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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 év azonos időszakához képest enyhe
növekedést mutat. A teljes Rendészeti Osztály állományát tekintve a közterületi szolgálatra
történő vezénylések száma a 2019. évben 5760 esetszámmal és 53923,5 órában volt kimutatható,
addig a 2020. évben ugyanez 5449 esetszámmal 56405,5 órára módosult. A közterületi
szolgálatban eltöltött órák átlaga a fenti mutatók tükrében 9,3 óráról 10,3 órára módosult. A
közterületen eltöltött idő növekedésének oka a szolgálatszervezés feladatokhoz történő
optimalizálásában, az ésszerű és racionális Kapitányságunk részére biztosított többletszolgálati
órák felhasználásában keresendő. Az Járőr- és Őr Alosztályon megvalósult állománytábla
feltöltés szintén a közterületi jelenlét emelkedését eredményezte. Az értékelt időszakban részt
vettünk a központi csapatszolgálati képzésen, Magyarország déli határszakaszán végrehajtandó
határvédelmi feladatokban, valamint december hónaptól az embercsempész tevékenység
visszaszorítása érdekében elrendelt fokozott ellenőrzés - mélységi migrációs feladatok -, vagy az
önkéntes jelentkezés alapján a külföldi határőrizeti kontingensekben.
A tavalyi év feladatvégrehajtását jelentősen befolyásolta a járványügyi helyzet alakulása.
1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása
A rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma a befejezett nyomozásokban 4,2 %-kal
volt, kevesebb mint 2019-ben, számuk 401-ről 384-ra csökkent. Ezen belül Bonyhád város
illetékességi területén elkövetett regisztrált bűncselekmények száma 200-ról 191-re csökkent.
1.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása
A működési területen a regisztrált közterületen elkövetett bűncselekmények száma 139-ről 104re, 25,2%-al csökkent.
1.3. A regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya, változása (bűnügyi
fertőzöttség)
A regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya, 1359-ről 1318-ra csökkent.
1.4. A rendőrkapitányság illetékességi területén regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények
számának alakulása (kizárólag elkövetés helye szerint regisztrált bűncselekmények alapján)
A működési területen a regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények száma a 2019-as évről a
2020-es évre 192-ről 165-re csökkent. A főbb jellemzők az alábbiakban foglalhatók össze:
emberölés nem történt, a testi sértések száma 25-ről 16-re, a súlyos testi sértéseké 12-ről 9-ra
változott. A kiskorú veszélyeztetés 0-ról 1-re emelkedett. A garázdaságok száma 26-ről 15-re
esett vissza, ami az elmúlt 10 év második legalacsonyabb mutatója. A kábítószerrel kapcsolatos

bűncselekmények száma a terjesztői magatartás tekintetétben 0-ról 8-ra, jelentősen változott, ami
az eredményes feldolgozásoknak köszönhető. A lopások esetszáma 125-ről 103-re csökkent,
ezen belül a személygépkocsi lopások és zárt gépkocsi feltörések száma továbbra is 0. A
lakásbetörés száma 11-ről 24-re emelkedett. A rablások száma 2020. évben az előző évhez
hasonlóan 1. A rongálások száma 10-ről 15-re emelkedett, az orgazdaságok szám 1-ről 0-ra
csökkent. A jármű önkényes elvétele bűncselekmény 4-ről 1-re csökkent.
Bonyhád város területén a kiemelten kezelt bűncselekmények száma 82-ről 86-ra nőtt. A főbb
jellemzők az alábbiakban foglalhatók össze: emberölés nem történt, a testi sértések száma 10-ról
6-ra csökkent, ezen belül a súlyos testi sértés esetszáma 4-ről 3-ra változott. A garázdaságok
száma 13-ról 6-ra mérséklődött. A lopások száma stagnálást mutat, számuk 50-ről 51-re változott.
A lakásbetörések gyakorisága 3-ról 4-re változott. A rongálások száma 7-ről 9-re változott. Az
orgazdaság 1-ről 0-ra csökkent, csakúgy mint a jármű önkényes elvétele bűncselekmény
esetszáma. Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény (terjesztői magatartás tekintetétben) 0-ról 8ra nőtt, zárt gépkocsi feltörés 2020. évben nem volt. Rablás és kiskorú veszélyeztetése 2020-ban
1-1 esetben fordult elő, személygépkocsi lopás nem történt.
1.5. A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények szöveges
értékelése (kizárólag az elkövetés helye szerint regisztrált bűncselekmények alapján)
1.6. A helyi közbiztonság szempontjából kiemelt érdeklődést kiváltó bűncselekmények
nyomozásával összefüggő – személyes adatot nem tartalmazó - nyilvános információk rövid
összefoglalása
2. A bűnüldöző munka értékelése (az eljáró szerv szerinti adatok alapján)
Némely bűncselekménytípus száma csökkent, ezzel szemben kijelenthető, hogy a nyomozási
eredményesség több tekintetben az országos átlag felett alakult.
2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása
A nyomozáseredményességi mutató valamennyi bűncselekmény esetében 82,3%-ról 78,5%-ra
csökkent, ami országos átlag feletti.
2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója
A közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója 94,0%-ról
91,1%-re változott.
2.3 A Bonyhádi Rendőrkapitányság eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt
bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának alakulása
A kapitányság működési területén a vizsgált időszakban emberölés nem volt. A
nyomozáseredményességi mutatók az alábbiak szerint alakultak. Testi sértések mutatója 93,8 %,
a lakásbetörés 62,5%. A lopások száma stagnálást mutat, és a nyomozáseredményessége 66,7%ről, 54,7%-ra módosult. Gépjárműlopás és orgazdaság az értékelt időszakban nem történt. Jármű

