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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 
 

1.1.  A regisztrált bűncselekmények számának alakulása 

 

A rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma a befejezett nyomozásokban 3,9 %-kal 

volt kevesebb, mint 2020-ban, számuk 384-ről 369-re csökkent. Ezen belül Bonyhád város 

illetékességi területén elkövetett regisztrált bűncselekmények száma 191-ről 221-re változott.   

 

1.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása 

 

A működési területen a regisztrált közterületen elkövetett bűncselekmények száma 104-ről 106-ra 

emelkedett.   

 

1.3. A regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya, változása (bűnügyi 

fertőzöttség) 

 

A regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya, 1317,6-ról 1282,5-re 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 2020-as évről a 

2021-es évre 165-ről 118-ra csökkent. A főbb jellemzők az alábbiakban foglalhatók össze: 

emberölés nem történt, a testi sértések száma maradt az előző évihez hasonlóan 16, a súlyos testi 

sértéseké 9-ről 8-ra mérséklődött. Kiskorú veszélyeztetés a 2021-ben nem történt. A 

garázdaságok száma 15-ről 19-ra változott. A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények száma 

a terjesztői magatartás tekintetétben 8-ról 1-re, jelentősen csökkent.  A lopások esetszáma 103-ról 

67-re csökkent, ezen belül a személygépkocsi lopások és zárt gépkocsi feltörések száma továbbra 

is 0. A lakásbetörés száma 24-ről 15-re mérséklődött. A rablások száma 1-ről 0-ra csökkent, a 

kifosztás 5-ről 1-re. A rongálások száma 15-ről 12-re mérséklődött. Orgazdaság 2021-ben sem 

történt. A jármű önkényes elvétele bűncselekmény az előző évihez képest nem változott, maradt 

az 1.  

 

Bonyhád város területén a kiemelten kezelt bűncselekmények száma 86-ról 51-re jelentősen 

csökkent. A főbb jellemzők az alábbiakban foglalhatók össze: emberölés nem történt, a testi 

sértések száma 6-ról 8-ra, ezen belül a súlyos testi sértés esetszáma 3-ról 4-re változott. A 

garázdaságok száma 6-ról 7-re növekedett. A lopások száma 51-ről 28-ra csökkent. A 

lakásbetörések száma 4-ről 1-re változott. A rongálások száma 9-ről 6-ra változott. Orgazdaság, 

jármű önkényes elvétele bűncselekmény nem történt. Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény 

(terjesztői magatartás tekintetétben) 8-ról 1-re csökkent, zárt gépkocsi feltörés, rablás, kiskorú 

veszélyeztetése és személygépkocsi lopás, kifosztás 2021. évben nem történt.  
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1.5. A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények szöveges 

értékelése (kizárólag az elkövetés helye szerint regisztrált bűncselekmények alapján) 

  

-- 

 

1.6. Esetlegesen a területi, illetve a helyi közbiztonság szempontjából kiemelt érdeklődést 

kiváltó bűncselekmények nyomozásával összefüggő – személyes adatot nem tartalmazó - 

nyilvános információk rövid összefoglalása (elsősorban abban az esetben, ha ez az ismertetett 

bűncselekmény helyi közbiztonságra gyakorolt kiemelt hatása indokolja) 

 

A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívül a legjelentősebbek 2021-ben a csalások voltak.  

A cselekmények súlyát az okozott káron túl leginkább a rendbeliség határozza meg, de a 

sorozatjellegű csalásokra most nem térek ki, mert azok illetékesség szerint nem a Bonyhádi 

Rendőrkapitányság területén történtek.        

Problémát jelent, hogy a tettesek rendszerint időskorú sértetteket, azok hiszékenységét, 

jóindulatát kihasználva egyes személyeket több millió forinttal károsítottak meg. Az elkövetéhez 

több alkalommal használtak közösségi oldalakon elhelyezett hirdetéseket, felhívásokat, de 

többször olyan is előfordult, hogy közvetlenül, telefonon keresztül ejtették tévedésbe a 

károsultakat.  

Az úgynevezett „unokázós csalások” továbbra is népszerűek. A korábbi évektől eltérően annyi a 

változás, hogy a tettesek a sértetteket készpénz elküldésére kérik valamely pénzküldő rendszer 

segítségével (pl. Western Union), a közvetlen lebukás veszélye kisebb. Szerencsére ebből a csalás 

típusból csupán 4 db volt 2021-ben, de azok is kísérleti szakban maradtak mivel a sértettek 

időben észlelték a csalást.           

 

 

2. A bűnüldöző munka értékelése (az eljáró szerv szerinti adatok alapján) 

 

-- 

 

2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása 

 

A nyomozáseredményességi mutató valamennyi bűncselekmény esetében 78,5%-ról 94,1%-ra 

emelkedett, ami országos átlag feletti.  

 

2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója 
 

A közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója 91,1%-ról 

94,5%-ra javult.  

 

2.3 A Bonyhádi Rendőrkapitányság eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt 

bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának alakulása 

 

A kapitányság működési területén a vizsgált időszakban emberölés nem történt. A 

nyomozáseredményességi mutatók az alábbiak szerint alakultak. Testi sértések mutatója 93,8 %-

ról 100%-ra emelkedett, a lakásbetörés 62,5%-ról jelentősen, 92,0%-ra javult. A lopások 

nyomozáseredményessége 54,7%-ról 69,3 %-ra módosult. Gépjárműlopás, orgazdaság, jármű 
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önkényes elvétele az értékelt időszakban nem történt. A rongálások száma kismértékben 

csökkent, a nyomozáseredményességi mutató 75,0%-ról 76,5 %-ra emelkedett.   

