
Bevezetés
Kapitányságunk illetékességi területén Dombóvár Város mellett 15 település található. A
kistérség lakónépességének száma folyamatosan csökken, az 1990-ben 35979 főt számláló
térségben 2011-ben 32849 lakos élt. Kedvezőtlen tendencia az időskorúak arányának
emelkedése a térség népességén belül. A 60 éves és annál idősebb népesség aránya 22,9 %
volt 2008-ban. A nyilvántartott álláskeresők gazdaságilag aktív népességhez viszonyított
aránya ( 2012 februárban) 19,7% volt. ( Megjegyzendő, hogy a Tolna Megyei arány 16,2%, a
Dél-Dunántúli 19,2%, míg az ország tekintetében 14,6%-os volt a munkanélküliek aránya.)
A bűnügyi operatív helyzet elemzése kapcsán nem elhanyagolható, hogy kistérségünk a
64/2004. (IV. 15.) Kormány rendelet értelmében a 47 hátrányos helyzetű kistérség egyike.
Területünkön lévő 15 település közül 8 község, így Gyulaj, Jágónak, Kocsola, Lápafő, Nak,
Szakcs, Várong, Csibrák a fenti norma alapján a területfejlesztés szempontjából a
leghátrányosabb kistérségekhez nem tartozó leghátrányosabb helyzetű 235 település között
foglal helyet.
Dombóvár város térségi szerepe lényegesen túlmutat a kistérség határain és kb. 70 ezer ember
ellátásáról gondoskodik vagy kínál számukra szórakozási lehetőséget. A környező – és már a
szomszédos megyékhez tartozó – települések lakosai az oktatás, az egészségügy, némely
esetben közigazgatás és a mindennapi szükségletek kielégítése vonatkozásában dombóváron
intézik ügyeiket, így főként az elmúlt években – több nagyobb bevásárlóközpont létesítésével
- jelentősen megnőtt Dombóvár látogatottsága. Kistérségünk turisztikai fellegvára
Gunarasfürdő, mely éves szinten legkevesebb 200 ezer fürdővendég kiszolgálását biztosítja.
Bűnügyi helyzetértékelés
Regisztrált bűncselekmények vonatkozásában változás nem állt be, szinte megegyező számú
deliktummal találkoztunk a tárgyidőszakokat összevetve. ( 1443-ről 1449-re változott) (E
vonatkozásban megjegyzendő, hogy jogszabályváltozás folytán a szabálysértési értékhatár
jelentős mértékben emelkedett, így valójában a jogsértések számában emelkedés mutatható.)
A regisztrált bűnelkövetők számában mintegy 15 %-os csökkenés volt kimutatható. 2011-ben
560, 2012-ben 496 elkövetővel szemben folytattunk büntetőeljárást, melyből 368 elkövető a
kapitányságunk illetékességi területén állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik.
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Az elkövetők a bűncselekmény elkövetésekor betöltött életkorúk alapján jellemzően és
százalékos formában az alábbi bűncselekménytípusokat követték el:
életkor
Bűncselekmény

Fiatalkorú
14-18 év

Vagyon elleni bűncselekmények
Erőszakos jellegű bűncselekmények
Egyéb
Egyéb ( közlekedési és zaklatás
kivételével)
Zaklatás
Közlekedési bűncselekmények
Összesen

51%
32%
17%

Felnőtt
Fiatal felnőtt
25-59
18-25 év
év
63%
39%
15%
22,2%
18%
-

-

-

100%

4%
100%

100%

időskorú14
-60 év felett
40%
25%
-

18,7%

10%

4,6%
15,5%
100%

25%
100%

Regisztrált bűncselekmények az elkövető életkora szerint
(Forrás: www.crimestat.b-m.hu)