önkényes elvétele 100%. A rongálások száma kismértékben nőtt, a nyomozáseredményességi
mutató 85,7%-ről 75,0 %-ra csökkent.
3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok
A 2020-es évben a szabálysértési előkészítő csoportnál 154, míg 2019-ben 202 elzárással is
sújtható szabálysértési előkészítő eljárás került elrendelésre.
Hatóságunk szabálysértési előkészítő csoportja tettenérés alapján 6 esetben kezdeményezett
gyorsított bíróság elé állítást. A szabálysértési előkészítő csoportja tettenérés alapján 6 esetben
kezdeményezett gyorsított bíróság elé állítást. Három esetben „Járművezetés az eltiltás tartama
alatt” egy esetben a „Távoltartó határozat szabályainak megszegése miatt elkövetett” és kettő
esetben „Tulajdon elleni lopás” szabálysértés elkövetőjével szemben került sor.
A bolti lopások számában szintén csökkenés figyelhető meg: míg 2018. évben: 15, 2019. évben:
26, úgy tárgy évben összesen 18 darab bolti lopás miatt kezdeményezett hatóságunk
szabálysértési eljárást. Nagyobb és forgalmasabb bevásárló üzletek sérelmére követték el a
vagyon elleni cselekményeket, melyek zömét utólagosan, a telepített biztonsági kamerafelvételek
visszatekintését követően észleltek a sértettek és tették meg feljelentésüket hatóságunknál.
A szabálysértési csoport felderítési mutatója az elzárással is sújtható szabálysértések esetében az
előző évhez képest 53,0%-ról, 48,48%-ra csökkent. A tulajdon elleni szabálysértések felderítési
eredményességi mutatója 47,69%. A bolti lopások felderítési eredményessége továbbra is 100%os.
Az egyéb tulajdon elleni szabálysértések esetében 43,64%-ról 41,38%-ra csökkent a felderítési
mutató.
Ismeretlen elkövető ellen indult lopások szabálysértési ügyeinek felderítési eredményessége - a
bolti lopások nélkül - az elvárt szervezeti teljesítmény kritériumban maghatározott 47,00%-hoz
képest 48,48%-on teljesült.
4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások
A 2020-as évben 39, azaz 2-vel (5%-al) kevesebb személyi sérüléssel járó közlekedési baleset
történt a működési területen, mint 2019-ben. A baleseti szám az előző évhez képest (41) enyhén
csökkenő tendenciát mutat, de gyakorlatilag stagnál.
Halálos eredményű baleset illetékességi területen 2020-ban 1 volt, míg 2019-ben 2 esetben volt.
Súlyos sérüléssel járó baleset 2020-ban 14 történt, míg 2019-ben 15.
Könnyű sérüléssel járó 2020-ban 24 történt, ami számra pontosan megegyezik a 2019-es adattal.
2020-ban a 39 személyi sérüléssel járó közlekedési balesetből 1 fő volt ittas okozó ami 2,56%-os
arány. 2019-ben a 41 személyi sérüléssel járó közlekedési balesetből 2 fő volt ittas okozó ami
4,87%-os arány. A fentiek alapján enyhe javulás tapasztalható.
A személyi sérüléssel nem járó balesetek számadataiban csökkenés tapasztalható, de itt kisebb
mérvű látencia jelen lehet. 2020-ban 123 db közlekedési balesetet regisztráltunk, míg 2019-ben
141 db-ot.
A legtöbb balesetet okozó jármű személygépkocsi volt 25 esetben, kerékpár 7 esetben,
motorkerékpár 4 esetben, segédmotor-kerékpár 2 esetben, valamint gyalogos 1 esetben volt
személyi sérüléses baleset okozója.
A fő baleseti ok továbbra is az abszolút és a relatív sebesség nem megfelelő megválasztása 22
esetben; második baleseti ok a kanyarodási szabályok megszegése 6 estben, majd következik az
elsőbbségi jog meg nem adása 4 esetben. Követési távolság be nem tartása miatt 2 esetben történt
személyi sérüléses közlekedési baleset. Gyalogos hibája, figyelmetlenség miatt 1-1 esetben;

egyéb ok miatt 3 esetben következett be személyi sérüléses baleset. Műszaki hiba miatt
illetékességi területünkön közlekedési baleset nem történt.
Az elemzések és értékelések alapján, az illetékességi területünkön baleseti gócpont nincs, a
baleseti számadatok változásában komoly eltérés nem volt tapasztalható a 2020-as évben.
5. Az illegális migráció helyzete (jellemző kategóriák; trendek; módszerek; a visszaszorítás
érdekében tett intézkedések)
Magyarország déli határszakaszán Baranya, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megyékben
továbbra is számolni lehet az illegális határátlépést megkísérlő külföldiek megjelenésével. A
2020-as évben az illegális határátlépést megkísérlők száma tovább emelkedett.
Az illegálisan belépő külföldiek célja, hogy az átlépésüket követően minél nagyobb távolságot
tegyenek meg a határvonaltól, és az ott határőrizeti feladatokat ellátó rendőri és honvéd erőktől,
és mélységi területekről embercsempészek segítségével utazzanak tovább az ország belsejébe,
majd más nyugat-európai országokba elsősorban Németország, Franciaország és az Egyesült
Királyságba.
Az illegális migráció kezeléséhez kapcsolódó szolgálati feladatok eredményes végrehajtásában a
2020. évben Bonyhádi Rendőrkapitányság hivatásos állománya is jelentős részt vállalt az
átrendelések során.
Illegális migrációval kapcsolatban - 3 napos átrendeléssel - 32 alkalommal Bács-Kiskun
megyében láttunk el határvédelmi és határőrizeti feladatokat. A megyei, ezen belül a bonyhádi
állomány becsületesen, kiemelkedő szakértelemmel látta el a feladatát. Ezzel kapcsolatosan a
szakmai vezetés több esetben is elismerően nyilatkozott munkánkról.
Külszolgálatra történő átrendelés az elmúlt évben 3 esetben történt 1-1 hónap időtartamra.
Mindhárom esetben a görög-macedón határszakasz megerősítésében vettek részt bonyhádi
rendőrök, ahol határvédelmi feladatokat láttak el a helyi szervek munkatársaival.
6. A határrendészeti tevékenység helyzete (a határforgalom ellenőrzése, a határőrizet és a
mélységi ellenőrzési, valamint idegenrendészeti tevékenység végrehajtása, a határellenőrzés
visszaállítása a schengeni belső határon a COVID-19 világjárvánnyal összefüggésben)
A Bonyhádi Rendőrkapitányság határrendészeti feladatokat nem lát el. Külső határszakasszal,
illetve határátkelőhellyel nem rendelkezünk. Az illegális migráció visszaszorítása érdekében a
folyamatos rendészeti és bűnügyi operatív elemzések alapján kiválasztott helyszíneken, a
fokozott rendőri jelenlét segítségével, az illegális migrációval kapcsolatos jogsértések
megelőzése, megakadályozása, a szubjektív biztonságérzet érezhető növelése, a
közlekedésbiztonsági helyzet javítása érdekében központilag elrendelt mélységi ellenőrzéseket
hajtottunk végre a 2020-as évben a tranzitútvonalakon.
A szezonális turisztikai forgalomból eredően a schengeni külső határszakasz közúti határátkelő
helyein időszakosan megnövekedett útlevélkezelői feladatok végrehajtásának biztosítására
létrehozott ideiglenes útlevélkezelői csoportba szervezeti egységünk egy főt delegált.

