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Tisztelt Polgármester!
Tisztelt Képviselőtestületi tagok!
A Dombóvári Rendőrkapitányság 2019. évi célkitűzéseinek megvalósulásai
A 2019. évben kitűzött céljaink között szerepelt, a büntetőeljárások és szabálysértési eljárások
lefolytatásának gyorsítása, az eredményes befejezések arányának növelése, melyeket
megvalósítottunk. Kapitányságunk nyomozáseredményességi mutatója gyakorlatilag nem
változott az előző évi 78,3%-ról. A 2019.-es évben 78,2 % lett, az mellett hogy a regisztrált
bűncselekmények számában 3.78%-os enyhe növekedés volt tapasztalható. A
bűncselekményszám kis mértékű emelkedése mellett az elzárással sújtható tulajdon elleni
szabálysértések száma viszont 16,5%-kal csökkent.
További célkitűzésünk volt a 2019-es évre Magyarország külső határainak és
közbiztonságának, közrendjének fokozott védelme, az illegális migráció elleni hatékony
fellépés. Ennek kapcsán végzett ellenőrzések során illegálisan Magyarországon tartózkodó
személyekkel szemben illetékességi területünkön nem történt rendőri intézkedés.
Kapitányságunk állománya a déli határszakaszon jelentkező migrációs feladatok
végrehajtásában aktívan részt vett.
A közlekedésbiztonsági helyzet javítása, különösen a halálos balesetek és a balesetekben
meghalt személyek számának csökkentése vonatkozásában elmondható, hogy 2019-es évben a
járás útjain halálos közúti közlekedési baleset nem történt, míg a személyi sérüléssel járó
közlekedési balesetek száma 18%-kal csökkent.
Célunk volt továbbá a lakosság szubjektív közbiztonság-érzetének fenntartását, javítását
szolgáló rendőri tevékenység folytatása. Ennek érdekében az egyes rendészeti feladatokat ellátó
személyekkel és a polgárőrséggel történő közös feladatellátás szorgalmaztuk, és a közös
rendezvénybiztosításokban valósultak meg.
Továbbra is kiemelten kezeljük a prevenciós feladatainkat, így a bűn- és baleset-megelőzési
tevékenységünket, az iskolai bűnmegelőzési feladatainkat, az áldozatvédelmi
tevékenységünket, a családon belüli és a hozzátartozók közötti erőszak vonatkozásában
felmerülő feladatainkat.
A 2019. évben elért eredményekben nagy szerepet játszott mind az Önkormányzatokkal, mind
a társszervekkel való hatékony együttműködés, amely érdekében kapitányságunk igyekezett
mindent megtenni.
Köszönetünket fejezzük ki Dombóvár Város Önkormányzatának, valamint Kapitányságunk
illetékességi területéhez tartozó települési önkormányzatok támogatásáért.
Kérem a képviselőtestületeket, hogy beszámolónkat tűzzék napirendre, annak időpontjáról
szíveskedjenek tájékoztatni bennünket.
Tisztelettel:
Dr. Bognár Szilveszter r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
mb. kapitányságvezető
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I. A város közbiztonsági helyzetének értékelés

1. A bűnügyi helyzet bemutatása
1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása.
A regisztrált bűncselekmények számában 3.8%-os növekedés volt tapasztalható, így a
regisztrált bűncselekmény szám 502-ről 521-re növekedett.
1.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása.
A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények száma a 2018. év adataihoz képest
csökkenést mutat. Míg 2018 évben a regisztrált bűncselekmények száma 146 db volt, addig
2019. évben 134 db bűncselekmény elkövetésére került sor a közterületen, ami 8,2% csökkenés.
1.3. A regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya, változása (bűnügyi
fertőzöttség)
Kapitányságunk illetékességi területén lakók száma a tavalyi évhez képest gyakorlatilag
változatlan volt. Ugyancsak ez mondható el a regisztrált bűncselekmények 100.000 lakosra
vetített arányáról, amely 2018 évben 1651-es érték volt, addig 2019 évben 1724-re növekedett
4,4 % al.
1.4. A város területén regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása
(kizárólag elkövetés helye szerint regisztrált bűncselekmények alapján).
A testi sértések száma a bázisévben mért 43-ról 34-re csökkent. A súlyos testi sértések száma a
bázisévben mért 15-ről 12-re csökkent A kiskorú veszélyeztetése bűncselekmény a bázisévben
nem történt, míg az értékelt időszakban 1 esetben indítottunk ilyen deliktum miatt
büntetőeljárást.
Garázdaságok száma a bázisévben (2018) 23, míg 2019 (tárgyév) évben 37 eset volt.
A lopások számában jelentéktelen emelkedés volt tapasztalható, hiszen a bázisévben 201, míg
az értékelt időszakban 206 ilyen bűncselekménnyel találkoztunk.
Személygépkocsi lopások száma tárgyidőszakban 1 volt, míg 2018 évben 0 deliktummal
találkoztunk. Zárt gépkocsi feltörés az értékelt évben 2 esetben történt, míg a bázisévben 5
esetet regisztráltunk.
A lakásbetörések számában csökkenés tapasztalható, a bázisévben 40, míg tárgyévben 32
bűncselekmény történt.
Rablás bűntett okán 2 esetben jártunk el, míg 2018 évben 1 esetben folytattunk eljárást ezen
bűncselekmény miatt.
Rongálások száma jelentősen növekedett, a bázisévben mért 13-ról 18-ra.
Orgazdaságok száma 0-ról 2-re növekedett. Jármű önkényes elvétele miatt indított eljárások
száma nem változott, mindkét évben 2018, és 2019 is 4-4 eljárást indítottunk.
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1.5. A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények szöveges
értékelése (kizárólag az elkövetés helye szerint regisztrált bűncselekmények alapján).
A Dombóvári Rendőrkapitányság vonatkozásában kiemelten kezelt bűncselekmények körén
kívül, fontosabb bűncselekmény nem történt.
1.6. Esetlegesen a területi, illetve a helyi közbiztonság szempontjából kiemelt érdeklődést
kiváltó bűncselekmény nyomozásával összefüggő – személyes adatot nem tartalmazónyilvános információk rövid összefoglalása.
A Dombóvári Rendőrkapitányság vonatkozásában területi, illetve helyi közbiztonság
szempontjából kiemelt érdeklődést kiváltó bűncselekmény nem történt.
2. A bűnüldöző munka értékelése (az eljáró szerv szerinti adatok alapján).
2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása.
A nyomozáseredményességi mutató szinte változatlan a 2018 évi 78,3%-ról 78,2%-re változott.
2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi
mutatója.
A közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója a 2018 évi
84,9%-ről 90,6% –re növekedett.
2.3. A városi szerv eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt bűncselekmények
nyomozáseredményességi mutatójának alakulása.
A testi sértés nyomozáseredményességi mutatója 2018 évi 100% nem változott 2019-ben is
100% maradt.
A súlyos testi sértés nyomozáseredményességi mutatója ugyancsak változatlan 100%
Kiskorú veszélyeztetés nyomozáseredményességi mutatója 100 % 2018 évben ilyen eljárást
nem folytattunk.
Garázdaság nyomozáseredményességi mutatója 100 %-ról 94,6 %-ra változott.
A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények terjesztői magatartások tekintetében 2019 évben
2018 évhez képest változatlan 100.%
Lopás bűncselekmények (betöréses lopásokkal együttesen) nyomozáseredményességi mutatója
2018 évi 61,8 %-ról 2019 évben 59,6%-ra változott.
Személygépkocsi lopás nyomozáseredményességi mutatója 2019 évben 100% 2018 évben
ilyen bűncselekmény nem volt.
Lakásbetörések nyomozáseredményességi mutatója a 2018 évi 68,4 %-ról 2019 évben 77,8 %ra emelkedett.
Rablás nyomozáseredményességi mutatója mindkét évben 100%
Rongálás nyomozáseredményességi mutatója2018 évi 68,8 %-ról 2019 évben 88,9 %-ra
emelkedett.
Jármű önkényes elvétele mindkét évben 100 %
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3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok
A Dombóvári Rendőrkapitányság, Rendészeti Osztály, Szabálysértési Csoport esetében 2019.
évben 259 db ügy került iktatásra, szemben a 2018. évben iktatott 263 db üggyel, ami 1,5 %-os
növekedést jelent. 2019. évben ismert elkövetőkkel szemben 77 db ügy, ismeretlen személy
ellen 90 db ügy indult, bűnügyről összesen 35 db ügy került áttételre előkészítő eljárásra,
melyből 9 db ismertes és 26 db ismeretlenes volt.
Az eljárás alá vont személyek száma 187 fő volt, melyből 22 fő fiatalkorú. Gyermekkorú eljárás
alá vont személy 4 fő volt, míg fiatalkorú sértett sérelmére nem követtek el szabálysértést. Az
ügyek 71 %-a tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt indult, számszerűen 197 db. A
tulajdon elleni szabálysértések köréből mintegy 139 db indult lopás miatt, melyből 70 db. bolti,
és 83 db egyéb lopás miatt.
