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I. A település közbiztonsági helyzetének értékelése
1. A bűnügyi helyzet bemutatása, a közterületi jelenlét mértéke (létszám, óraszám), a
közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt idegenforgalmi területek biztonsága
A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt
idegenforgalmi területeken eltöltött idő a korábbi évhez képest jelentős csökkenést mutat. A
rendészeti állomány vonatkozásában a közterületi szolgálatra történő vezénylések száma
2020. évben 13573 fővel, 147068 órában, 2021-ben pedig 10595 fővel, 70609,26 órával
valósult meg.
Az elmúlt évek adatai alapján megállapítható, hogy a koronavírus-járvány megjelenését
követően, a korlátozási és lezárási intézkedések következtében a személy elleni erőszakos
bűncselekmények száma – így a testi sértések száma is - növekedett.
A napi munka eredményességét azonban továbbra is nehezítik az ügyészi engedélyhez kötött
adatkérések, valamint a védőkirendelések és a helyettes védők biztosítása az eljárásokban.
Ezáltal lassultak az adatszolgáltatások, körülményesebbé vált a védők eljárásba történő
bevonása. A fentiek ellenére igyekeztünk minél szélesebb körben alkalmazni az adatkérések
körét, kiemelt hangsúlyt fektetve az adatok elemzésére, értékelésére és a digitális nyomok
hasznosítására.
1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása
A Szekszárdi Rendőrkapitányság illetékességi területén a regisztrált bűncselekmények száma
a 2020-ban kimutatott 1486-ról 2021-ben 1623-ra (9,22 %-kal) emelkedett.
A regisztrált bűncselekmények száma Harcon 11-ről 4-re csökkent.
A működési területen a bűnügyileg legfertőzöttebb 10 település közül 8 esetében nőtt vagy
stagnált a regisztrált bűncselekmények száma 2021-ben. A rendőrkapitányság illetékességi
területén található többi településen a bűnügyi fertőzöttség elenyésző volt.
1.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása
A lakosság szubjektív közbiztonságérzetét, és a Rendőrség külső megítélését nagymértékben
befolyásolják a közterületen elkövetett bűncselekmények. Ezen kategóriát a közterületen
elkövetett összes, és a közterületen elkövetett kiemelt bűncselekmények alkotják. Mindkettő
kategória esetén megállapítható, hogy az összes regisztrált bűncselekmény számhoz
viszonyítva csökkenést mutattak az elmúlt évben.
A működési területen a regisztrált, közterületen elkövetett bűncselekmények száma az előző
évi 451-ről 420-ra, 6,87 %-kal csökkent. A közterületen elkövetett kiemelt bűncselekmények
száma pedig 278-ról 237-re, 14,75 %-kal csökkent.
Harcon a közterületen elkövetett bűncselekmények száma, és a közterületen elkövetett
kiemelt bűncselekmények száma is 0-ról 1-re változott.
1.3. A regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya, változása (bűnügyi
fertőzöttség)
A regisztrált bűncselekmények 100.000 lakosra vetített aránya
Rendőrkapitányságon a megelőző 2025,9-ről 2242,7-re emelkedett.
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1.4. A regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása (kizárólag
elkövetés helye szerint regisztrált bűncselekmények alapján)
A kiemelten kezelt bűncselekmények körébe a lakosság szubjektív közbiztonság-érzetét
leginkább befolyásoló 14 bűncselekmény tartozik. Ezek száma a működési területen a 2020ban kimutatott 751-ről 732-re változott, azaz 2,53 %-kal lett kevesebb.
A főbb jellemzők a következők voltak. 2020-ban 1 esetben követtek el emberölést, 2021-ben
nem történt ilyen cselekmény. Testi sértés bűncselekmény 2020-ban 105, 2021-ben 149
esetben fordult elő. Ezen belül a súlyos testi sértések száma 48-ról 63-ra emelkedett. Kiskorú
veszélyeztetés 2020-ban 20, 2021-ben 28 alkalommal történt. A garázdaságok száma
csökkent, 67-ről 61-re. Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény a terjesztői magatartás
tekintetében 2020-ban 4, 2021-ben 11 esetben fordult elő. A lopás esetszáma 453-ról 354-re
mérséklődött. Ezen belül személygépkocsi lopás a megelőző évben 1 esetben, 2021-ben 2
esetben fordult elő. A zárt gépjármű-feltörések száma 10-ről 7-re csökkent. A lakásbetörések
száma 80-ról 56-ra mérséklődött. A rongálások száma 69-ről 65-re mérséklődött, a rablások
száma 5-ről 7-re emelkedett.
Harc területén a kiemelten kezelt bűncselekmények száma a megelőző év 10 esetéről 1-re
csökkent. A főbb jellemzők az alábbiak szerint alakultak. Emberölés, emberölés kísérlete,
kiskorú veszélyeztetése, embercsempészés, garázdaság, önbíráskodás, kábítószerrel
kapcsolatos bűncselekmény a terjesztői magatartás tekintetében, személygépkocsi lopás, zárt
gépjármű-feltörés, lakásbetörés, rablás, zsarolás, kifosztás, orgazdaság, jármű önkényes
elvétele, rongálás, segítségnyújtás elmulasztása, cserbenhagyás sem 2020-ban, sem 2021-ben
nem történt. A testi sértések száma, ezen belül is a súlyos testi sértések száma 0-ról 1-re
emelkedett. A lopások száma 2020-ban 10 volt, 2021-ben nem történt ilyen bűncselekmény,
a betöréses lopások száma 7-ről 0-ra változott.
1.5. A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények
szöveges értékelése (kizárólag az elkövetés helye szerint regisztrált bűncselekmények
alapján)
Nem volt ilyen.
1.6. Esetlegesen a helyi közbiztonság szempontjából kiemelt érdeklődést kiváltó
bűncselekmény nyomozásával összefüggő – személyes adatot nem tartalmazó –
nyilvános információk rövid összefoglalása (elsősorban abban az esetben, ha ezt az
ismertetett bűncselekmény helyi közbiztonságra gyakorolt kiemelt hatása indokolja)
Nem volt ilyen.
2. A bűnüldöző munka értékelése (az eljáró szerv szerinti adatok alapján)
2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása
Kapitányságunkon a nyomozáseredményesség tekintetében 78,7 %-ről 84,0 %-ra történő
emelkedést értünk el.
Az eredményességi mutatóra vonatkozó adat csak a rendőrkapitányság teljes működési
területéről áll rendelkezésre.
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2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi
mutatója
A fenti bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója a megelőző év 89,1 %-ról
2021-ben 94,5 %-ra emelkedett.
Az erre vonatkozó adat szintén csak a teljes működési területről áll rendelkezésre.
2.3. A regisztrált, egyes kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi
mutatójának alakulása
Az előző pontokhoz hasonlóan az eredményességi mutatóra vonatkozó adat e kategóriában is
csak a teljes működési területről áll rendelkezésre. A bűncselekményszámok azonban
településenként kimutathatók.
A 14 kiemelten kezelt bűncselekmény nyomozáseredményességi mutatója 63,9 %-ról 74,2 %ra emelkedett.