II. A Bonyhádi 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 jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt
idegenforgalmi területeken eltöltött idő a korábbi év azonos időszakához képest némi emelkedést
mutat. Közterületre vezényelt fő létszáma 2020. évben 5449, mely 56405,5 óraszámban teljesült.
A folyamatos rendőri jelenlét biztosítása a körzeti megbízottak rendszeres közterületi szolgálatra
vezénylésével került végrehajtásra. A biztosított túlórakeretnek köszönhetően valamennyi
településen naponta biztosított volt a rendőri jelenlét, mely a szubjektív közbiztonságérzetet
pozitív irányba befolyásolta. A körzeti megbízotti csoportok kialakítását követően a települések
nem maradtak saját körzeti megbízott nélkül. A Bonyhádi Rendőrkapitányság illetékességi
területe összesen 25 települést ölel fel - Bonyhád és Nagymányok városokkal együtt -, így az
illetékességi terület nagysága 466,09 km2.
A szolgálat tervezése és szervezése az adott terület közbiztonsági jellemzői alapján történt.
Fontos kiemelni ezek közül, hogy minden piaci napon, tanév kezdés során szeptemberben,
rendezvények biztosításakor, útlezárások alkalmával a rendőri jelenlétet biztosítottuk. A
közlekedési szabályok betartásának ellenőrzésén túl a közrendvédelem területén is hathatós
intézkedések történtek. Településrészeket vontunk rendszeresen ellenőrzés alá, főként vagyon
elleni, közrend elleni bűncselekmények megelőzése érdekében. Az év során rendszeresen
tartottuk ellenőrzés alatt a város bekötőútjait. Ez a rendőri tevékenység nagymértékben
hozzájárult ahhoz, hogy a bűncselekmények száma a tavalyi évben tovább csökkent.
2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata (a tett intézkedések száma és azok
eredményei), a Készenléti Rendőrség megerősítő erőként történő szolgálatellátásra
vonatkozó adatok, az ezzel érintett települések megjelölése
A közrendvédelmi szolgálatteljesítés színvonaláról elmondható, hogy kivétel nélkül minden
tekintetben teljesítette a 2020-as évre előírt szakmai teljesítménykövetelmény-minimumokat,
egyes mutatókban javulás is felfedezhető. A SZTÉR elvárásban szereplő egy fő hivatásosra jutó
szándékos bűncselekmény elkövetésén tetten ért, elfogott személyek számát maradéktalanul
sikerült teljesíteni. Az elfogások számában jelentkező 30%-os növekedés – 2019 évben:70 darab,
2020 évben:92 darab – a közlekedés biztonsága növelése érdekében bevezetett intézkedések, ittas
járművezetők kiszűrésére irányult fokozott ellenőrzések eredményeként következet be. A vizsgált
időszakban hatóságunk 92 elfogást hajtott végre, 54 esetben tettenérés alapján. A fent maradó 38
esetben körözés és elfogató parancs alapján kezdeményeztük intézkedéseinket. Helyszíni
bírsággal sújtott személyek száma 948 fő, a kiszabott bírságösszeg 11.745.000 forint. További
intézkedéseink során 1571 alkalommal ellenőriztük a gépjármű vezetők alkoholos
befolyásoltságát, amelyből 56 esetben pozitív értéket mutatott a kézi alkoholteszter. Az elrendelt
elővezetések számában az előző évhez képest megközelítőleg 20%-os csökkenés mutatható ki,
mellyel arányosan a végrehajtott elővezetések számában és eredményességében is visszaesés
mutatkozik. A szabálysértési feljelentések száma szinte azonos a 2019. év számadataival 342 db,
jelentős emelkedés mutatkozik viszont a büntető feljelentések számában 31- ről 48-ra emelkedett.
A Készenléti Rendőrség (KR) - alárendeltségben - rendszeresen segítette munkánkat, és teljesített
közterületi szolgálatot illetékességi területünkön. A KR összesen 39 alkalommal (2019-ben 10),
139 fővel (2019-ben 41 fővel) 1668 órában (2019-es évben 492 órában) teljesített szolgálatot a
Bonyhádi Rendőrkapitányság illetékességi területén. A szolgálatellátások alkalmával 2020. évben

720 főt igazoltattak, 4 fő ellen tettek szabálysértési feljelentést, illetve 14 főnek szabtak ki
187.000 forint helyszíni bírságot.
3. A rendezvénybiztosítások
A Bonyhádi Rendőrkapitányság illetékességi területére bejelentett rendezvényeket biztosítottuk,
ez az értékelt időszakban hatóságunknál bejelentett 28 esetből 6 tudomásul vett rendezvény
kívánta meg a rendőri biztosítást. A rendezvények biztosításában 18 fő rendőr 15 órában
teljesített szolgálatot. A rendezvényszervezőkkel minden alkalommal egyeztetés történt a
bejelentések tárgyát képező rendezvényekkel kapcsolatosan. A bejelentett rendezvényeken
rendkívüli esemény nem történt, rendőri intézkedésre egy esetben – biztonsági intézkedés - került
sor. Rendezvények biztosításához csapaterős tevékenység alkalmazására nem volt szükség.
A gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvényt 5 esetben jelentettek be hatóságunknak. A
bejelentővel valamennyi esetben egyeztetés történt. A rendezvények aláírásgyűjtésre irányultak,
azokon jogsértés nem történt, rendőri intézkedésre nem került sor.
Elbírálással kapcsolatos probléma nem merült fel.
4. A COVID-19 világjárvány visszaszorítása érdekében végrehajtott rendőri feladatok
A koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a veszélyhelyzet és a járványügyi
készültségi időszakban bevezetett rendszabályok betartása során felemerülő feladat az Országos
Rendőr-főkapitányság illetve a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság által kiadott utasítások és
szakami követelmények szerint jó színvonalon került végrehajtásra
A Bonyhádi Rendőrkapitányság illetékességi területén 2020. évben 2642 fő került hatósági
karatén hatálya alá, melyből elektronikus (HRK) regisztrált személyek száma 219 fő, ami 8,1%os hajlandósági rátát eredményezett. Az ellenőrzéseket a meghatározottak alapján a minimum
50%-os értéket elérve naponta végrehajtottuk, mely alapján 12 115 alaklommal került sor
ellenőrzésre. A hatósági házi karatén szabályok megsértése végett 36 fővel szemben
kezdeményeztünk eljárást. Méltányossági kérelem hatóságunkhoz nem érkezett.
A rendőrkapitányság személyi állománya felkészült, eszközparkja a szükséges feladatok
ellátására alkalmas.
5. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése
A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének intézkedése alapján a Bonyhád
Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály Körzeti Megbízotti Alosztály egy fő alosztályvezetői,
három fő csoportparancsnoki és 14 fő körzeti megbízotti státusszal rendelkezik.
Mindhárom körzeti megbízotti csoport teljes rendőri létszámmal működik. A székhelyeken és a
települési szinten kihelyezett körzeti megbízotti irodák rendben vannak, állapotuk a mindennapi
munkavégzésre és az ügyfelek kulturált fogadására alkalmasak.
Technikai ellátottság (szolgálati mobiltelefon, Nova Horizont okos eszköz, ittasság ellenőrzéshez
szükséges mérőeszközök) megfelelő szintű és minőségű, minden körzeti megbízott a látható
rendőrség jegyében megkülönböztető jelzésekkel ellátott szolgálati gépkocsit használ. A
Robotzsaru rendszer teljes illetékességi területen kiépített és működőképes. Az állománycsoport
tagjainak szakmai tudása, ismeretei és azok gyakorlati alkalmazása az önálló munkavégzésre
alkalmassá teszik a körzeti megbízottakat. Kijelenthető, hogy a Bonyhádi Rendőrkapitányság
ezen alosztályán a leghosszabb rendőrszakmai múlttal és megfelelő képzettséggel – kivétel nélkül