58 esetben egyéb tulajdon elleni szabálysértés miatt indult előkészítő eljárás, melyből 41 db
ügy indult szándékos rongálás, 5 db jogtalan elsajátítás, 5 db csalás, 4 db nem gépi meghajtású
jármű jogtalan használata, 1 db orgazdaság és 2 db sikkasztás miatt.
Gyorsított bírósági eljárás lefolytatása érdekében 12 fő őrizetbe vételére került sor, az őrizetbe
vett személyek valamennyien felnőtt elkövetők voltak. A bíróság a gyorsított eljárásban 4 fővel
szemben összesen: 260.000 Ft pénzbírságot, 1 fővel szemben összesen 90 óra közérdekű munka
büntetést, 1 fővel szemben 1 év járművezetéstől eltiltást, illetve 2 esetben figyelmeztetést
alkalmazott.
A fenti 12 esetből 4 esetben az őrizetbe vétel megszüntetésére azért került sor, mivel a
Dombóvári Járásbíróság 72 órán belül a tárgyalás kitűzését nem tudta megoldani.
A vizsgált időszakban 80 ügy került megszüntetésre, abból 39 db azért, mert az eljárás alá vont
személy kiléte ismeretlen maradt. Feljelentés elutasításra nem került sor, 88 esetben pedig az
előkészítő eljárás lefolytatását követően az iratok a Dombóvári Járásbíróságra kerültek
megküldésre. Összesen 32 db ügyben minősítő körülmény megállapítását követően
büntetőeljárás lefolytatása végett az iratok áttételéről rendelkeztünk. Ugyanakkor az ismert
elkövetőssé vált befejezett ügyek eseményeinek számának valamint az ismeretlen maradt
befejezett ügyek eseményeinek számának figyelembevételével a 2019. évben az esemény
felderítési mutató 54,95 % (2018. évben 63,46 %), melyben 91,3 % (2018. évben 100 %), a
bolti lopás, 37,93 % (2018. évben 51,06 %), az egyéb tulajdon elleni szabálysértés és 46,15 %
(2018. évben 63,41 %), az egyéb (nem bolti) lopás felderítési mutatója, mely utóbbi meghaladja
a számunkra év elején meghatározott 47 %-os célkitűzést.
(forrás: 2019.01.12. Oracle Business Intelligence)
4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások.
A Dombóvári Rendőrkapitányság illetékességi területén a baleseti helyzet jelentős mértékben
javult tekintve, hogy 2019. évben 37 darab személyi sérüléses baleset volt (ami 8 személyi
sérüléses balesettel kevesebb, mint 2018. évben), illetve halálos kimenetelű baleset nem történt.
Az elmúlt években a személyi sérüléses balesetek számai az alábbiak szerint alakultak:
A 2012. évben az illetékességi területünkön összesen 45 darab személyi sérüléssel járó
közlekedési baleset történt, 2013-ban 42 darab, 2014-ben 48 darab, 2015-ben 48 darab, 2016ban 48 darab, 2017-ben 51 darab és 2018-ban pedig 45 darab.
Ezeket a számokat figyelembe véve az elmúlt év egy jelentős előrelépésnek tekinthető, csak a
2018. évhez képest 18%-os javulást sikerült produkálni.
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Összességében a személyi sérüléses balesetek számának csökkenése mellett az anyagi káros
közlekedési balesetek számai kismértékben nőttek – 2 darabbal – amely stagnáló eredménynek
mondható. Kiemelendő, hogy 2019. évben az illetékességi területünkön nem történt halálos
közúti közlekedési baleset, amely a 6 halálos közúti balesettel záruló 2015. évhez képest érdemi
javulásnak tekinthető.
Ezen eredményeket figyelembe véve rendőrkapitányságunk számára csak az lehet a célkitűzés,
hogy e stabilnak mondható közlekedésbiztonságot szinten tartsuk.
Elmondható, hogy a Dombóvári Rendőrkapitányság illetékességi területén a
közlekedésbiztonság helyzete stabilizálódott. A szolgálatot teljesítő közterületi állomány
bevonásával folyamatos, elengedhetetlen feladatnak tekintjük a közlekedésbiztonság szinten
tartását a közúti közlekedési ellenőrzések számának növelésével. Az ellenőrzések során kiemelt
figyelmet fordítunk az ittas vezetők kiszűrésére, valamint a passzív biztonsági eszközök
használatára. Az elmúlt év tapasztalata alapján figyelmet kell fordítani a hátulsó üléssorokban
helyet foglaló utasok passzív biztonsági eszközeinek használatára.
A közlekedésrendészeti ellenőrzések eredményeként a fő baleseti okok a gyorshajtás és az
elsőbbségi jog meg nem adása, továbbá megemlítendő az ittas járművezetők által okozott
balesetek számának aránya is.
Külön hangsúlyt kell fektetni az utóbbi években elterjedt mobiltelefon vezetés közbeni kézben
tartására, használatára. Az utóbbi években a baleset előidézésének okaként egyre gyakrabban
fordul elő a figyelmetlenség, amelyet gyakran az előbbiekben említett cselekmény generál. A
következő évben az illetékességi területünkön kiemelt figyelmet kívánunk fordítani ennek,
tehát a kézben tartott mobiltelefont használók kiszűrésére és szankcionálására.
Az elmúlt év során rendszeresen, havonta visszatérő jelleggel tartottunk fokozott
közlekedésrendészeti ellenőrzéseket, amelyek során az elsőbbségi jog meg nem adására, ittas
járművezetők kiszűrésére és a megengedett legnagyobb sebesség túllépésére fordítottunk
kiemelt figyelmet.
Az intézkedési mutatók alapján megállapítható, hogy a közterületi állomány intézkedési
aktivitása igen magas, ennek is köszönhető a baleseti helyzet stagnálása, javulása.
5. Az illegális migráció helyzete, (jellemző kategóriák; trendek; módszerek; a visszaszorítás
érdekében tett intézkedések).
Az illegális migráció visszaszorítása érdekében a folyamatos rendészeti és bűnügyi operatív
elemzések alapján kiválasztott helyszíneken, a fokozott rendőri jelenlét segítségével
intézkedtünk az illegális migrációval kapcsolatos jogsértések megelőzésére,
megakadályozására, a szubjektív biztonságérzet érezhető növelésére, a közlekedésbiztonsági
helyzet javítására. Az illegális migrációhoz kapcsolódó jogsértéseket elkövető személyek
felkutatása, a schengeni információs rendszerben szereplő személyek kiszűrése, a hamis-, és
hamisított okmányok felderítése, valamint az illetékességi területünkön a tartózkodás szabályait
megszegő személyek felkutatása, illetőleg a mélységi migrációs háló működtetése szerepelt
további feladatként.
Az ellenőrzés során az erők és eszközök összehangolt alkalmazásával, valamint a reagáló és
manőverező képesség növelésével léptünk fel az Európai Unió területére irányuló illegális
migráció és az ahhoz kapcsolódó más jogellenes cselekmények és elkövetőik ellen.
Mivel a szállítást végző személyek állandó mobil kapcsolatban vannak a szervezőkkel, ezért
kiemelt figyelmet fordítottunk a mobiltelefonok, a SIM kártyák, illetve a GPS készülékek
felkutatására. Több esetben is felmerült, hogy a csempészek az egymás közti kommunikáció
során kézi adó-vevő rádiókat használnak, ezért ilyen eszközökre figyelemmel voltunk az
intézkedések során.
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2019. évben az illegális migráció visszaszorítása érdekében 12 esetben tartottunk fokozott
ellenőrzést. A migrációs ellenőrzések során 181 magyar személy 127 magyar rendszámú jármű,
4 külföldi személy 1 külföldi rendszámú jármű ellenőrzése történt meg. A célellenőrzésben 171
fő vett részt a Dombóvári Rendőrkapitányság részéről összesen 420 munkaórában.
Az ellenőrzések során illegálisan Magyarországon tartózkodó személyekkel szemben nem
történt rendőri intézkedés. Mindemellett kapitányságunk részt vett a déli határszakaszon
jelentkező migrációs feladatok végrehajtásában.
6. Határrendészeti tevékenység helyzete (a határforgalom ellenőrzése, a határőrizet és a
mélységi ellenőrzési, valamint az idegenrendészeti tevékenység végrehajtása)
A Rendőrkapitányság ilyen jellegű tevékenységet nem végez.

II. A rendőrkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedések és
az azzal kapcsolatos feladatok
1. A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt
idegenforgalmi területek biztonsága (létszám, óraszám, közrendvédelmi állomány/lakosság
aránya)
A közterületi órák száma a bázisidőszakban mért 66609 óráról 60609 órára csökkent. A 2018es évben a közterületi szolgálati létszám 5639 fő, míg a 2019-es évben 5186 fő volt. A
közterületi szolgálatot ellátók szolgálatszervezésének átalakításával azokra az inkriminált
időpontokra koncentráltunk, amikor a rendőri jelenlét a közterületek és nem mellesleg a balesetmegelőzés tekintetében a közutak mindezt a leginkább indokolják.