A teljes működési területre vonatkozó nyomozáseredményességi mutató a következőképpen
alakult. A testi sértés bűncselekmény tekintetében a tavalyi évben elért 93,3 %-ról 96,8 %-ra,
ezen belül a súlyos testi sértésé 90,2 %-ról 94,1 %-ra emelkedett. A rablás, a kiskorú
veszélyeztetése, a jármű önkényes elvétele, a kifosztás delictumoknál továbbra is - a 2020-as
évvel megegyezően - 100 %-os volt a nyomozáseredményesség. Az önbíráskodás
nyomozáseredményességi mutatója 2020-ban 100 % volt, 2021-ben nem történt ilyen
bűncselekmény. A garázdaságnál az előző év 100 %-ához képest minimális csökkenés – 98,
4 %-os eredményességi mutatóval – tapasztalható. Lopás bűncselekmény tekintetében a
2020-as 51,5 %-ról 59,2 %-ra emelkedett a mutató. Lakásbetörés esetében a tavaly elért 62,4
%-ról 69,1 %-ra, rongálás esetében 52,9 %-ról 63, 0 %-ra, zárt gépjármű feltörésnél 50,0 %ról 57,1 %-ra emelkedett a teljesítménymutató.
3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok
A rendőrkapitányság működési területén a tulajdon elleni szabálysértések elkövetése miatt
indult eljárások száma 2020-ban 547, 2021-ben 427 volt, amely - 21,9 %-os változást jelent.
A tulajdon elleni szabálysértések felderítési mutatója 42,93 %-ról 52,55-re javult.
Harc vonatkozásában 2020-ban 2 (1 csalás, és 1 lopás), 2021-ben 3 (1 rongálás, és 2 lopás)
volt a tulajdon elleni szabálysértések száma. Jogtalan elsajátítás, orgazdaság, sikkasztás,
jármű önkényes elvétele, pénzmosás egyik évben sem történt.
4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások
A Szekszárdi Rendőrkapitányság illetékességi területén a személyi sérüléssel járó közlekedési
balesetek száma 5,71 %-os csökkenést mutat, 2020-ban 105, 2021-ben 99 sérüléssel járó
baleset történt. Ezek közül a halálos balesetek esetszáma az előző évi 3-ról 7-re emelkedett. A
súlyos sérülésessel járó balesetek számában nem történt változás, 2020-ban és 2021-ben is 42
volt. Azonban a könnyű sérüléses balesetek száma csökkent, 60-ról 50-re, mely 16,67 %-os
változást jelent. A sérülés nélküli, csak anyagi kárral járó balesetek vonatkozásában 17,74 %os emelkedés figyelhető meg, 434-ről 511-re változott ezek száma.
A közúti közlekedési balesetben könnyű sérülést szenvedett személyek számában a korábbi
évhez hasonlóan 2021-ben is csökkenés látható, ezek száma 75-ről 63-ra, 16 %-kal változott.
A súlyosan megsérült személyek számában 18,18 %-os emelkedés mutatkozott, számuk a
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megelőző 44-ről 52-re növekedett. A balesetek során 2020-ban 3, 2021-ben 8 személy
vesztette életét.
Megállapítható, hogy 2021-ben a sérüléssel járó balesetek okozói közül 15 esetben mutattunk
ki ittasságot, a megelőző időszakban 12 esetben volt ittas a baleset okozója.
Megállapítható, hogy 11 év viszonylatában a közlekedésbiztonsági helyzet javult, az elmúlt 23 év távlatában pedig stagnált. Ez alól a halálos közlekedési balesetek kivételek. Ebben a
kategóriában a nagyon kedvező 2019. és 2020. év után romlottak az adatok, de 2010-től
számított átlagos statisztikai adatokkal megegyező évet zártunk.
A kapitányság munkatervében célkitűzésként szerepelt a személyi sérüléses közlekedési
balesetek, azon belül a halálos kimenetelű, és az ittasan okozott balesetek számának és
arányának csökkentése. Az elmúlt év folyamán minden elrendelt közlekedésrendészeti
akcióban részt vettünk.
A váltakozó helyszínen "gördülő jelleggel", egyszerre akár több helyszínen, és egy helyszínen
viszonylag rövid ideig tartó (15-30 perc), kis létszámú (2-5 fő) egységekkel végrehajtott
közlekedésrendészeti ellenőrzések hatékonysága volt, és a jövőben is ez lehet az alappilére a
célok megvalósulásának.
Közúti közlekedési szabályszegés miatt kapitányságunk 1050 esetben indított az objektív
felelősségi körbe tartozó közigazgatási eljárást, mely minden esetben sebességtúllépés volt.
Ezen szabályszegések miatt 28.440.000.- Ft. bírság került kiszabásra.
A nem objektív felelősségi körbe tartozó, és kapitányságunk által kezdeményezett
közigazgatási eljárás száma 2021. évben 766 db volt. Ebből 759 db volt az úgynevezett k)
pontos szabályszegés. Ezen eljárásokban kiszabott bírságokat 507 esetben (67%) önként
fizették be a szabályszegők, míg 63 esetben (8%) végrehajtási eljárást kezdeményeztünk, a
további 196 esetben (25%) az eljárás még folyamatban van. Ebben az eljárási körben
10.210.000.- Ft. bírság került kiszabásra, és ebből már 8. 188.368.- Ft. került befizetésre, a
kint lévő összeg 2. 021 362.- Ft., ami befizetésre és/vagy behajtásra vár.
Helyszíni intézkedéssel összefüggésben (megállításos intézkedés) 508 esetben indítottunk
úgynevezett k) pontos közigazgatási eljárást. Ebből csupán 5 esetben nem ismerte el a
helyszínen a szabályszegést az elkövető, így az eljárási rendnek megfelelően jegyzőkönyv
került kitöltésre, a többi 503 esetben tájékoztatóval indult meg az eljárás. Ebben az 503
eljárásban összesen 7.350.000.- Ft. bírságot szabtunk ki.
A megállításos intézkedések által indult közigazgatási eljárások 86 %-a biztonsági öv
használatának elmulasztása miatt (435 db), 5 %-a gyorshajtás miatt (23 db), 4 %-a ittas
vezetés miatt (22 db), 3 %-a behajtási tilalom miatt (14 db), és 1-1 %-a továbbhaladás és a
vasúti átjárón való áthaladás szabályainak megsértése miatt indult (5 db, illetve 4 db).
A fentieken túlmenően 151 esetben indítottunk és folytattunk le közigazgatási eljárást és
szabtunk ki bírságot (pl. feljelentés, VÉDA kapu alapján) 71 esetben szüntettünk meg eljárást
(a szabályszegés nem volt bizonyítható) 3 esetben az elkövető halála miatt került
megszüntetésre az eljárás, 33 esetben pedig nem történt szabályszegés.
Harc tekintetében 2020-ban összesen 2 (1 könnyű sérüléssel, és 1 csak anyagi kárral járó)
közlekedési balesetet regisztráltunk. 2021-ben 3 közlekedési baleset történt a térségben,
valamennyi csupán anyagi kárral járt.
Azok a közlekedési balesetek is szerepelnek a kimutatásban, amelyek ugyan nem az értékelt
településen, de ahhoz közel, lakott területen kívül történtek.
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5. Az illegális migráció helyzete (jellemző kategóriák, trendek, módszerek, a visszaszorítás
érdekében tett intézkedések)
Kapitányságunk illetékességi területén tranzitút vezet keresztül. Az illegális migránsok a déli
határszakaszon való átjutást követően leginkább az M9-es autóúton és M6-os autópályán
próbálják meg Nyugat-Európa felé venni az irányt, személy- és teherszállító járművekben
többen összezsúfolva. Jellemzően felnőtt és fiatal férfiak próbálnak külföldi állampolgárságú
embercsempészek segítségével az ország területén keresztül haladva Ausztriába eljutni.