közlekedési
Zaklatás
egyéb
erőszakos
vagyon elleni

fiatalk orú

fiatal felnőtt

fe lnőtt

idős k orú

A táblázatban a bűncselekmény típusokban jelzett értékek az egyes korcsoportok által
elkövetett összes bűncselekményhez viszonyított arányát jelölik. (Erőszakos
bűncselekmények: testi sértés, garázdaság, önbíráskodás, nem tartalmazza az erőszakos
vagyon elleni bűncselekményeket.)
Az adatok elemzése alapján kiemelendő, hogy kimagaslóan magas arány mutatkozik meg a
fiatalkorúak és fiatal felnőttek vonatkozásában a vagyon elleni, a fiatalkorúak vonatkozásában
az erőszakos bűncselekmények tekintetében. Az életkor előrehaladtával egyre jellemzőbbé
válik a közlekedési bűncselekmények aránya.
A nyomozás befejezések száma 1603-ról 1710-re nőtt, a nyomozás kezdeményezések
számában ismételten emelkedés volt kimutatható. (1752-ról 1803-ra nőtt)
A befejezett nyomozások 29%-át megszűntetéssel, 28%-át vádemeléssel fejeztük be. Az
elkövető ismeretlen volta miatt az ügyek kb. 30 %-a került felfüggesztésre.
A nyomozás eredményességi mutató 52,9 %-ról 52,5 %-ra változott.
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A feljelentés elutasítások számában évről évre jelentős csökkenés mutatkozik. 2011-ben 149,
2012-ben 93 esetben éltünk e jogintézmény alkalmazásával.
Az év során jelentősen megnöveltük a bíróság elé állítások számát. A jogszabályi környezet
kedvező változása, a jogintézmény metodikájának az ügyészséggel történő leegyeztetése és
annak rugalmas alkalmazása lehetővé tette, hogy a korábbi 12-ről e szám 24-re változzék.
A folyamatos ügyek száma, illetőleg a 60 napon túli ügyek száma legalább 30%-al csökkent
az év végére.
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
772 volt, ami a 2011-es évhez képest enyhén mérséklődött. (2011-ben 791 vagyon elleni
deliktumot rögzítettünk.)
A vagyon elleni bűncselekmények csoporton belül a tavalyi év hasonló időszakához képest
enyhe mértékben csökkent a betöréses lopások száma. (2012-ben 164, 2011-ben 170)
Figyelemmel arra, hogy 2012 év első negyedévében a betöréses lopások száma főként az
illetékességi területünk 15 községében volt leginkább jellemző, így a jelenség észlelésekor
intézkedtünk településeink közbiztonságának javítására, megerősítő erők (Készenléti
Rendőrség) bevonásával.
A vagyon elleni főcsoporton belül a lopások számában a 2011-es adatokhoz képest közel
20%-os növekedés volt tapasztalható, azonban meg kell jegyezni, hogy a 2011 évi adatok e
tekintetben kedvezően alakultak, hiszen a lopások száma 2010-ben 440 volt – egyébiránt
közel azonos az előző évekhez - , így mondhatni a sokévi átlag adataival szembesültünk 2012
évben (460).
Az év során több olyan elkövetővel, elkövetői körrel szemben nyomoztunk, akik jelentős
számú bűncselekményt követtek el főként a város területén. Az év harmadik negyedére
sikerült felszámolni azt a 3 főből álló elkövetői kört, akik illetékességi területünk egyetlen
családi alapon szervezett csoportja volt. Terhükre számos főként „alkalmai” lopás és
besurranásos lopás volt róható. (A csoport egy tagját az év során 3 alkalommal vettük
őrizetbe.) A fenti elkövetői csoporton felül további 3 fő olyan elkövetőt sikerült előzetes
letartóztatás alá helyezni, akik kisebb súlyú, főként szabálysértési értékre elkövetett
bűncselekmények rendszeres elkövetéséből éltek.
Az idei évben öt esetben indítottunk büntetőeljárást rablás bűntett elkövetésének gyanúja
miatt. Egy esetben az elkövető kilétét a nyomozás kezdeti szakaszában sikerült
megállapítanunk, vele szemben személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedést
foganatosítottunk. Két esetben a nyomozás során sikerült megállapítani, hogy feljelentő és az
általa tanúként megnevezett személy kihallgatásuk során valótlanul állították a sérelmükre
elkövetett bűncselekményt, melynek hátterében anyagi haszonszerzés állt. Rablás bűntett
miatt rendeltünk el nyomozást ismeretlen tettessel szemben, aki a feljelentés adatai szerint
2012. augusztus 30-án az otthon tartózkodó sértett nyakát megragadva, annak nyakából egy
ezüstláncot szakított le, majd azzal együtt a helyszínről eltávozott. Az ügyben az elkövető
felderítése ez idáig nem vezetett eredményre.

4

Tárgyidőszakban négy ügyben indult nyomozás zsarolás bűntett elkövetése miatt, az
elkövetők személye mind a négy esetben már a feljelentés megtételekor is ismert volt. A
nyomozásokban 3 fő került bűnügyi őrizetbe.
A vizsgált időszakban egy esetben rendeltünk el nyomozást gépjármű eltulajdonítása végett.
Az ügy érdekessége, hogy a gépkocsi többszörösen büntetett előéletű tulajdonosa azt
követően tett bejelentést a gépkocsija eltulajdonításáról, miután azzal „ismeretlen” tettes
közlekedési balestet okozott.
Uzsorabűncselekmény elkövetése miatt nyomozást nem rendeltünk el, az ilyen
bűncselekményeket elkövető kört 2010-ben felszámoltuk.
A vizsgált időszakban a közrend elleni bűncselekmények számát tekintve enyhe fokú
mérséklődés volt tapasztalható.
A bűnügyi helyzetértékelés kapcsán vizsgálni szükséges a bűncselekmény áldozatainak,
sértettjeinek helyzetét, melyet szemléltetni hivatott az alábbi táblázat.

életkor
Bűncselekmény

Vagyon elleni bűncselekmények
Erőszakos bűncselekmények
Egyéb
Összesen

Fiatal
Gyermek Fiatalkorú felnőtt
14 év alatt 14-18 év 18-25
év
0%
40%
50%
23%
38%
31%
76%
22%
19%
100%
100%
100%