 

3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok 

 

A 2021-es évben a szabálysértési előkészítő csoportnál 130 (2018-ban: 237, 2019-ben: 202, 

2020-ban 154) elzárással is sújtható szabálysértési előkészítő eljárás került elrendelésre, mely az 

előző évek tendenciáját követve, megközelítőleg azonos mértékű, 15,1%-os csökkenést mutat az 

előző évhez képest.  

 

Hatóságunk szabálysértési előkészítő csoportja a vizsgált időszakban tettenérés alapján 5 esetben 

kezdeményezett gyorsított bíróság elé állítást. Kettő esetben távoltartó határozat szabályainak 

megszegése miatt, kettő esetben tulajdon elleni szabálysértés lopás szabálysértés elkövetése 

miatt, egy esetben pedig engedély nélküli vezetés miatt folytattunk le gyorsított bíróság elé 

állítást. 2021 évben 91 db tulajdon elleni szabálysértés történt. 

 

A bolti lopások számában minimális emelkedés figyelhető meg: 2020. évben: 18, úgy tárgy 

évben összesen 19 darab bolti lopás miatt kezdeményezett hatóságunk szabálysértési előkészítő 

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 48,48%-ról, 57,63%-ra nőtt. A tulajdon elleni szabálysértések felderítési 

eredményességi mutatója 55,36%. A bolti lopások felderítési eredményessége továbbra is 100%-

os.  

Az egyéb tulajdon elleni szabálysértések esetében 41,38%-ról 50%-ra emelkedett a felderítési 

mutató.   

A tárgyévben 136 elzárással is sújtható szabálysértési eljárást fejeztünk be. A befejezett 

szabálysértési előkészítő eljárások közül 52 ügyben lopás, 39 ügyben egyéb tulajdon elleni, míg 

45 ügyben pedig egyéb elzárással is sújtható szabálysértés miatt indított előkészítő eljárás került 

befejezésre.  

Ismeretlen elkövető ellen indult lopások szabálysértési ügyeinek felderítési eredményessége - a 

bolti lopások nélkül - az elvárt szervezeti teljesítmény kritériumban maghatározott 48,48%-hoz 

képest 52,17%-on teljesült. 

 

4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások 

 

A 2021-es évben 46, azaz 7-el (18%-kal) több személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt 

a működési területen, mint 2020-ban. A baleseti szám az előző évhez képest (39) emelkedő 

tendenciát mutat. 

 

Halálos eredményű baleset illetékességi területen 2021-ben és 2020-ban is 1-1 esetben volt. 

Súlyos sérüléssel járó baleset 2021-ben 19 történt, míg 2020-ban 14, ez 36%-os emelkedés. 

Könnyű sérüléssel járó baleset 2021-ben 26 történt, míg 2020-ban 24, ez 8 %-os emelkedés. 

 

2021-ben a 46 személyi sérüléssel járó közlekedési balesetből 6 fő volt ittas okozó (ebből 2 nem 

gép meghajtású jármű – kerékpár vezetője) ami 13%-os arány. 
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2020-ban a 39 személyi sérüléssel járó közlekedési balesetből 1 fő volt ittas okozó, ami 2,56%-os 

arány. 

 

A személyi sérüléssel nem járó balesetek számadataiban emelkedés tapasztalható, de itt kisebb 

mérvű látencia van jelen. 2021-ben 150 db személyi sérüléssel nem járó közlekedési balesetet 

regisztráltunk, míg 2020-ban 123 db-ot. 

 

A legtöbb balesetet okozó jármű személygépkocsi volt 32, kerékpár 5, tehergépkocsi 3, 

motorkerékpár 2, segédmotor-kerékpár 2, valamint gyalogos 1, egyéb jármű 1 esetben volt 

személyi sérüléses baleset okozója. 

 

A fő baleseti ok továbbra is az abszolút és a relatív sebesség nem megfelelő megválasztása 19 

esetben. Második baleseti ok az elsőbbségi jog meg nem adása, illetve egyéb ok 6 - 6 esetben. A 

követési távolság be nem tartása és figyelmetlenség miatt 4 - 4 esetben; a kanyarodási szabályok 

megszegése és az előzés szabályainak be nem tartása miatt 3 - 3 esetben történt személyi 

sérüléses közlekedési baleset. Gyalogos hibája miatt 1 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.  

 

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 

2021-es 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 Németországba, Franciaországba és az Egyesült 

Királyságba. 

 

Az illegális migráció kezeléséhez kapcsolódó szolgálati feladatok eredményes végrehajtásában a 

2021. évben Bonyhádi Rendőrkapitányság hivatásos állománya is jelentős részt vállalt az 

átrendelések során.  

Illegális migrációval kapcsolatban - 3 napos átrendeléssel - 38 alkalommal Bács-Kiskun és 

Csongrád-Csanád 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. 
 

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 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 
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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 2021. év I.-XII. hónapban a tranzitútvonalakon, illetve az M9-es autóúton. 

 

Külszolgálatra történő átrendelés a 2021. évben 2 esetben történt 1-1 hónap időtartamra. Mindkét 

esetben a Görög-Észak-macedón határszakasz megerősítésében vettek részt bonyhádi rendőrök, 

ahol határvédelmi feladatokat láttak el a helyi szervek munkatársaival. 