Kapitányságunk közterületi állománya nagy körültekintéssel, kiemelt figyelemmel,
felkészülten jár el a rendőri intézkedések alkalmával.
A nyilvántartásaink alapján a megyében történt elfogások során 728 fő került beszállításra a
Szekszárdi Rendőrkapitányságra. Ennek során jelentős számú munkaórában és létszammal
őrzési, szállítási feladataink is keletkeztek. Az egyre sűrűsödő elfogások, egyre agresszívabb
embercsempészeket eredményeztek, akik bódultan, ittasan vezetői engedély nélkül is
megpróbálták kivonni magukat a rendőri intézkedések alól.
A visszaszorításra több javaslat is született, amelyek közül a leghatékonyabb egyértelműen az
M9 hídon felállított ellenőrző-áteresztó pont (továbbiakban: EÁP), amelynek a híre vélhetően
elterjedt az embercsempészek között, hiszen december végére az elfogások száma
elenyészőbb lett, a korábban tapasztaltaktól. A jövőben is kiemelt figyelmet fordítunk a
migránsáradat megfékezésére.
6. A határrendészeti tevékenység helyzete (a határforgalom ellenőrzése, a határőrizet és a
mélységi ellenőrzési, valamint az idegenrendészeti tevékenység végrehajtása, a
határellenőrzés visszaállítása a schengeni belső határon a koronavírus-járvánnyal
összefüggésben)
A mélységi ellenőrzési feladatok során folyamatossá vált az M9-es hídnál felállított EÁP
működtetése. A határforgalom ellenőrzésében az ideiglenes útlevél kezelő csoportba delegált
rendőreink 11 alkalommal, 39 szolgálati napon, 13 fővel vettek részt.
A határszakasz ellenőrzése kapcsán az elmúlt évben Bács-Kiskun megyében 33 alkalommal
117 fővel, Csongrád-Csanád megyében 5 alkalommal 20 fővel történtek átrendelések a
Szekszárdi Rendőrkapitányság hivatásos állományából.
II. A Szekszárdi 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 Szekszárdi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztálya a korábbi évekkel megegyező
módon, a Járőr-és Őrszolgálati Alosztályból, a Körzeti Megbízotti Alosztályból, a Fogda-és
Kísérőőri Alosztályból áll, valamint a Szabálysértési Előkészítő Csoport, és a Bátaszéki
Rendőrőrs is a részét képezi. Az osztály szerteágazó tevékenységet végez.
A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt
idegenforgalmi területeken eltöltött idő a korábbi évhez képest csökkenést mutat. A rendészeti
állományt tekintve a közterületi szolgálatra történő vezénylések száma 2020-ban 13573 fővel,
147068 órában volt kimutatható, ez 2021-ben 10595 fővel, 70609,2 órában jelentkezett.
A kapitányság illetékességi területéhez 21 település tartozik, a lakosság száma 75773 fő.
Ebből adódóan az egy rendőrre eső lakos a közrendvédelmi állomány tekintetében 757 fő.
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2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata (a tett intézkedések száma és azok
eredményei), a Készenléti Rendőrség megerősítő erőként történő szolgálatellátására
vonatkozó adatok, az ezzel érintett települések megjelölése
A szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma a megelőző év
125 esetéről 143-ra, a bűncselekmény gyanúja miatti előállítások száma pedig 339-ről 375-re
emelkedett. 2020-ban 220 sikeres elővezetést foganatosítottunk, 2021-ben pedig 281-et,
amely 27,73 %-os növekedést jelent.
A biztonsági intézkedések száma 398-ról 341-re, azaz 14,32 %-kal csökkent. A szabálysértési
feljelentések száma 1341-ről 1126-ra módosult, mely - 16,03 %-os változás. A büntető
feljelentések száma 56-ról 89-re, 58,93 %-kal emelkedett. 2020-ban 1619, míg 2021-ben 1546
személyt sújtottunk helyszíni bírsággal, ez 4,51 %-os csökkenést mutat.
A kapitányság 2021. évben 1 alkalomra igényelt megerősítő erőket a Készenléti
Rendőrségtől. A Készenléti Rendőrség 2021. évben összesen 14 alkalommal, 38 fővel 462
órában teljesített szolgálatot az illetékességi területünkön, többször a megyeszékhelyen is.
Ennek során döntően mozgóőri és gépkocsizó járőrszolgálatot láttak el. Több alkalommal
közreműködtek körözött személyek elfogásában, nagyobb rendőri erőket igénylő feladatok
végrehajtásában. Az elmúlt évben működési területünkön 4 előállítás, 3 elfogás, 73 igazoltatás
4 szabálysértési feljelentés, és 2/40.000.- Ft helyszíni bírság intézkedés történt. Összegzésként
megállapítható, hogy a Készenléti Rendőrség állományának jelenléte nagy segítség
kapitányságunk vonatkozásában, hiszen egy adott bejelentésre több fővel is tudtunk reagálni.
A Készenléti Rendőrség 2020. évben összesen 13 alkalommal, 79 fővel 950 órában teljesített
szolgálatot illetékességi területünkön. Abban az évben 2 elfogást, 361 igazoltatást hajtottak
végre, 7 fő ellen tettek szabálysértési feljelentést, és 9/115.000.- Ft. helyszíni bírságot szabtak
ki.
3. A rendezvénybiztosítások
A rendőrkapitányság illetékességi területén 2021-ben - tekintettel a Covid-19 vírus okozta
pandémiás időszakra - a klasszikus rendezvények száma a korábbi évekhez képest jelentősen
visszaesett. 2021-ben összesen 241 esetben iktattunk rendezvényekkel kapcsolatos bejelentést
és vettünk részt biztosítási feladatokban. Ezen szám bár magasnak tekinthető, azonban
jelentős részét, pontosan 101-et az ellenzéki előválasztással kapcsolatos, – a gyülekezési
jogról szóló 2018. évi LV. törvény (a továbbiakban Gytv.) - hatálya alá tartozó rendezvények
biztosítása adta. A Gytv. hatálya alá tartozó rendezvényekkel kapcsolatosan, a HIKK táblázat
adatai szerint összesen 101 esetben történt biztosítás, 551 órában, a résztvevő rendőrök száma
272 volt. Valamennyi rendőr „saját erő”-be tartozott, „utalt erő” igénybevétele nem történt.
Kiemelt biztonsági kockázatú sportesemény, illetve fokozott biztonsági kockázatú
sportesemény rendőri biztosítására nem került sor. Összesen 9 normál biztonsági kockázatú
sportesemény volt, valamennyi kosárlabda mérkőzés. Ezeken az eseményeken a saját erős
biztosítások óraszáma 255 volt, a biztosításokban résztvevő „saját erős” rendőrök száma
összesen 58 fő volt.
2020-ban a Gytv. hatálya alá tartozó rendezvényeken 8 esetben történt biztosítás, valamennyi
„saját erős” biztosítás volt. Ezek óraszáma 21 volt, a biztosításokban résztevő rendőrök száma
16.
A rendezvénybiztosítási feladatok az alábbiak szerint alakultak. Utazásbiztosítás 7 esetben, 14
fő résztvevő erővel, 8 óra időtartamban történt. Ezek mindegyike vasúti volt, intézkedésre
nem került sor. Egyéb rendezvényen 89 esetben, 309 fő részvételével, 630,8 órában történt
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biztosítás, a tett intézkedések száma 4 volt. Összesen tehát 96 esetben, 323 fő részvételével,
638,8 órában került sor rendezvénybiztosításra, melyeken 4 intézkedést kellett foganatosítani.
