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I. Bűnügyi helyzetünk

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 egy esetben történt változás: a Vizsgálati Alosztály korábbi vezetője
Horváth Ferenc r.őrgy nyugállományba vonult, helyét Schottné Folk Márta r.alezredes vette át.
Tárgyévben összesen 8 fő került – kérelmére - áthelyezésre más szolgálati helyre. Helyüket fiatal,
kezdő rendőrök vették át, így az ügyforgalom jelentősen lelassult.
II. Bűnügyi helyzetünk

A Kapitányság illetékességi területén a tavalyi évben jelentősen növekedett a regisztrált (ismertté
vált) bűncselekmények száma, a 2009-es 1227-hez képest 2010-ben 1523 volt, mely 24%-os
növekedést jelent. Az elmúlt öt év viszonylatában ez a szám 2008-hoz képest 3%-os csökkenést, a
többi évhez képest emelkedést mutat. (2007-hez viszonyítva 35%-os, 2006-hoz 40%-os, 2005-höz
képest 23%-os emelkedést).
Az érkezett feljelentések száma (iktatott ügyek száma) 1269-ről 1361-re nőtt, míg a nyomozás
elrendelések száma stagnálni látszik, 2009-ben 1140, 2010-ben 1136 volt.
Az ügyforgalmi statisztika alapján az ügyeredményesség a 2009-es 59,2%-ról 67,0%-ra javult. A
feljelentés elutasítások száma a korábbi 111-ről 162-re emelkedett. A folyamatos ügyek száma a 60
napon túli ügyek számával együtt ismét nőtt. Az ENYÜBS statisztika alapján a nyomozás
eredményességi mutató 48,9%-ról 57,8%-ra, jelentős mértékben nőtt. A bíróság elé állítások száma
a korábbi 6-ról 2010-ben 12-re gyarapodott.
Az adatokból megállapítható, hogy 2010 évben az ismertté vált összes bűncselekmény 63%-át
Dombóvár területén míg a fennmaradó 27 %-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 60-65%-a vagyon elleni bűncselekmény volt. A
bűncselekmény kategóriákat tekintve tárgyévben a vagyon elleni bűncselekmények száma 870 volt,
ami szintúgy emelkedett az előző évekhez képest. (2009-hez képest 20%-al, 2008-hoz képest 1%-al,
2007-hez képest 46%-al, 2006-hoz képest 28%-al, 2005-höz képest 12%-al) A vagyon elleni
bűncselekmények belül viszont a lopások és betöréses lopások aránya a többi e csoportba tartozó
bűncselekményhez képest csökkent, az átlagos 70%-hoz képest 58%-ra módosult. Az ügyforgalmi
statisztikát tekintve a betöréses lopások száma a 2009-ben rögzített 85-ről 89-re módosult. Az idei
évben a rablások száma korábbi 11-hez képest 6-ra javult. A zsarolások száma jelentősen nőtt,
hiszen az év elején uzsorabűncselekmény miatt elrendelt nyomozás során zsarolás bűntett gyanúját
kellett a gyanúsítottakkal közölnünk. A közrend elleni bűncselekmények száma jelentősen, mintegy
80%-al nőtt, melyet az eltulajdonított okiratok statisztikázása eredményezett. E vonatkozásban nem
hagyható figyelmen kívül az a tény, hogy számtalan esetben kényszerültünk nyomozás
elrendelésére olyan esetekben, amikor vonaton utazó sértett sérelmére követtek el lopást, melyben
esetenként 5-8 okirat is volt és mely egyébiránt nem az illetékességi területünkön történt, azonban a
„megelőzés” szabályának alkalmazásával hatóságunk „kényszerült” az eljárás felfüggesztésére.
Tárgyévben ismételten nőtt a kiosztott ügyek száma. 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.
2010-ben 1133, 2009-ben 1060, 2008-ban 863, 2007-ben 809 volt. (2006 és 2005-ös adatokat a Neo
hibásan mutatja)
Az ügyforgalmi statisztikát tekintve a befejezett nyomozásokból a korábbi 381-ről 451-re nőtt az
eredményesen, míg 373-ról 309-re módosult az ismeretlen elkövetővel szemben felfüggesztett
nyomozások száma. A regisztrált elkövetők száma 413-ról 513-re nőtt.
A befejezett ügyek számát és azok időszerűségét az alábbi táblázat szemlélteti:
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2009-ben kitűzött célokat úgy gondolom teljesítettük. Nagy „adósságunknak” tettünk eleget azzal,
hogy az év elején sikerült két olyan elkövetői kört feltérképeznünk, majd eljárás alá vonnunk, aki
hosszú ideje mélyszegénységben élő emberek sérelmére elkövetett bűncselekményekből tartották
fenn kiterjedt családjuk életet. A két ügyben összesen 7 fő került előzetes letartóztatásba, az ügyek a
kényszerintézkedés fenntartása mellett jelenleg bírói szakban vannak. Az ügy nyomozása során
rendkívül sok problémával szembesültünk. A sértettek valamennyien vonakodtak a vallomástételtől,
többek között az miatt, mivel H. F. gyanúsított ellen több esetben is indult büntetőeljárás hasonló
tartalmú feljelentések miatt, azonban gyanúsított előzetes letartóztatását ez idáig egy esetben sem
sikerült foganatosítanunk, így gyanúsítottak elterjesztették a környezetükben élőkkel, hogy a
Hatóságok velük szemben tehetetlenek és hiába a nyomozóhatóság kényszerintézkedése az
ügyészség vele szemben nem érvényesíti az állam büntetőjogi igényét. A fentiek miatt az eljárás
kezdeti szakaszában tartanunk kellett attól, hogy a sértettek vallomásaikat visszavonják, aminek
érdekében a szabadlábon lévő gyanúsítottak mindent meg is tettek, többek között annak ígéretét is,
hogy amennyiben nem tesznek vallomást, úgy a fennálló tartozásaikat elengedik. Mindezek
megakadályozása végett széleskörű adatgyűjtést és sértett kutatást végeztünk, melynek
eredményként a szabadlábon lévő családtagot valamennyi férfi tagját sikerült egy csalássorozat
miatt előzetes letartóztatásba helyezni. Mindezek hatására több sértett jelentkezett, azonban a
sértettek száma minden várakozást alulmúlt. Félő volt továbbá, hogy ha vallomások visszavonása
végett alkalmazott fenyegetések nem váltanák ki a megfelelő hatást, akkor a vallomások
visszavonása érdekében más eszközöket fognak bevetni, így például megkísérlik a tanúkat
„megvásárolni”. Megjegyzem, hogy ennek reális lehetősége adott volt, hiszen a sértett
valamennyien „mélyszegénységben élő” hátrányos helyzetű, aluliskolázott személyek. Ennek
megakadályozása végett megkíséreltük gyanúsítottak minden pénzé tehető vagyontárgyát lefoglalni,
így többek között a kb. 40 millió forintra becsült ékszergyűjteményt, mely kezdetben nem járt
sikerrel, később azonban titkosszolgálati eszközök segítségével egy pécsi rejtekhelyen több mint 6
millió forint értékű aranytárgyat sikerült lefoglalnunk. Mindezek mellett lefoglalásra került továbbá
gyanúsított nagy értékű Mercedes típusú személygépkocsija, több antik bútordarab. Gyanúsítottak
előzetes letartóztatását követően főként a roma lakosság körében egyfajta fellélegzés volt
észlelhető, ami azonban az egymás iránt szolidaritást nem múlta felül, ennek tudható be a
nagyságrendekkel többre becsült sértetti szám alulmúlása. Az érintett lakosok egy része az eljárást
sérelmezte, melyet azzal indokoltak, hogy gyanúsítottak csak segítettek azokon az embereken, akik
a bankokhoz hiába fordultak pénzügyi segítségért.