2019. évben is nagy hangsúlyt fektettünk Gunaras területének visszatérő rendőri ellenőrzésére,
mely tekintetében a visszaérkező állampolgári jelzések is megerősítettek. A járőrszolgálatok
során előtérbe helyeztük a gyalogos járőrszolgálatot. A szolgálatszervezés során - a heti
közterületi összehangoló értekezleten rendelkezésünkre álló információk alapján - a bűnügyi
jelzések, az ismertté vált bűncselekmények és szabálysértések, a baleseti helyzet alapján
határozzuk meg a közterületek ellenőrzésének rendjét. A helyi önkormányzatok ez irányú
igényeit és jelzéseit minden esetben figyelembe vesszük. Az év során az elemző - értékelő
munka hangsúlyosabbá vált, mely eredményeként több esetben rendeltünk el megerősített
szolgálatot.
Általánosnak mondható, hogy pénteki és szombati napok éjszakai időszakot érintő szolgálatait
- lehetőségeinkhez mérten - 3 fő közrendvédelmi járőr látja el, de a közbiztonsági helyzet
"igényeinek" megfelelően több esetben intézkedtünk egy-egy településrész megerősített
járőröztetésére, így pl. Szállásréti tó és környéke.
Dombóvár város tekintetében - révén a város központi szerepére - fokozott figyelmet fordítunk
a közlekedés zavartalanságára. Az év során felmértük azokat a kereszteződéseket és
időpontokat, ahol a forgalom nagysága indokolttá teszi a forgalom irányítását
2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata (a tett intézkedések száma és azok
eredményi), a Készenléti Rendőrség megerősítő erőként történő szolgálatellátásra vonatkozó
adatok, az ezzel érintett települések megjelölése.
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Az elfogások száma csökkent 2018. évben 100 került foganatosításra, míg 2019. évben 98. Az
előállítások száma nőtt, 2018. évben 146, míg 2019. évben 147 került végrehajtásra.
A biztonsági intézkedések száma a bázisévben 195 volt, míg tárgyidőszakban 152 esetben
történt ilyen jellegű rendőri intézkedés. 2019. évben 219 elrendelt elővezetésből 107
eredményes végrehajtás realizálódott, míg 2018. évben 242 elrendelt kényszerintézkedésből
127 került eredményesen végrehajtásra.
A szabálysértési feljelentések száma csökkent, bázisévben 584, míg tárgyidőben 509 esetben
alkalmaztuk. Büntető feljelentéssel 2018. évben 17 esetben, míg 2019 évben 26 esetben éltünk.
2019. évben 966 fővel szemben 9.960.000 Ft helyszíni bírságot szabtunk ki, növekvést mutat a
bázisévhez képest, mikor is 888 fővel szemben 8.635.000 Ft bírság került kiszabásra.
2019. évben 8794 alkalmazott szondából 68 pozitív, míg 2018 évben 7134 ellenőrzésből 57
pozitív alkoholszondás ellenőrzést végeztünk. 2019. évben 728 alkalommal alkalmaztuk a
figyelemfelhívás lehetőségét, míg 2018. évben 520 alkalommal éltünk ezen lehetőséggel.
Az intézkedési mutatók csökkenésének egyenes következménye volt a -az elmúlt időszakban
kialakuló- közterületi állomány létszámának csökkenése.
A Készenléti Rendőrség 2019. évben 34 alkalommal teljesített szolgálatot 141 fővel 1615
órában a Dombóvári Rendőrkapitányság illetékességi területén megerősítő erőként. A
szolgálatok alkalmával 771 személyt vontak intézkedés alá, 2 személy elfogására került sor, 17
fővel szemben 171.000 Ft helyszíni bírságot szabtak ki, 6 személy ellen kezdeményeztek
szabálysértési eljárást.
3. A rendezvénybiztosítások
A Dombóvári Rendőrkapitányság 2019. évben is számtalan rendezvény, megemlékezés és
egyéb ünnepség rendőri biztosítását hajtotta végre, az állami ünnepeken március 15-én,
augusztus 20-án illetve október 23-án részt vett, szükség szerint azokat biztosította. Mint az
elmúlt években így tavaly is a rendőrkapitányság által készített biztosítási tervek alapján a
városban, illetve a vidéki településeken összesen 8 alkalommal került sor állami ünnepek
rendőri biztosítására, melyen összesen 60 fő rendőr vett részt 303 munkaórában. A
rendezvények biztosításába rendszerint a polgárőrség is bevonásra került.
2019. január-február hónapban a városi középiskolák által megrendezett szalagtűző bálok és
iskolai rendezvények miatt vált szükségessé a fokozott rendőri jelenlét. Február 23-én
Téltemető túra elnevezésű rendezvény került biztosításra.
Május-június hónapokban a középiskolák ballagási ünnepségei tartalmaztak különböző rendőri
feladatokat. Május 01-én megtartott Városi Majális rendezvény lebonyolítása miatt vált
szükségessé rendőri biztosítás.
Szeptember 14-én több települést érintő „Hat Vár Hat Rád” elnevezésű több települést érintő
rendezvény kapcsán merültek fel biztosítási feladatok.
November 23-án megszervezésre került az ARRABONIQUA EVENT Kft. szervezésében az
"Emlékek Éjszakája" fantázianevű rendezvény, melynek biztosítása a korábbi évek
tapasztalatai alapján -nagy részvételi arány miatt- szükségessé vált.
Október 30. és november 04. közötti időszakban a rendőrkapitányság elvégezte a Halottak
napjával kapcsolatos időszakos rendőri feladatokat, úgy mint: a mindenszentek ünnepével és a
halottak napjával összefüggésben megnövekedő jármű- és gyalogosforgalom kezelése, a
balesetveszély csökkentése, a temetők, közterületek, nyilvános helyek valamint a a nyilvánossá
tett magánterületek rendjének erősítése, a megemlékezések nyugalmát veszélyeztető
bűncselekmények és jogsértések megelőzése, felderítése, valamint a közrend és közbiztonság
fenntartása, egyúttal a fokozott rendőri jelenlét megteremtése. A feladatot 98 fő 646
munkaórában teljesítette.
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Az év végi ünnepekkel kapcsolatos rendőri feladatokat november 25-től január 13-ig terjedő
időszakban összesen 895 fő hajtotta végre 6649 munkaórában. Ezen feladatok: a karácsonyi és
újévi ünnepekre tekintettel szükséges a közterületek, nyilvános helyek rendjének erősítése, az
ünnepi bevásárlást végzők biztonságérzetének javítása, jogsértések megelőzése és
megakadályozása, a megnövekedő közúti forgalom biztosításának fenntartása. December 31én a Dombóvári Önkormányzat által szervezett „Szilveszteri futás”, melyek közlekedési
biztosítása szükségessé vált.
2019. évben a rendőrkapitányság még több iskolai ünnepségen vidéki falunapon,
gyermeknapon és egyéb rendezvényen volt jelen. A tavalyi évben a rendőri biztosításokat,
valamint a kiemelt időszakban ellátott feladatokat hajtotta végre.
4. Az esetlegesen bekövetkezett katasztrófa-, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban
végrehajtott rendőri feladatok (különösen a települések védelme érdekében tett rendőri
intézkedések).
2019. évben a Dombóvári Rendőrkapitányság illetékességi területén árvíz, belvíz, állat és
humán járvány, szélvihar, vagy egyéb katasztrófahelyzet miatti feladatok végrehajtására nem
került sor.
5. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése
A Dombóvári Rendőrkapitányság illetékességi területén 17 településen (Dombóvár,
Kapospula, Attala, Kaposszekcső, Csikóstőttös, Jágónak , Dalmand, Döbrököz, Kurd, Csibrák,
Gyulaj, Kocsola, Alsóhetény, Nak, Szakcs, Lápafő és Várong településeken valamint a
településekhez tartozó településrészeken (Gunaras, Szarvasd pta, Mászlony pta., AttalaSzentiván,, Sütvény-pta, Nagypáltelep, Csurgó-pta, Alsó-Felsőleperd, Újdalmand,
Vörösegyháza) 14 fő körzeti megbízott 10 KMB székhelyen lát el szolgálatot 3 körzeti
megbízotti csoportba szervezve. A Dombóvár, Döbrököz és Kocsola KMB csoportokon belül
összesen 11 körzeti megbízotti iroda található Attala, Széchenyi u. 4., Kapospula, Széchenyi u.