 

A szezonális turisztikai forgalomból eredően a schengeni külső határszakasz közúti határátkelő 

helyein időszakosan megnövekedett útlevélkezelői feladatok végrehajtásának biztosítására 

létrehozott ideiglenes útlevélkezelői csoportba (IUCS) szervezeti egységünk kettő 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 csökkenést 

mutat. A teljes Rendészeti Osztály állományát tekintve a közterületi szolgálatra történő 

vezénylések száma a 2020. évben 5449 esetszámmal és 56405 órában volt kimutatható, addig a 

2021. évben ugyanez 6039 esetszámmal 41010 órára módosult. A közterületi szolgálatban 

eltöltött órák átlaga a fenti mutatók tükrében 10,3 óráról 6,79 órára módosult.  

 

Az Őr- és Járőr Alosztályon megvalósult állománytábla feltöltés ellenére a közterületi jelenlét 

csökkent. Ennek oka olyan rendőri feladatok megvalósulása, melyek a működési területről elvonó 

hatással bírnak. Ilyenek a központi csapatszolgálati képzések, Magyarország déli határszakaszán 

végrehajtandó határvédelmi és ideiglenes útlevél kezelői feladatok, az embercsempész 

tevékenység visszaszorítása érdekében elrendelt fokozott ellenőrzés - mélységi migrációs 

feladatok –, az M9 Duna hídnál létrehozott EÁP, vagy az önkéntes jelentkezés-kijelölés alapján a 

külföldi határőrizeti kontingensekbe való részvételek számának növekedése. Az elsődleges 

közterületen ellátott szolgálati forma, az illetékességi területünkre kiterjedő gépkocsizó 

járőrszolgálat megteremtése, ami a feltöltött állománytábla ellenére sem valósulhatott meg a 

körzeti megbízottak közterületi szolgálatra történő vezénylése nélkül. Annak érdekében, hogy 

biztosított maradjon valamennyi településen a rendőri jelenlét és megőrizzük a rendőrség által 

megteremtett, településeinken élők szubjektív biztonságérzetét, ahhoz a rendészeti 

állománycsoportba tartozók fegyelmezett szolgálat ellátása, a 24 órás közterületi jelenlét 

szolgálatszervezés útján történő megvalósulása vált szükségessé a túlszolgálatok elrendelése 

mellett. Ezek együttes alkalmazása mellett sikerült megteremteni azt az egy napszakban 

szolgálatba vezényelt rendőri létszámot mind a nappali mind pedig az éjszakai órákban, ami 

biztosította a megkezdett rendőri intézkedések rendkívüli események nélküli, arányos, jog és 

szakszerű végrehajtását. Nappali időszakban min. 8-10 fő, míg az éjszakai időszakban 6-7 fő 

került közterületi szolgálat ellátása céljából vezénylésre. A Bonyhádi Rendőrkapitányság 

illetékességi területe összesen 25 települést ölel fel - Bonyhád és Nagymányok városokkal együtt 
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-, így az illetékességi terület nagysága 466 km2. A lakosság száma 31 080 fő (2021. 01. 01. 

adatok szerint), mely adatokat figyelembe véve 1 fő (ténylegesen hadra fogható rendészeti 

létszám 51 fő) közterületre vezényelhető hivatásos rendőrre 9,13 km2 területen 609 fő lakos 

mutatható ki.  

 

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 a 2021-es évre előírt 

szakmai teljesítménykövetelmény-minimumok teljesültek. Az elfogások számában jelentkező 

növekedés – 2020. évben: 92 darab, 2021. évben: 132 darab – a közlekedés biztonsága növelése 

érdekében bevezetett intézkedések, ittas járművezetők kiszűrésére irányult fokozott ellenőrzések 

eredményeként következet be. Az elrendelt elővezetések számában az előző évhez képest 

megközelítőleg 20%-os emelkedés mutatható ki, mellyel arányosan a végrehajtott elővezetések 

számában és eredményességében is növekedés mutatkozik. A szabálysértési feljelentések száma 

megközelítőleg 30%-kal, a bűntető feljelentéseké pedig 10%-kal nőtt 2020. évhez képest. Míg az 

előző évben 342 db szabálysértési feljelentés készült, úgy tárgy évben 459 db, a bűntető 

feljelentések száma 48-ról 53-ra emelkedett. A közterületen ténylegesen eltöltött óraszám 56405-

ről, 41010 órára csökkent. Ennek oka olyan rendőri feladatok megvalósulása, mely a működési 

területről elvonó hatással bírnak. Az előző év rendőri intézkedéseihez képest a helyszíni bírságok 

száma 10%-kal emelkedett, 948 fő/11.745.000 ezer forint helyett 1047 fő/13.202.000 forint került 

szankcióként bírság kiszabására. Illetékességi területünkön a 2020. évben 26 esetben 

intézkedtünk un. családon belüli erőszakként kezelt bejelentések kapcsán, mely intézkedési szám 

a 2021. évben 19 db. A beérkező 19 bejelentés kapcsán az elmúlt évben 6 esetben rendeltünk el 

ideiglenes megelőző távoltartást. 

 

A Készenléti Rendőrség (KR) - alárendeltségben - rendszeresen segítette munkánkat, és teljesített 

közterületi szolgálatot illetékességi területünkön. A KR 2021.évben összesen 26 alkalommal, 88 

fővel 924 közterületi óra felhasználásával, (míg 2020-ban 39 alkalommal, 139 fővel 1668 óra 

felhasználásával) vett részt a közterületi szolgálat ellátásában. A működési körzet településein, 

átlagosan 8 órás szolgálattal 1 bevetési egységgel, járművekkel láttak el szolgálatot. 

Tevékenységük mindvégig a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelését, valamint a bűn- 

és baleset-megelőzést szolgálta. 