7

A szervezett bűnelkövetés egyre több esetben tapasztalható, főként a kapitánysági illetékességi
területeken túlnyúló, trükkös - jellegű lopások esetében, melyek elkövetői szerepekre lebontva,
előre eltervezetten hajtják végre cselekményeiket, ügyelve arra, hogy a későbbi bizonyítást mind
nagyobb mértékben hiúsítsák meg. Megfigyelhető, hogy egyre pontosabb információkkal
rendelkeznek a bizonyítás menetéről, a tárgyi bizonyítási eszközök értékéről és lehetőségük szerint
biztosítanak maguk számára jó előre alibit a bűncselekmények időpontjaiban. Mind gyakrabban
találkozunk lopott rendszámokkal elkövetett bűncselekményekkel, illetve olyan információink is
vannak, hogy potom összegért gyártatnak maguknak rendszámtáblákat.

A tavalyi évben is több ízben találkoztunk főként idősek sérelmére lekövetett trükkös lopásokkal,
illetőleg szintúgy jellemzőnek volt mondható a besurranásos elkövetési mód is. A trükkös lopások
tekintetében a felderített elkövetők somogy és baranya megyei illetőségűek voltak. A felderítést
jelentősen megnehezíti, hogy az elkövetők kizárólag idős sértetteket kiválasztva, tőlük trükkös
módszerrel készpénzt tulajdonítanak el. Az elkövetői kört behatároltuk s eljárás alá is vontuk,
azonban a sértettek kora, szellemi állapota és a tárgyi bizonyítási eszközök szűkössége bizonyítási
nehézségek elé állít bennünket, melyek leküzdése jövőbeni feladatunk. Az teljes bizonyossággal
megállapítható, hogy a munkahellyel nem rendelkező, hosszú idő óta bűnöző életvitelt folytató s
bűncselekmények elkövetéséből élő elkövetők csak szabadságuk elvesztése esetén hagynak majd fel
cselekményeikkel.
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. Gyanúsítottak ellen előzetes letartóztatásuk mellett folyik az eljárás.
Elsősorban a zsarolások, de a rablások esetében is megemlítendő, hogy a korábbiakhoz képest a
felderítés eredményesebbnek mondható. Annál is inkább, mivel a korábbiaknál lényegesen több
esetben indítottunk eljárást saját kezdeményezésünk, észlelésünk alapján, főként zsarolás
bűncselekményének megalapozott gyanúja miatt, a sértettek egy része – hasonlóan az előző
évekhez – gyermek- és fiatalkorú személyek voltak. Társadalmi forrásból származó információink
száma többszörösére nőtt s ellenőrzésük után a legtöbb esetben helytállónak bizonyult.
A fémlopások tekintetében elmondható, hogy a fémhulladék alacsony ára miatt ezen
bűncselekmények továbbra is a korábbiakhoz képest alacsonyabb számban fordulnak elő.
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. Míg 2008-ban 14 személyt vettünk őrizetbe és abból 8 esetben döntött úgy az
ügyész, hogy nem indítványozza a gyanúsítottak előzetes letartóztatását, addig 2009.-ben 43
előzetes letartóztatott ellen folytattunk eljárást. 2010-ben összesen 41 esetben rendeltük el
gyanúsítottak őrizetbevételét, melyből 6 esetben az ügyet hatáskör hiányában a Szekszárdi
Nyomozó Ügyészségnek tettük át. A hatáskörünkbe utalt bűncselekmények vonatkozásában 35 fő
került őrizetbe, melyből 19 fő előzetes letartóztatását kezdeményezte az ügyészség.
A nyomozás eredményességét, a felderítő munka minőségét és mértékét befolyásoló okok között
elsőként említeném a Dombóvári Rendőrkapitányság létszámhelyzetét. Kapitányságunk létszáma
hosszú évek óta nem változott. Akár a regisztrált bűncselekmények számát, a lakosság számát, a
települések és kistérség besorolását, a települések térségben betöltött szerepét, földrajzi
elhelyezkedését, az idegenforgalmi adatokat vizsgáljuk megállapítható, hogy a létszámhelyzetünk
„alulfinanszírozott”. Mindezek mellett nem elhanyagolható az tény, hogy a rendőrség – határőrség
integrációja miatt kialakult létszámhelyzet azt eredményezte kapitányságunkon, hogy a keletkezett
hiányokat nem tudtuk betölteni – mivel határőrök foglalták a megüresedett helyeket – és így egyre
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több feladat hárult egy-egy rendőrre. Ez az évekig fennálló és sokszor kilátástalannak tűnő helyzet
az állomány felőrlődése felé vette az irányt, az ingerküszöb egyre alacsonyabbá vált, egyre
idegesebb, feszültebb kollégákkal végeztük a munkát.
Második okként említeném az illetékességi területünk földrajzi elhelyezkedése és a szomszédos
rendőrkapitányságok (megyék) létszámviszonyainak jelentős növekedése miatt kialakult bűnügyi
operatív helyzetet.
1., 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.
A bűnügyi operatív helyzet elemzése kapcsán nem elhanyagolható, hogy a kistérség
összlakosságának 7,7 %-a, az ún. „ gazdaságilag aktív” lakosok 18,2 %-a regisztrált álláskereső,
mely meghaladja az országos átlagot. Kistérségünk a 64/2004. (IV. 15.) Kormány rendelet
értelmében a 47 hátrányos helyzetű kistérség egyike. Kistérségünkhöz tartozó 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.
2., Emellett a rendőrség és a határőrség integrációjának következtében a szomszédos
határszakasszal rendelkező megyék létszáma jelentősen megnőtt, melynek egyenes következménye
lett, hogy a bűnözés a „kisebb ellenállás” irányába tolódott.
Mindezek ellenére úgy gondolom, hogy a bűnügyi munkát végző állomány az idei évben - sokszor
erőn felül - elvégezte a rá háruló feladatokat.
Az eredményesség növelése érdekében javítottuk a kapitányságon belüli kommunikációt, így
létrehoztunk egy a hálózaton mindenki számára elérhető dokumentumot, melyben az aktuális
bűnügyi információk találhatók. Az egyenruhás állománnyal közösen több akciót szerveztünk,
mely az utcán szolgálatot teljesítő kollégákkal érezhetően szorosabb együttműködést
eredményezett, az általuk jelzett információk sok esetben elősegítették az eljárások eredményes
befejezését.
Lehetőségeinkhez mérten és minden alkalmat megragadva próbálunk minél jobb kapcsolatot
kialakítani a környező rendőrkapitányságokkal és rendőrőrsökkel, valamint a társszervek
állományával, a szakértőkkel.
Az eredményesség javítása végett a munkaszervezés során 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.
Előterjesztést tettünk egy az egész kistérségre kiterjedő kamerarendszer kialakítására, remélhetőleg
2011 első félévében már egy működő rendszert tudhatunk magunkénak. A beszerzett ajánlatok
alapján HD minőségű, forgatható és zoom-ható kamerák kerülnek felszerelésre. A rendszer
kialakítása során szempontként szerepelt a rendszámfelismerő funkcióval való bővíthetőség is,
távlati céljaink között szerepel e funkcióval való tényleg bővítés.
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III., Bűnügyi Technikai munka
A kimutatások alapján 541 helyszíni intézkedést igénylő eset volt regisztrálható.
A helyszínek közel 80-82%-ban sikerült nyomrögzítést eszközölnünk, bár meg kell jegyezni, hogy a
legtöbb esetben a rögzített nyomok csak közvetett bizonyításra alkalmasak, illetve a
költségtakarékosság jegyében nem is vizsgálható meg (DNS-nyomok). A nyomrögzítések során
elsősorban az eredetben történő nyomrögzítésre törekedtünk.
Az igazságügyi ujjnyom-szakértő statisztikája alapján a Dombóvári Rendőrkapitányságon rögzített
ujj- és tenyérnyomok mind a rögzített nyomok számát, mind az azonosításra alkalmas voltát
tekintve magasan az első helyen állt a megyében.
Büszkén tettünk eleget a Bűnügyi Technikai Osztály azon felkérésének, hogy a Dombóvári
Rendőrkapitányság képviselje Tolna Megyét a Vedres Mátyás Bűnügyi Technikai Versenyen,
melyen úgy gondolom jó eredményt értünk fel, különös figyelemmel arra, hogy a többi megyei
technikai csapat mellett egyedüli városi rendőrkapitányságként vettünk részt a megmérettetésen.
A 2010. évben 20 db. rendkívüli haláleset ügyében, 18 eltűnési ügyben folytattunk közigazgatási
eljárást, mely során valamennyi esetben sikerült az eltűnt személyt felkutatnunk.