1., Nak Fő u. 127., Szakcs, Dózsa Gy. u. 33/b., Kocsola, Kossuth u. 48/b., Dalmand, Hősök
tere 5., Döbrököz, Páhy u. 45/1., Kurd, Kotsis Margit u. 1., Gyulaj, Szent Imre tér 1.,
Dombóvár-Gunaras, Kernen tér 1. és Kaposszekcső, Liget ltp. 1/A. címeken. Minden Körzeti
Megbízotti iroda Robotzsaru végponttal, számítógéppel, valamint nyomtatóval rendelkezik. A
körzeti megbízottak megkülönböztető jelzéssel ellátott szolgálati gépjárművekkel teljesítenek
szolgálatot. Az Alosztályon 1 db Opel Astra típusú, 3 db Skoda Octavia típusú és 1 db Audi A3
típusú. szolgálati gépjármű áll a körzeti megbízottak rendelkezésére. A Rendőrkapitányságon
kívülre szóló állandó kinn tárolási engedély alapján 2 db szolgálati gépjármű állandó jelleggel
Nak, Szakcs és Kurd településeken találhatóak. Az állománytábla szerint rendszeresített körzeti
megbízotti létszám 15 fő, 2019. év végén 1 fő körzeti megbízotti státusz volt betöltetlen. A
körzeti megbízottak középiskolai végzettséggel, rendőr-tiszthelyettesi szakképzettséggel és a
kmb szabályzat szerint meghatározott 2 éves tényleges közterületi szakmai gyakorlattal
rendelkeznek. Az állománycsoportból mindenki rendelkezik körzeti megbízotti
szakképesítéssel, 1 fő megbízással látja el a munkakörét.
A körzeti megbízottak életkori megoszlása 2019 évben az alábbiak szerint alakul: 30 é letév
alatt 1 fő körzeti megbízott, 30 -35 életév között 6 fő, 36-40 életév között 3 fő, 41-50 életév
között 4 fő körzeti megbízott teljesít szolgálatot. A körzeti megbízottak átlag életkora 36,71
év, mely közel azonos az előző év átlag életkorához (36.6 év) . 2019 évben 2 fő körzeti
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megbízott szerelt le és 1 fő érkezett az alosztályra áthelyezési kérelme alapján a Baranya
Megyei Rendőr-főkapitányságról.
EGY FŐ KÖRZETI MEGBÍZOTTRA ESŐ LAKOSSÁGSZÁM
A Dombóvári Rendőrkapitányság illetékességi területén található 17 település lakosságszáma
összesen 31 645 fő, az 1 fő körzeti megbízottra jutó lakosságszám 2260 fő.

Körzeti megbízott

Körzeti megbízottra jutó lakosság száma
2019 év

Kaposszekcső 2.
Kaposszekcső 1.
Kurd 1.
Dalmand
Kurd 2.
Döbrököz 1.
Attala
Kapospula
Szakcs
Kocsola 1. / Kocsola 2.
Nak 1.
Nak 2.
Dombóvár-Gunaras

840
1496+250=1746
1146+317=1463
1275
958
1960
788
863
838
1265
526
158+159=317
18555+251= 18806

6. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ működése
A Dombóvári Rendőrkapitányságon ügyelet, tevékenység-irányító központ nem működik.
7. Az igazgatásrendészeti tevékenység (szabálysértési eljárások, engedélyügyi tevékenység,
kábítószer-rendészet)
Szabálysértések alakulása 2019. évben
A megindított szabálysértési eljárások száma az elmúlt évekhez hasonlóan tovább csökkent,
2017. évben indított 710 szabálysértési eljárást követően 2018. évben 422 szabálysértési eljárás
indult hatóságunknál, 2019. évben 374 szabálysértési eljárást iktattunk, amely a 2018. évhez
képest 11,4 %-os csökkenést jelent. A 374 ügyben 574 szabálysértésnek minősíthető
cselekmény, és 382 feljelentett személy szabálysértési felelőssége képezte a vizsgálat tárgyát,
míg 6 esetben feljelentés elutasítására került sor, emellett 64 megkeresést teljesített hatóságunk.
A kiemelt közlekedési szabálysértések száma 141 -ről 121-re csökkent (-14 %), a nem kiemelt
közlekedési szabálysértések száma 272-ről 229-re csökkent (-16 %), a közrend elleni
szabálysértések száma nem változott, 26 ilyen jellegű szabálysértés miatt járt el hatóságunk.
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A közlekedési balesetek nyomán indított ügyek száma 73-ról 61-re csökkent,(-16,5 %) az
anyagi kárral járó közúti közlekedési balesetek száma 43- ról 34-re (-21%) csökkent, a személyi
sérüléssel is járó közúti közlekedési baleset száma 30- ról 27-re (-9%) csökkent.
Szankciók
A lefolytatott bizonyítási eljárások során 88 ügyet szüntetett meg hatóságunk, szabálysértés
hiánya miatt 33 esetben, bizonyítottság hiányában 8 esetben, 35 ügyet ismeretlennel szemben
szüntettünk meg, két esetben elévülés okán, míg öt további esetben megállapítást nyert, hogy a
cselekmény nem szabálysértés, hanem bűncselekmény, közigazgatási eljárásra utalásra nem
került sor.
Kiemelendő, és évek óta tartó tendencia, hogy a bizonyítottság hiányában történő
megszüntetések száma jelentősen csökkent (22 megszüntetésről 8-ra), amelynek egyik fő oka
megítélésem szerint a szabálysértési feljelentések minőségének javulása, a tényállások
helyszínen történő, minél teljesebb tisztázása, és annak megfelelő dokumentálása. 2018. éves
szabálysértési mutatókhoz képest a megszüntetések száma valamennyi megszüntetési ok
besorolásban csökkent.
2019. évben 274 személyt sújtottunk pénzbírsággal, 24 esetben figyelmeztetést alkalmaztunk,
amely az elmarasztaltaknak mintegy 12 %-át teszi ki, 10 eljárás alá vont személlyel szemben
alkalmaztunk elkobzást, a 40 fővel szemben lefolytatott engedély nélküli vezetés szabálysértése
elkövetése miatt 39 fővel szemben alkalmaztunk gépi meghajtású járművek vezetésétől eltiltást.
Közérdekű munka büntetés kiszabását 2019. évben sem alkalmaztunk.
2018. évben összesen 11.000.000 Ft ( 2017: 15.770.000 Ft) míg, 2019. évben 10.875.000 Ft
pénzbírságot szabott ki hatóságunk, az egy főre eső jogerős pénzbírság összege: 38.765 Ft,
amely kis mértékű emelkedést mutat a 2018. évi 36.787 Ft átlagbírsághoz képest.
Közlekedési szabálysértések elkövetése miatt hatóságunk 9.150.000 Ft-ot szabott ki, míg új
pszichoaktív anyaggal visszaélés szabálysértés elkövetése miatt 10 eljárás alá vont személlyel
szemben összesen 1.100.000 Ft pénzbírságot szabtunk ki.
Határozatok, jogorvoslatok
Az indított szabálysértési ügyekben, 267 esetben meghallgatás tartása mellett hoztunk ügydöntő
határozatot, az elmarasztalások ellen benyújtott jogorvoslatok a következőképpen alakultak:
-3 esetben kérte az eljárás alá vont személy a meghallgatását (2018. évben 9)
-10 esetben nyújtottak be kifogást (2019. évben 19)
-10 esetben továbbítottuk a kifogást, és egy esetben a bíróság a kifogásnak helyt adva,
bizonyítottság hiányában szüntette meg az eljárást
- panasz benyújtására nem került sor
Engedélyügy
Az engedélyügyi területen a tavalyi évhez képest, a beadott kérelmek számát, illetőleg azok
tárgy alapú megoszlását illetően jelentős különbség nem mutatható ki.
A rendőrség e téren mutatott szolgáltató arculatának megfelelően a szakterületet továbbra is a
rugalmasság, gyors ügyintézés, az ügyfelekkel kiépített jó kapcsolat jellemzi.
Illetékességi területünkön 2019. december 31. napján 302 fő természetes személy, engedélyes
rendelkezik érvényes fegyvertartási engedéllyel. Nyilvántartásunk alapján 843 vadászat célú,
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26 munkavégzés célú, 56 sportlövészet célú 1 db egyéb célú érvényes fegyvertartási engedély
van. Az érvényes fegyvertartási engedélyek lőfegyver jellege szerinti megoszlásban az alábbiak
szerint alakultak: 407 sörétes, 437 golyós, 47 kisgolyós és 35 maroklőfegyver, 1 db egyéb
lőfegyver.
Céllövészetre 24 db érvényes flóbert tartási engedély, 285 db önvédelmi célú érvényes gáz- és
riasztófegyver viselési engedély van. Az év során 1 esetben került sor gáz-riasztó
fegyverviselési engedély visszavonására, mely bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt
történt, 11 esetben került sor flóbert fegyver érték nélküli leadására.
2019. évben, fegyverügyben az engedélyezési eljárás során kérelem elutasítására nem került
sor.
A fegyver ügyintézés során a benyújtott kérelmek esetében az igazgatásrendészeti alosztály a
rendészeti osztállyal közösen összesen 86 esetben végzett fegyvertároló-hely ellenőrzést, ebből
20 alkalommal első kérelmezőnél, és 66 alkalommal egyéb esetben (lakcím, tárolóhelyváltozás, új kérelem beadása)
Fegyvertartási engedély visszavonására az év során 4 esetben került sor, 2 esetben az utolsó
fegyver eladásától számított 120 napon belül nem történt fegyvervásárlás, 2 esetben pedig az
engedélyes halála miatt.