Felnőtt
időskorú14
25-59
-60 év felett
év
80%
15%
5%
100%

91%
5%
4%
100%

Regisztrált bűncselekmények a sértettek életkora szerint
(Forrás:www.crimestst.b-m.hu)

egyéb
erőszakos
vagyon elleni

gye rm ek k or

fiatalkorú

fiatal fe lnőtt

fe lnőtt

idős k orú

A táblázatban a bűncselekmény típusokban jelzett értékek az egyes korcsoportok sérelmére
elkövetett összes bűncselekményhez viszonyított arányát jelölik. (Erőszakos
bűncselekmények: testi sértés, garázdaság, önbíráskodás, nem tartalmazza az erőszakos
vagyon elleni bűncselekményeket.)
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Kiemelést érdemel a 60 év feletti korcsoport, aki sérelmére már a vagyon elleni
bűncselekmények aránya a 90%-ot is meghaladja. Megállapítható, hogy az életkor
előrehaladtával egyre jellemzőbbé válik a vagyon elleni bűncselekmények aránya, mellyel
arányban az erőszakos bűncselekmények aránya csökken.
Összességében elmondható, hogy a bűnelkövetést illetékességi területünkön a kisebb súlyú s
gyakorta eseti jellegű bűncselekmények jellemzik, melyeknek magas száma azonban a
lakosság biztonságérzetét szintúgy ostromolja, s – tekintettel a különálló elkövetői körökre –
felderítésük is nagyobb erőfeszítést s munkaerőt igényel. Ellene folytatott harcunk azonban
eredményesnek mondható és töretlen. Ebben fokozott figyelmet fordítunk a vidék
biztonságára. Az elmúlt évekhez hasonlóan a bűncselekmények 37 %-át az illetékességi
terület 15 községében követték el.
A vidéki települések közül kiemelt figyelmet szentelünk Döbrököz és Kocsola községnek.
2012.-ben Döbrököz község területén elkövetett bűncselekmények jelentős része egy személy
számlájára írható, akit visszatérően vettük őrizetbe, azonban rendre szabadlábon sikerült
védekeznie a temérdek általa elkövetett betöréses lopás miatt indított ügyben. Az elkövető
tartózkodási helyét 2013. január közepén sikerült megállapítanunk, előzetes letartóztatásban
folytatjuk vele szemben a büntetőeljárást.
Kocsola vonatkozásában leszögezhető, hogy a bűncselekmények száma jelentős mértékben
nőtt. A deliktumok zöme kisebb súlyú bűncselekmény, elsősorban szabálysértési értékre, de
bekerített helyen elkövetett vétség. Tárgyévben több a községben lakó többségében büntetett
előéletű személyt vonatunk eljárás alá, mindezek ellenére a lakosság szubjektív
biztonságérzete romlott.
Gyulaj, Kurd, Csibrák háromszög vonatkozásában ismételten egy bűnöző életvitelt folytató
családra koncentráltuk erőinket. Együttműködve más kapitányságokkal ismételten sikerült
előzetes letartóztatásba helyezni eljárás alá vonni valamennyi családtagot, akik az év egy
jelentős részében előzetes letartóztatásban voltak.
A jövőben a kialakult gyakorlatnak megfelelő intenzitással igyekszünk fenntartani
eredményeinket. Sor került a települések bűnügyi operatív helyzetének újraértékelésére, az
azokhoz kötődő elkövetői körök felmérésére és feldolgozásának elindítására, az operatív
pozíciók erősítésére, újak telepítésének kezdeményezésére.
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II. Rendészeti tevékenység
2012. évben a Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály 4 alosztállyal 2012.
júniusától Szabálysértési Előkészítő Csoporttal kiegészülve látta el feladatát.
Őr-Járőr Alosztály:
Az alosztályra jellemző, hogy az ott dolgozók átlagéletkora nagyon alacsony. Az állomány
folyamatos odafigyelést igényel, képezni, tanítani kell őket. Ez a feladat az alosztályvezetőre,
illetve arra a néhány idősebb járőrvezetőre hárul, akik az alosztályon teljesítenek szolgálatot.
Ez az állománycsoport képezi a bűnügyi állomány utánpótlását, illetve közülük kerül
kinevezésre körzeti megbízott is amire volt példa elmúlt évben.
Fiatal koruk ellenére intézkedéseik jog- és szakszerűek, elmúlt évben hivatalos személy elleni
erőszak miatt nem indult eljárás.
Intézkedési mutatókat tekintve 2011. évhez viszonyítva csökkent a bűncselekmény
elkövetésén tetten ért személyek száma, valamint az előállított személyek száma is. Ennek
oka az ittas járművezetés miatti intézkedések számának csökkenése. Ebben 2013. évben
fejlődnünk szükséges, ugyanis országos átlaghoz képest magas az ittasan okozott balesetek
száma, ami arra enged következtetni, hogy még mindig vannak olyan járművezetők, akik
szeszesital fogyasztását követően részt vesznek a közúti forgalomban.
Mind az elrendelt, mind a teljesített elővezetések számát tekintve emelkedés volt
tapasztalható elmúlt évben. Jogszabályi változás miatt ez a tevékenységünk ebben az évben
csak fokozódni fog, ami nagy terhet jelent osztályunk számára.
52 %-kal emelkedett a helyszíni bírsággal sújtott szabálysértők száma 2012. évben. Ennek
oka szintén jogszabályi változás, ugyanis 2012. április 15-től, az új szabálysértési törvény
életbe lépésétől, a rendőr bírságolási jogköre kiszélesedett. Élünk is ezzel a lehetőséggel, és
alkalmazzuk a helyszíni bírság kiszabását minden olyan esetben, mikor azt jogszabály
lehetővé teszi számunkra. Ennek megfelelően jelentősen csökkent a szabálysértési
feljelentések száma, hiszen most már azokért a jogsértésekért is helyszíni bírságot szabtunk
ki, amit addig csak szabálysértési feljelentéssel tudtunk lezárni.
Körzeti Megbízotti Alosztály:
Az alosztályon szolgálatot teljesítő állomány összetételére jellemző, hogy viszonylag idősebb,
tapasztaltabb kollégákból áll. Működési területükön szolgálatukat önállóan szervezik.
Feladatuk jogsértések megelőzése, kapcsolattartás lakossággal, önkormányzatokkal, oktatási
intézményekkel. Területükön elkövetett bűncselekmények nyomozását is ők végzik, valamint
megkeresésekben is eljárnak.
KMB Alosztályra kiosztott bűnügyek száma gyakorlatilag változatlan (2012. év 76, 2011. év
70). Az mindenképp jelentős előrelépés, hogy a nyomozás eredményességi mutató 19 %-ról
41 %- ra emelkedett. Ennek oka részben az, hogy kapitányságunk Bűnügyi Osztályával napi
kapcsolatot tartunk, rendelkezésünkre álló információkat megosztjuk egymással, kölcsönösen
segítjük egymás munkáját.
Területünkön két településen tapasztalható, hogy növekedett a bűncselekmények elkövetése,
ezek Döbrököz, és Kocsola. Kocsola településen az addigi egy fő KMB-t kiegészítettük még
egy fővel, így összesen kettő körzeti megbízott lát el ott szolgálatot. Rendszeresen igényeljük
a Készenléti Rendőrség segítségét, szolgálatuk nagy részét ők is ezen a két településen látják
el. Ezeken a településeken rendszeresen tartunk különböző akciókat a közterületi jelenlét
fokozása céljából.
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Közlekedésrendészeti Alosztály:
Az alosztály osztályunk legstabilabb egysége, az ott szolgálatot teljesítők évek óta ott
dolgoznak, nem jellemző az alosztályra a fluktuáció.
Utóbbi évek egyik sikertörténete a személyi sérüléses balesetek csökkenése. 2012. évben a
Dombóvári Rendőrkapitányság illetékességi területén 45 személyi sérüléses közúti
közlekedési baleset történt, 2011. évben ez a szám 47 volt. A sérüléses balesetek száma 2007
óta folyamatosan csökken, a tavalyi évhez 4 %-os a csökkenés mértéke, 2007-hez viszonyítva
pedig 43,75 %-os a javulás. Tolna megye egészére vonatkoztatva is elmondható, hogy a
baleseti adatok tovább javultak, 2011-ben 302, 2012-ben pedig 286 sérüléssel járó
közlekedési baleset következett be Tolna megye útjain. Az illetékességi területünkön
bekövetkezett 45 sérüléses baleset a megyében bekövetkezett balesetek 15,7 %-át teszi ki.
Az alábbi grafikonon is látszik, hogy 2012-ben az elmúlt évekhez hasonlítva is alacsony volt
a sérüléses balesetek száma.
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A balesetek közül 2012-ben nem volt halálos kimenetelű baleset, 2011-ben 1, 30 járt könnyű
sérüléssel, 2011-ben pedig 23, mely kis mértékű csökkenést mutat, 15 súlyos sérüléses
baleset volt, ami 2011-ben 17 volt.
Hosszú évek óta 2012 volt az az év, amikor nem történt halálos kimenetelű közlekedési
baleset az illetékességi területünkön. Összesen 141 közlekedési balesetnél tartottunk helyszíni
szemlét, melyből 96 esetben csak anyagi kár keletkezett.