2021-ben a vírus okozta helyzetre tekintettel a nemzeti ünnepekhez köthető kulturális
események nem, vagy csak alacsony számú résztvevővel kerültek megrendezésre. A
Szekszárd városhoz köthető, korábban nagy közönséget vonzó sportesemények a pandémia
végett bevezetetett szigorítások miatt több esetben szintén elmaradtak, vagy megtartásuk
korlátozó intézkedések mellett zajlódott le. (korlátozott létszám, oltási igazolvány)
A rendezvényt szervezőkkel minden alkalommal egyeztetés történt a bejelentések tárgyát
érintően. A rendezvényeken rendkívüli esemény nem történt, rendőri intézkedésre nem került
sor, biztosításukhoz csapaterős tevékenység alkalmazására nem volt szükség. A
rendezvénybiztosításokat az irányító parancsnokok és a biztosításban résztvevők hozzáértése,
felkészültsége, valamint a rendezőkkel való jó kapcsolattartás és együttműködés jellemezte.
A koronavírus-járvány miatt a nemzeti ünnepekhez köthető kulturális eseményeket korlátozott
számban, kevés településen tartották meg. 2021-ben a március 15-ei rendezvények
elmaradtak. 2021. augusztus 20-án Szekszárdon, Tolnán, Kölesden és Bogyiszlón, 2021.
október 23-án Szekszárdon, Tolnán, Bátaszéken, Bogyiszlón, Faddon, Őcsényben és
Alsónyéken voltak ünnepségek.
4. Az esetlegesen bekövetkezett katasztrófa-, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban
végrehajtott rendőri feladatok (különösen a települések védelme érdekében tett rendőri
intézkedések).
A koronavírus- járvány visszaszorítása érdekében végrehajtott rendőri feladatok.
A 2021. évre vonatkozó védelmi igazgatási feladatok végrehajtásra kerültek. A védelmi
feladatok oktatása az állomány részére megtörtént. A Szekszárdi Rendőrkapitányság hivatásos
állománya részére 2021. évben értesítési gyakorlat nem került elrendelésre. A kapitányság
rendelkezik a normákban meghatározott tervekkel, azok aktualizálása folyamatos. A védelmi
igazgatási feladatok végrehajtására irányuló ellenőrzések komolyabb tartalmi hiányosságot
nem tártak fel. A kiértesítési terv folyamatosan ellenőrzésre és aktualizálásra kerül.
A koronavírus nagyban megváltoztatta a mindennapi életet, ez pedig hatványozottan igaz volt
a Szekszárdi Rendőrkapitányságra. 2021. év első negyedében - 2020-hoz hasonlóan – nagy
leterheltséget jelentett a karanténra kötelezett személyek mindennapi ellenőrzése. Az említett
időszakban (2021. január 1. – március 12-ig) 2989 házi hatósági karantén került
elrendelésére. A karantén ellenőrzések jelentős feladatot róttak a közterületi állományra.
Ennek során 90 esetben kezdeményeztünk közigazgatási eljárást a karanténszabályok
megszegése, 5 esetben közigazgatási eljárást egyéb szabályszegések, továbbá 172 esetben
kezdeményeztünk szabálysértési eljárást a védelmi intézkedések megsértése végett. A
szabálysértési eljárások során, mintegy 6.575.000.- Ft bírság került kiszabásra a szabálysértési
hatóság részéről.
5. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése
A Szekszárdi Rendőrkapitányság illetékességi területén 2021-ben az állománytábla szerinti
valamennyi körzeti megbízotti státusz be volt töltve, azonban a gyakorlatban mégis volt
elvonó tényező, személyi változás. Ezektől elvonatkoztatva tevékenységük mind a bűnügyi,
mind a rendészeti területen megfelelő volt.
A Szekszárdi Rendőrkapitányság illetékességi területéhez 21 település tartozik, a lakosság
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száma 75.773 fő. A körzeti megbízotti létszám 31 fő, az 1 körzeti megbízottra jutó lakosok
száma 2444 fő.
A helyi lakosok részére rendelkezésre áll a körzeti megbízottak mobiltelefonos elérhetősége.
Ezeken a telefonszámokon a településeken jelentkező problémákat jelezhetik a polgárok vagy
felvilágosítást kérhetnek. A Szekszárdon szolgálatot ellátó körzeti megbízottak részére az
elmúlt évben ebben a formában nem jelezetek problémákat. A lakosságnak lehetősége van a
közbiztonsággal kapcsolatos kérdésekben véleményt nyilvánítani a Tolna Megyei Rendőrfőkapitányság facebook oldalán is. Ezen a felületen a lakosság részéről problémát nem
jelentettek be.
6. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ működése
A Szekszárdi Rendőrkapitányság ügyelettel nem rendelkezik. 2013. decembere óta a Tolna
Megyei Rendőr-főkapitányság tevékenység-irányítási központja látja el az ügyeleti
tevékenységet, és koordinálja a rendőri egységeket. Kapitányságunkon a szolgálatban lévő
rendőröket váltásonként a szolgálatparancsnok vezeti és irányítja.
A Szekszárdi Rendőrkapitányságra a 2021. évben 5696 rendőri intézkedést igénylő adatlap
érkezett (2020-ban 6311), mely a Tolna megyét érintő adatlapok 40 %-a. A reagálási idő
továbbra is az elvárt 25 perc alatt maradt, 2021-ban 16,27 perc (2020-ban 15,55 perc).
7. Az igazgatásrendészeti tevékenység (szabálysértési eljárások, engedélyügyi tevékenység,
kábítószer-rendészet)
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény (Szabs. tv.) 2020. március 01-jei módosulásával a Rendőrség
általános szabálysértési hatósági jogkört kapott. Az ezzel kapcsolatos változások azóta is
érezhetőek, hiszen olyan új eljárások is megjelentek feladatként, amelyek eddig más szerv
hatáskörébe tartoztak. Valamint az új koronavírus-járvány elleni védekezéssel kapcsolatban is
érkeztek feladatok.
Mivel a hatásköri szabályok a 2020-as év folyamán változtak, így az az év „csonka” volt több
szempontból is, hiszen csak a március elseje után elkövetett szabálysértések indultak a
Rendőrségnél, illetve az átvett ügyek között volt olyan is, ami már 1-1,5 éve folyamatban
volt. Így a 2021-es adatokat a 2020-as év adataihoz nem érdemes viszonyítani, pontos képet
majd csak a 2022-es év végén fogunk kapni az igazgatásrendészeti tevékenységről.
A szabálysértési ügyszám 2020-ban 1543, 2021-ben 1419 volt, ez 8 %-os csökkenést mutat a
szabálysértési eljárások tekintetében.
2020-ban új eljárásként jelentkezett a bíróság által kiszabott szabálysértési szankciók
végrehajtása, melyből abban az évben a járási hivataloktól 141 ügyet vettünk át, és 108 ügy
indult már a kapitányságon, így a 2020-ban összeseb 249 ilyen eljárást folytattunk, 2021-ben
165 új ügyiratot iktattunk. Nemzetközi végrehajtási jogsegély eljárásban 2020-ban 10 ügy
indult, 2021-ben 11 ügy.