V. Összegzés
Az osztály tevékenysége a jelentősen emelkedett ügyszám ellenére is jónak mondható, a
munkahelyi légkör, az emberek egymáshoz, parancsnokaikhoz való viszonya elfogadható. Az éves
tevékenységet, a statisztikai mutatókat figyelembe véve azt mondhatjuk, hogy figyelemmel az
elmúlt évekre - 2009-et leszámítva – átlagosnak mondható mutatókat hoztunk, azonban úgy
gondolom, hogy ennek elérése az utóbbi 8-10 évben soha ennyi erőt és energiát nem emésztett fel.
Nyugodtan leszögezhetjük, hogy az év során kapitányságunkat elhagyó 8 kolléga közül legalább 5
ember a túlzott nyomás, a fokozott munkateher miatt távozott. Az osztály létszáma nem teszi
lehetővé az eljárási normákban meghatározott folyamatos – esetenként soron kívüli - munkavégzést.
Jelentősen lassítja továbbá az ügyforgalmat a mára már átláthatatlanná vált bürokrácia, a szakértői
díjmegállapításokkal és számlákkal kapcsolatos problémák napi szintűvé válása, a mára már
megszámolhatatlan adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése, a nyomozások során felmerülő egyre
és egyre több – megjegyzem szükséges – feladatok, így többek között a zár alá vételekkel
kapcsolatos feladatok teljesítése. Nem hagyható figyelmen kívül az a körülmény sem, hogy
hasonlóan osztályunkhoz a Városi Ügyészség is létszámproblémákkal küszködik, ami jelentősen
befolyásolja életünket és nem elhanyagolandó a statisztikai mutatókat is.

II. Közrendvédelmi tevékenységünk

Az osztály 2010. 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 csökkenése
és minőségi változása (idős kollégák nyugdíjba vonulása) azt eredményezi, hogy a korábbi években
nyújtott közbiztonság nehezen szavatolható. A jogszabályi környezet folyamatos változása a
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legalapvetőbb rendőri intézkedéseket is összetetté bonyolulttá teszi. Nehezen követhetőek azok a
jogi elvárások, melyeket velünk szemben támasztanak.
A Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály 2010. évben a korábbi évekhez hasonlóan a
rendelkezésre álló személyi és technikai feltételek tükrében, valamint az ismert statisztikai adatok,
illetőleg az illetékességi területünkön élő állampolgárok visszajelzéseit figyelembe véve jó szinten
hajtotta végre mindennapi feladatait.
Az osztály feladatai végrehajtására 2010. 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.
Az elmúlt évben újabb szolgálati gépjárművet tudtunk a KMB Alosztály rendelkezésére bocsátani
(Döbrököz KMB), amennyiben lehetőségünk nyílik rá, akkor folytatni szeretnénk a körzeti
megbízottak szolgálati járművel való ellátását kiváltva ezzel a saját járművel való szolgálat ellátást.
Ennek jótékony hatása érezhető, mind a lakossági visszajelzésekből, mind pedig a közbiztonság
számokban mérhető javulásából is.
Az osztályra 7 fő járőr érkezett áprilisban, közülük egy áthelyezésre került más kapitányságra. A
létszámhiányunkat csak időlegesen enyhítették az új kollégák, mivel 2011-ben 3-4 fővel
kevesebben leszünk nyugdíjazás miatt. A bűnügyi osztály állományából többen kérték
áthelyezésüket, illetve nyugállományba vonultak. Az ő pótlásuk is osztályunkról történt, ez tovább
rontotta létszámhelyzetünket.
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.
Bűnügyi megkeresés
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A feldolgozott bűnügyi megkeresések száma a 2009. évben 73 eset volt, mely 2010. évben 82.
esetre módosult. Erre a feladatra nincs ráhatásunk, tőlünk függetlenül alakul.
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Nyilt rendőri információk
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Nyílt rendőri információk készítésének száma a 2009. évben 37 eset volt, míg 2010. évben 53 esetre
növekedett. Ezen feladatra nincs ráhatásunk, tőlünk függetlenül alakul
Tartózkodási hely
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A tartózkodási hely megállapítások száma a 2009. évben 271 eset, míg 2010. évben 203 eset volt,
mely 25 %-al csökkent.
Elfogások
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Az elfogások száma a 2009. évben 58. eset, míg 2010. évben 49 eset volt, mely 15 %-kal csökkent.
Előállítások
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Az előállítások száma a 2009. évben 159 eset, míg 2010. évben 217 eset volt, mely 36 %-kal
növekedett. Ezek a számszerű adatok a mintavételre, a szabálysértést tovább folytató,
járművezetéstől eltiltott személyek, bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható, igazoltatást
megtagadó személyek körét jelentik.
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Biztonsági intézkedések
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A biztonsági intézkedések száma a 2009. évben 58 eset, míg 2010. évben 87 eset volt, mely 50 %kal emelkedett. Abszolút számokat figyelembe véve egyik évben sem volt kimagasló esetszám, de
ami a fontos, hogy minden olyan esetnél, ahol észleljük a rendőri beavatkozás szükségességét, ott
intézkedünk.
Igazoltatás
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Az igazoltatások száma a 2009. évben 2143 eset, míg 2010. évben 4861 eset volt, mely 129 %-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 2009. évben 1774, míg 2010. évben volt, 2139 ami 20 %-os
emelkedést mutat az előző évhez képest.
Büntető feljelentés
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A bűntető feljelentések száma a 2009. évben 49, míg 2010. évben, 87 volt, mely 77 %-kal
növekedett.
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Bírságolt személyek száma
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A bírságolt személyek száma a 2009. évben 732. fő, míg 2010. évben 843 fő volt, mely 15%-os
emelkedés.

Bírság összeg
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A bírság összege 2009. évben 4.392.500 Ft volt mely átlagban 6.000. Ft/fő, míg 2010. évben
3.964.500 Ft volt, mely átlagban 4702 Ft/fő.
Hatósági engedély elvétele
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A hatósági engedélyek elvételének száma a 2009. évben 59 eset volt, míg 2010. évben 121 eset volt,
mely 100 %-kos növekedést jelent.
Vezetői engedély elvétele
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A vezetői engedélyek elvételének száma a 2009. évben 47 eset volt, míg 2010. évben 63 eset volt,
mely 29 %-kal csökkent. A vezetői engedély elvételére azért került sor szinte mind a 47 esetben,
mert megalapozott gyanú volt közlekedési bűncselekmény, vagy szabálysértés elkövetésére. Az
ittas járművezetők kiszűrése a forgalomból kiemelt feladatunk, mivel komoly kockázatot jelentenek
a közlekedésben résztvevőkre.
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Az alkohol szondás ellenőrzések száma a 2009. évben 1584 alkalmazásból 109 pozitív eset, míg
2010. évben 1431 alkalmazásból 129 pozitív eset volt. Nőtt az ellenőrzések hatékonysága, hiszen
kevesebb alkalmazásból több pozitív szonda született.
Elővezetés
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Összes

Telj esített

Az elővezetések száma a 2009. évben 89 elrendelt, melyből 45 eset volt sikeres, mely 50 %-os
eredmény, míg 2010. évben 114 elrendelt, melyből 47 eset volt sikeres, 41 %-os eredmény. Az
eredményességet vizsgálva meg kell állapítani, hogy 2011-ben növelni kell a sikeres elővezetések
számát.