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 73,3 %-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.
A sérüléses balesetek zömét továbbra is a gépjármű ütközések adják, tehát járművezetők
okozzák.
Ez évben is a balesetek túlnyomó többségét 60 %-át /27 eset/ a személygépkocsi vezetők
okozták. Ez az adat megegyezik az elmúlt év adataihoz képest. Tehergépkocsi vezető által
elkövetett balesetek száma 2011-ben 5 volt, 2012-ben 3-ra 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-ben 9, 2012-ben pedig 7 ilyen baleset volt.
2011-ben motorkerékpáros 1 esetben okozott balesetet, 2012-ben szintén csak 1 esetben volt
baleset okozója motoros.
Gyalogos által okozott balesetek száma hullámzó, de nem számottevő. 2007-ben 5, 2008-ban
1, 2009-ben 3, 2010-ben 1 és 2011-ben 1, 2012-ben 2 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. Hogy 2011-től a gyorshajtás nem képezi a döntő
hányadát a baleseti okoknak annak tudhatjuk be, hogy kapitányságunk üzemeltet egy Fama
Laser III. típusú 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. Ezt az értéket
2012-ben kisebb mértékben sikerült tovább csökkenteni, így 11,1 %-át okozták ittasan a
baleseteknek. Az idei évben 2 esetben súlyos, 3 esetben könnyű sérülést okozott az ittas
járművezető ezzel a magatartásával.
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.