körzeti megbízotti szaktanfolyammal – rendelkező munkatársaink teljesítenek szolgálatot. A
körzeti megbízottak közül 1 fő életkora 30 év alatti, 4 fő életkora 30-35 év, 6 fő életkora 36-40 év
és 5 fő életkora 41-50 év és 1 fő életkora 50 év fölé esik.
Az egészségügyi válsághelyzet ellenére és annak kapcsán jelentkező rendőri feladatok mellett az
alosztály állománya végrehajtotta a klasszikus értelemben vett - illetékességi területén a rendőri
jelenlét megteremtése, kapcsolattartás az Önkormányzatokkal - helyi lakosokkal - körzeti
megbízotti feladatait, számos esetben közterületi járőrszolgálatot látott el Bonyhád
Rendőrkapitányság illetékességi területén. Aktívan szolgálta a közterület megerősítését célzó
intézkedéseket, amin felül kimagasló helytállással vette ki részét a Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság illetékességi területén a határőrizeti tevékenység megerősítésével kapcsolatos
feladatokból is.
A Bonyhádi Rendőrkapitányság illetékességi területe összesen 25 települést ölel fel, két városi
rangú településsel, Bonyháddal és Nagymányokkal. Az illetékességi terület nagysága 466,09
km2. A lakosság létszáma 32 500 fő, mely adatokat figyelembe véve 1 fő közterületre
vezényelhető hivatásos rendőrre 11,95 km2 területen, 833 fő lakos mutatható ki. Amennyiben a
fenti adatokat csak a körzeti megbízottak számához (17 fő) viszonyítjuk, úgy a lakosság
létszámát tekintve 1 fő KMB-ra 1 911 lakos jut.
6. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ működése
A szolgálatparancsnoki rendszer a 2020-as évben is kellő hatásfokkal, jó színvonalon működött.
A folyamatosan érkező újabb feladatokat a rendszerbe beépítettük, a jelentési kötelezettségekre
vonatkozó protokoll kidolgozásra került. A szolgálatparancsnok lehetőség szerint a szolgálatának
nagyobb részét közterületen tölti. Az informatikai és gépjárműpark fejlesztése eredményeként a
rendőri munkához szükséges adatbázisok mára már az intézkedés helyszínéről is elérhetők.
A Bonyhádi Rendőrkapitányságra a 2020. évben 1103 rendőri intézkedést igénylő adatlap
érkezett, míg a 2019. évben 1075 rendőri intézkedést igénylő adatlap érkezett (2018-ban 1143),
mely a Tolna megyét érintő adatlapok 8 %-a. A reagálási idő továbbra is az elvárt 25 perc alatt
maradt, 2020. évben 17.40 perc 2019-ben 17.18 perc (2018-ban 15.27 perc).
7. Az igazgatásrendészeti tevékenység (szabálysértési eljárások, engedélyügyi tevékenység,
kábítószer-rendészet).
Az Igazgatásrendészeti Alosztály létszáma 4 fő hivatásos tiszt (alosztályvezető, szabálysértési
főelőadó, szabálysértési előadó engedélyügyi kiemelt főelőadó) és 1 fő rendvédelmi igazgatási
alkalmazott, valamint egy fő tiszthelyettes került átirányításra.
A NET Zsaru adatai alapján a 2020-as évben az alosztályon 396 db szabálysértési eljárás indult
(2019. évben 370 db), mely az előző évhez képest 7 %-os növekedést mutat. A 623 db elkövetett
szabálysértés 82 %-a volt közlekedési szabálysértés (kiemelt 135 db, nem kiemelt 395 db) és
mindössze 18%-a egyéb szabályszegés. A 2019. évben a 666 db elkövetett szabálysértés 96 %-a
volt közlekedési szabálysértés (kiemelt 111 db, nem kiemelt 411 db) és 4%-a egyéb
szabályszegés.
Mind a kiemelt közlekedési szabálysértéseket elkövető személyek száma, mind pedig a
közlekedéssel kapcsolatos egyéb szabályszegéseket elkövető személyek száma csökkent.

A 2020. évben 22%-kal csökkent azon balesetes ügyek száma, amelyekben szabálysértési eljárás
kezdeményezésére került sor. (Összesen 78 db volt, melynek 35%-a volt személyi sérüléssel
járó.)
A meg nem fizetett helyszíni bírságok végrehajtásának számában 3%-os növekedés tapasztalható,
2019-ben 229 esetben, 2020-ban 236 esetben indult eljárás.
Mind a szabálysértési-, mind a helyszíni bírság végrehajtási eljárások kapcsán fontos
megemlíteni, hogy a személykörözés elrendelésének lehetősége nagyban megkönnyítette a
szabálysértési hatóság munkáját, és a kiszabott bírság befizetésére is pozitív hatással bír, megnőtt
az önkéntes teljesítések aránya. A szabálysértések elkövetésére ugyan megelőző jelleggel nem
hat, az azonban mindenképpen érzékelhető, hogy a végrehajtásra gyakorolt szerepe jelentős, időt
és energiát takarít meg a hatóság számára.
Az engedélyügyi területen jelentős változás nem történt. Illetékességi területünkön 1111 db
engedéllyel tartott lőfegyver van, 372 természetes személynél. A 2020-as évben tartott
ellenőrzések során hiányosság, mulasztás nem került feltárásra. A területünkön működő
vadásztársaságok száma: 10, a lövészklubok száma: 1, lőegyletek száma: 1, a fegyver boltok
száma: 1 volt.
A kapitányság kábítószer-rendészeti tevékenységet nem végez.
2020. március 1-jétől a Rendőrség, azon belül a Rendőrkapitányság Bonyhád is általános
szabálysértési hatóságként jár el, ennek keretén belül a Tolna Megyei Kormányhivatal Bonyhádi
Járási Hivatalától a folyamatban lévő ügyeket átvettük.
8. A bűn- és baleset-megelőzés
8.1 A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai
Hatóságunkon 1 fő bűnmegelőzési kiemelt főelőadó látja el a bűnmegelőzéssel kapcsolatos
feladatokat. Jelenleg folyamatban lévő programjaink:
- D.A.D.A. program
- OVI-Zsaru program
- A szülők és a családok a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében
- Házhoz megyünk (vagyonvédelmi) program
- 112-es segélyhívó jogszerű használatával kapcsolatos tájékoztatás
- A külterületi ingatlanokban, a tanyában és az elnéptelenedő apró- vagy törpefalvakban élő
személyek sérelmére elkövetett bűncselekmények visszaszorítása és megelőzése érdekében
végrehajtott rendőri feladatok
- Az időskorúak sérelmére elkövetett erőszakos bűncselekmények megelőzése érdekében
végrehajtandó rendőri feladatok
- Hozzátartozók közötti erőszakkal kapcsolatos feladatok (2/2018. (I.25.) ORFK utasítás
alapján)
- „Unokázós csalások”
- Áldozatvédelemmel kapcsolatos feladatok
- A prostitúcióval összefüggő jogsértések és az emberkereskedelem elleni egységes rendőri
fellépés
A folyamatos programok mellett időszakos, illetve konkrét eseményekhez kapcsolódó
programjaink:
- Turisztikai idényhez kapcsolódó prevenciós feladatok