Az osztály bűnügyi tevékenységének mutatói.
Befejezett ügyek
Kmb.Alosztály
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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.
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 helyzetünk

2010. évben a Dombóvári Rendőrkapitányság illetékességi területén 49 személyi sérüléses közúti
közlekedési baleset történt, 2009. évben ez a szám 52 volt. A sérüléses balesetek száma
gyakorlatilag nem változott. A megyei átlag összesen 27 %-os csökkenést mutat, ami azt jelenti,
hogy elmúlt évhez képest 110 sérüléses balesettel kevesebb következett be Tolna megye útjain.
Kapitányságonként nézve 107 balesettel Szekszárd vezet, második helyezett Paks 56 sérüléses
balesettel, kapitányságunk áll a harmadik helyen 49 balesettel, 45 balesettel Bonyhád a negyedik,
majd utolsó Tamási 33 balesettel.
Az illetékességi területünkön bekövetkezett 49 sérüléses baleset a megyében bekövetkezett
balesetek 16 %-át teszi ki.
Az alábbi grafikonon is látszik, hogy 2010-ben az elmúlt évekhez hasonlítva is alacsony volt a
sérüléses balesetek száma. 1998-tól számolva 2007-ig bekövetkezett balesetek átlaga 63,7 baleset
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évente, a 2008-as szám ettől 17 %-kal kevesebb, tehát 2008-ban, és 2009-ben és 2010-ben is a 11 év
átlagát tekintve 17%-al kevesebb baleset történt.
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A balesetek közül 2010-ben 2 volt halálos kimenetelű 2009-ban 1, 19 járt súlyos sérüléssel, 2009ben pedig 20, kis mértékű csökkenést mutat a 28 könnyű sérüléses baleset, ami 2009-ben 31 volt.
Az egyik halálos baleset kivédhetetlen volt, annak oka a motorkerékpár vezetőjének részéről
tanúsított olyan veszélyes magatartás, mely során járművével lakott területen belül közel a
megengedett 50 km/h sebesség háromszorosával közlekedett. A balesetben 3 ember vesztette el az
életét. A másik halálos kimenetelű baleset vizsgálata még folyamatban van, az igazságügyi műszaki
szakértő előzetes véleménye szerint az elhunyt kerékpáros szabálytalan közlekedése és a rendkívül
rossz időjárási viszonyok vezetettek a baleset bekövetkezéséhez.
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.
2010

jú
li u
s
us
zt
sz
ep us
te
m
be
r
ok
tó
be
no
r
ve
m
be
de
r
ce
m
be
r
au
g

iu
s

2010

jú
n

ja
nu
ár
fe
br
uá
r
m
ár
ci
us
áp
ril
is
m
áj
us

8
7
6
5
4
3
2
1
0

17

A balesetek 84 %-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 45 %-át /22 eset/ a személygépkocsi vezetők okozták.
Ez az adat közel 10 %-kal csökkent az elmúlt év adataihoz képest. Tehergépkocsi vezető által
elkövetett balesetek száma 2009-ben 7 volt, 2010-ben 8-ra emelkedett. A tendencia miszerint évek
óta csökken a kerékpárral és segédmotoros kerékpárral közlekedők által okozott balesetek száma
megtorpant és a tavalyi, jó szintet mutatja. 2007-ben 19, 2008-ban 12, 2009-ben 8 baleset és a 2010es évben szintén csak 8.
2009-ben motorkerékpáros 3 esetben okozott balesetet, 2010-ben 5 esetben volt baleset okozója.
Gyalogos által okozott balesetek száma hullámzó . 2007-ben 5, 2008-ban 1, 2009-ben 3, 2010-ben 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 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. 2010. 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 ez 26 %. Ez nagyon magas érték azért is, mert ezzel együtt egyenes arányban nő a
fenti balesetek miatt bekövetkező sérülések száma, aránya is. Ebben az évben a 13 esetben volt ittas
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a közlekedési szabályt sértő járművezető, ahogy a tavalyi évben is. 4 esetben súlyos 9 esetben
könnyű sérülést okozott ezzel a magatartásával.
Fentiek alapján csak az a következtetés vonható le, hogy 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.

2009
figyelmetlenség
21%
gyoshajtás
34%
követési távolság
2%

elsőbbség meg
nem adása
21%
kanyarodás
10%

előzés
12%

2010
figyelmetlens ég
14%
követés i távols ág
2%

gyors hajtás
34%

els őbbs ég meg
nem adás a
31%

előzés
7%
kanyarodás
12%
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Végezetül szeretném bemutatni a balesetek területi megoszlását.
A balesetek döntő többsége – mint ahogy 2009-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.
Koppány szántó

Nagy kóny i

Somogy döröcske

Pári

Regöly
Szárazd
Gy önk

Igal

Szakcs

Gadács
Várong

Ráksi

Somogy szil

Szakadát
Diósberény

Kocsola

Szakály

Lápaf ő
Gy ulaj
Kalaznó

Hőgy ész

Dalmand

Dúzs

Nak

Kazsok
Magy aratád

Csibrák

Büssü
Patalom
Kurd
Gölle
Zimány

Mucsi

Mászlony

Kisgy alán

Döbrököz
Tev el

Fonó

Szentiv ánpuszta
Záv od

Mekény es

Kisv ejke
Nagy v ejke

Dombóv ár
Kapospula

Taszár

Csoma

Kaposhomok

Baté

Nagy berki

Szőlőhegy
Mucsf a

Mágocs

Homokmajor

Kisberki

Szárász

Ny ár utca
Kaposkeresztúr

Bikal

Kaposszekcső

Kercseliget

Szentbalázs

Lengy el

Nagy hajmás

Jágónak

Alsómocsolád
Vásárosdombó

Meződ

Tóf ű

Gerény es
Köblény

Ág

Gödre

Egy házaskozár

Nagy mány ok

Tarrós
Hajmás

Kisv aszar

Barany ajenő
Palé

Izmény

Gy öre

Szalatnak

Tékes

Aparhant

Vékény

Vázsnok

Kárász

Szászv ár
Máza

Váralja

Kismány ok

Alosztályunk bűnügyi munkája:
Az alosztályon 2010. ében 103 esetben rendeltünk el nyomozást közlekedési bűncselekmény miatt,
mely megegyezik a 2009-ben indított ügyszámmal. 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:
Bűncselekmény megnevezése

2009. év 2010. év Eltérés %-ban

Segítségnyújtás elmulasztása

0

2
20

Közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény 12

20

+ 66 %

Közúti veszélyeztetés

6

9

+ 50 %

Közúti baleset gondatlan okozása

17

13

- 24 %

Ittas járművezetés

64

67

+4%

Járművezetés tiltott átengedése

1

0

Cserbenhagyás

3

0

2009. év

2010.év

Eltérés %-ban

Vádemelés

73

88

+ 20 %

Bíróság elé állítás

6

19

+ 216 %

Nyomozás felfüggesztés

17

7

- 59 %

Feljelentés elutasítás

3

0

Összefoglalva a fentieket az elvégzett értékelésből egyértelműen arra a megállapításra lehet jutni,
hogy Dombóvár város és illetékességi területének közlekedésbiztonsági helyzete 2010-ban az előző
évekhez viszonyítva javult. Ez volt megállapítható már 2008 és 2009 évre vonatkozóan is. Ebben
döntő szerepe volt azoknak a jogszabályi változásoknak, amelyek egyes szabálysértésekhez kötött
bírság összeget rendeltek, és nem adtak lehetőséget a kibúvásra. Továbbá megfigyelhető, hogy
társadalmunkban előtérbe került a közlekedés biztonság, a baleset-megelőzés, ami a korábban
megkezdett és 2010-ben is folytatott jogszabályi változások is betudható.