Végezetül szeretném bemutatni a balesetek területi megoszlását.
10

A balesetek döntő többsége – mint ahogy 2011-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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Az alosztályon 2012. ében 67 esetben rendeltünk el nyomozást közlekedési bűncselekmény
miatt, mely 2011-ben még 83 volt. Az alosztályon 1 fő fővizsgáló végzi a büntetőügyek
feldolgozását. A bűncselekmények a tárgyévben az alábbiak szerint alakultak:
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2012-ben 70 büntetőeljárást zártunk le az alábbiak szerint:
Vádemelés
Bíróság elé állítás
Felfüggesztés
Áttétel
Feljelentés elutasítás
Cselekmény nem bűncselekmény
Nem bűncselekmény, hanem szabálysértés
Elkövető halála
Nem állapítható meg bűncselekmény elkövetése

Ügyszám
17
30
13
3
1
2
1
1
1

Lezárás %-ban
24,3 %
42,9 %
18,6 %
4,3 %
1,43 %
2,86 %
1,43 %
1,43 %
1,43 %

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 III. típusú sebességmérő készülék 2012-ben
281-szer volt vezényelve használatra, mely során 967 óra és 12 percet üzemelt a készülék. A
fenti időszakban 2.637 gyorshajtóval szemben intézkedtünk. 1180 esetben kezdeményeztünk
közigazgatási, 13 esetben szabálysértési eljárást, 1279 esetben szabtunk ki helyszíni bírságot,
36 esetben a helyszínen szabtunk ki közigazgatási bírságot, és 129 esetben figyelmeztetéssel
éltünk.
Összefoglalva a fentieket az elvégzett értékelésből egyértelműen arra a megállapításra lehet
jutni, hogy Dombóvár város és illetékességi területének közlekedésbiztonsági helyzete 2012ben az előző évekhez viszonyítva is javult. Ez volt megállapítható már 2010 és 2011 évre
vonatkozóan is. Ebben döntő szerepe volt a közlekedésrendészeti állomány módszeres és
folyamatos tevékenységének, mely során ellenőrizték a forgalomban részt vevő járműveket és
járművezetőket.
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Igazgatásrendészeti Alosztály tevékenysége:
Szabálysértés: 2012 évben az érkezett feljelentések és iktatott ügyek számában jelentős
csökkenés ( -37 % ) következett be, ami elsősorban jogszabályi változás következménye,
egyrészt a korábbi kiemelt szabálysértési tényállások ( ittas vezetés, sebességkorlátozás
jelentős túllépése ) közigazgatási bírság alá vonása, valamint az új szabálysértési törvény, a
2012. évi II. tv.( továbbiakban Szabs. tv. ) 2012. április 15. napjával történő hatályba lépése,
mely a korábbi jogszabályhoz képest kevesebb szabálysértési tényállást tartalmaz. Ezzel egy
időben a kötelező mértékű pénzbírsággal sújtandó szabálysértések bevezetése is megtörtént,
mely a helyszíni bírságolást ösztönözte.
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Feljelentett személyek száma
A lecsökkent feljelentésszám a feljelentett személyek számának csökkenését is eredményezte.
2011 évben az érkezett 1084 db feljelentésben 1123 főt , míg 2012 évben az érkezett 687 db
feljelentésben 714 főt jelentettek fel,
így 36 %-al csökkent a feljelentett személyek
száma
2012 évben az iktatott szabálysértések száma 32 %-al kevesebb, mint 2011 évben.
.Közlekedési szabálysértés 905 db került iktatásra, ebből a Szabs. tv. XXVII. fejezetében
felsorolt kiemelt közlekedési szabálysértések száma 179 db , a XXVIII. fejezetben felsorolt
közlekedéssel kapcsolatos egyéb szabálysértések száma pedig 726 db volt. A Szabs. tv .
XXIV. fejezetébe tartozó Az emberi méltóság, a személyi szabadság és a közrend ellenni
szabálysértések száma 60 db volt, , XXVI. fejezetbe tartozó A rendészeti igazgatás rendjét
veszélyeztető szabálysértések száma pedig 21 db volt.
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A fenti adatok alapján megállapítható, hogy 2012 évben a szabálysértések struktúráját
tekintve az nem változott az előző évekhez képest, az ügyek 92 %-a közlekedési
szabálysértések elkövetéséből adódott, ebből 18 % kiemelt közlekedési szabálysértés volt,
közrend elleni szabálysértések aránya 6 %, ami magasabb , mint a rendészeti
igazgatás
rendjét veszélyeztető szabálysértések száma, ami 2 %-ot tesz ki.
Járművezetéstől eltiltások száma
2012. évben 47 esetben alkalmaztunk járművezetéstől eltiltás intézkedést , 2 fő esetében
kategória bevonást alkalmaztunk, a többi esetben teljes vezetői engedély bevonását rendeltük
el, abból 25 esetben 6-12 hó közötti időtartamra. 12 esetben a Szabs. tv. új intézményeként
nem kiemelt, kisebb súlyú szabálysértés elkövetőivel szemben is alkalmaztuk ezt az
intézkedést.
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 58 fővel kevesebb személy tiltottunk el a közúti járművek
vezetésétől 2012 évben , mely 55%- os csökkenést jelentett a jogszabályi változás
eredményeként.
A kiemelt közlekedési szabálysértések esetében a járművezetéstől való eltiltás gyakorlatát
vizsgálva megállapítható, hogy az intézkedések alkalmazása kellően következetes és szigorú
volt.