Valamennyi településen megjelentek, tevékenységük során 334 személyt igazoltattak továbbá 7 

személlyel szemben 81.000,- Ft helyszíni bírságot szabtak ki és 4 személlyel szemben 

kezdeményeztek szabálysértési eljárást. A rendőri jelenlét biztosítása során kiemelt figyelemmel 

voltak jelen Bonyhád város és illetékességi területéhez tartozó településeken, mely nagyban 

hozzájárult a lakosság szubjektív biztonságérzetének növeléséhez. 

 

3. A rendezvénybiztosítások  

 

A Bonyhádi Rendőrkapitányság illetékességi területén 2021. évben nem a gyülekezési törvény 

hatálya alá tartozó 21 db rendezvényt 79 fő igénybevételével 97 óra felhasználásával 

biztosítottuk. A rendezvényszervezőkkel minden alkalommal egyeztetés történt a bejelentések 

tárgyát képező eseményekkel kapcsolatosan. A bejelentett rendezvényeken rendkívüli esemény 

nem történt, rendőri intézkedésre 2 estben került sor. Rendezvények biztosításához csapaterős 

tevékenység alkalmazására nem volt szükség. 
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A gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvényt 56 esetben jelentettek be hatóságunknak, 

melyek 116 fő igénybevételével és 178 óra felhasználásával kerültek biztosításra. A bejelentővel 

valamennyi esetben egyeztetés történt. A rendezvények aláírásgyűjtésre, szórólap terjesztésre, 

lakossági kapcsolattartásra irányultak, azokon jogsértés nem történt, rendőri intézkedésre nem 

került sor. 

A bejelentett rendezvényekkel kapcsoltban előíró, tiltó vagy korlátozó rendelkezések előírására 

nem volt szükség. A rendezvények biztosításához csapaterős tevékenység alkalmazására nem volt 

szükség. 

 

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 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a veszélyhelyzet és a járványügyi 

készültségi időszakban bevezetett rendszabályok betartása során felemerülő feladatokat, kiadott 

utasításokat, a kialakult szakmai protokoll alapján, jó színvonalon teljesítette. 

A Bonyhádi Rendőrkapitányság illetékességi területén 2021. évben 5203 fő került hatósági 

karantén hatálya alá. A hatósági házi karantén szabályok megsértése végett 19 fővel szemben 

kezdeményeztünk közigazgatási eljárást, melyből - 12 fő részére 360.000,-Ft összegű 

karanténbírság került kiszabásra. 

 

5. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése 

 

A Bonyhád Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály Körzeti Megbízotti Alosztály egy fő 

alosztályvezetői, három fő csoportparancsnoki és 14 fő körzeti megbízotti státusszal rendelkezik 

kialakítása óta. Mindhárom körzeti megbízotti csoport teljes rendőri létszámmal működik, körzeti 

megbízotti szaktanfolyam iskolai végzettséggel minden hivatásos állományú társunk rendelkezik. 

Életkorukat és hivatásos szolgálati viszonyban eltöltött éveiket is tekintve a tapasztaltabb, 

rutinnal, illetékességi területükön elfogadott és megbecsüléssel rendelkező munkatársakról 

beszélhetünk. Technikai eszközeik rendelkezésre állnak, minden körzeti megbízott a látható 

rendőrség jegyében megkülönböztető jelzésekkel ellátott szolgálati gépkocsit használ. A 

székhelyeken és a települési szinten kihelyezett körzeti megbízotti irodák címei változatlanok, az 

irodák külső és belső felújítottsága rendben van. 

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 a helyi Önkormányzatokkal, lakosokkal - körzeti 

megbízotti feladatait, számos esetben közterületi járőrszolgálatot látott el Bonyhád 

Rendőrkapitányság illetékességi területén. Kivétel nélkül részt vett a közlekedés biztonságát 

fokozó közlekedésrendészeti akciók-ellenőrzések végrehajtásában. Aktívan szolgálta a közterület 

megerősítését célzó intézkedéseket, amin felül részt vett a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-

főkapitányság és a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén a 

határőrizeti tevékenység megerősítésével kapcsolatos feladatokból is. Mindezen felül, biztosítva a 

feladat végrehajtás megvalósulását, folyamatosan részt vesznek a körzeti megbízottak a 

jogellenesen Magyarország területén tartózkodó személyek, valamint az embercsempészethez 

kapcsolódó tevékenységek felderítését célzó feladatterv - az M9 Duna hídon telepített EÁP pont 

– megvalósításában. A körzeti megbízottak munkájuk során hatékonyan alkalmazták a titkos 
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információ gyűjtés erőit és eszközeit, a Bonyhádi Rendőrkapitányság által kezdeményezett 

információ vásárlások nagy számban nekik köszönhetők. 

Végrehajtották a gyermek és ifjúságvédelemi feladataikat, a 2021/2022 tanév kezdetén fokozott 

rendőri jelenléttel és ellenőrzéssel biztosították a kijelölt gyalogos-átkelőhelyek környékét. 

Emellett a Tolna MRFK és Polgárőr Egyesületek között megkötött Együttműködési 

Megállapodásban foglaltaknak is eleget tettek.  

 

6. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ működése 

 

A Bonyhádi Rendőrkapitányságra a 2021. évben 960 rendőri intézkedést igénylő adatlap érkezett, 

míg a 2020. évben 1103. (2019-ben 1075), mely a Tolna megyét érintő adatlapok (13410 TIR-be 

érkező adatlap) 7,3 %-a. A reagálási idő továbbra is az elvárt 25 perc alatt maradt, 2021. évben 

17.05 perc, 2020. évben 17.40 perc 2019-ben 17.18 perc.   