IV. Igazgatásrendészeti szakterület

2010.évben szabálysértési hatóságunkhoz 1078 feljelentés érkezett, mely 978 ügyszám alatt került
iktatásra szemben a 2009 évben érkezett 960 feljelentéssel ,mely 912 ügyszám alatt került
iktatásra. Megállapítható, hogy az érkezett feljelentések számában , 12% -os , míg az iktatott
ügyszámban mintegy 7 %-os emelkedés mutatkozott.

1000
900
800
700
600
500
400
300
1000
200
900
100
8000
700
600
500
400
300
200
100
0

Érkezett
Változás
2010. 2009.
feljelentések
%-ban
év
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száma
Dombóvár 1078 960 + 12%

2010 év

2009 év

21
2010 év

2009 év

Iktatott
ügyszám
Dombóvár

2010. 2009. Változás
év
év %-ban
+7 %
978
912

A szabálysértés miatt feljelentett személyek száma :
Feljelentett
személyek
száma
Dombóvár

2010. év

2009. év

Változás %
- ban

1085 fő

981 fő

+9%

1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2010 év

2009 év

A megnövekedett feljelentésszám a feljelentett személyek számának növekedését is eredményezte.
2009 évben az érkezett 960 db feljelentésben 981 főt , míg 2010 évben az 1078 db feljelentésben
1085 főt
jelentettek fel, arányait tekintve így a két év viszonylatában 9%-al emelkedett a
feljelentett személyek száma.

A beérkezett feljelentésekben szereplő szabálysértések száma és struktúrája
2010 évben az iktatott szabálysértések száma 1527 db volt, 2009 évben 1529 .
Szabálysértések
Kiemelt
közlekedésrendészeti
Egyéb
közlekedésrendészeti
Közrend
és
közbiztonság elleni
szabálysértés
Közigazgatás
működése elleni

2010. év/db
286

%
18,7

2009. év/db
293

%
19

1170

76,6

1195

78

61

4

34

2

10

0,7

7

1
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A szabálysértések struktúrája
2009 évben

A szabálysértések struktúrája
2010 évben

Közrend
elleni
4%

Közigazga
tás
Kiemelt
működése közlekedé
elleni
si
0,7%
18,7%

Közigazg
atás
működés
e elleni
1%

Közrend
elleni
2%

Kiemelt
közleked
ési
19%

Egyéb
közleked
ési
78%

Egyéb
közlekedé
si
76,6%

A fenti adatok alapján megállapítható, hogy 2010 évben a
szabálysértések száma az előző évben iktatott
szabálysértések számával szinte megegyezően alakult, struktúráját tekintve a szabálysértések
struktúrája továbbra sem változott az előző évekhez képest, az ügyek 95,3 %-a közlekedési
szabálysértések elkövetéséből adódott, 4 % -a közrend elleni szabálysértések és 0,7 % a
közigazgatás működésének zavartalanságát veszélyeztető szabálysértések miatt indult. Jelentős
növekedés a közrend elleni szabálysértések számában mutatkozott, kétszer annyi volt az iktatott
szabálysértések száma, mint 2009-ben,
A kiemelt közlekedésrendészeti szabálysértések struktúrája

Szabálysértés

2010. év/db

2009. év/db

Ittas vezetés gépi meghajtású
járművel
Ittas vezetés nem gépi
meghajtású járművel
Sebességkorlátozás jelentős
túllépése

61

53

23

2

6

0

Elsőbbség
és
előzés
szabályainak megsértése

4

10

Vasúti átjárón áthaladás
szabályainak megsértése
Közúti közlekedés rendjének
megzavarása
( személyi sérüléses +anyagi
káros)

0

0

76

79

23

Engedély nélküli vezetés
Biztonságos
közlekedésre
alkalmatlan jármű vezetése

103
12

132
6

140
120
100
80
60
2009 év
2010 év

40
20
0
biztonságos
közl.alkalmatlan

engedély nélküli
vez.

közrend
megzavarás

vasúti átjáró

elsőbbség és
előzés

sebességkorl.
Túllépés

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.
2009. évben a 981 feljelentett személyek közül 826 fő került elmarasztalásra, mely a
feljelentett személyek 84%-a. Ebben az évben 57 fő fiatalkorú személy és 13 fő külföldi személy
elmarasztalására került sor. Az elmarasztalt személyek közül 745 fő lett pénzbírsággal sújtva és 81
fő figyelmeztetésben részesítve. Az elmarasztalt személyek 76%-a részesült pénzbírságban és 8%
volt a figyelmeztetettek aránya.

Elmarasztalt személyek száma

A két év vonatkozásában elmondható, hogy a
pénzbírsággal sújtott személyek aránya 4 % -os
emelkedést mutat, a figyelmeztetésben részesítettek
aránya ugyanakkor 1 % -al csökkent.

1000
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Dombóvár 907

2009 év

%
83

826

%
84

Megbüntetett személyek száma

A 2008. év és a 2009. évben az alábbiak szerint alakult a pénzbírsággal sújtott személyek száma :
Megbüntetett személyek száma

2010
év

1000

500

2009
% év

%

Dombóvá 788
73 745
76
r
A figyelmeztetésben részesített személyek száma

0
2010 év

2009 év

Figyelmeztetésben részesített
személyek
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70
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Dombóvár
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év

%

2009
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99

9

81

2010 év

%
8

2009 év

Az eljárás megszüntetések száma

2010 évben 73 személlyel szemben került sor az eljárás megszüntetésére , amely az összes
feljelentett személy 6,7 %-a.
Ebből

13 esetben
44 esetben
07 esetben
03 esetben

ismeretlen maradt az elkövető
szabálysértés hiányában
bizonyíték hiányában
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
elévülés

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
2009. évben a kiszabott pénzbírság összege 20 630 000 Ft volt, így az egy főre jutó kiszabott
pénzbírságátlag 27.691 Ft .
A két év eredményeit tekintve megállapítható, hogy a kiszabott bírság összege 1 461 000 Ft-al volt
több, mint 2009 évben, a bírságátlag mintegy
343 Ft-al ( 1,2 % -al) növekedett .
Kiszabott pénzbírságok
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A pénzbírságátlagok szabálysértések szerinti
megoszlása 2010. évben

2010 év

2009 év
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A pénzbírságátlagok szabálysértések szerinti megoszlása 2009. évben

Ft/fő

Kiemelt
közlekedési
szabálysértések

Egyéb
közlekedési
szabálysértések

42.520.-

27.667.-

Kiemelt
közlekedési
szabálysértések

Egyéb
közlekedési
szabálysértések

Közrend
és
közbiztonság
elleni
szabálysértések

45.230.-

27.577.-

31.065.-

Ft/fő
Ft/fő

Ft/fő

Közrend
és
közbiztonság
elleni
szabálysértések
31.208.-

Pénzbírságátlag szabálysértésenkénti megoszlása

50000
45000
40000
35000
30000

2010 év
2009 év

25000
20000
15000
10000
5000
0
Kiemelt közl.