Helyszíni bírság végrehajtás
A Szabs. törvény a pénzbírság , szabálysértési költség, rendbírság valamint az okozott kár
végrehajtása mellett a meg nem fizetett helyszíni bírságok végrehajtását is a szabálysértési
hatóságnak adta feladatként. 2012. 04. 15 napjától az év végéig 360 db helyszíni bírság
végrehajtására irányuló irat érkezett az Alosztályra, ebből eredményesen 173 db került
lezárásra év végéig.
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Személy- és vagyonvédelemi ügyintézés
2012. évben 90 személy- és vagyonőr igazolvány, melyből csere 53 darab volt, 1
vagyonvédelmi rendszert szerelő igazolvány, valamint 10 személy- és vagyonvédelmi
tevékenység végzéséhez szükséges működési engedély kiadására került sor, melyből 4 csere
iránti kérelem benyújtását követően.
2011. évben 101 személy- és vagyonőr igazolvány, valamint 13 egyéni vállalkozó részére
működési engedély kiadására került sor.

Elmondható, hogy illetékességi területünkön személy- és vagyonvédelmi ügyintézés területén
2012. évben összességében 12%-kal kevesebb kérelem érkezett, mint 2011. évben, mely a
személy- és vagyonőr igazolványok, működési engedélyek ötévente történő lejáratával, s
annak csere iránti kérelmek benyújtásával magyarázható. 2011. évben kiemelkedően sok
igazolvány járt le.

1. Fegyver ügyintézés
2012. évben összesen 79 lőfegyver, valamint 25 gáz-, riasztófegyver viselésének
engedélyezésére került sor.
2011. évben ezek az adatok a következők voltak: összesen 62 lőfegyver, valamint 20 gáz-,
riasztófegyver viselésének engedélyezésére került sor.
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A fegyver ügyintézés során a benyújtott kérelmek esetében a közrendvédelmi állomány
bevonása mellett került sor a fegyvertároló helyek ellenőrzésére. A közrendvédelmi állomány
41 esetben, Alosztályom 15 esetben végzett fegyvertároló hely ellenőrzést.
A 2012/2013-as vadászati évad ellenőrzései 2012. november hónapban elkezdődtek. A
kontroll kiterjedt az adott lőfegyver engedélyére, az orvosi érvényesség vizsgálatára, valamint
a használni kívánt lőfegyverekre, azok szállításának ellenőrzésére is. Az ellenőrzött 5
társaság, illetve 50 személy vonatkozásában hiányosságra vagy törvénysértésre nem derült
fény.
Elmondható, hogy az illetékességi területünkön fegyver ügyintézés területén 2012. évben
49%-kal kevesebb kérelem érkezett, mint 2011. évben, mely a fegyvertartási engedélyek
ötévente történő lejáratával, s annak megújítási iránti kérelmek benyújtásával magyarázható.
2011. évben ezen kérelmek száma 113 darab volt, míg 2012.05.01. napjáig 6 darab.
Jogszabályváltozás miatt 2012.05.01. napjától pedig a vadászat illetve sport célú
fegyvertartási engedéllyel rendelkezők számára az engedélyek visszavonásig hatályosság
váltak, így ezen időpont után ezirányú kérelem nem érkezett hatóságomhoz.
Szabálysértési Előkészítő Csoport:
2012. 04. 15-től jogszabályváltozás miatt a rendőrség folytatja le az elzárással is sújtható
szabálysértések esetén szükséges előkészítő eljárást. Elmúlt évben 441 esetben folytattunk
előkészítő eljárást. Ezek döntő többsége tulajdon elleni szabálysértés (50.000 Ft értékhatár
alatti lopás, rongálás), továbbá eltiltás tartama alatti járművezetés miatt indult eljárás volt. Ezt
a tevékenységet egy kis létszámú csoport végzi. Kezdeti nehézségeket leszámítva munkájukat
most már megfelelő szinten végzik. Elmúlt évben 12 alkalommal éltünk a gyorsított bírósági
eljárás intézményével, ezt ebben az évben növelnünk kell.
Rendészeti Osztály 2013. évre tervezett intézkedései:
- Közterületi jelenlét további fokozása, növelni szükséges a gyalogos járőrszolgálatot. Ezt
elsősorban saját állományunkkal kívánjuk megvalósítani, valamint igénybe fogjuk venni a
Készenléti Rendőrség erőit is.
2013-tól elektromos kerékpárokkal szereljük fel a körzeti megbízottakat. A gyalogos és
kerékpáros járőri szolgálattól azt várjuk, hogy még közvetlenebb kapcsolat alakul ki a rendőr
és az állampolgárok között.
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- Dombóvár-Gunaras üdülőövezet közbiztonságának jelenlegi szinten tartása, illetve
amennyiben lehetséges annak javítása. Gunaras területén 2012. évben összesen 12
bűncselekmény történt annak ellenére, hogy nyári szezonban nagyon sok vendég fordul meg
ezen a területen.
- Továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk Kocsola és Döbrököz településekre. Folytatjuk ezen
a két településen a fokozott ellenőrzéseket, a Készenléti Rendőrség megerősítő erőit is erre a
két településre koncentráljuk.
- 2013. évben minden körzeti megbízott megkülönböztető jelzéssel ellátott szolgálati járművel
látja el szolgálatát
- Folytatjuk azt a gyakorlatot, hogy kérdőívek, valamint fórumok útján felmérjük adott
településen a lakosság közbiztonságról alkotott véleményét, ennek megfelelően szervezzük
szolgálatunkat.
- Hozzánk forduló lakosok, személyek széles körű segítése, problémáikra megoldás keresése.
- Bűnözők, jogsértő személyek elleni határozott fellépés.