8. A bűn- és baleset-megelőzés
8.1. A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai.
A Dombóvári Rendőrkapitányságon 2019 év során 1fő bűnmegelőzési előadó látta el a
bűnmegelőzéssel kapcsolatos feladatokat. Az áldozatsegítő tevékenységet 1 fő rendvédelmi
igazgatási alkalmazott látta el. Drogperveniós összekötőnk 1 fő a bűnmegelőzési előadó. Az
iskolai bűnmegelőzési tanácsadói feladatokat két középiskolában 1 fő, Futó György r. fhdgy.
látja el. Mindkét iskolával van érvényes együttműködési szerződésünk. Az IBT oktató más
bűnmegelőzési tevékenységet nem folytat.
2019. évben folytatódott a „Házhoz megyünk” elnevezésű vagyonvédelmi program, mely
kifejezetten a betöréses lopások megelőzése érdekében a vagyonvédelem fontosságára, a
vagyonvédelmi eszközök használatára hívja fel a lakosság figyelmét.
E program keretein belül idős, egyedül élő embereket kerestünk fel, beszélgetés során felhívtuk
a figyelmüket a vagyonvédelem fontosságára, a trükkös és besurranásos lopások
megelőzésének lehetőségeire, részükre szóróanyagot adtunk át.
2019. évben összesen 38 alkalommal települtünk ki, illetve hoztunk létre információs pontot,
melyek helyszíneként a dombóvári Tesco Áruház, Spar Áruház szolgált, de kitelepültünk az
illetékességi területünkön lévő falvak által megrendezésre kerülő falunapokra is, illetve
Dombóvár város rendezvényire (Majális, Városi gyereknap, Autómentes nap). A program
keretein belül megkerestük a dombóvári Tesco Áruház és a Spar Áruház vezetőit, akik
támogatva munkánkat, rendszeresen helyet biztosítanak az információs pont felállítására. 2019.
évben a programhoz csatlakozott az AEGON Biztosító Zrt., a Magyar Vöröskereszt, a
Viharmadár Önkéntes Mentőszolgálat és a GOND-X Biztonságtechnika is.
A program kiegészült
I. áldozatvédelem
II. családon belüli erőszak
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III. a Rendőrség iskolai bűnmegelőzési programjai
IV. internet biztonság
V. drogprevenció
VI. „Bike-Safe” kerékpár regisztráció témakörökkel.
A fenti témakörökben több estben tartottunk tájékoztatásokat a kitelepüléseink során, a
rendezvényeken, ahol minden estben felhívtuk az érintettek, figyelmét a feni témakörökben a
legfontosabb tudnivalókra és hasznos információkra. Az iskolai bűnmegelőzési program
keretében előadásokat tartottunk a város iskoláiban, a diákok életkorának megfelelően
csoportosítva a tudnivalók témáját, kiemelten az internethasználat veszélyeire, továbbá nagy
hangsúlyt fektette a drogprevencióra.
A már 2016. évben indult „BIKE SAFE” kerékpár regisztrációs program 2019. évben is
eredményesen folytatódott A kerékpárlopások felderítésének egyik leghatékonyabb eszköze
egy egységes nyilvántartási rendszer, ahol a kerékpárokat egy központi adatbázisban, egyedi
azonosító jellel együtt regisztrálják, ugyanakkor birtokosának adatai is elérhetővé válnak. Ez a
“Bike Safe” elnevezésű program, mely a rendőrséggel közösen fejlesztett és üzemeltetett
nyilvántartási rendszer, bármely településről lehet regisztrálni, az adatokat banki biztonságú
adatbázisban tárolják, megfelelő hozzáférési jogosultsággal a rendőrség számára. A rendszer
lehetőséget ad továbbá körözött, lopott és megtalált kerékpárok lekérdezésére, valamint
kerékpárbiztonsággal kapcsolatos információkat, tanácsokat is ad. A program folyamatos.
A “Bike Safe” elnevezésű program keretein belül különböző rendezvényeken és iskolákban. A
program elindulása óta elindulása óta 185 darab, 2019. évben 49 darab kerékpárt regisztráltunk.
A program népszerűségre a 2018. évhez viszonyítva emelkedett, hiszen a „Házhoz megyünk”
információs pontokon, valamint az iskolákban minden esetben lehetőséget biztosítunk a
kétkerekűek regisztrálására
8.2. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése, ezen belül a rendőrség iskolai
prevenciós programjai (DADA, ELLEN-SZER, iskolai bűnmegelőzési tanácsadók).
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.
2019. évben a hozzátartozók közötti erőszak megelőzésére irányuló tevékenység során kiemelt
figyelmet fordított célzott programok, előadások megtartására. Szükség esetén nevelési
értekezleten, szakmaközi megbeszélésen vettünk részt. Különösen fontos a családon belüli
erőszak felismerési, jelzésadási technikáinak elsajátítása a gyermekek körében, ezért az oktatási
intézményekben megtartott órák tematikájának e témakör szerves részét képezi.
Különösen fontosnak tartjuk az oktatási intézményekben végzett prevenciós munkát, ezért
ehhez kapcsolódva, az aktuális bűnügyi és közbiztonsági helyzetnek megfelelően, az új
elkövetési módokat figyelembe véve illetékességi területen található iskolákba, melyekben nem
csak a jellemző áldozattá válási módokat ismertettük, hanem minden alkalommal
bűnmegelőzési tanácsokkal hívtuk fel a figyelmet a veszélyhelyzetekre és azok elkerülésére.
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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.
Szakmai bemutatókkal vettünk részt a járási rendezvényeken (Városi Gyermeknap, Falunapok,
Nyári táborok stb.), ahol minden esetben igyekeztünk felhívni a jelenlévők figyelmét a
vagyonvédelem fontosságára is.
8.3. A hozzátartozók közötti erőszak helyzete
A vizsgált időszakban kapcsolati erőszak miatt 8 esetben indult büntetőeljárás, CSBE adatlap
kiállítására 140 esetben került sor, melyet a családsegítő szolgálatnak, illetve a gyámhivatalnak
megküldtünk. Jellemzően volt, vagy jelenlegi élettárs, házastárs sérelmére valósult meg a
hozzátartozók közötti erőszak. Ideiglenes megelőző távoltartás elrendelésére 1 esetben került
sor.
A családon belüli erőszak vonatkozásában indított eljárások során a tapasztalat az, hogy a sértett
amennyiben elő is terjeszti a magánindítványát, később - az esemény bekövetkezte után
hosszabb-rövidebb idővel - kibékül társával, a bántalmazóval. A magánindítványt ezekben az
esetekben a sértett igyekszik visszavonni, nem kéri a hozzátartozó felelősségre vonását,
gyakran az eljárás során nem tesz terhelő vallomást, vagy a korábbi vallomását módosítva a
bántalmazás tényét próbálja enyhíteni, ezáltal a bántalmazót kedvezőbb helyzetbe hozni. A
fentiekből adódóan a bántalmazott többször még a folyamatban lévő eljárás ideje alatt
ismételten áldozattá válik.
Több esetben tapasztalt tény, hogy a bántalmazott nem kér azonnal segítséget, gyakran
napokkal, hetekkel a hozzátartozók közötti erőszak megvalósulását követően jelzi a történteket,
amikor már az ideiglenes megelőző távoltartás meghozatalára a rendőrségnek nincs lehetősége.
A hozzátartozók közötti erőszakkal kapcsolatban 2019. december 04-én "A csend a
leghangosabb sikoly - halld meg!" kampány során előadást tartottunk a Nők Dombóvárért
Egyesület tagjainak
8.4. Áldozatvédelem
A Dombóvári Rendőrkapitányság évről évre kiemelt figyelmet fordít a bűnmegelőzésre és az
áldozatvédelemre.
Az áldozattá válás megelőzésére irányuló tájékoztatások az év minden időszakában esedékesek.
A rendőrkapitányság épületében megjelenő sértettek kivétel nélkül segítséget kapnak
valamilyen formában. Az esetek legnagyobb részében a szóbeli segítségnyújtás elégséges.
Legtöbbször az áldozatnak tanácsra, útbaigazításra van szüksége.
A leggyakoribb bűncselekmények megelőzése érdekében 2019. évben 15 különböző,
figyelemfelhívó tájékoztatást készítettünk és juttattunk el a lakosság részére, csalással, lopással,
betöréses lopással, trükkös lopással, a nyár veszélyeivel, a korai sötétedéssel, a halottak
napjával, a nők elleni erőszakkal, valamint a karácsonyi ünnepeket megelőző időszakkal
kapcsolatos bűnmegelőzési ajánlásokkal. Az idősebb korosztály sérelmére elkövetett
bűncselekmények megelőzése érdekében felhívásokat készítettünk, felhívva a figyelmüket az
őket érintő kockázatokra, az elkövetők módszereire, az áldozattá válás elkerülésének
lehetőségeire. A dombóvári Tinódi Házban működő Nyugdíjasok Érdekképviseleti
Egyesületével, az Asztma Klubbal, a Nők Dombóvárért Egyesülettel felvettük a kapcsolatot,
tagjainak előadásokon hívtuk fel a figyelmét az őket érintő kockázatokra, a sérelmükre
leggyakrabban elkövetett bűncselekményekre, az áldozattá válásuk megelőzésére.