 

7. Az igazgatásrendészeti tevékenység (szabálysértési eljárások, engedélyügyi tevékenység, 

kábítószer-rendészet). 

A Bonyhádi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály Igazgatásrendészeti Alosztály létszáma 6 fő, 

ebből 4 fő hivatásos tiszt, 1 fő hivatásos tiszthelyettes (alosztályvezető, szabálysértési főelőadó, 

szabálysértési előadó, engedélyügyi kiemelt főelőadó, referens) 1 fő rendvédelmi igazgatási 

alkalmazott.  

A 2021-es évben az alosztályon 466 db szabálysértési eljárás indult (2020-as évben 396 db), mely 

az előző évhez képest 17,7 %-os növekedést mutat. A megindított szabálysértési eljárásokban 

összesen 667 db szabálysértést követtek el, az elkövetők száma 629 fő. Az elkövetett 

szabálysértések 69 %-a volt közlekedési szabálysértés (kiemelt közlekedési szabálysértés: 91 db, 

nem kiemelt: 369 db) és 31 %-a egyéb szabályszegés. A 2020-as évben a 623 db elkövetett 

szabálysértés 85 %-a volt közlekedési szabálysértés (kiemelt közlekedési szabálysértés: 135 db, 

nem kiemelt: 395 db) és mindössze 15 %-a egyéb szabályszegés. 

A 2021-es évben a kiemelt közlekedési szabálysértéseket elkövető személyek számában 

csökkenés, az egyéb szabályszegéseket elkövető személyek számában növekedés mutatható ki. 

Az egyéb szabálysértések számának emelkedése a veszélyhelyzet idején elkövetett 

szabálysértések számában mutatható ki. Míg a 2020-as évben 28 fővel szemben indult ilyen 

jellegű eljárás, addig a 2021-es évben 116 fővel szemben.  

 

A 2021-es évben 1,3 %-al növekedett azon balesetes ügyek száma, amelyekben szabálysértési 

eljárás kezdeményezésére került sor. (Összesen 79 db volt, melyből 33 db volt személyi 

sérüléssel, és 46 db anyagi kárral járó baleset.)  

 

A rendőrség által kiszabott, de meg nem fizetett helyszíni bírságok végrehajtásának számában 6 

%-os csökkenés tapasztalható (2020-ban 236, 2021-ben 222 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.  
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Az engedélyügyi területen jelentős változás nem történt. Illetékességi területünkön 1418 db 

engedéllyel tartott fegyver van, 372 főnél. A 2021-es 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. 

 

8. A bűn- és baleset-megelőzés  
 

8.1 A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai, szakirányítás 
 

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 gyermekvédelemi 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, végül 2021-ben 

mindössze 19 esetben került sor rendőri intézkedésre. A Bonyhádi Gondozási Központ részére 

minden esetben jelzéssel éltünk. 

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. 
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Sok esetben a rendőr helyszínre érkezését megelőzően megszűnt a hozzátartozók közötti erőszak 

alapjául szolgáló cselekmény, kibékültek. 

2021. évben 6 alkalommal került sor ideiglenes megelőző távoltartás elrendelésére. 

 

8.1.2. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése, ezen belül a Rendőrség iskolai 

prevenciós programjai (DADA, ELLEN-SZER, iskolai bűnmegelőzési tanácsadók, OVI-

ZSARU 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 a Sars -cov19 járvány miatt a D.A.D.A. program oktatása 

szünetel. 

2019. októberében indult az OVI-Zsaru program, mely vonatkozásában az együttműködési 

megállapodással érintett felsőnánai valamint závodi óvodáktól 2021. évben foglalkozások 

megtartására felkérés nem érkezett. 

A 22/2011. ORFK Utasítás 24. pontja alapján a 2021. május hónapban tervezett kulturális, sport 

és bűnmegelőzési program megtartására nem került sor a COVID-19 járvány kapcsán bevezetett 

intézkedések miatt. 

 

A fentieken kívül a különösen nagy figyelmet fordítottunk a fiatalkorúak bűnözővé válásának 

elkerülésére. Programok több alkalommal kerültek végrehajtásra. A Zombai Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskolában különböző témákban került sor előadásokra. Ennek során az 

iskolában tanuló 5. évfolyam, a 7. évfolyam, valamint a 8. évfolyam számára, 45 perces 

előadások megtartásra került sor a „drog- és alkoholprevenció”, valamint a „testi bántalmazás” 

témákban, amely során az előadásokat összesen 73 fő általános iskolás tanuló hallgatta. 

A Nagymányok II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói részére 

112-es segélyhívóval kapcsolatosan 2 tanóra  megtartására került sor, melyen 25 diák vett részt. 

 

 

8.1.3. Az áldozatvédelem területén végzett rendőri tevékenység bemutatása. 

 

2021. év során valamennyi feljelentő részére tájékoztatást adtunk az áldozatsegítési 

lehetőségekről, amely során a Bonyhádi Rendőrkapitányságon 196 ügyfél jelent meg. Ennek 

során 31 db áldozatvédelmi igazolás került kiadásra.  

A kollégák minden feljelentéshez csatolják a sértett személy egyéni értékelő lapját, amelynek 

tükrében elválik, hogy az különleges bánásmódot kíván-e.  

A vizsgált időszakban, a 196 személyből 54 fő minősült különleges bánásmódot igénylőnek. Az 

54 személyből 6 fiatalkorú személy, 1 fő gyermekkorú (10 éves fiú). A fiatalkorúak nemek 

szerinti megoszlása szempontjából 4 fő fiú, 2 fő lány. Az 1 gyermekkorú tanú minőségben jelent 

meg. A kihallgatottak, nemek tekintetében 27 férfi és 20 nő arányban oszlottak el. 