-

Az iskolaév végéhez kapcsolódó figyelemfelhívó kampány
Év végi ünnepekkel kapcsolatos rendőri feladatok
Nyári tábor
Police Café

8.1.1. Család- és gyermekvédelmi tevékenység, valamint a hozzátartozók közötti erőszak
helyzetének bemutatása
A hozzátartozók közötti erőszak tekintetében releváns bűnügyi helyzet vonatkozásában
megállapítható, hogy illetékességi területünkön a korábbi évekhez viszonyítva jelentősen
csökkent a száma. 2018. évben 105, 2019-ben 23 esetben, 2020-ban 26 esetben került sor rendőri
intézkedésre, mely 20 családot érint. A Bonyhádi Gondozási Központ részére minden esetben
jelzéssel éltünk. A hozzátartozók közötti erőszak számának csökkenését elsősorban az okozta,
hogy a korábbi években helytelen tárgykörre történt az iktatás. Olyan események is a
hozzátartozók közötti erőszak tárgykörre kerültek iktatásra, melyek nem minősülnek annak.
Továbbra is jellemző, hogy a hozzátartozók közötti erőszak ugyanazoknál a családoknál,
ugyanazokban a kapcsolatokban fordul elő, ahol a korábbi években is rendszeresen rendőri
intézkedésre került sor.
Sok esetben a rendőr helyszínre érkezését megelőzően megszűnt a hozzátartozók közötti erőszak
alapjául szolgáló cselekmény.
A bántalmazott személyek döntő többségben nők, 17 fő 60 év alatti nő, 1 fő 65 éves kor feletti,
illetve 1 fő 18 év alatti személy.
2020. évben 6 alkalommal került sor ideiglenes megelőző távoltartás elrendelésére.
Illetékességi területünkön a jelzőrendszer naprakész és jól működik. A rendszeresen problémás
családok esetében együttműködés van a rendőrség, a családsegítő szolgálat, az önkormányzat, a
védőnő illetve az iskolák között. A Bonyhádi Gondozási Központ Család- és Gyermekjóléti
Központ minden évben szakmai megbeszélés szervez jelzőrendszeri tagok részére. 2020. évben
két alkalommal került sor egyeztetésre.

8.1.2. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése, ezen belül a Rendőrség iskolai
prevenciós programjai (DADA, ELLEN-SZER, iskolai bűnmegelőzési tanácsadók, OVIZSARU program)
A hatékonyabb bűnmegelőzési munka érdekében illetékességi területünkön működő 8 általános
iskola igazgatójával kötöttünk együttműködési megállapodást a D.A.D.A. program végrehajtása
érdekében. 2019. évben az együttműködési megállapodással érintett általános iskolák közül négy
iskola jelezte a programban való részvételét. Jelenleg a bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus
Általános Iskolában három, a Teveli Általános Iskolában kettő, a Nagymányoki II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában három, a Kakasdi Bezerédj Amália
Általános Iskolában kettő osztályban folyik a D.A.D.A. program oktatása. A D.A.D.A.
programba összesen 183 fő tanuló vesz részt. A COVID-19 humánjárvány miatt bevezetett
intézkedések következtében az éves D.A.D.A. tervben foglaltakat teljesíteni nem volt lehetséges.
2019. októberében indult az OVI-Zsaru program, mely vonatkozásában az együttműködési
megállapodással érintett felsőnánai valamint závodi óvodáktól 2020. évben foglalkozások
megtartására felkérés nem érkezett.

A fentieken kívül a 2020. évben 14 alkalommal, 288 fő általános és középiskolai tanuló részére
tartottunk előadást, melyek során különösen nagy figyelmet fordítottunk a fiatalkorúak bűnözővé
válásának elkerülésére.
2020. március hónapra a Tolna Megyei Büntetés-Végrehajtási Intézet vezetőjének engedélyével
kettő látogatást szerveztünk középiskolás tanulók részére. A látogatás végrehajtásának időpontjai
meghatározásra kerültek, azonban a program a COVID-19 humánjárvány miatt elmaradt.
Hatóságunk 2020. április hónapra bűnmegelőzési vetélkedő megtartását tervezte általános iskolás
gyerekek részére, melyre az év elejétől megkezdődött a résztvevők felkészítése. A végrehajtás a
járványveszély következtében elmaradt.
A 22/2011. ORFK Utasítás 24. pontja alapján a 2020. május hónapban tervezett kulturális, sport
és bűnmegelőzési program megtartására nem került sor a COVID-19 járvány kapcsán bevezetett
intézkedések miatt.
Közösségi szolgálát teljesítése érdekében a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziummal,
a Pécsváradi I. Béla Gimnáziummal, a Szekszárdi SZC Perczel Mór Szakképző Iskolája és
Kollégiuma bonyhádi tagintézményével a Bonyhádi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú
Művészeti Iskolával rendelkezünk együttműködési megállapodással.
8.1.3. Az áldozatvédelem területén végzett rendőri tevékenység bemutatása
Hatóságunknál a 2020. évben 249 feljelentés alapján indult eljárás. A feljelentés felvételekor
minden esetben tájékoztatást adunk az áldozatsegítés lehetőségeiről. Az eljárások során 68 sértett
részesült különleges bánásmódban. Különleges meghallgató szobával a Bonyhádi
Rendőrkapitányságon nem rendelkezik. Különleges meghallgató szoba igénybevételére ezért nem
került sor.
2020. évben áldozatsegítő igazolás kiállítására nem került sor. Az áldozatvédelmi támogatások
igénybevételét szigorú szabályok határozzák meg, ezért a sértettek nagy része nem jogosult a
támogatás igénybevételére.
2020. március 1. napon az áldozatsegítés a járási hivataloktól átkerült a megyei
kormányhivatalok hatósági főosztályához, mely megnehezíti az illetékességi területünkön élő
sértettek részére az áldozatvédelmi segítség, támogatás igénybevételét.
8.1.4. Az emberkereskedelem elleni küzdelem bemutatása
A 354/2012 (XII.13.) Kormányrendeletben meghatározottak szerint 2019. április hónap óta az
emberkereskedelem áldozatainak azonosítása és támogatása érdekében a sértettek
vonatkozásában adatfeltöltési kötelezettség áll fenn. 2020. évben a Bonyhádi
Rendőrkapitányságon adatlap kitöltésére nem került sor, tekintettel arra, hogy a feltöltési
kötelezettséggel járó bűncselekmények miatt indított eljárások megszüntetés, feljelentés elutasítás
vagy más szervhez történő áttétellel kerültek lezárásra.
8.1.5. A megelőző vagyonvédelemben végzett tevékenység
Hatóságunk illetékességi területén több olyan kis település található, ahol az idős személyek
aránya magasabb az átlagosnál. Ezen korosztály potenciálisan veszélyeztetett bűnelkövetői
szempontból. Kiemelt bűnmegelőzési feladat az idős személyek tájékoztatása, akár egyénenként,
spontán vagy szervezett formában idősek napközi otthonában vagy egyéb szociális
intézményben. Az idős személyek figyelmét többször felhívtuk a rendelkezésünkre álló