Egyéb közl.

Közrend és közb. ell.

szabálysértés
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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.
2009. évben 150 személyt tiltottunk el a járművezetéstől , 4 fő esetében kategória bevonást
alkalmaztunk, a többi esetben teljes vezetői engedély bevonását rendeltük el.

Összességében mintegy 10 fővel kevesebb személy tiltottunk el a közúti járművek vezetésétől
2009 évben , mely 6 %- os csökkenést jelent.
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 2010. évi értéket elsőként , kivastagítva került feltüntetésre. A második
adatsor a 2009. év adatai.
Kiemelt szabálysértések

Ittas vezetés

Közúti közlekedés
rendjének megzavarása

Engedély nélküli vezetés

2010/2009
Elmarasztalt
személyek száma

64 / 53

Eltiltás

60 / 46

%

94 / 87

Elmarasztalt
személyek száma

76 / 69

Eltiltás

24 / 28

%

32 / 40

Elmarasztalt
személyek száma

103 / 110

Eltiltás

73 / 78

%

56 / 70
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A táblázat jól szemlélteti , hogy az elmarasztalt személyek hány százalékánál került sor a
pénzbírság kiszabása mellett a járművezetéstől eltiltásra is , a négy leggyakoribb kiemelt
közlekedési szabálysértés esetében.
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 2009. évben kiszabott
pénzbírság
Ebből jogerős pénzbírság összesen:
a ténylegesen befizetett pénzbírság

20.630.000 Ft.
15.552.000 Ft.
7.886.000 Ft .

A ténylegesen befizetett pénzbírság tehát a jogerős pénzbírság 50,7 %-a. .
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A

pénzbírságok meg nem fizetése miatt tett sikeres intézkedések száma:

2009. év
Letiltások száma:
13
Adók módjára behajt .száma :
161
Közérd.munkára átv.határozatok:
42
Elzárásra átváltoztató határozatok :
8

2010. év
7
88
58
1

kezdeményezett 2010.év
11
557
105
65

A jogorvoslati kérelmek alakulása:
.
2010. év

2009.év

A kifogások száma összesen:
127
Saját hatáskörben hat. módosítva:
29
Kifogás nyomán eljárás megszüntetve:
6

101
38
4

2010. év
Elutasított kifogások száma
(elkésett, nem a jogosult terjesztette elő)
Bíróságra felterjesztett kifogások száma:

2009. év

11
80

9
45

Jogorvoslati kérelmek alakulása

%
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Megállapítható hogy 2009. évhez képest 2010. évben 26 %-al emelkedett a kifogások száma . A
beérkezett kifogások 22 %-a saját hatáskörben került elbírálásra, 63 % felterjesztésre került a
bíróságra és 9 %-os volt az elutasított kifogások száma.
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Szabálysértési őrizet , szabálysértési megkeresések
2009 évben gyorsított bírósági eljárás lefolytatása végett 8 fő szabálysértési őrizetbe vételére került
sor, szemben a 2010. évi 3 fővel. Az Alosztály 2009. évben 55 alkalommal teljesítette más
kapitányságok szabálysértési megkereséseit , melynek során eljárás alá vont személyek illetve tanúk
meghallgatását foganatosította. 2010 évben 86 db meghallgatást teljesítettünk.

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.
2010 évben 41 esetben indult szabálysértési előkészítő eljárás ismeretlen eljárás alá vont
személlyel szemben, míg 56 esetben indult szabálysértési előkészítő eljárás 70 ismert eljárás alá
vont személlyel szemben. 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 10
fővel szemben került sor szabálysértési őrizet elrendelésére. A Dombóvári Városi Bíróság
gyorsított szabálysértési eljárások eredményeként 2 fővel szemben összesen 6 nap elzárást ( 3 nap
elzárás/fő ) szabott ki , 4 fővel szemben pénzbírságot alkalmazott összesen 49.000 Ft értékben
és 4 főt pedig figyelmeztetésben részesített.
Az Igazgatásrendészeti Alosztály által eredményesen lefolytatott szabálysértési előkészítő eljárások
száma 18 db volt, valamennyi ügyben a vádképviseletet is elláttuk. A 18 esetből 11 esetben
figyelmeztetés intézkedést alkalmazott 7 fővel szemben pénzbírságot szabott ki 150 000 Ft értékben
, elzárás kiszabására egy esetben sem került sor.
Szabálysértés hiányában 1 fővel szemben , bizonyíték hiányában 2 fővel szemben , az eljárás alá
vont személy ismeretlen helyen való tartózkodása miatt 1 fővel szemben , felelősséget kizáró ok
( gyerekkor ) miatt pedig 5 személlyel szemben került sor az eljárás megszüntetésére.

Eredményes előkészítő
eljárás
Folyamatos ügyek
Megszüntetett ügyek
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figyelmeztetés
pénzbírság
elzárás

Személy- és vagyonvédelemi ügyintézés

2010. évben 44 személy- és vagyonőr, valamint 3 egyéni vállalkozó részére működési engedély
kiadására került sor.
2009. évben 85 személy- és vagyonőr igazolvány, 1 magánnyomozó, 1 biztonságtechnikai tervezőszerelő, 1 biztonságtechnikai szerelő igazolvány, valamint 3 egyéni vállalkozó részére és 2 társas
vállalkozás részére működési engedély kiadására került sor.
Az engedélyezési eljárás során a beadott 44 személy- és vagyonőr igazolvány 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.

kiadott igazolványok és működési engedélyek
összehasonlítása 2009. és 2010. évben
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A személy- és vagyonvédelmi kamara jelzése alapján 15 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.
A személy- és vagyonőri, magánnyomozói adatbázis központilag történő tömeges priorálás
eredménye kapcsán azoknak a személyeknek, akiknél a priorálás eredménye adatot rögzített, a
tételes elemzés, ellenőrzés 2010. december hónap folyamán megtörtént. A magánnyomozók
tekintetében a már kamarai tagság meg nem fizetése miatt visszavont engedéllyel rendelkező
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személy elemzése vált szükségessé, de mivel igazolvánnyal az ellenőrzéskor már nem rendelkezett,
így hatóságomnak külön intézkednie nem kellett.
A személy- és vagyonőr tevékenység végzésére engedéllyel rendelkezők tekintetében négy esetben
vált szükségessé az igazolvány visszavonása, mivel büntetőeljárás indult velük szemben.
A többi személynél, akiknél a priorálás eredménye adatot rögzített a jogszabály nem zárja ki, hogy
az engedélyes személy- és vagyonvédelmi, magánnyomozói tevékenységet végezzen. 8 fő
engedélyes ügyészi megrovást kapott az elkövetett bűncselekményért, 20 fő járművezetés ittas vagy
bódult állapotban vétséget követett el, illetve 2 fő egyéb olyan bűncselekményt követett el, melynek
elkövetése miatt a jogszabály nem zárja ki a tevékenység végzését; 3 személlyel szemben a büntető
eljárás megszüntetésére került sor, azonban a központi adatbázisban még szerepelnek.
21 személy- és vagyonőr igazolvánnyal rendelkező, illetve 2 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
2010. évben több alkalommal, különböző időpontokban, helyszíneken a 18 ellenőrzést a Dombóvári
Rendőrkapitányság KMB Alosztálya hajtotta végre. Az ellenőrzések után hatóságom az
adminisztratív ellenőrzést is lefolytatta az engedélyesekkel szemben. Az ellenőrzések során egy
engedélyes vonatkozásában merült fel hiányosság. Megállapításra került, hogy nem rendelkezett
formaruhával, valamint annak kiegészítőivel munkavégzése során. Az engedélyessel szemben
jogosulatlan személy- és vagyonvédelmi, illetőleg magánnyomozói tevékenység szabálysértés
elkövetése miatt szabálysértési eljárás indult, és 40.000,-forint pénzbírság kiszabására került sor.
A magánnyomozók adminisztratív ellenőrzését hatóságom 2010. december hónap folyamán
lefolytatta.
Összességében azonban elmondható, hogy az illetékességi területünkön az ellenőrzés alá vont
személy- és vagyonőr, valamint magánnyomozói igazolvánnyal, illetve működési engedéllyel
rendelkező személyek kamarai tagsága, felelősségbiztosítása rendezve van, a részükre kiadott
szerződés nyilvántartó naplót naprakészen vezetik.