8.5. A kábítószer prevenció helyzete
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Az általános tapasztalat az, hogy a fiatalok szinte teljes mértékben áttértek az úgynevezett
dizájner drogok, új pszichoaktív, valamint az internetről rendelhető, legális szerek használatára.
Ezen szerek fogyasztása alkalmi jelleggel elfogadott a 16-20 éves korosztály számára.
Ugyanilyen problémát jelent a fiatalok körében elfogadott és általános hétvégi mértéktelen
alkoholfogyasztás is. Kábítószer birtoklása miatt 23 esetben indult eljárás kapitányságunkon.
A jelenség megszüntetésére, illetve a kipróbálók és rendszeres használók számának
csökkentése érdekében megtartott előadások során az ismeretlen összetételű anyagok
kiszámíthatatlan hatásait igyekeztünk kihangsúlyozni az esetleges büntetőjogi következmények
mellett.
8.6. Megelőző vagyonvédelem
A Dombóvári Rendőrkapitányság évről évre kiemelt figyelmet fordít a bűnmegelőzésre és az
áldozatvédelemre. Illetékességi területünkön 2018. évben 404 vagyon elleni bűncselekmény
történt, mely 2019. évben 330-ra csökkent, mely leginkább az alkalmi lopások (89-ről 73-ra
csökkent), az egyéb lopások (128-ról 104-re csökkent), a lopás lakóépületből (31-ről 18-ra
csökkent) esetében figyelhető meg. Besurranásos lopás 7, egyéb lopás betöréses módszerrel 12,
rongálás 43 volt. Úgynevezett „unokázós” csalás nem történt. Az esetek jelentős részében
meghatározó volt a sértetti közrehatás, mint például az óvatlanság, vagy a szükséges
vagyonvédelmi intézkedések elmulasztása. A leggyakoribb bűncselekmények megelőzése
érdekében 2019. évben 15 különböző, figyelemfelhívó tájékoztatást készítettünk és juttattunk
el a lakosság részére, csalással, lopással, betöréses lopással, trükkös lopással, a nyár
veszélyeivel, a korai sötétedéssel, a halottak napjával, a nők elleni erőszakkal, valamint a
karácsonyi ünnepeket megelőző időszakkal kapcsolatos bűnmegelőzési ajánlásokkal. Az
idősebb korosztály sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzése érdekében felhívásokat
készítettünk, felhívva a figyelmüket az őket érintő kockázatokra, az elkövetők módszereire, az
áldozattá válás elkerülésének lehetőségeire. A dombóvári Tinódi Házban működő Nyugdíjasok
Érdekképviseleti Egyesületével, az Asztma Klubbal, a Nők Dombóvárért Egyesülettel felvettük
a kapcsolatot, tagjainak előadásokon hívtuk fel a figyelmét az őket érintő kockázatokra, a
sérelmükre leggyakrabban elkövetett bűncselekményekre, az áldozattá válásuk megelőzésére.
Tájékoztattuk őket az elkövetők különböző módszereiről, trükkjeiről, az ezekkel szembeni
védekezésről.
Fontosnak tartjuk az idős emberek hozzátartozóinak, szomszédjainak a figyelmét is felhívni a
családtagjukat, ismerősüket veszélyeztető bűncselekményekre és azok elkövetési formáira,
hiszen ha ők figyelmeztetik az idős embereket a trükkös lopások, egyéb bűncselekmények
veszélyeire, talán meg lehet előzni, hogy áldozattá váljanak. 2017. évben elindult hazánkban az
idősügyi infokommunikációs program, mely során százezer 65 év feletti ember tanulhatta meg
az internethasználat alapismereteit. Illetékességi területünkön három községben (Kurd, Gyulaj,
Csibrák) indult el ez a folyamat, ezért a képzésben részt vevők számára – a helyi önkormányzat
bevonásával – „Bűnmegelőzési Hírlevelet” juttattunk el e-mail címükre, felhívva a figyelmüket
az éppen aktuális bűncselekményekre, illetve azok megelőzésének lehetőségeire. 2019. évben
öt hírlevél került kiküldésre. Ez év novemberétől a hírleveleket a Dombóvári Önkormányzat
részére is eljuttatjuk, így a város honlapján is olvashatja a lakosság.
2019. évben összesen 38 alkalommal települtünk ki, illetve hoztunk létre információs pontot,
melyek helyszíneként a dombóvári Tesco Áruház, Spar Áruház szolgált, de kitelepültünk az
illetékességi területünkön lévő falvak által megrendezésre kerülő falunapokra is, illetve
Dombóvár város rendezvényire (Majális, Városi gyereknap, Autómentes nap). A program
keretein belül megkerestük a dombóvári Tesco Áruház és a Spar Áruház vezetőit, akik
támogatva munkánkat, rendszeresen helyet biztosítanak az információs pont felállítására. 2019.
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évben a programhoz csatlakozott az AEGON Biztosító Zrt., a Magyar Vöröskereszt, a
Viharmadár Önkéntes Mentőszolgálat és a GOND-X Biztonságtechnika is.
A vagyon elleni bűncselekmények sértettjeit bűnmegelőzési célzatú prevenciós tanácsokkal,
vagyonvédelmi eszközökkel, valamint szóróanyagokkal láttuk el.
8.7. A baleset-megelőzési tevékenység, a baleset-megelőzési bizottság tevékenységének és
programjainak bemutatása.
Az éves prevenciós munkát az ,,Iskola rendőre” programhoz kapcsolódó feladatterv alapján
elvégeztük, és a tanévkezdéssel kapcsolatos feladatok is abszolválásra kerültek. Folyamatos
egyeztetések történnek a városi- és az illetékességi területünkön található települések
hivatalaival a közlekedési biztonság javításának és szinten tartásának érdekében.
A tanév során sor került a pedagógusok továbbképzésére, prevenciós előadások megtartására
és a megkezdett ifjúságnevelési programok is folytatásra kerültek. Részt vettünk több
közlekedési versenyre való felkészítésben, valamint a helyi szintű fordulók lebonyolításában,
továbbá a megyei versenyre és Budapestre a résztvevőket elszállítottuk, elkísértük.
Végrehajtottuk a ,,Látni és látszani” programot és a ,,Téli gumi kommandó”-t, amely során 50
személygépjármű gumiabroncsának futó felületét, állapotát, fajtáját, típusát és mintázat
magasságát ellenőriztük le.
A kijelölt gyalogos-átkelőhelyek tanítás megkezdése előtti biztosításába egy oktatási intézmény
(Apáczai Csere János Szakközépiskola) tanulóit is sikerült bevonni. Külön feladatterv szerint
közös reggeli és délutáni szolgálatot látunk el a polgárőrséggel a tanítás megkezdése előtt,
illetve befejezése utáni időpontban.
A Városi Baleset-megelőzési Bizottság 2019. évben 1 alkalommal ülésezett, amely során
értékelésre került a 2018. év, illetve megvitatásra kerültek azok a csomópontok, útszakaszok,
amelyek a jelenlévők balesetveszélyesnek ítéltek meg.
8.8 „Az iskola rendőre” program, valamint annak keretében végrehajtott „Suli Moped” program
értékelése az aktuális, valamint az előző tanévre vonatkozóan
A körzeti megbízottak az „Iskola Rendőre” program keretében 2019-ben minden iskolával
rendelkező településen a tanévnyitó ünnepségeken részt vettek, majd kiemelten szeptember
hónapban az iskoláknál reggel és a délutáni órákban jelenlétükkel segíteni tudták az oda érkező
és a távozó gyermekek és szüleik balesetmentes közlekedését. Az első osztályos tanulók
számára nagy örömet jelentett, mikor az iskolarendőröktől átvehették a Balesetmegelőzési
Bizottság által biztosított hátizsákokat. Az iskolákban a körzeti megbízottak által végzett
prevenciós munka kiemelten fontos, ezért különösen nagy hangsúlyt fektetünk évek óta a
diákok körében a jogkövető magatartás népszerűsítésére. Ezt a munkát jellemzően
osztályfőnöki órák keretében az iskola felkérésére végzik az iskolarendőrök. Az elmúlt évben
15 alkalommal tartottak előadást az illetékességi területünkön lévő általános iskolákban és a
települések rendezvényein összesen 36 óra időtartamban 404 fő részére. Az előadások témái
között szerepelt a „Biztonságos internet”, „Dohányzás, alkohol, drog…”, valamint felhívták a
jelen lévők figyelmét a 112-es segélyhívószám jogszerű használatára, eltérő használat eseté n
az esetleges szankciókra. Dalmand település iskolarendőre egyúttal toborzási feladatokat is ellát
a Kapitányágon a bűnmegelőzési referens mellett, kiemelt szerepet vállalt az Őszi Szüreti
Fesztivál keretében megrendezésre kerülő „'Biztonságban-7 próba „elnevezésű program
megvalósításában, ahol a dombóvári lakosok játékos formában kaptak tájékoztatást a
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vagyonvédelmi eszközök hasznosságáról, a kártérítési eljárásokról. Több általános iskolában
került sor ügyességi kerékpáros pálya építésére és versenyek lebonyolítására,
közlekedésbiztonsági előadásokra valamint folytatódott a "BIKESAFE" elnevezésű országos
kerékpár regisztrációs program népszerűsítése is, ahol felhívták az emberek figyelmét a
kerékpár lopások megelőzésére.