Fő célkitűzések:
- lakosság szubjektív biztonságérzetének fokozása
- közterületek rendjének biztosítása
- bűncselekmények számának csökkentése
- rendezvények biztosítása
- területünkön lévő lakatlan ingatlanok védelmének megszervezése
- külterületeken lévő présházak, hétvégi házak védelme (önkéntesek, polgárőrök, civil
szervezetek bevonásával)

Bűnmegelőzés
A Dombóvári Rendőrkapitányság 18 bűnmegelőzési programot dolgozott ki, illetve folytat
melyek érintik a legfontosabb szakterületeket, és megfelelő hatékonysággal bírnak. A
programok végrehajtása folyamatos, azok bármikor –bűnügyi és közbiztonsági helyzetnek
megfelelően – aktualizálhatók. A hatékonyság érdekében kapitányságunkon minden
rendőrnek feladata a bűnmegelőzés, az egyes programok kivitelezésében más-más feladatot
végez el a végrehajtói állomány, szakterülettől függően.
A programok végrehajtásához külön anyagi forrással nem rendelkezünk, azonban az
illetékességi területünkön lévő civil szervezetek, kistérségi társulás, oktatási intézmények,
önkormányzatok valamint a helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum a prevenciós
programjaink kivitelezéséhez, az előadások megvalósításához rendelkezésükre bocsátják a
tulajdonukban lévő technikai felszereléseket.