A feljelentések felvétele során a feljelentési jegyzőkönyv mellé áldozatvédelmi igazolást 

készítünk. Áldozatvédelmi igazolás abban az esetben kerül kiállításra, amennyiben a sértett 

sérelmére elkövetett jogellenes cselekmény vagyon elleni, vagy a mindennapi megélhetését 

veszélyeztetni, illetve ha személy elleni, erőszakos bűncselekmények áldozatává váltak. Az 
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áldozatvédelmi igazolást a sértett is külön kérheti, továbbá a feljelentés felvétele során a 

hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy elérhetőségét, adatait a nyomozóhatóság közvetlen 

kapcsolatfelvétel céljából megadja az Áldozatsegítő Szolgálat részére. Fentieken kívül a 

helyszínen intézkedő kolléga minden esetben, szóban áldozatvédelmi tájékoztatást ad a sértett 

részére. 

2021. évben 2 fő sértett járult hozzá, hogy adatai megküldjük az Áldozatsegítő Szolgálat részére. 

Valamennyi kolléga tájékoztatja a sértetteket az ismételt áldozattá válás elkerülésének, valamint a 

károk enyhítésének lehetőségeiről is.  

A bűnügyi valamint közrendvédelmi területen dolgozók munkájuk során az áldozattá válás 

megelőzése érdekében intézkedéseik során folyamatos tájékoztatják az állampolgárokat azokról a 

lehetőségekről melyeket biztonságuk érdekében megtehetnek. A szóróanyagok a szolgálatot 

ellátó gépjárművekben folyamatosan elhelyezésre kerülnek. A bűnügyi-közrendvédelmi terület 

parancsnokai és a bűnmegelőzési előadó napi kapcsolatban van, folyamatos az információ csere a 

szolgálati ágak között. 

Tapasztalataink szerint egyre kevesebb állampolgár keresi fel az áldozatsegítőket. Ennek oka 

lehet, hogy a hivatalos iratok pótlása az áldozatsegítési igazolás kiállítása nélkül is ingyenessé 

vált.  Sokan érdektelenségből nem kérnek áldozatsegítést, de olyan eset is előfordult, hogy az 

áldozattá vált állampolgár szégyenteljesnek érezte, hogy bármiféle segélyért forduljon a hivatalos 

szervekhez. 

 

8.1.4. Az emberkereskedelem elleni küzdelem bemutatása. 

 

A 354/2012 (XII.13.) Kormány rendeletben meghatározottak szerint 2019. április hónap óta az 

emberkereskedelem áldozatainak azonosítása és támogatása érdekében a sértettek 

vonatkozásában adatfeltöltési kötelezettség áll fenn. 2021. 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.  

 

A Bonyhádi Rendőrkapitányság évről évre kiemelt figyelmet fordít a bűnmegelőzésre és az 

áldozatvédelemre. A leggyakoribb bűncselekmények megelőzése érdekében 2021. évben több 

figyelemfelhívó tájékoztatást készítettünk és juttattunk el a lakosság részére, csalással, lopással, 

betöréses lopással, trükkös lopással, a nyár veszélyeivel, a korai sötétedéssel, a halottak napjával, 

a nők elleni erőszakkal, valamint a karácsonyi ünnepeket megelőző időszakkal kapcsolatos 

bűnmegelőzési ajánlásokkal. Az idősebb korosztály sérelmére elkövetett bűncselekmények 

megelőzése érdekében felhívásokat készítettünk, felhívva a figyelmüket az őket érintő 

kockázatokra, az elkövetők módszereire, az áldozattá válás elkerülésének lehetőségeire. 

Szerveztünk egy „Vagyonvédelmi Ki-Mit-Tud” elnevezésű játékot, amely átfogja a 

bűnmegelőzési témákat és a helyes válaszadók között ajándékok kerültek kisorsolásra 2022. 

januárban. Ebben a játékban 112 fő vett részt, amelyből 36 hibátlan helyes megfejtés született. 

2021. évben is folytatódott a „Házhoz megyünk” elnevezésű vagyonvédelmi program, mely 

kifejezetten a betöréses lopások megelőzése érdekében a vagyonvédelem fontosságára, a 

vagyonvédelmi eszközök használatára hívja fel a lakosság figyelmét. 

2021. évben összesen 20 alkalommal települtünk ki, illetve hoztunk létre információs pontot, 

melyek helyszíneként a bonyhádi Tesco Áruház, Penny Áruház, Aldi Áruház szolgált, de 

kitelepültünk az illetékességi területünkön lévő Piacokra is. A program keretein belül 



13 

 

megkerestük a bonyhádi Tesco Áruház, Penny Áruház, Aldi Áruház vezetőit, akik támogatva 

munkánkat, rendszeresen helyet biztosítanak az információs pont felállítására. 

 

A program során megvalósított prevenciós tevékenységeink: 

- 2021. 06. 21-től 2021.06.25. napig több napon előadás került megtartásra a kábítószer-ellenes 

világnap alkalmából a Bonyhádi Önkormányzattal együttműködve előadás sorozatot tartottunk a 

Bonyhád, Solymár Imre Város Könyvtárában. A program 154 személyt ért el. 

- 2021. nyarán 3 alkalommal, a turisztikai szezonban a Bonyhád Fürdő területén a strandlopások 

megelőzése céljából bűnmegelőzési tevékenységeket folytattunk. 