Bűnmegelőzési tapasztalatok:
A Dombóvári Rendőrkapitányság évről évre kiemelt figyelmet fordít a bűnmegelőzésre és az
áldozatvédelemre.
Az áldozattá válás megelőzésére irányuló tájékoztatások az év minden időszakában esedékesek.
A rendőrkapitányság épületében megjelenő sértettek kivétel nélkül segítséget kapnak
valamilyen formában. Az esetek legnagyobb részében a szóbeli segítségnyújtás elégséges.
Legtöbbször az áldozatnak tanácsra, útbaigazításra van szüksége.
A leggyakoribb bűncselekmények megelőzése érdekében 2019. évben 15 különböző,
figyelemfelhívó tájékoztatást készítettünk és juttattunk el a lakosság részére, csalással, lopással,
betöréses lopással, trükkös lopással, a nyár veszélyeivel, a korai sötétedéssel, a halottak
napjával, a nők elleni erőszakkal, valamint a karácsonyi ünnepeket megelőző időszakkal
kapcsolatos bűnmegelőzési ajánlásokkal. Az idősebb korosztály sérelmére elkövetett
bűncselekmények megelőzése érdekében felhívásokat készítettünk, felhívva a figyelmüket az
őket érintő kockázatokra, az elkövetők módszereire, az áldozattá válás elkerülésének
lehetőségeire. A dombóvári Tinódi Házban működő Nyugdíjasok Érdekképviseleti
Egyesületével, az Asztma Klubbal, a Nők Dombóvárért Egyesülettel felvettük a kapcsolatot,
tagjainak előadásokon hívtuk fel a figyelmét az őket érintő kockázatokra, a sérelmükre
leggyakrabban elkövetett bűncselekményekre, az áldozattá válásuk megelőzésére.
9. Együttműködés
9.1. A helyi és megyei önkormányzatokkal folytatott együttműködés
A települési önkormányzatok és a Dombóvári Rendőrkapitányság közt folytatott
együttműködés az előző évekhez hasonlóan gördülékenyen működött. Rendszeres a kapcsolat
tartás az önkormányzatok polgármestereivel és képviselőivel a körzeti megbízottak és a KMB
Alosztályvezető útján, így az esetlegesen felmerülő problémákról azonnal értesülünk és
megoldásukra haladéktalanul intézkedünk. A körzeti megbízottak fogadóóráikat a
polgármesterek fogadóóráihoz igazították, ahol megadják a kellő felvilágosítást a hozzájuk
forduló lakosok számára. 2019. évben a Dombóvári Rendőrkapitányság vezetője és az
illetékességi területen működő Önkormányzatok bűnmegelőzési és közbiztonsági bizottságot
nem hoztak létre.
9.2. A területileg illetékes bírósággal és ügyészséggel folytatott együttműködés helyzete
A rendőrkapitányság a Dombóvári Járási Ügyészséggel jó kapcsolatot ápol, a kommunikáció
folyamatos, így biztosíthatóvá válik az, hogy a nyomozást szakszerűbben, célirányosabban,
gyorsabban, egyszóval hatékonyabban folytassuk le. A büntetőeljárásban ügyésznek kell
érvényesíteni az állam bűnüldözési hatalmát. A bíróság előtt az ügyész képviseli a vádat, ő
ismeri a bírósági elvárásokat, éppen ezért a nyomozás ügyész általi irányítása növeli a
büntetőeljárás hatékonyságát, a vád képviseletének eredményességét. A társadalom jogos
elvárása a jogbiztonság és közbiztonság biztosítása, amit az igazságszolgáltatás hatóságaitól
vár el, így elengedhetetlen a rendőrség és a bíróság együttműködése. Ennek megfelelően a
rendőrkapitányság bűnügyes és rendészeti állománya egyaránt szoros kapcsolatban áll a
19

Dombóvári Járásbírósággal, mely köteléket tovább erősített 2018. január 01. napjától a 2015.
évi CCXXII. törvény által bevezetett elektronikus ügyintézés.
9.3. Az oktatási intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel folytatott együttműködés
helyzete
A Dombóvári Rendőrkapitányság illetékességi területén Járási Közbiztonsági Egyeztető és
Konzultációs Fórumot megtartására került sor 2019. november 21. napján, mely rendezvényen
a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője mellett, a Dombóvári Rendőrkapitányság
vezetője, továbbá osztályvezetői, alosztályvezetői, a Rendőrkapitányság illetékességi
területéhez tartozó települések polgármesterei, a Dombóvári Járási Hivatal vezetője, a
Dombóvári Közös Önkormányzat képviselője, a járás illetékességi területén megtalálható
kisebbségi önkormányzatok képviselői, a területen működő polgárőr egyesületek vezetői,
oktatási intézmények és civil szervezetek valamint a Humán Szolgáltató Intézmény képviselői
is részt vettek. A jelenlévők megismerték az illetékességi terület bűnügyi helyzetét, az év
kiemelt bűncselekményeit. A közbiztonsági helyzet értékelésekor a rendezvény biztosítások
mellett számadásra kerültek a szórakozóhely és vendéglátó helyek ellenőrzésének tapasztalatai,
társszervekkel való együttműködés fontossága, a választásokkal összefüggő rendőri feladatok
végrehajtása. A résztvevők tájékoztatást kaptak a közlekedésbiztonsági helyzetről,
bűnmegelőzésről és az áldozatvédelemről. A Járási Közbiztonsági Egyeztető és Konzultációs
Fórumon a résztvevők kölcsönös támogatásukról erősítették meg egymást, melynek kiemelt
célja a járás közrendjének és közbiztonságának fenntartása, valamint további javítása. Az előző
évek gyakorlatának megfelelően, mivel Dombóvár városában a hajléktalan személyek részére
éjjeli menedékhely nem működik csak nappali melegedő és népkonyha üzemel, ezért a
Viharmadár Önkéntes Mentő Egyesület az önkormányzattal együttműködve éjszakánként „tea
járattal” járta végig az ismert, hajléktalanok által éjjeli szállásként használt helyeket. Továbbra
is a Dombóvári Rendőrkapitányság szoros együttműködést ápol Dombóvár Város
Önkormányzatával, a Tolna Megyei Kormányhivatal Dombóvári Járási Hivatalával, a Fehér
Gyűrű Egyesülettel, a Máltai Szeretetszolgálattal és az Egyházakkal.
9.4. A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés értékelése, a megkötött együttműködési
megállapodások száma, ellátott közös szolgálatra vonatkozó adatok
A Dombóvári Rendőrkapitányság illetékességi területén a Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek
Szövetsége alá tartozó Polgárőr Egyesületek Dombóvár, Dalmand, Kocsola, Döbrököz, Nak és
Szakcs településeken vannak jelen. 2019. évben a körzeti megbízottak és a Polgárőr
Egyesületek összesen 275 alkalommal láttak el közös szolgálatot 1747,5 órában. A közös
szolgálatokban 485 fő polgárőr vett részt. A Magyarország nemzeti ünnepei és a kiemelt
fontosságú események alkalmából megtartott rendezvények rendőri biztosításának
végrehajtásáról szóló 2/2017. (I. 18.) ORFK utasítás 8/h pontjában meghatározottak szerint
2019. augusztus 20-án Dombóvár, Nak és Dalmand településeken a polgárőr egyesületekkel
történő folyamatos kapcsolattartás megszervezésre került, közös szolgálat végrehajtására került
sor 7 fő polgárőr bevonásával. 2019. 10.30-tól valamennyi Polgárőr Egyesület polgárőr tagjai
a szolgálatban lévő rendőrökkel aktívan részt vettek a mindenszentek ünnepével, a halottak
napjával és az év végi ünnepekkel kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtásáról szóló 28/2016
(X.17.) ORFK utasítás 9. pontja alapján 11.04-ig a temetők ellenőrzésében, 11.25. napjától
pedig az üzletközpontok, vásári helyszínek visszatérő ellenőrzésében. A feladat
végrehajtásában 34 fő polgárőr vett részt . A szórakozóhelyek, a zenés, táncos rendezvények
és a vendéglátó ipari egységek ellenőrzésének fokozására elrendelt intézkedési terv alapján
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havi szinten végrehajtott ellenőrzések során polgárőr bevonására nem került sor. A turisztikai
idény rendőri feladatainak végrehajtásáról szóló 11/2018. (V.04.) ORFK utasítás alapján a
17030/1264-1/2019. ált. számú feladattervben meghatározottak szerint Gunaras üdülő övezet
területén heti rendszerességgel 2 fő polgárőr gépkocsizó járőrszolgálatot látott el, a 2019.07.012019.08.31. közötti időszakban így 25 fő polgárőr 12 alkalommal 115 órában vett részt a
turisztikai szezonban az üdülőövezet közbiztonságának, rendjének fenntartásában. A téli
időjárási viszonyok következtében fenyegető veszélyhelyzetek megelőzésével és kezelésé vel
összefüggő rendőri feladatok végrehajtásáról szóló 24/2016.(X.06.) ORFK utasításban
meghatározottak szerint a ritkán lakott külterületi részeken élő magányos, illetve idős
személyeket a körzeti megbízottak együttműködve a polgárőrséggel visszatérően ellenőrizték,
egyúttal felhívták a figyelmet a fűtőeszközök rendeltetésszerű használatára és azok rendszeres
műszaki felülvizsgálatára. A Polgárőr Egyesületek településein tartandó rendezvények (Város
Hete programsorozat, Kihívás napja, a választások időszakában a különböző
kampányrendezvények kapcsán megrendezésre kerülő koncertek Dombóváron, a falvakban
megtartott szüreti felvonulások, szilveszteri futások) során a rendezvény rendjének és a
közlekedés biztonságának fenntartása érdekében a rendőrök és a polgárőrök közös szolgálatot
láttak el. A körzeti megbízotti állomány és a polgárőrség között az információáramlás
kiválónak mondható, vezetőikkel a kapcsolattartás folyamatos.