eszközökön, médiafelületeken keresztül értékeik megőrzésére, illetve olyan biztonsági szabályok
megtartására, amellyel csökkenthetik a sértetté válás kockázatát.
A Bonyhádi Gondozási Központtal történő együttműködés során 423 főt értünk el, a Családsegítő
Szolgálattal közreműködve 120 fő részére adtunk tájékoztatást. Más szervezet részéről
felajánlásunkkal kapcsolatban érdeklődés nem érkezett. Célunk, hogy az iskolai bűnmegelőzési
programokhoz hasonlóan minél több időskorú személy vegyen részt prevenciós programokon,
előadásokon.
A 2020-as évben 12 időskorúakat összefogó szervezet részére ajánlottuk fel előadások
megtartását, kizárólag a Kisdorogi Nyugdíjas Klubtól kaptunk felkérést.
2020. évben egy alkalommal került sor Police Café kitelepülésre, melynek célja az időskorúak
sérelmére elkövetett vagyon elleni bűncselekmények, az ún. „unokázós csalások” megelőzése
volt. A kitelepülésekkel elért személyek száma 42 fő.
Prevenciós tevékenységet folytattunk a Bonyhádi Termálfürdőben. Kitelepülésre három
alkalommal került sor, a kitelepülésekkel elért személyek száma: 95 fő.
A korábbi évekkel ellentétben a kitelepülések és egyéb rendőrségi programokon meghirdetett
"bikesafe" regisztrációra jelentkező személy nem volt. 2020-ban 3 db kerékpár regisztrálására
került sor, tulajdonosaik a rendőrkapitányság épületében kerestek fel regisztráció céljából.
2020. június hónapban bevezetésre került a „Nyaralókártya program” , melynek célja, hogy az
ingatlantulajdonosok távollétükben az ingatlanok rendőrség általi ellenőrzését kérhetik.
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. szeptemberében indult "A szülők és családok a rendőrség kiemelt partnerei a kábítószerbűnözés megelőzésében" című programban előírtaknak megfelelően szülői értekezletet,
tájékoztató előadást tartunk a kábítószer bűnözéssel kapcsolatos kockázatokról. Az érdeklődő
szülők részére havonta egy alkalommal fogadóórát, kéthetente ugyanabban az időpontban
telefonos ügyeletet tartunk, illetve lehetőséget adunk, hogy kérdéseikkel e-mail formában is
fordulhassanak hozzánk.
A 2020-as évben telefonon, személyesen, illetve e-mail formájában sem történt megkeresés a
drogprevenciós tiszt felé.
8.1.7. Kiberbiztonság bemutatása
2019. évben és 2020. évben online elkövetett csalás miatt hatóságunknál 1 alkalommal indult
eljárás. A 2020. évben indult eljárás felderített, nyomozás eredményesség 100%-os.
8.2. Az iskolaőri tevékenység bemutatása
A Bonyhádi Rendőrkapitányság illetékességi területén iskolaőrség nem működik.
8.3. A balesetmegelőzési tevékenység, a helyi baleset-megelőzési bizottság tevékenységének és
programjainak bemutatása
2020-ban a Megyei Baleset-megelőzési Bizottság által meghatározott prioritások alapján – a helyi
sajátosságokra, baleseti adatokra tekintettel – dolgoztuk ki és hajtottuk végre a közúti közlekedési
balesetek megelőzésével kapcsolatos rendőri feladatokat. A helyi baleseti adatok, illetve

góckutatások folyamatos elemzése-értékelése alapján a közlekedésrendészeti szolgálati ága a
legveszélyeztetettebb településeken és útszakaszokon teljesített szolgálatot.
A megyei és helyi versenyfelhívásokat és a baleset-megelőzési projektjeinket is megismertettük
az állampolgárokkal, azokat Bonyhád Rendőrkapitányság illetékességi területén lévő
tanintézményekhez is eljuttattuk az iskola rendőrökön és a városi baleset-megelőzési bizottság
bevonásával. A COVID 19 pandémia miatt azonban érdemi iskola rendőre tevékenységet
folytatni nem tudtunk, mivel az oktatás az iskolákban az év nagy részében az online térben
zajlott.
A tanév kezdetén fokozott rendőri jelenléttel és ellenőrzéssel biztosítottuk a gyermekbalesetek
megelőzését a frekventált iskolák környékén, illetve 2020-as évben is kiemelt figyelmet
fordítottunk a kijelölt gyalogos-átkelőhelyek környékének ellenőrzésére. Szeptember hónapban
valamennyi oktatási napon a közlekedés biztonsága szempontjából veszélyeztetett iskolák
környékén a tanítás kezdetén és végén a rendőrök polgárőrök bevonásával segítették az
iskolások közlekedését.
Felhívtuk a gyermeküket gépkocsival szállító szülők figyelmét a KRESZ szabályainak
betartására, a balesetek megelőzésére, a passzív biztonsági eszközök (biztonsági öv,
gyermekbiztonsági rendszer) használatára, illetve a szabályos helyen való várakozásra.
Kiemelt célcsoportként kezeltük továbbá a gyalogosokat, a kerékpárosokat, és az időskorúakat
is, akik viszonylag gyakran válnak balesetek részeseivé, ráadásul ők a legvédtelenebbek. A
közlekedésrendészeti állomány egész évben a meghatározott feladattervek alapján kiemelt
figyelmet fordított a gyalogosok és kerékpárosok, valamint a nyári időszakban a segédmotor és
motorkerékpárosok szabálykövető magatartásának hangsúlyozására, és a szabálysértők
kiszűrésére.
Folyamatosan elemeztük az ittasan okozott balesetek helyeit és időpontjait, majd ehhez igazodva
vezettünk be helyi intézkedéseket, és tartottunk a KOMPLEX feladatterv meghatározásai alapján
- havonta - fokozott ellenőrzéseket.
A forgalomtechnikai-szakhatósági bejárásokon mindig a baleset-megelőzési szempontok
érvényesülését tartottuk szem előtt. Együttműködésünk a Tolna Megyei Kormányhivatal
Szekszárdi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztállyal, és a
Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel valamint a helyi közútkezelővel is kiváló volt.
Az MBB-től 2020-ban kapott szóróanyagokat az Iskola rendőrökön keresztül eljuttattuk
valamennyi célintézménybe. Forgalomellenőrzés keretében a közlekedőknek, beleértve a
gyalogosokat is, osztottunk láthatósági mellényeket, kerékpárküllőre szerelhető prizmákat,
lámpaszetteket és egyéb világító termékek
8.4. „Az iskola rendőre” program, valamint annak keretében végrehajtott „SuliMoped”
program érétkelése az aktuális, valamint az előző tanévre vonatkozóan.
„Az iskola rendőre” program elősegíti a rendőrség által a gyermekek felé irányuló átfogó bűn- és
baleset-megelőzési tevékenységet. A program célja, hogy minden általános iskolának legyen
rendőre, aki közvetlen kapcsolatban van az iskola igazgatójával, a nevelőkkel és a diákokkal. Az
iskola rendőre a baleset-megelőzési bizottságok koordinálásával kapcsolatot épít az iskola és a
rendőrség között.
Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Országos Balesetmegelőzési Bizottsága (OBB) – a
Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság, Megyei Baleset-megelőzési Bizottság (MBB) koordinálása
mellett – a 7-8. osztályosok részére, akik betöltötték a 14. életévüket „SuliMoped” elnevezésű
programot indított. A programot Tolna megyében a TMBB fogja össze és koordinálja.