Fegyver ügyintézés
2010. évben 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.
2009. évben összesen 98 lőfegyver, továbbá 80 gáz-, riasztófegyver engedélyezésére került sor.
Az esedékes megújítások száma 2009. évben: 26 volt, 1 darab lőfegyver kiviteli engedély lett
kiállítva, és 3 darab EU fegyvertartási engedély.
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engedélyezett fegyverek és megújítások összehasonlítása
2009. és 2010. években
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Az engedélyezési eljárás során kérelem elutasítására nem került sor. Hat esetben került sor a
fegyvertartási engedély, három esetben a gáz- és riasztófegyver viselési engedély bevonására, mivel
az engedéllyel rendelkezők a törvényben és kormányrendeletben meghatározott kötelezettségeiket
megszegték. Egy esetben a Vadászkamara jelzése alapján került visszavonásra az engedélyes
fegyvertartási engedélye, mivel érvényes vadászjeggyel nem rendelkezett.
Engedélyes halála miatt összesen 8 darab fegyver bevonására intézkedtünk, melyből 3 darab
hatósági tárolása még folyamatban van a hagyatéki eljárás jogerős befejezéséig.
A 2009/2010-es vadászati évad társas vadászatainak ellenőrzése 2010. február hónapjában
fejeződtek be, valamint a 2010/2011-es vadászati évad ellenőrzése 2010. december hónapban már
elkezdődött, s jelenleg is még folyamatban van. A tapasztalatok – a 2009/2010-es évad keretében
2010. január – február hónapban ellenőrzött 4 társaság 26 személy, valamint a 2010!2011-es
vadászati évad december hónapban ellenőrzött 3 társaság, illetve 22 ellenőrzött személy – alapján
súlyos hiányosságra, vagy törvénysértésre nem derült fény.
A 2009/2010-es vadászati évadban az illetékességi területünkön lévő egyik vadásztársaság nem
tartotta be törvény által előírt kötelezettségét, s a társasvadászat elmaradását nem jelentette be
hatóságom felé több alkalommal. Az előző vadászati idény során hatóságom ugyanezen tárgyban
már figyelmeztette a társaságot törvényi kötelezettségeinek betartására, ezért a vadászati hatóság
felé jelzéssel éltünk. A vadászati hatóság a vadásztársaságot a vadgazdálkodás szabályainak
megsértése miatt 100.000,-forint vadgazdálkodási bírsággal sújtotta.
A 2010/2011-es évadban az ellenőrzési tervben meghatározott ellenőrzéseket több alkalommal nem
tudta hatóságom foganatosítani, tekintettel arra, hogy a társaságok a törvényben meghatározott
időpontban – azonban a társas vadászat időpontja előtt 2 nappal – bejelentették a vadászatok
elmaradását. Indoka főként az időjárás volt, illetve a vadászterületek még nem voltak megfelelőek a
társas vadászatok megtartására. A 2010/2011-es évadban az ellenőrzések kiterjedtek arra is, hogy a
társasvadászat vadászatvezetője megfelel –e a hatályban lévő törvényi előírásoknak.
Általánosságban ki lehet jelenteni, hogy az illetékességi területen nyilvántartott vadásztársaságok,
engedélyesek tekintetében a jogszabálykövető magatartás a jellemző.
2010. év során hatóságom egy esetben engedélyezte ideiglenes jellegű tereplőtér üzemeltetését,
mely tereplőtéren egy lőállásban, korongvadász lövészetet lehetett végrehajtani, a
lőtérszabályzatban meghatározott 12-es kaliberjelű, B5 illetve D kategóriájú sörétes lőfegyverrel.

34

A fegyvertartási engedéllyel vagy gáz- és riasztófegyver viselési, illetve flóbert tartási engedéllyel
rendelkező személyek adatbázisának központilag történő tömeges priorálás eredménye kapcsán
azoknak a személyeknek, akiknél a priorálás eredménye adatot rögzített, a tételes elemzésére került
sor. Három esetben vált szükségessé a fegyvertartási engedély vagy a gáz- és riasztófegyver viselési
engedély visszavonása – büntetőeljárás megindítás miatt -, illetve kettő személy esetén a fegyver
ügyirat illetékességi áttételétre került sor lakcímváltozás miatt.
A többi személynél, akiknél a priorálás eredménye adatot rögzített a jogszabály nem zárja ki, hogy
az engedélyes fegyvertartási illetve viselési engedéllyel rendelkezzen. 5 fő engedélyes ügyészi
megrovást kapott az elkövetett bűncselekményért, 12 fő olyan bűncselekményt követett le, melynek
elkövetése miatt a jogszabály nem zárja ki fegyver tartását; 1 személlyel szemben a büntetőeljárás
megszüntetésére került sor, azonban a központi adatbázisban még szerepel.
2010. évben közúti ellenőrzés során igazoltatás alá vont sportvadászokkal szemben lőfegyverrel
kapcsolatos szabálysértés elkövetése miatt kettő esetben indult szabálysértési eljárás, melyek során
40.000,-forint illetve 50.000,-forint pénzbírság kiszabására került sor.
Büntető eljárás lefolytatása egy sportvadász fegyvertartási engedélyének visszavonása után indult,
mikor a határozatban megállapított határidőn belül nem tett eleget lőfegyvereinek és lőszereinek
hatósági tárolásba történő leadására. Hatóságom a lőfegyverek tárolóhelyén átvette őket hatósági
tárolásba, mely átvételkor otthonában előkerült egy engedély köteles flóbert lőfegyver. A volt
engedélyest visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel bűntett elkövetése miatt főbüntetésként 1 év 4
hónap szabadságvesztésre ítélték, 3 évre felfüggesztve.
Gáz- és riasztó fegyverviselési engedély iránt kimagaslóan kevesebb kérelmet (250%-kal)
nyújtottak be 2010. év folyamán, mely valószínűsíthető, hogy 2009-ben a média által is felkapott
vásárlásokkal, engedélyezésekkel van összefüggésben.
Összességében elmondható, hogy az illetékességi területünkön fegyver ügyintézés területén 2010.
évben 39%-kal kevesebb kérelem érkezett, mint 2009. évben. Ez a gazdasági válság bekövetkezte
miatt is kialakulhatott, illetve a gáz- és riasztófegyver viselési kérelmek csökkenése miatt.