- 2021. december hónapban a fent említett Áruházak előterében több alkalommal a "Police 

Caffee" kávéval vártuk  az érdeklődőket. 

-2021. december hónapban az év végi ünnepekkel kapcsolatban, illetve egyéb bűnmegelőzési 

tanácsadás, szórólaposztás céljából összesen 12 alkalommal települtünk ki. 

 

A 20 kitelepülés alkalmával mintegy 1500-2000 főhöz jutottunk el.   

 

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 kábítószer-

bűnözés 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. 

 

8.1.7. Kiberbiztonság bemutatása. 

 

Kitelepüléseink során folyamatosan szóbeli tájékoztatást nyújtottunk a civil lakosság részére az 

internet veszélyeivel kapcsolatban, valamint felhívtuk figyelmüket a biztonságos 

internethasználatra, továbbá kiemeltük részükre, hogy személyes adatiakat, bankkártya, 

bankszámla adataikat illetéktelen személyeknek ne adják meg. Fentiekkel kapcsolatban 

természetesen szórólapot is bocsátottunk részükre. 2021. december hónapban 9 központi, 

emberek által sokat látogatott helyre került kihelyezésre rendőrségi felhívás plakát. A felhívás 

alapján a bankok nevében telefonáló csalók próbálják megszerezni az ügyfelek személyes- és 

pénzügyi adatait. 

 

8.2. Az iskolaőri tevékenység bemutatása. 

 

A Bonyhádi Rendőrkapitányság illettékességi területén 2021. év decemberétől Lengyel 

településen található Apponyi Sándor Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és 

Kollégiumban teljesít szolgálatot egy iskolaőr. Az iskolaőri tevékenység megítélésében rövid 

időn belül látható, hogy az iskolaőr jelenléte pozitív hatással van a tanintézmény működésére, 

valamint az ott tanuló diákok számára sok esetben az iskolaőr jelenléte is elég ahhoz, hogy ne 

valósítsanak meg jogellenes cselekményt. Amennyiben a későbbiekben az iskolában a tanuló(k) 

jogellenes cselekmény elkövetését megkísérelnék, vagy megvalósítanák úgy az ott lévő iskolaőr 

azonnalosan meg tudja tenni az elsődleges és szükséges intézkedéseket. Ezzel megakadályozva, 

hogy a jogellenes cselekmény kísérleti szakaszból befejezett bűncselekménnyé váljon, illetve a 
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megkezdett, folyamatban lévő bűncselekményt rövid időn belül megszakítsa, kárenyhítésben 

segítséget nyújtson. 

Az iskolaőrség sikeres működésének köszönhetően nem rendeltünk el olyan bűnügyet, melyet az 

illetékességi területünkön működő oktatási intézményben, vagy oktatási intézmény működésével 

összefüggésben követtek el. 

 

8.3. Bűnmegelőzési témájú sikeres pályázatok, együttműködések bemutatása. 

 

A Bonyhádi Rendőrkapitányság rendkívül nagy hangsúlyt fektet a vagyonvédelemre, az 

áldozattáválás megelőzésére ezért több, különböző és egyre kreatívabb módon próbálja a 

lakosság figyelmét felhívni a vagyonvédelemre, amellyel egyben tanácsokat, és útmutatást is 

adtak a lakosság részére. 

Ennek keretében kapitányságunk megkülönböztetett figyelmet fordított az adventi időszakra és a 

karácsony napjaira, amelynek keretén belül 2021. év decemberében meghirdetett egy 

Biztonságos Ünnepeket – Vagyonvédelmi „Ki-Mit-Tud?” játékot, amelyen 10 kérdésre kellett 

helyesen válaszolni. A rendelkezésre álló időn belül 112 személy vett részt játékunkban és 

töltötte ki a „Vagyonvédelmi Ki-Mit-Tud”-ot. A kitöltött tesztek ellenőrzésre kerültek, majd 

megállapítást nyert, hogy 36 fő töltötte ki helyesen és nekik nyílt esélyük arra, hogy a 

nyereményjátékban részt vegyenek. A nyereményjáték során a 36 főből 3 szerencsés személy 

került kisorsolásra 3 fős bizottság által, így a kisorsolt személyek nyerték meg a Bonyhádi 

Rendőrkapitányság által felajánlott nyereményeket. 

 

8.4. Bűnmegelőzési tartalmak közösségi médiában történő megjelenése. 

 

A bűnmegelőzési tartalmak megjelenése a közösségi médiában rendszeres, állandó jellegűek, 

melyek sok emberhez eljutnak. A közösségi oldalalakon létrehozott rendőrségi jellegű 

profilokban a bűnmegelőzési tartalmakra kiemelt hangsúlyt fektetünk. Az áldozattá válás 

megelőzése érdekében több alkalommal, több bejegyzés került megosztásra a Tolna Megyei 

Rendőr-főkapitányság profil oldalon, amelyek nyilvánosak az emberek számára. A megjelenő 

tartalmak figyelemfelhívó jellegűek, azonban konkrét, bekövetkezett jogsértések is 

megjelenítésre kerültek, így nyomatékosítva az emberekben, hogy bárki áldozattá válhat.  

 

8.5. A baleset-megelőzési tevékenység, a megyei (fővárosi) baleset-megelőzési bizottság 

tevékenységének és programjainak bemutatása. 

 

2021-ben a Tolna Megyei Baleset-megelőzési Bizottság (TMBB) 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 ág, 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 Tolna Megyei Balesetvédelmi Bizottságtól 2021-ben kapott szóróanyagokat az 

iskolarendőrökön keresztül eljuttattuk valamennyi célintézménybe. Forgalomellenőrzés keretében 
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a közlekedőknek, beleértve a gyalogosokat is, osztottunk láthatósági mellényeket, 

kerékpárküllőre szerelhető prizmákat, lámpaszetteket és egyéb világító terméket. 