Az 1419 eljárásban összesen 2154 szabálysértés miatt jártunk el, így a szabálysértések
számában a 2020-as évhez viszonyítva 13,5 %-os csökkenés tapasztalható. A szabálysértések
tekintetében továbbra is elmondható, hogy túlsúlyban vannak a közlekedési szabálysértések,
habár arányuk az összes szabálysértésekhez képest csökkent: az 1543 közlekedési
szabálysértés az összes szabálysértések 71,6 %-a, míg 2020-ban ez az arány 77,4 % volt. A
maradék 611 szabálysértés közül 245 volt a veszélyhelyzettel és a járványügyi készültséggel
kapcsolatos szabálysértés, 366 volt az egyéb (közrend, közbiztonság elleni, a rendészeti
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igazgatás rendjét sértő vagy veszélyeztető, illetve a köznevelés rendjét veszélyeztető)
szabálysértés.
A meghallgatások száma továbbra is magas volt, a 202-es évben 1729 ügydöntő határozatot
hoztunk, melyből 841 határozat született meghallgatás után. A meghallgatások magas
számának oka, hogy a feljelentések a tényállást hiányosan, nem megfelelően tartalmazzák.
Sokszor olyan esetekben is meg kell hallgatni, amikor elkerülhető lenne, ha körültekintő és
alapos a helyszíni intézkedés (pl.: az intézkedéskor bemutatott okmányok másolatának
csatolása – adás-vételi szerződés, külföldi vezetői engedély), illetve ha részletes a feljelentés.
A szankciók alkalmazását tekintve jellemzően pénzbírság kiszabására került sor. A statisztika
alapján 2021-ben 39.270.000,- Ft került kiszabásra 869 fővel szemben. Ezen összegből
22.376.000,- Ft került befizetésre önkéntesen. Ezen adatból jól látszik, hogy a kiszabott
pénzbírságok nagy része végrehajtási eljárás során folyik be, mely rendkívül időigényes.
Elmondható ugyanakkor, hogy a személykörözés elrendelésének lehetőségével az eljárások
egyszerűsödtek, és a befizetési hajlandóság is növekedett. A 2021-es év folyamán a
szabálysértési és a helyszíni bírság végrehajtási eljárásban összesen 273 személykörözés
elrendelésére került sor.
Elővezetés elrendelésére 704 esetben intézkedtünk, nagy részben a végrehajtási eljárásokban,
kisebb részben a meghallgatásokra, mivel a szabályszerű idézésre az idézett személy (eljárás
alá vont, tanú) nem jelent meg.
Közérdekű munka büntetés kiszabására 1 alkalommal nem került sor. A járművezetéstől
eltiltás intézkedést 81 fővel szemben alkalmaztunk. Figyelmeztetés alkalmazása 319 esetben
került sor. Helyszíni bírság végrehajtása kapcsán a 2021-es évben összesen 890 végrehajtási
eljárás indult, ez 13,5 %-os emelkedés. Megjegyzendő, hogy sok esetben kerül sor az
átváltoztatás mellőzésére vagy a helyszíni bírság szelvény hatályon kívül helyezésére, mivel
azok a bíróság megítélése alapján nem a jogszabályban (22/2012. BM rendelet)
meghatározottak alapján kerülnek kiállításra.
A veszélyhelyzettel összefüggő közigazgatási eljárásokat tekintve a világjárvány miatt
elrendelt karantén-kötelezettséggel összefüggésben a Szekszárdi Rendőrkapitányságon 90
közigazgatási eljárás indult, melyek 60 esetben marasztalással, 22 esetben a tényállás
tisztázását követően megszüntetéssel végződtek, 3 esetben áttételre került sor és 5 eljárás
jelenleg is folyamatban van.
Az engedélyügyi terület részeként a fegyverekkel kapcsolatos adatok az alábbiak szerint
alakultak.
A 2021. évben lőfegyverek bejegyzése iránt 242 kérelmet nyújtottak be, ebből 27 alkalommal
kellett engedélyezési eljárást is lefolytatnunk, mert a kérelmező nem rendelkezett
fegyvertartási engedéllyel. Gáz- és riasztófegyver önvédelmi célú viselése iránt ez évben 37
kérelmet nyújtottak be, két esetben az eljárás megszüntetésre került, mert az ügyfél a
hiánypótlásra felhívásnak nem tett eleget.
Lőfegyvertartási engedély visszavonása iránt 25 esetben intézkedtünk, gáz- és riasztófegyver
viselési engedély visszavonására 10 esetben, flóbert fegyvertartási engedély visszavonására a
1 esetben intézkedtünk.
Házilagos lőszerszerelés és újratöltésre jogosító engedélyt az 2021. évben 1 esetben
engedélyeztünk, így a nyilvántartásunk alapján 10 személy rendelkezik visszavonásig
érvényes engedéllyel.
Személy- és vagyonőr igazolvány kiállítására 164 kérelmet nyújtottak be, melyek közül 163
engedélyezése, 1 elutasítása történt meg. Személy-és vagyonvédelmi működési engedély iránt
10 kérelem érkezett, valamennyi engedélyezésre került.
A magánnyomozói igazolványok kiváltása iránt 3 kérelmet nyújtottak be, biztonságtechnikai
tervező-szerelő, és szerelő igazolvány kérelmet a 2021. évben 10 esetben engedélyeztünk. A
tömeges priorálást az igazolvánnyal rendelkezők körében 2021. évben végrehajtottuk, kizáró
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ok az engedélyeseknél nem állt fenn, igazolvány visszavonására intézkednünk a priorálás
kapcsán nem kellett.
A pirotechnikával kapcsolatos adatokat tekintve megállapítható, hogy 2021. évben
pirotechnikai termék felhasználása iránti bejelentés 4 alkalommal érkezett, melyek
mindegyike megfelelt a jogszabályi követelményeknek.
A figyelmeztető jelzéssel kapcsolatos eljárások közül a 2021. évben 2 kérelmet nyújtottak be
figyelmeztető jelzés felszerelése és használata iránt. 1 esetben az eljárás megszüntetésre
került, 1 esetben új engedélyt adtunk ki. Ebben az évben 1 esetben történt engedély
visszavonás, a gépjármű elidegenítése miatt. Az év végén összesen 13 darab érvényes
figyelmeztető jelzés engedélyt tartottunk nyilván.
A kábítószer-rendészeti tevékenység nem tartozik a rendőrkapitányság hatáskörébe.
8. Bűn-és baleset -megelőzés
8.1. A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai, szakirányítás.
8.1.1. Család-és gyermekvédelmi tevékenység, valamint a hozzátartozók közötti erőszak
helyzetének bemutatása.
2021-ben az ideiglenes megelőző távoltartások, valamint a családon belüli erőszak
kezelésével kapcsolatos rendőri feladatok hatékony, szabályszerű végrehajtása havonta
ellenőrzésre került. Az ellenőrzések eredményét, valamint a havi adatokat táblázat formájában
a Tolna MRFK Bűnügyi Osztály Bűnmegelőzési Alosztálya részére kellett megküldeni. Az
ellenőrzés során feltárt hiányosságok pótlása megtörtént. Az intézkedéseket követően a
szükséges iratok kiállítása, és a megfelelő szerv részére történő elküldése tekintetében egyre
kevesebb hiányosság fordult elő. A RzsNeo adatai alapján 2021-ben 101 esetben – 2020
évben 116 esetben – történt intézkedés családon belüli erőszak miatt. Az esetek többségében a
bántalmazó fél 18-60 év közötti férfi, a bántalmazást elszenvedő a vele azonos háztartásban
élő, 18-50 év közötti nő. Családon belüli erőszak esetén minden esetben vizsgáltuk, hogy
történt-e bűncselekmény, és figyelembe vettük az ideiglenes megelőző távoltartás
elrendelésének lehetőségét is. A jelzőrendszeri tevékenységében részt vett a kapitányság
bűnmegelőzési előadója. Az év elején kötelezően megtartandó jelzőrendszeri
tanácskozásokon vagy ő, vagy az adott település körzeti megbízottja volt jelen. 2021-ben a
jelzőrendszeri tanácskozások esetenként on-line kerültek megtartásra. A jelzőrendszeri tagok
közül a családsegítő központokkal és az általános iskolákkal volt szorosabb kapcsolata a
Szekszárdi Rendőrkapitányságnak. Az ideiglenes megelőző távoltartások adatai a Share Point
rendszerbe az előírtaknak megfelelően 24 órán belül feltöltésre kerültek.