Család -, gyermek-, és ifjúságvédelem
A családon belüli erőszak hatékony megelőzése valamint az ifjúságvédelem nem képzelhető
el a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal ,a Gyámüggyel valamint az oktatási
intézmények ifjúságvédelmi felelőseivel folytatott együttműködés nélkül. Az erre irányuló
törekvések eredményeként nem csak a megelőzésben érhető el jó eredmény hanem kevesebb
ilyen jellegű cselekmény marad rejtve.
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Különösen fontosnak tartjuk az oktatási intézményekben végzett prevenciós munkát ezért
ehhez kapcsolódva negyedévente bűnmegelőzési hírlevelet küldünk az illetékességi területen
található iskolákba, melyekben nem csak a jellemző áldozattá válási módokat ismertettük,
hanem mindkét esetben bűnmegelőzési tanácsokkal hívtuk fel a figyelmüket a
veszélyhelyzetekre és azok elkerülésére.
A családon belüli erőszak valamint az ifjúságvédelem a pedagógusoknak megtartott
előadások szerves részét képezik.
Ideiglenes megelőző távoltartó határozat meghozatalára 2012. évben a Dombóvári
Rendőrkapitányság illetékességi területén 3 esetben volt szükség.
Az iskolákban végzett prevenciós munka kiemelten fontos ezért különösen nagy hangsúlyt
fektetünk évek óta a diákok körében a jogkövető magatartás népszerűsítésére, a döntéseik
fontosságára valamint azok következményeinek tudatosítására.
Ezt a munkát jellemzően osztályfőnöki órák keretében végzik az iskolarendőrök, mindezek
mellett hagyományteremtő jelleggel megszerveztük az I. Prevenciós Napot melyen a fiatalok
( dombóvári középiskolások ) játékos feladatokon keresztül kaptak gyakorlati tapasztalatot a
korábbi témákkal kapcsolatban ( 2. sz. melléklet)
Az „Óvodától az iskoláig” programon belül 2 óvodás csoport tett látogatást a kapitányság
épületében valamint részt vettünk az óvodák gyermeknapi rendezvényein is.
Szakmai bemutatókkal vettünk részt a József Attila Napok, Pál Napi Vígasságok (Dombóvár)
valamint a Szakmák Napja ( Gyulaj , általános iskola ) elnevezésű rendezvényeken.
Döbröközön két alkalommal ( március 20. és június 7. ) prevenciós előadást tartottunk a
közösségi házban szülők illetve diákok részére „Szertelenül, szabadon” címmel a
Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal közösen.
A Szuperbringa program keretében 6 helyszínen több, mint 150 kerékpár esetében végeztük
el a gyermekek által használt kerékpárok műszaki ellenőrzését.
A kiemelt bűnmegelőzési főelőadó 2012. évben összesen 5 esetben vett részt eset
megbeszélésen. Három alkalommal a családsegítő szolgálat , két alkalommal az iskola jelzése
alapján.
A 2012-13-as tanévben új prevenciós programot indítottunk célzottan az Illyés Gyula
Gimnázium 9.b osztályában, melynek címe „Tiszta fejjel!” ( 3. sz. melléklet )
A program lényege, hogy a jelzett osztályt a gimnázium 4 éve alatt osztályfőnöki óra
keretében meghívott vendégekkel ( pl: pártfogó felügyelő, mentálhigiénés szakember,
pszichológus stb.) közösen megfelelő és interaktív módon látjuk el hasznos információkkal az
életkori sajátosságaiknak megfelelően, előre meghatározott tematika alapján.
A program 2012.10.27.-én indult, a megadott tematika alapján eddig 3 óra került megtartásra.
Kábítószer
Az általános tapasztalat az, hogy a fiatalok szinte teljes mértékben áttértek az un. dizájner
drogok használatára. Ezen szerek fogyasztása alkalmi jelleggel elfogadott a 16-20 éves
korosztály számára.
Ugyanilyen problémát jelent a fiatalok körében elfogadott és általános hétvégi mértéktelen
alkohol fogyasztás is, melyet a fogyasztóvédelemmel közösen tartott ellenőrzések nem
kezeltek hatékonyan.
A még legális szerek használatának visszaszorítása érdekében kapitányságunk stratégiát
dolgozott ki a 2010. évben, melynek lényege a szemléletváltás, a bumeráng hatás elkerülése
volt.
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A stratégia szerves részét képezi az az osztályfőnöki óra sorozat melyet két dombóvári
középiskolában ( Apáczai Csere János Szakközépiskola, Herceg Esterházy Miklós
Szakképzési Intézet ) kezdtünk meg a 2010/2011-es tanévben.
A két oktatási intézmény minden osztályába eljutva , megfelelő tematikai vázlat mentén
haladva adunk át ismereteket illetve hívjuk fel a figyelmet a döntéseink fontosságára és azok
következményeire.
Ez a tematika egészült ki a „Tiszta fejjel” prevenciós programmal.
Jellemzően általános iskolás korú gyermekek körében terjedt el a „ gáz - szívás ”, amikor is a
kereskedelmi forgalomban kapható öngyújtó utántöltő gázát inhalálva jutnak a gyerekek
bódult állapotba.
Az utántöltő bután gázt tartalmaz, amely a levegőnél nehezebb így fulladásos halált valamint
visszafordíthatatlan egészségkárosodást is okozhat.
Mivel semmilyen korlátozás nincs érvényben a fenti eszközzel kapcsolatban így a tájékoztató,
figyelem felkeltő , szülőknek és pedagógusoknak címzett prevenciós munka kiemelten fontos.
Vagyonvédelem
Évek óta hagyomány, hogy együttműködési megállapodás alapján bűnmegelőzési hírlevelet
küldünk a Dombóvári Víz- és Csatornamű Kft. aktuális december havi számláival együtt, így
jutva el több, mint 1 000 háztartásba. Az idei évben az ünneppel kapcsolatos bűnmegelőzési
tanácsok mellett a vagyonvédelem fontosságára hívtuk fel a lakosság figyelmét. ( 4. sz.
melléklet ).
Mindezek mellett a bűnügyi és a közrendvédelmi szolgálati ág az ismételt áldozattá válás
megelőzése érdekében a sértettet tájékoztatja a bűncselekmény megelőzésének lehetőségeiről
( vagyonvédelem ) , intézkedéseket foganatosít a prekriminális jelenségek megszüntetése
érdekében.
Mindezek mellett fontos a helyi és megyei, valamint az országos médiákkal folytatott közös
munka, hiszen a rádión, írott- és elektronikus sajtón keresztül több háztartásba jutunk el, kellő
módon tájékoztathatjuk a lakosságot az új elkövetési módokról és az áldozattá válás
elkerülésének módjairól.
Kiemelt kockázatú csoportok áldozattá válásának megelőzése
Az elmúlt években végzett bűnmegelőzési tevékenységnek is köszönhetően csökkent az un.
trükkös lopások száma a kapitányságunk illetékességi területén.
A bűnmegelőzési programoknak köszönhetően („Pénzt csak a postás visz!”, „Tűzifával
csalnak”, „10 biztonsági tanács időseknek”) csökkent az idős emberek áldozattá válásának
kockázata,.
Egyedülállók, külterületen élők illetve hajléktalanok áldozattá válásának megelőzése
érdekében jól működő kapcsolatrendszer alakult ki az önkormányzatokkal, családsegítő
szolgálattal, tanyagondnoki szolgálattal, egyesített szociális intézményekkel illetve a helyi
Viharmadár Önkéntes Mentő Egyesülettel.
A közösségi életterek rendjének védelme
A közterületek és közintézmények biztonságának fokozása érdekében rendkívül jó
együttműködés alakult ki a helyi polgárőrséggel valamint közterület fenntartókkal,
vadásztársaságokkal.
Évek óta rendszeresen és visszatérően ellenőrzi a közterülten szolgálatot teljesítő járőri
állomány a fiatalok által kedvelt gyülekező és szórakozóhelyeket ( játszóterek, parkok)
valamint az iskolák környékét. Külön figyelmet fordítunk a hétvégi haza és visszautazás
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napjain az állomások, buszmegállók rendjére, biztonságára. A fenti intézkedéseknek
köszönhetően nagymértékben csökkent a garázda jellegű cselekmények elkövetése.
(buszmegállók, telefonfülkék rongálása) Mind városunk, mind a kistérség számára óriási
előrelépést jelentene a közösségi életterek rendjének védelmében is az évek óta tervezett
térfigyelő kamerarendszer kiépítése.

Dombóvár, 2013. március 18.

Dr. Szijártó István r. alezredes
rendőrségi főtanácsos
kapitányságvezető
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