A 2019/20-as tanévben az OBB Tolna megyében 60 fő részére biztosította a programban való
részvételt, melyből a TMBB közvetítésével Bonyhádról 22 fő képzése volt folyamatban. A
2020/2021. tanévben a járványügyi helyzetre való tekintettel a program felfüggesztésre került.
9. Együttműködés
9.1. Helyi önkormányzatokkal folytatott együttműködés
A helyi önkormányzatokkal történő kapcsolattartás folyamatos volt, mind a vezetők, mind pedig
a körzeti megbízottak részéről. A személyes találkozók mellett a telefonon történő
kapcsolatfelvétel miatt a kommunikáció legalább havi rendszerességgel megtörtént.
A polgármesterek a helyi problémáikkal a kapitányságvezetőt azonnal megkeresik. Ez által a
megoldás, intézkedés rövid időn belül megtörténik, formális találkozókon (pl. önkormányzati
beszámoló tárgyalása) megoldást igénylő probléma felvetése ritkábban történik.
Fontos kiemelni azt a hosszú ideje óta fennálló körülményt, hogy a rendőrségi beszámoló
tárgyalása során az önkormányzatok képviselőtestületei, valamint a polgármesterek, jegyzők
kifejezik elismerésüket a rendőrség munkája miatt, megköszönik a körzeti megbízottak
tevékenységét.
A települési önkormányzatok a körzeti megbízotti irodák felújításában is szerepet vállalnak.
Évente közlekedési értekezletet tartunk Bonyhád Város Polgármesteri Hivatala vezetőinek
közreműködésével. Fő témakörök a város közlekedésének, közlekedésbiztonságának javítására
irányulnak. Az idei évben a vírushelyzetre tekintettel ezen megbeszélések telefonon történtek.
Bonyhád városban üzemeltett térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése során kiváló
együttműködés alakult ki a közterület-felügyelővel, a rendszer működtetése számos alkalommal
hozott eredményt a jogsértések realizálásában.
Más településen működtetett térfigyelő-kamerarendszerekkel kapcsolatban megállapodásban
vállalt feladatainkat teljesítettük. Az önkormányzati beszámolók tárgyalása során rendszeresen
felhívjuk a figyelmet a térfigyelő kamera rendszer kiépítésére, majd annak folyamatos
működtetésére.
Roma kisebbségi önkormányzatokkal az együttműködés formális színtere a minden évben
megtartott fórum, ahol a kisebbségi önkormányzatok vezetőivel értékeljük az elmúlt időszak
eseményeit, a problémák kezelése érdekében tett intézkedések eredményeit.
Az értekezletek megtartása során mindenkor figyelembe vettük az aktuális járványügyi helyzet
alakulását.
9.2. A területileg illetékes bírósággal, ügyészséggel folytatott együttműködés helyzete
Az együttműködés, mind a helyi, mind a Szekszárdi Járási Ügyészséggel folyamatos volt a
közlekedési bűncselekmények és az általános ügyeink kapcsán. Az együttműködés valamennyi
területen példaértékűnek mondható. Az új Be. hatálybalépését követően annak módosításai, a
tavalyi év járványügyi helyzet kezelésével is módosult eljárási rend miatt azok gyakorlati
megvalósítása során felmerült problémák kezelésére is történt egyeztetés a járásbíróság és a járási
ügyészség képviselőivel.

9.3. Az oktatási intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel folytatott együttműködés
helyzete
A kapitányság illetékességi területén lévő civil szervezettekkel történő együttműködés a korábbi
elvárásoknak megfelelően magas színvonalon került végrehajtásra a 2020. évben.
Az együttműködések a civil szervezet által szervezett rendezvények lebonyolításában,
biztosításában jelentkeztek. A rendezvények a civil szervezetek megelégedettségével kerültek
végrehajtásra.
Civil szervezetek közül nyugdíjas klubok, szabadidős-, hagyományőrző-, sport tevékenységet
végző szervezetekkel állunk kapcsolatban. Felkérésre előadásokkal, bemutatókkal, kerékpárok
nyilvántartásba vételével veszünk részt a rendezvényeken.
A Rendőrkapitányság Bonyhád illetékességi területén lévő oktatási intézményekkel a
kapcsolattartás a 2020. évben is folyamatos volt.
9.4. A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés értékelése, a megkötött együttműködési
megállapodások száma, ellátott közös szolgálatra vonatkozó adatok
A Bonyhádi Rendőrkapitányság illetékességi területén működő Polgárőr Egyesületek a Tolna
Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött együttműködési megállapodás alapján és abban foglaltak
szerint tevékenykednek.
Bonyhád és Nagymányok városokban, Kismányok, Izmény, Györe, Aparhant, Zomba, Tevel és
2020. október hónaptól Kakasd településeken van változó taglétszámú Polgárőr Egyesület. Az
önálló szolgálattervezet alapján teljesített gyalogos járőrtevékenység, vagy járművel történő
járőrtevékenység végrehajtásához szükséges anyagi és technikai eszközökkel az egyesületek
rendelkeznek. A közterületen és nyilvános helyen a bűncselekmények, a szabálysértések valamint
a közrendet és közbiztonságot sértő cselekmények észlelése esetén jogszerű és szakszerű
intézkedésre az egyesületek tagjai alkalmasak, kellő ismeretekkel és tapasztalattal bírnak.
Minden egyesületi tag felkészülten, formaruhában és az elrendelt kiegészítő felszerelés
meglétével együtt teljesíti szolgálatát. Zomba Polgárőr Egyesületnél 3 fővel létrehozták múlt
évben az un. lovastagozatot, akik a gépkocsival nehezen vagy egyáltalán nem megközelíthető
településrészeket, mezőgazdasági területeket hivatottak ellenőrizni. Tevékenységükkel hozzá
járulnak a környezet és természetvédelmi tevékenység támogatásához, a vagyon elleni
bűncselekmények megelőzéséhez és nem utolsó sorban növelik az állampolgárok
biztonságérzetét.
Az egyesületek vezetőivel és tagjaival elsődlegesen a körzeti megbízottak tartják a kapcsolatot,
az előre megtervezett szolgálatvezénylés alapján tervezik meg a közös szolgálatok ellátásának
lehetőségét, mely jelentős segítséget nyújt a körzeti megbízottaknak a 22.00 órát követő
szolgálatellátások alkalmával.
2020. évben a körzeti megbízotti alosztály munka társai 99 esetben láttak el, illetve teljesítettek
közös szolgálatot a polgárőrökkel, mely az egyesületek illetékességi területén végrehajtott
járőrtevékenységben, fokozott ellenőrzési időszakban végrehajtott közös szolgálatokban
realizálódnak. A feladatok végrehajtásában 120 fő rendőr és 180 fő polgárőr vett részt, a közösen
ellátott szolgálati órák száma az előző évhez képest növekedett, ez évben 723 óra teljesült.
Felkérésünk alapján minden esetben önzetlenül és a megkívánt erők bevonásával együtt
közreműködtek a polgárőr egyesületek.
Az előző év március hónaptól fenn álló pandémiás helyzetre tekintettel a Magyarország nemzeti
ünnepei és kiemelt fontosságú eseményei elmaradtak, a turisztikai idény rendőri feladatai