 

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. 

 

2021. szeptemberében a Bonyhádi Rendőrkapitányságon került megrendezésre a Bonyhádi 

Közlekedésbiztonsági Egyeztető Fórum. A fórumon a megyei és a helyi baleseti statisztikai 

adatok kerültek bemutatásra; illetve Bonyhád város közlekedésével kapcsolatos problémák és 

felvetések kerültek kifejtésre, és megtárgyalásra. 

 

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.  

 

8.6. „Az iskola rendőre” program, valamint annak keretében végrehajtott „SuliMoped” 

program értékelése az aktuális, valamint az előző tanévre vonatkozóan. 

 

2021-ben a COVID-19 pandémia helyzet miatt, érdemi iskolarendőre tevékenységet folytatni 

nem tudtunk, mivel az oktatás az iskolákban, az év elején az online térben zajlott. 2021. nyarán a 

gyermektáborokból, és iskolai napközikből érkező felkéréseknek minden alkalommal eleget 

tettünk, azon a kerékpáros közlekedési elméleti és gyakorlati oktatást; valamint a 112-es 

segélyhívó hívószám helyes használatával kapcsolatos interaktív előadásokat tartottunk. 

 

A tanév kezdetén fokozott rendőri jelenléttel és ellenőrzéssel biztosítottuk a gyermekbalesetek 

megelőzését a frekventált iskolák környékén, illetve 2021-es 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 Sulimoped programot a Tolna Megyei Baleset-megelőzési bizottsága koordinálja. 

Tájékoztatásuk szerint a 2021-es évben a Bonyhádi Rendőrkapitányság illetékességi területén 

levő iskolák közül a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium 8 tanulója 
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kapott lehetőséget segédmotor-kerékpár vezetői engedély díjmentes megszerzésére. A 8 főből 

mindannyian sikeres vizsgát tettek és segédmotor-kerékpár vezetői engedélyt szereztek. 

 

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 mindenkori járványügyi helyzetre tekintettel 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 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 2021-es évben az értekezletet megtartottuk a kapitányság épületében, mely során 

nagyobb probléma nem merült fel, a felvetett kisebb észrevételek orvoslásra kerültek.    

 

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 a megállapodásban 

vállalt feladatainkat teljesítettük. Az önkormányzati beszámolók tárgyalása során rendszeresen 

felhívjuk a figyelmet a térfigyelő kamera rendszer kiépítésére, majd annak folyamatos 

működtetésére. 

 

A 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. 

 

 

 

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, a szabálysértések és az általános ügyeink kapcsán. Az 

együttműködés valamennyi területen példaértékűnek mondható.   
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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 2021. évben.  

Az együttműködések a civil szervezet által szervezett rendezvények lebonyolításában, 

biztosításában jelentkeztek. A rendezvények a civil szervezetek megelégedettségével kerültek 

végrehajtásra. A civil szervezetek közül nyugdíjas klubok, szabadidős-, hagyományőrző-, sport 

tevékenységet végző szervezetekkel állunk kapcsolatban. Felkérésre előadásokkal, bemutatókkal, 

kerékpárok nyilvántartásba vételével veszünk részt a rendezvényeken.  

 

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 

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 működik a 

lovastagozat, akik a gépkocsival nehezen vagy egyáltalán nem megközelíthető településrészeket, 

mezőgazdasági területeket hivatottak ellenőrizni. Tevékenységükkel hozzájárulnak a környezet és 

természetvédelmi tevékenység támogatásához, a vagyon elleni bűncselekmények megelőzéséhez 

és nem utolsó sorban növelik az állampolgárok biztonságérzetét.  

A 2021. évben a körzeti megbízotti alosztály munkatársai 89 esetben láttak el, illetve teljesítettek 

közös szolgálatot a polgárőrökkel, mely az egyesületek illetékességi területén végrehajtott 

járőrtevékenységben, fokozott ellenőrzési időszakban végrehajtott közös szolgálatokban 

realizálódtak. A feladatok végrehajtásában 141 fő polgárőr vett részt, a közösen ellátott szolgálati 

órák száma az előző évhez képest csökkent, ez évben 560 óra teljesült.  

 

9.5. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel történő együttműködés.  

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 2 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 
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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 2021. év során 6 fő rendőr 5 esetben összesen 6 órában hajtott végre közös 

ellenőrzési tevékenységet a közterület felügyelővel.    

 

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 feladok a következő időszakra. 

 

2021. évben a Bonyhádi Rendőrkapitányság a kitűzött célokat magas színvonalon teljesítette, 

eredményes munkát végzett. Olyan bűncselekmény, ami a lakosság szubjektív biztonságérzetét 

negatív irányba jelentősen befolyásolta volna nem történt. 

2022. évre kiemelt célként határoztuk meg – az országosan a rendőrségre háruló feladatok 

végrehajtása mellett – 2021. évben elért kiemelkedően jó eredmények megtartását, a választások 

rendjének fenntartását, a közterületi jelenlét emelését és a vagyonvisszaszerzési tevékenység 

fokozását. 

 

 

 

Bonyhád, időbélyegző szerint 

 

 

 

         Dr. Biró Attila r. alezredes 

                rendőrségi tanácsos 

                  kapitányságvezető 

 

 

 

 

 

 

 
Mellékelt: bűnügyi szakterület melléklet 

  rendészeti szakterület melléklet 
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