8.1.2. Gyermek-és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése, ezen belül a Rendőrség iskolai
prevenciós programjai (DADA, ELLEN-SZER, iskolai bűnmegelőzési tanácsadók, OVIZSARU program)
Az előző évekhez hasonlóan fokozott figyelmet fordítottunk az illetékességi területen működő
általános - és középiskolákkal való hatékony, gördülékeny együttműködésre. A rendőrség
ifjúságvédelmi programjai közül a „DADA program” az elmúlt évben is folytatódott, a PTE
IGYK Gyakorló Általános Iskolában 2021. szeptemberében 6 osztályban indult el a program.
A 2021./2022. tanév első félévében 13 alkalommal tartottunk DADA órákat. 2021-ben
megtartásra került a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács által szervezett „Hogyan bánjunk a Z
generációval” című képzés, valamint egy értekezlet, melynek témája a „Social Média
használati szokások a fiatalok körében” volt.
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Az „Ellen-szer program” a tavalyi évben nem indult el a kapitányság illetékességi területén
működő középiskolákban.
8.1.3. Az áldozatvédelem területén végzett rendőri tevékenység bemutatása.
A gyermek- és fiatalkorúak áldozattá válásának megelőzése érdekében az iskolákban
folyamatosan tartottunk felvilágosító előadásokat, melyek alkalmával kitértünk a
közlekedésben tanúsítandó helyes magatartásra is. 2021. évben a programok végrehajtását
már csak kisebb mértékben akadályozta a pandémiás helyzet miatti korlátozás.
Áldozatvédelmi előadásokat az iskolákban 17 alkalommal, összesen 342 fő részvételével
tartottunk. Egyéb kitelepüléseken 59 alkalommal vettünk részt, ezen 3300 személyt sikerült
elérni, és további 1 alternatív foglalkozásra (Mentsük meg Gordont) került sor, 34 fő
részvételével. A bűnügyi és a közrendvédelmi területen dolgozók munkájuk során az
áldozattá válás megelőzése érdekében intézkedéseik során folyamatos tájékoztatják az
állampolgárokat azokról a lehetőségekről melyeket biztonságuk érdekében megtehetnek. A
tájékoztató anyagok a szolgálati gépkocsikban is megtalálhatók. Az ismételt áldozattá válás
megelőzése valamint a károk enyhítése érdekében folyamatos a sértettek tájékoztatása.
A RzsNeo adatai alapján az elmúlt évben 83 különleges bánásmódot igénylő sértett (ide
tartoznak a 18. év alatti személyek, a fogyatékkal élő személyek, és a nemi élet szabadsága és
a nemi erkölcs elleni bűncselekmény sértettjei) került kihallgatásra. 2021-ben a RzsNeo adatai
alapján a Szekszárdi Rendőrkapitányság hivatásos állománya 249 igazolást állított ki
áldozatsegítéshez. Ez lényegesen meghaladta a 2020-ban kiállított, 29 db. igazolás számát. Az
emelkedés többek között az áldozatsegítés területén bekövetkezett jogszabályi változásoknak,
az out put áldozatsegítés rendszer bevezetésének, az oktatásoknak, és az elektronikusan
elérhető módszertani ajánlásoknak köszönhető.
A Szekszárdi Rendőrkapitányságon működik a Fehér Gyűrű Egyesület áldozatsegítő irodája,
melyet 2021-ben 207 fő keresett fel személyesen, telefonon, vagy e-mail útján. Volt, aki több
alkalommal is kért segítséget. A kérelmezők közül 167 fő kapott csak anyagi támogatást, 24
fő kapott jogi segítséget és anyagi támogatást is.
8.1.4. Az emberkereskedelem elleni küzdelem bemutatása.
2021-ben az emberkereskedelemmel kapcsolatos tájékoztató anyagokat, matricákat eljuttattuk
a lakosság irányába, ezeket a szélesebb körben látogatott helyeken, - mint például a
várótermekben – helyeztük ki. A kitelepülések alkalmával 451 főt értünk el. A Somogy
Megyei Rendőr-főkapitányság szervezésében, tavaly szeptemberben Fonyódon megtartott
regionális bűnmegelőzési értekezlet témái között szerepelt az emberkereskedelem és a
prostitúció visszaszorítása is.
8.1.5. A megelőző vagyonvédelemben végzett tevékenység
A tavalyi évben folytatódott a „Házhoz megyünk” program.
A nagyobb városi
rendezvényeken, és a nyári időszakban a turisztikailag frekventált területeken - FaddDomboriban, a szekszárdi strandon, Szálka településen – voltunk jelen, és hasznos
tanácsokkal, kis ajándéktárgyakkal, tájékoztató anyagokkal szolgáltunk az érdeklődőknek. A
kitelepülések alkalmával a „Bikesafe” programhoz csatlakozva regisztráltuk a kerékpárokat.
Az elmúlt évben 67 alkalommal szerveztünk kitelepülést, melyeken 4050 főt értünk el. A
mobil bűnmegelőzési centrumot 5 alkalommal volt lehetőségünk igénybe venni, ezáltal
összesen 1351 főt értünk el.
A májustól szeptemberig tartó „Nyaraló kártya„ programot 2021-ben is lehetőség volt
igénybe venni a kapitányság illetékességi területén található valamennyi településen.
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Azonban csökkent az érdeklődés a program iránt, nyilván a Covid-19 vírus okozta helyzet
miatt.
A Szekszárdi Rendőrkapitányság illetékességi területén közel 6000 tanya található,
melyekben sokan élnek életvitelszerűen. Kapitányságunk a SzőlőSzem Civil Bűnmegelőzési
Egyesülettel a tavalyi évben is folytatta a korábban elkezdett munkát. Mivel a tanyákban
viszonylag nagyszámú időskorú személy él, vagy jár ki oda rendszeresen az egyesület a
kiadványok érintettekhez történő eljuttatásán túl az az idősek sérelmére elkövetett
bűncselekmények megelőzésében is közreműködött.
8.1.6. A kábítószer prevenció helyzete (ezen belül a „ A szülők és a családok a
Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében” című programterv
tapasztalatai).
A 2014-ben elindult drogprevenciós program kijelölt helyi közvetítőjeként a bűnmegelőzési
előadó a tavalyi évben is tájékoztatta a rendőrkapitányság illetékességi területén működő alapés középfokú oktatási intézményeket, a gyermekvédelem területén tevékenykedő
szervezeteket a program elemeiről, valamint az elérhetőségeiről, telefonos ügyletének
időpontjáról, fogadó órájáról. A drogprevenciós összekötői feladatokat a bűnmegelőzési
előadó, és a visszaélés kábítószerrel típusú bűncselekmények nyomozásában tapasztalt
nyomozótisztek látták el. Ehhez a feltételek adottak voltak, és a szakmai felkészítés is
megtörtént. A meghirdetett lehetőségek közül egyiken sem érkezett megkeresés, azonban az
iskolaigazgatók, pedagógusok ismerik a bűnmegelőzési előadó elérhetőségeit, így sokszor
megkeresik problémáikkal, nem szorítkoznak a fogadóóra időpontokra. Az előadó
rendszeresen részt vett a szekszárdi Kábítószer Egyeztető Fórum ülésein.