9.5. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel történő együttműködés
2019. évben a Dombóvári Rendőrkapitányság feladatai végrehajtása során szorosan
együttműködött az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyekkel is, így különösen a
mezőőrökkel, a halászati őrökkel, és hivatásos vadászokkal. Kiemelendő a külterületi lakott, és
belterületi lakatlan ingatlanok ellenőrzése során a mezőőrök által nyújtott segítség Döbrököz és
Nak településen. 2019. évben összesen 39 esetben 39 fő mezőőr 93 órában teljesített közös
szolgálatot a körzeti megbízottakkal. Az illetékességi területen a halgazdálkodási vízterületek,
majd később a vízterületek ellenőrzésében is kiemelkedő szerep jutott, és jut a jövőben is a
halászati őröknek, az év során 2 esetben, 32 órában 17 fő halászati őr látott el közösen
szolgálatot a rendőrség hivatásos állományú tagjával. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó
személyek közül továbbá 31 fő hivatásos vadásszal 35 esetben 81 órában láttak el a körzeti
megbízottak szolgálatot, elsősorban Kocsola területén.
Összegezve a Polgárőrség, a rendészeti feladatokat ellátó személyek és a körzeti megbízottak
együttműködése kiegyensúlyozott, egymást segítő, mely köszönhető a fenti nagy óraszámban
és alkalommal ellátott közös szolgálatok végrehajtásának. A jövőben a 2019. évhez hasonlóan
az együttműködés ugyanezen színvonalon történő ellátása miatt ugyanilyen kiegyensúlyozott,
magas szinten, szakszerűen és jogszerűen végzett együttműködés és feladat végrehajtás
várható, a komplex biztonság megteremtése és fenntartása, az állampolgárok életminőségének,
közérzetének, hangulatának javítása érdekében.
9.6. A 9.1-9.5 pont alatt megjelölt szervezettekkel a bűnmegelőzés és/vagy a közbiztonság
javítására kiírt európai uniós projektekkel kapcsolatban konzorciumi partnerként vagy
projektvégrehajtóként történő közreműködésre vonatkozó információk
2019. évben a Dombóvári Rendőrkapitányság bűnmegelőzés és/vagy a közbiztonság javítására
kiírt európai uniós projektekkel kapcsolatban konzorciumi partnerként vagy
projektvégrehajtóként nem működött közre.
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III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra
Összességben a 2019-es évben a Rendőrség, és a helyi szervek fő feladatai nem változtak.
A legfontosabb alapfeladatunk a települések közrendjének, közbiztonságának fenntartása, a
lakosság szubjektív biztonságérzetének fenntartása, növelése volt.
Ezt az alapfeladatot az illegális migrációból adódó, Magyarország határainak védelméhez
kapcsolódó feladatok bővítették.
A fentiekben részletezett beszámoló adatai szerint a Dombóvári Rendőrkapitányság állománya
a kihívásoknak megfelelt, és intézkedéseivel, eljárásaival, eredményesen biztosította a
Dombóvári Járás közrendjének, közbiztonságának fenntartását.
Hatékony munkavégzéssel, kivételes eredményességgel teljesítettük bűnmegelőzési,
bűnüldözési, közigazgatási és rendészeti feladatainkat. Tevékenységünk során a mutatók
túlnyomó részében teljesítettük az ORFK. által meghatározott „elvárt teljesítmény” értékeket.
A Kapitányságunk a szervezeti teljesítmény értékelés során a 2019.-es évre 91,667 %-os „A”
szintű értékelést kapott, amely „kivételes teljesítménynek” felel meg.
Tevékenységünket 2019-ban is a stabilitás, a célirányos munkavégzés, a kiegyensúlyozottság,
és az előremutató gondolkodás jellemezte. Illetékességi területünk bűnügyi és közbiztonsági
viszonyai rendezettek, kézben tartottak. Közbiztonsági szempontból fokozottan veszélyeztetett
település nincs. A lakosság biztonságérzete jó.
Belső struktúránk tovább erősödött, a szolgálati ágak közötti együttműködésünk minden
területen továbbfejlődött. Az állomány erkölcsi, fegyelmi színvonala jó. A lakosság, az
önkormányzatok egyértelműen elismerik és támogatják munkánkat.
A lakosság biztonságérzetét jelentős mértékben negatívan befolyásoló cselekmények igen kis
számban fordultak elő, amelyek során igyekeztünk azok elkövetőit igen rövid időn belül, több
esetben már a forrónyomos üldözés során elfogni.
Az ORFK. által készített intézkedési tervekben foglalt feladatokat a kapitányság jó szinten,
erőihez mérten végrehajtotta.
A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság szakirányító szerveivel, szolgálataival a kapcsolatunk
jó. Szakmai munkánk eredményes, szakszerű, törvényes végrehajtásához, iránymutatásaikkal,
támogatásukkal jelentős mértékben hozzájárultak.
Illetékességi területünk közrendjének, közbiztonságának fenntartása, javítása érdekében a
települési önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, társhatóságokkal hatékonyan működtünk
együtt a helyi közbiztonsági és bűnmegelőzési programok elkészítésében, megvalósításában. A
hatékony együttműködés keretének biztosítására a „Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórumot”
(JKEF)” valamint a településeken a körzeti megbízottak szervezésében a „Konzultációs
Fórumokat” folyamatosan működtetjük.
A Magyarországra nehezedő illegális migráció miatti megnövekedett feladatokat elsősorban
más megyék illetékességi területén, a megyei csapatszolgálati század részeként, vagy éppen
hatósági ügyintézői, őrszolgálati, mélységi ellenőrzési feladatkörben fegyelmezetten,
szakszerűen végrehajtottuk. A jelentkező többletfeladatok mellet a megfelelő rendőri jelenlétet
biztosítottuk.
A 2019. évben eljárásainkban az emberi jogokat, a védelemhez való jogot a jogszabályok
szerint biztosítottuk. Kényszerintézkedéseink törvényesek, szakszerűek és indokoltak voltak.
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Az adatvédelemmel és a minősített adatok kezelésével kapcsolatos munka minősége megfelelő.
A meglévő személyi és tárgyi feltételek ezen tevékenység szakszerű és a jogszabályi
előírásoknak megfelelő szintű végzését garantálják.
A jogszabályokban rögzített feladatokon kívül a következő időszak főbb feladatai az
alábbiakban összegezhetők:
•
•
•

•

•
•

Az állomány stabilizálása, a kapitányság állománymegtartó képességének növelése a
munkakörülmények további javítása, és a parancsnoki gondoskodás útján.
Az állomány erkölcsi, fegyelmi helyzetének szinten tartása, növelése.
A szervezeti teljesítménycélok, a szakmai teljesítmény-minimumok elérése, megvalósítása,
valamennyi szakmai tevékenység tekintetében az elért eredmények megtartása, a
büntetőeljárások és szabálysértési eljárások lefolytatásának tovább gyorsítása, az ügyintézési
határidők szinten tartása, csökkentése.
A településeink közbiztonságának, közlekedésbiztonságának fenntartása és javítása, fokozott
figyelemmel a kistelepülések és a külterületek rendjére, továbbá a Paks II. beruházással, illetve
a Modern városok programmal kapcsolatos, kapitányságunkra háruló feladatainak eredményes
végrehajtása.
A lakosság szubjektív közbiztonság-érzetének fenntartását, javítását szolgáló rendőri
tevékenység folytatása, ennek érdekében az egyes rendészeti feladatokat ellátó
személyekkel és a polgárőrséggel történő közös feladatellátás fokozása.
Az emberi jogok maximális biztosítása, a jogszabályok maradéktalan betartása, és a korrupciós
cselekmények megelőzése, felderítése.

A közrend, közbiztonság fenntartása közös érdekünk.

Dombóvár, 2020. február 24.
Dr. Bognár Szilveszter r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
mb. kapitányságvezető
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