V. Hivatal

1. Hivatal, személyzeti tevékenység

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 2011. 01. 31-én 85 fő (72 fő
hivatásos, 13 fő közalkalmazott).
Személyi változások 2010. évben az alábbiak.
A Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály kinevezett vezetője Mészöly László r.
alezredes. A Körzeti Megbízotti Alosztályon 2010. évben alosztályvezetői kinevezést Sebők Attila
r. hdgy. kapott, FÜV eljárások miatt két státusz betöltetlen. Az Ügyeleten két fő került kinevezésre,
egy státusz továbbra is betöltetlen. Az Őr,- és járőrszolgálati Alosztály vezetője Zima Attila r. fhdgy
továbbá az alosztály vezetésében Tumri Gábor r. ftőrm. közreműködik szolgálatparancsnokként.
Őr,- és járőrszolgálati alosztályra 2010. évben 7 fő szakközépiskolát végzett, valamint 1 fő
áthelyezéssel – más szervtől – került kinevezésre, egy fő pedig áthelyezéssel távozott az
állományból. A Közlekedésrendészeti Alosztály élére Ambrus Attila r. fhdgy. került. Az
Igazgatásrendészeti Alosztály létszámát tekintve feltöltött, változás annak vezetésében nem történt.
Bűnügyi Osztály tekintetében jelenleg két fő hiány mutatkozik, Vizsgálati alosztály vezetője
Schottné Folk Márta r. alezredes lett.
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A fluktuáció minden szervezeti egység vonatkozásában nagy: FÜV eljárások miatt nyugdíjba
vonulás (tárgyévben 5 fő), áthelyezések (tárgyévben 9 fő).

2. Fegyelmi helyzet
A Dombóvári Rendőrkapitányság személyi állományát 2010. évben (november 30. napig) az alábbi
fegyelmi eljárások érintették.
1. egy fővel szemben méltatlansági eljárás került lezárásra, mely a – lopás vétsége miatt – indult
büntetőeljárás jogerős befejezésével szolgálati viszony megszüntetését eredményezte. 2. egy fővel
szemben került kiszabásra fegyelmi eljárás keretében „lefokozás” fenyítés. Az alapul szolgáló
jogerősen lezárt büntetőeljárás közokirat-hamisítás bűntette, továbbá vesztegetés bűntette
tekintetében állapította meg az eljárás alá vont felelősségét. Az elkövetett cselekmény súlya
indokolta a legsúlyosabb fenyítés kiszabását, az érintett az ellen panasszal nem élt.
3. négy fővel szemben indult fegyelmi eljárás szolgálati feladatok hanyag ellátása miatt 2010.
évben, az eljárások „feddés” fenyítés kiszabásával zárultak.
4. két fővel szemben közúti szabálysértés elkövetése miatt került sor fegyelmi eljárásra, „feddés”
fenyítés kiszabásával.
5. két fővel szemben kellett fegyelmi eljárás mellőzésével figyelmeztetéssel élni.
Szolgálati panasz benyújtására a mai napig nem került sor, katonai vétség nem történt.
A fegyelmi helyzet a Dombóvári Rendőrkapitányság állománya tekintetében kifejezetten jónak
mondható, egy kirívó esettől – illetve egy folyamatban lévő büntetőeljárástól – eltekintve. A
Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztályon 2010. évben teljes, a Bűnügyi Osztályon
részleges vezetőcserék zajlottak le, továbbá március hónapban hét új felszerelő érkezett az Őr-, és
Járőr Alosztály állományába. Ezt figyelembe véve különösen ki kell emelni az eljárások alacsony
számát, a fenti személyi változások a fegyelmi helyzetet nem befolyásolták negatív irányban.
3. Bűn- és baleset-megelőzés, áldozatvédelem és kommunikációs tevékenység

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./
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 !”
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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.

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.
A fenti programok sikeresek, szükség esetén a bűnügyi, ill. a közbiztonsági helyzet függvényében
aktualizálhatók.
A bűnmegelőzés egyéb szakterületein végzett tevékenység (vagyonvédelem, ifjúságvédelem,
drogmegelőzés, családon belüli erőszak)
A 16 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
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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 :
2010. decemberében „Alkalom szüli a tolvajt!” címmel bűnmegelőzési levél került megküldésre a
Dombóvári Víz- és Csatornamű Kft. Utolsó havi számláival együtt, így jutva el több, mint 1 000
háztartásba..
Ifjúságvédelem:
Az év folyamán 11 osztályfőnöki óra megtartására került sor az 516. számú Ipari Szakképző
Intézetben ( Dombóvár) bűnmegelőzés és baleset megelőzés témakörben.
Az „Óvodától az iskoláig” programon belül 3 óvodás csoport tett látogatást a kapitányság
épületében valamint 2 általános iskolai osztály. Szakmai bemutatókkal vettünk részt a József Attila
napok valamint a kurdi általános iskola TÉMA Nap elnevezésű rendezvényén.
Tevékenyen részt vettünk a Roma Integrációs Nap valamint az Autómentes világnap rendezvények
lebonyolításában.
2010.11.17.-én az ifjúságvédelmi jelzőrendszer működésével és annak hiányosságaival
kapcsolatban , az együttműködés hatékonyságának növelése érdekében fórumot hívtunk össze,
melyen a jelzőrendszer tagjain kívül gyermekorvosok ,védőnők , az iskolapszichológus és a helyi
pártfogó felügyelő is részt vett..
Drogmegelőzés:
A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények számának emelkedése valamint az újabb, még legális
forgalomban kapható szerek használatának növekedése okán szemlélet és stratégiaváltásra volt
szükség 2010. évben.
A Rendőrkapitányság bűnmegelőzési kiemelt főelőadója a bűnügyi helyzet valamint Dombóvár
város droghelyzetének komplex vizsgálat eredményének ismeretében stratégiát dolgozott ki a
legális szerek visszaszorítása érdekében.
A stratégia lényege a szorosabb együttműködés a helyi KEF ( Kábítószerügyi Egyeztető Fórum ) és
DREKEF ( Dél-dunántúli Regionális Kábítószerügyi Egyeztető Fórum ) tagjaival
( elterelés és ártalomcsökkentés ) valamint az érintett fiatalok helyett a szülők és pedagógusok
megszólítása az adott témakörben.
A kutatási munka eredményeiről 2010.12.07.-én televíziós kerekasztal beszélgetés formájában
kapott tájékoztatást a lakosság , mely beszélgetésen a rendőrség képviselőjén kívül addiktológus pszichiáter és mentálhigiénés szervező is részt vett.
Családon belüli erőszak:
2010. évben 4 esetben került sor hozzátartozók közötti erőszak miatt ideiglenes megelőző
távoltartás elrendelésére.
A kapitányság áldozatvédelmi tevékenysége
A 2010. 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.
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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, folyamatosan aktualizált tájékoztatást adunk.
Különösen nagy hangsúlyt fektettünk az áldozatsegítésre két , 2010.évben felderített
bűncselekmény sorozattal kapcsolatban amikor sikerült két családi alapon szerveződő „kamatos
pénz” kiadásával foglalkozó elkövetői kört is feltérképezni. Azonban a jogi szabályozás
hiányosságai miatt ezek a sértettek nem juthattak sem azonnali pénzügyi támogatáshoz , sem
kárenyhítéshez annak ellenére , hogy mind a megyei , mind a fővárosi szolgálat munkatársai
megtették a szükséges intézkedéseket .
Kommunikációs tevékenység
2010. évben összesen 56 db sajtóközleményt adtunk ki, 2 alkalommal tartottunk sajtótájékoztatót
országos médiák részére.
Hagyományosan hétköznap reggelenként a helyi rádióban (Enjoy rádió) élőszavas tájékoztatást
tartunk az előző napi eseményekről, rendőri intézkedésekről.
Az aktuális bűnmegelőzési programok az írott és elektronikus médiákban megjelennek.

A Dombóvári Rendőrkapitányság 2010-ban – figyelembe véve az anyagi és humán-erőforrásait lehetőségeihez képest jól végezte a munkáját.

Tisztelettel megköszönöm valamennyi munkatársam munkáját és a társszervek segítségét.

Dombóvár, 2011. február 2.

Dr. Szijártó István r. alezredes
rendőrségi főtanácsos
kapitányságvezető
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