8.1.7. Kiberbiztonság bemutatása.
A biztonságos internethasználat, az adathalász támadások kivédése, a különböző
zsarolóvírusok elleni hatékony védelem az iskolákban tartott előadások részét képezik. A
kitelepülésk alkalmával a lakosság részére szórólapok formájában igyekeztünk hasznos
információkat átadni a kiberbiztonság témakörében. A Nemzeti Kibervédelmi Intézet
oldalának figyelemmel kísérése folyamatos.
8.2. Az iskolaőri tevékenység bemutatása.
2021-ben a Szekszárdi SZC Ady Endre Szakképző iskolában és az AM DASZK Csapó Dániel
Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban 1-1 fő iskolaőr, valamint
1 fő helyettesítő, összesen 3 iskolaőr teljesített szolgálatot. Az év folyamán 2 iskolaőr
munkaviszonya megszűnt. A megüresedő helyekre 1 személyt sikerült munkába állítani, de 1
személy – az általános helyettes - jelenleg is hiányzik. Az iskolaőri tevékenység rendszere
viszonylag friss a kapitányságok életében, azonban a kezdeti kiforratlan gyakorlaton, a
végrehajtásbeli problémákon, és többletmunkán túllépve már gördülékenyen működött.
Nehézséget az jelent, hogy az iskolaőrök az iskolában teljesítenek szolgálatot, de a rendőrség
kötelékébe tartoznak. Tevékenységüket a koordinátor folyamatosan, legalább havonta 4
alkalommal ellenőrizte. Az ellenőrzések során feltárt minimális hiányosságok orvosolva
lettek. Képzésük folyamatos volt, dokumentált formában havonta megkapták a központilag
megküldött példatárat, melyet a helyi koordinátorral részletesen átbeszélték. Önképzés
keretében a jogszabályokat, oktató anyagokat áttanulmányozták, a teszteket kitöltötték, a
vizsgákat valamennyien végrehajtották. A Budapesten megtartott iskolaőr tréningen 1
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iskolaőr nem vett részt. Munkaviszonya nyáron szűnt meg, többek között ezen mulasztása
miatt is.
8.3. Bűnmegelőzési témájú sikeres pályázatok, együttműködések bemutatása.
A bűnmegelőzési témájú pályázatok elkészítése, végrehajtása, koordinálása a megyei rendőrfőkapitányság feladatai közé tartozik, melyekben a Szekszárdi Rendőrkapitányság
közreműködőként vehetne részt. Az elmúlt évben erre nem került sor, de ettől függetlenül a
társszervekkel, oktatási intézményekkel, civil szervezetekkel történő együttműködés
gördülékenyen, folyamatosan zajlik.
8.4. Bűnmegelőzési tartalmak közösségi médiában történő megjelenése.
A lakosság naprakész tájékoztatása érdekében a közleményeket a Tolna MRFK állományába
tartozó sajtószóvivők közreműködésével juttattuk el az írott és elektronikus sajtóhoz.
A tavalyi évben is számos alkalommal jelentek meg a leginkább látogatott közösségi oldalon
a kapitányság munkatársai által végzett, sikeres felderítésekről, nyomozásokról hírek, továbbá
az eltűnt személyekről szóló felhívásokat is közzétettük itt. Az áldozattá válás megelőzése
érdekében a lakosság szélesebb körét érintő bűncselekmények elkövetési magatartásainak
nyilvánosságra hozatalára intézkedtünk, a nyomozás érdekeit szem előtt tartva.
8.5.A baleset megelőzési tevékenység, a városi baleset-megelőzési bizottság tevékenységének
és programjainak bemutatása.
A Szekszárdi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya részt vett a megyei balesetmegelőzési bizottság tevékenységében, az ott kapott feladatokat végrehajtotta.
A saját kezdeményezésű, főként az egy helyszínen rövid ideig tartó, és váltakozó helyszínű
közlekedésrendészeti ellenőrzések egyúttal prevenciós tevékenységet is jelentettek, ezen
akciók komplexitása magában foglalta a baleset-megelőzési tevékenységet is. Figyelemmel
kísértük az aktuális baleseti helyzetet, ez alapján szerveztük és terveztük a közterületi
jelenlétünket. Amennyiben volt rá lehetőségünk – a központi utasításokat szem előtt tartva az akciók helyszíneit és időpontjait is ennek megfelelően határoztuk meg.
A „gördülő jelleggel” végrehajtott akciók kapcsán a megállításos sebességellenőrzés
hatékonysága jobb volt, a baleset-megelőzési jellege dominánsabbá vált, mint a napi 5 órában
történő, szokásos sebességellenőrzés végrehajtásának.
A Covid-19 járványhelyzet miatt több tervezett baleset-megelőzési akcióink elmaradt.
8.6. ”Az iskola rendőre” program, valamint annak keretében végrehajtott „SuliMoped”
program értékelése az aktuális, valamint az előző tanévre vonatkozóan.
A 2021/2022-es tanévben ismét elindulhatott az „Iskola rendőre” program, amely az előző
tanévben a koronavírus-járvány okozta bezárások miatt nem lett maradéktalanul végrehajtva.
Az iskolarendőri feladatokat továbbra is a körzeti megbízottak látták el, a körzetük
kialakításának megfelelően. Részükre kiosztásra kerültek az iskola rendőr naplók. A jelenléti
oktatás elindulásával az iskola rendőrök nehézségek nélkül fel tudták venni a kapcsolatot az
iskoláikkal, a rendszeres kapcsolattartás azóta is folyamatos. A sérült gyermekekkel
foglalkozó Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda és
Általános Iskola jelezte csatlakozási szándékát, így általános iskoláink száma ebben a
tanévben növekedett. A 2021/2022-es tanévben 23 iskola - 20 általános és 3 középiskola –
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vett/vesz részt a programban. A tavalyi évben kapitányságunk munkatársa kapta kiemelkedő
munkájáért az „Év Tolna Megyei Iskolarendőre„ kitüntető címet.
A „SuliMoped” program nem tartozik kapitányságunk feladatai közé.
9. Együttműködés
9.1. A helyi és megyei önkormányzatokkal folytatott együttműködés
A 2021-es évben a Szekszárdi- és a Tolna Járás területén is tartottunk Járási Közbiztonsági
Egyeztető Fórumot. Annak ellenére, hogy mindkét helyszínre nagyszámú meghívót küldtünk,
az érdeklődés csekély mértékű volt. A megjelentek olyan jellegű problémát nem jeleztek, ami
a szubjektív közbiztonságérzetet negatív irányban befolyásolta volna. Az év során
Bátaszéken, és Tolnán is tartottunk egyeztetést polgármesterekkel. Rendszeresek voltak a
munkaértekezletek Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával. Ezekre a fórumokra
nemcsak a polgármester, hanem a közgyűlés frakcióinak vezetői is meghívást kaptak. A
Szekszárdi Polgármesteri Hivatal szervezetében működő közterület felügyelőkkel
rendszeresen láttunk el közös gyalogos szolgálatot, Szekszárd város frekventált helyein.