korlátozódtak, a szórakozóhelyek, a zenés-táncos rendezvények és vendéglátóipari egységek
ellenőrzése inkább azok zártságának, vagy a mindenkor ezen helyekre érvényes járványügyi
korlátozó szempontoknak a betartatására irányult. Így a fent említett rendezvények biztosítása
kapcsán jelentkező közös együttműködés, közös szolgálatok lehetősége elmaradt.
Amiben viszont a korábbi évekhez hasonlóan kértük a polgárőrök közreműködését az a rászoruló
személyeket a téli időjárási viszonyok következtében fenyegető veszélyhelyzetek megelőzésével
kapcsolatos rendőri feladatok, a mindenszentek ünnepével, halottak napjával és az év végi
ünnepekkel kapcsolatos rendőri feladatok végrehajtása.
Továbbra is célunk, hogy a jelenlegi jó kapcsolatot az Egyesületek vezetőivel és tagjaival fenn
tartsuk, a feladataink végrehajtásába minél nagyobb arányban, eset és óraszámban bevonjuk a
polgárőröket, munkájukat szakmai képzésekkel segítsük és szinten tartsuk.
9.5. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel történő együttműködés.
Egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek - természetvédelmi őr, halászati őr, közterületfelügyelő, önkormányzati természetvédelmi őr, mezőőr- vonatkozásában az alábbi
megállapítások emelhetők ki:
A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányságnak az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek
tevékenységéről, valamint az egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító
módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 24. § alapján az illetékességi területünkön Bonyhád
Város Önkormányzatával van együttműködési megállapodásunk, mely a közterület-felügyelővel
közös szolgálatok ellátására jött létre. Bonyhád város Önkormányzata 1 főt foglalkoztat e
munkakörben.
A rendészeti feladatot ellátó személlyel a részünkről történő megkeresések alapján került sor a
közös szolgálatok ellátására, ami zömében a városban található piac területének - nyitási idő
megtartásának, rendjének, Covid-19 vírus elleni védekezés szabályainak betartása - ellenőrzésére
és a parkolási rend betartására vonatkozó közös szolgálatokban teljesültek. A halottak napja és
mindenszentek, valamint az év végi ünnepekkel kapcsolatos intézkedési tervünk alapján is
bevontuk a közterület felügyelőt a közös szolgálatok ellátása érdekében, mely szolgálatok
részben teljesültek. A 2020. év során 15 fő rendőr 13 esetben összesen 19 órában hajtott végre
közös ellenőrzési tevékenységet a közterület felügyelővel.
A közös szolgálatok ellátása szolgálati gépkocsi igénybevétele nélkül, gyalogosan és a város
belterületén került végrehajtásra. A tett intézkedések minden esetben igazoltatásokban merült ki.
Saját kezdeményezésű intézkedésként a közterület felügyelő egy darab szabálysértési feljelentést
készített hatóságunk irányába, a feljelentést ismeretlen tettes ellen önkormányzati tulajdonban
lévő ingatlan rongálása miatt tette meg. A közterület felügyelő egyéb intézkedéseivel szemben
állampolgári panasz hatóságunkhoz nem érkezett.
A rendészeti feladatokat ellátó személyek körébe tartozó hivatásos vadászokkal, halászati őrrel a
körzeti megbízottak az erdők és más természeti értékek megóvása érdekében láttak el közös
szolgálatot. Hivatásos vadásszal történő együttműködés 2 esetben (2 fő 2 órában), míg halászati
őrrel 1 esetben (1 fő 1 órában) történt.
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.
-

III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra
A 2020. évet összegezve megállapíthatjuk, hogy a Bonyhád Rendőrkapitányság a főbb
célkitűzéseket teljesítette. Az eredményes munkát gátló tényező nem merült fel, azonban a
Covid-19 járvánnyal kapcsolatos intézkedések betartása és betartatása komoly figyelmet igényelt.
2021. évre a Covid-19 járvánnyal kapcsolatos helyzet eredményes kezelése kiemelt feladat lesz,
mindamellett, hogy a rendőrség alapvető feladatait a továbbiakban is teljesíteni tudjuk.
A lakosság részéről érkező problémák megoldására a szükséges intézkedéseket megtettük.
Jogsértések esetén a szükséges intézkedéseket megtettük. Folyamatos együttműködést és
párbeszédet tartunk fenn a települések lakosságával, civil szervezetekkel, önkormányzatokkal.
Jogsértések esetén a rendőrség hatékonyan fellépett, felderítési eredményeink folyamatosan
javulnak.
A jogszabályokban rögzített feladatokon kívül a következő időszak főbb feladatai az alábbiakban
összegezhetők:
 a lakosság szubjektív közbiztonságérzetének szinten tartása, javítása.
 A közterületen erőszakosan, félelemkeltő módon elkövetett jogsértések elleni hatékony
fellépés.
 kiemelten kezelt bűncselekmények felderítési eredményének további javítása,
 a közlekedésbiztonság további javítása,
 az együttműködés további szélesítése az önkormányzatokkal és a polgárőrséggel.
Bonyhád, 2021. március 22.
Dr. Biró Attila r. alezredes
rendőrségi tanácsos
kapitányságvezető
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