9.2. A területileg illetékes bírósággal és ügyészséggel folytatott együttműködés.
Kapitányságunk egyes osztályainak kifogástalan az együttműködése az ügyészi
szervezetekkel, mely esetenként természetesen a véleménykülönbségek felvetését is magában
foglalja. A Szekszárdi Rendőrkapitányság bűnügyi szerve folyamatosan együttműködik az
aktuális és a büntetőeljárásokat érintő stratégiai kérdésekben az ügyészi szervezettel. A
konkrét ügyfeldolgozás során felmerülő kérdésekben az esetek többségében konszenzus
alakul ki a felügyeletet ellátó ügyészséggel, amennyiben a végső döntésükkel nem ért egyet
hatóságunk, úgy a Tolna MRFK Bűnügyi Igazgatóságon, mint szakirányító szerven keresztül
kezdeményezzük annak felülvizsgálatát.
A Szekszárdi Járási Ügyészséggel továbbra is folyamatosak voltak az egyeztetések, szakmai
megbeszélések, ezek száma a 2021-as évben a pandémiás helyzet okán sem csökkent az előző
évhez képest, csupán annyiban változott, hogy a személyes egyeztetések helyett azokat
távbeszélőn hajtottuk végre.
Az Igazgatásrendészeti Osztály-, a Közrendvédelmi Osztály és az ügyészi szervezet
kapcsolata is kifejezetten jó, kölcsönösen segítik egymás munkáját.
A kapitányságvezető több alkalommal egyeztetett a Szekszárdi Járásbíróság elnökével
ügykezelési témakörben. Az Igazgatásrendészeti Osztály 2021-ben 4 alkalommal –
negyedévente – szabálysértési kollégiumi egyeztetésen vett részt, melyeken a bíróságok, az
ügyészségek és a Tolna MRFK Igazgatásrendészeti Osztálya képviselte magát.
9.3. Az oktatási intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel folytatott együttműködés.
A tavalyi évben az Igazgatásrendészeti Osztály szervezésével vadászokkal történt egyeztetés.
Ezen kívül egyeztetésre került sor polgárőr vezetőkkel, és roma kisebbségi önkormányzat
vezetőivel is.
A felnőttorvosi ügyelet orvosaival Szekszárd város alpolgármesterének javaslatára volt
egyeztetés a vér- és vizeletmintavételek gyakorlatával kapcsolatban.
9.4. A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés értékelése, a megkötött együttműködési
megállapodások száma, ellátott közös szolgálatra vonatkozó adatok.
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2021. évben az illetékességi területünkön működő 12 polgárőr egyesülettel folyamatosan
tartottuk a kapcsolatot. A Sárpilisi Polgárőr Egyesület - melynek működése korábban
problematikus volt - átszervezésre került, azóta aktívan működik. A Decsi Polgárőr Egyesület
vezetősége azonban továbbra is nézeteltérésben van a helyi önkormányzattal. Ezáltal a Decsi
Polgárőr Egyesület bár működik, de a helyi feladatokban együttműködés hiányában nem
tudott részt venni. A Bátai Polgárőr Egyesületben 2021-ben vezetőváltás történt, amely sem
az egyesület működésében, sem a rendőrséggel történő együttműködésben nem okozott
fennakadást. A 2020. évben jelentkezett, majd az egész 2021-es évet felölelő pandémiás
helyzetre tekintettel a személyes kapcsolattartást az egyesületek vezetőivel a minimálisra
csökkentettük. A felmerült feladatokat telefonon keresztül egyeztettük, illetőleg szükség
esetén a járványhelyzetre vonatkozó szabályok betartása mellett személyes megbeszélésekre
is sor került. A polgárőr egyesületekkel történő közös feladatellátást 2021-ben összesen 219
esetben, 663 fővel és 3257,8 munkaórában valósítottuk meg.
A fentieket összegezve kijelenthetjük, hogy a 2021. évben a megmutatkozó nehézségek
ellenére a polgárőr egyesületekkel történő együttműködésre kiemelt figyelmet fordítottunk,
amelyet a jövőben is folytatni kívánunk.
2020-ban a közös szolgálatok összesen 175 esetben, 421 fővel és 2470 órában történtek. A
közös szolgálatok a Bátaszéki Rendőrőrs működési területén és Szekszárd városában is
emelkedtek.
9.5. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel történő együttműködés.
Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek munkája nagymértékben hozzájárul a
rendőrség eredményes működéséhez. 2020-ban 7 halászati őrrel 18 órában 4 eset kapcsán, 14
fő mezőőrrel 70 órában 14 eset kapcsán, 105 fő közterület-felügyelővel 105 órában 97 esetben
történt közös szolgálatellátás.
2021-ben a HIKK 29 tábla alapján 16 fővel 57 órában 14 esetben halászati őrrel, 9 fővel 40
órában 8 esetben mezőőrrel, 97 fővel 106 órában 97 esetben közterület felügyelővel láttak el a
rendőrök közös szolgálatot.
Továbbra is rendszeres volt a közterület felügyelőkkel történő együttműködés, szinte napi
gyakorisággal egyeztettük a városban jelentkező problémákat, és a megoldásukhoz szükséges
feladatokat. Ezen felül folyamatosan adategyeztetés történt a térfigyelő kamerarendszer
működtetésével kapcsolatban is.
9.6. A 9.1.-9.5. pont alatt megjelölt szervezetekkel a bűnmegelőzés és/vagy a közbiztonság
javítására kiírt európai uniós projektekkel kapcsolatban konzorciumi partnerként vagy
projektvégrehajtóként történő közreműködésre vonatkozó információk.
A Szekszárdi Rendőrkapitányság ilyen irányú tevékenységet nem végzett.
III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra
Az év során hozott személyzeti döntések az adott szervezeti elem minőségi javulását
eredményezte. A Szekszárdi Rendőrkapitányság személyi állománya a meghatározott
célkitűzéseket, a munkatervben foglalt feladatokat teljesítette. Az év során jelentkező
rendkívüli feladatok mellett, a helyi ügyek során jelentkező feladatokat is végrehajtotta.
Sikerült a Vizsgálati Osztályon jelentkező nagyszámú, folyamatos ügyszám normalizálása is.
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Tapasztalataink szerint a polgárok bizalommal, sokszor apróbbnak tűnő problémákkal is a
rendőrséghez fordulnak. A testi sértés és a kiskorú veszélyeztetés esetében látunk emelkedést,
de ezek a bűncselekmények vagy családon belül, vagy szűk érintetti körben történnek, így
nyilvánosságot sem kapnak.
A jövőbeni tervek, a következő időszakra vonatkozó főbb célkitűzések az alábbiak:
-

Szakmai eredmények megtartása, eredményességi mutatók javítása.
Az illegális migrációval kapcsolatos feladatok végrehajtása.
A 2022. évi országgyűlési képviselő választással kapcsolatos rendészeti feladatok
végrehajtása
A Paks II. beruházáshoz és a Modern Városok Programhoz kapcsolódó rendőri
feladatok szakszerű végrehajtása
Az erkölcsi és fegyelmi helyzet fenntartása, az állomány megtartó képességének
fokozása a munkakörülmények és a parancsnoki munka útján.
Hatékony belső és külső kommunikáció megteremtése a lakosság
biztonságérzetének javítása érdekében.
Szolgálati ágak közötti belső együttműködés fenntartása.
A külső együttműködési lehetőségek hatékonyabb kihasználása.

Szekszárd, időbélyegző szerint
Dr. Marcsek Sándor r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
kapitányságvezető
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