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2005. június 29-én a Tolna Megyei Közgyűlés 51/2005. (VI. 29.) közgyűlési 
határozatával döntött a Tolna Megyei Bűnmegelőzési Koordinációs Bizottságban 
való részvételről.  
 
A közgyűlési határozat alapján 2005. június 30-án a Bűnmegelőzési Koordinációs 
Bizottság (továbbiakban: Bizottság) megtartotta alakuló ülését, ahol többek között a 
négy munkacsoport – a Gyermek- és Ifjúságvédelmi, az Áldozat- és Családvédelmi, 
a Települések Biztonságáért, valamint a Bűnmegelőzési és Reszocializációs 
Munkacsoport – megalakulásáról született döntés.  
 
A Bizottság 2006. január végén megvitatta és elfogadta a Bűnmegelőzési Stratégiát 
(továbbiakban: Stratégia). 
 
Az elkövetkező időszakban a Bizottság munkacsoportjai útján a kitűzött célok, 
prioritások alapján megkezdhette az érdemi munkát.  
 
A tájékoztatóval érintett időszakban kifejtett tevékenységével kapcsolatban a 
Bizottság az alábbiakról számolt be. 
 
1. A gyermek- és ifjúságvédelem területén a Stratégiában specifikus prevenciós 
célként  egyfelől a gyermek és fiatalkorúak biztonságra nevelése, a veszélyhelyzetek 
felismerésének segítése, valamint ennek elhárításához a legmegfelelőbb döntés és 
cselekvési készség kialakítása került megfogalmazásra, másfelől a prevencióban 
résztvevő hatóságok tevékenységének megismertetése, elfogadtatása a fiatalokkal 
és ezen keresztül a normakövető magatartás elérése. A prevenció legfontosabb 
területe: a propaganda, az oktatás és a képzés.  
 
A Bizottság ezen alapelvekből kiindulva – a területért felelős munkacsoportja által 
előzetesen elkészített munkatervében foglaltaknak megfelelően – az ÁMK 
Pedagógiai Intézet közreműködésével felmérte azon oktatási intézményeket, ahol 
még nem folytattak propaganda tevékenységet a drogfogyasztás, áldozattá-, illetve 
elkövetővé válás megelőzése érdekében, továbbá az egészséges életmód 
népszerűsítésére. 
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Az előadások és tréningek szervezésével kapcsolatban azonban nehézséget jelent a 
jövőre nézve, hogy időközben – az ezen tevékenységért felelősként megjelölt –  
Pedagógiai Intézet működése megszűnt, így az iskolákkal való együttműködést más 
formában kell megoldani. 
 
Bár a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság (továbbiakban: Rendőr-főkapitányság) 
drogkoordinátoroknak előadást nem tartott, a koordinátorok oktatása Dombóváron a 
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum közreműködésével pályázati pénzből 
megszervezésre került. 
A tervezett kortársképző tábor Domboriban pénzeszközök hiánya miatt nem 
valósulhatott meg a tárgyalt időszakban. Kortárs-oktatást az ÁNTSZ Bonyhádon 
szervezett. 
 
A bűnmegelőzési elemek a helyettes-, illetve nevelőszülők képzésébe bevonásra 
kerültek, a vizsgálati szempontsor a gyermekotthonok ellenőrzésénél szintén 
bővítésre került e témában. 
 
A Bizottság erőfeszítéseket tett az irányba is, hogy a kistérségek tegyék meg a 
megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy a fiatalok által leglátogatottabb 
szórakozóhelyek üzemeltetőivel vegyék fel a kapcsolatot az országos kiterjedésű 
Biztonságos Szórakozóhely Programhoz történő csatlakozás érdekében. 
 
A Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalának 
Tolna Megyei Kirendeltsége (továbbiakban: Gyámhivatal) a Tinédzser-Ambulancia 
tájékoztatóját valamennyi gyermekjóléti szolgálat részére megküldte. 
 
A Módszertani Gyermekjóléti Központ és a Gyámhivatal útján a Bizottság 
rendszeresen figyeli a bűnmegelőzéssel kapcsolatos pályázatokat, és folyamatosan 
tájékoztatja az érintetteket a pályázati lehetőségekről. 
Az Igazságügyi Hivatal (továbbiakban: Hivatal) és a Rendőr-főkapitányság 2006-ban 
bűnmegelőzési szakemberek képzésére közös pályázatot nyújtott be, a pályázat 
azonban nem nyert. 
 
A Bizottság tagjai közötti együttműködést jól példázza az is, hogy a családon belüli 
erőszakról kiállított adatlapokról a Rendőr-főkapitányság – kérésre – minden 
alkalommal tájékoztatja a Gyámhivatalt. A gyermekkorúak és a fiatalkorúak ellen 
indított nyomozásról a Rendőr-főkapitányság a Gyámhivatalt szintén folyamatosan 
értesíti. 
 
2. A Bizottság a bűnmegelőzés és a reszocializáció területén az ismételt 
bűnelkövetővé válás arányának csökkentése, valamint a büntetésüket kitöltött vagy 
egyéb szankciók hatálya alatt álló bűnelkövetők társadalomba való 
visszailleszkedése elősegítése érdekében a fogva tartottak részére különböző 
előadás sorozatokat szervezett, melyben együttműködési megállapodás alapján 
részt vett – többek között – a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ, az 
Igazságügyi Hivatal, a RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat, a Máltai 
Szeretetszolgálat. 
 
2006-ban ObmB pályázat útján 10 fogva tartott végzett – OKJ-s végzettséget adó – 
számítógép-kezelői tanfolyamot, amely szintén a társadalomba való 
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visszailleszkedést volt hivatott szolgálni. 2007-től azonban a Tolna Megyei Büntetés-
végrehajtási Intézetben (továbbiakban: Büntetés-végrehajtási Intézet) fogva tartottak 
nagy százaléka előzetes letartóztatott, amely státusz alapján nem kötelezhetők 
foglalkozásokon, munkában való részvételre, ennél fogva bizonyos értelemben 
beszűkült a lehetőség a fogva tartottak oktatására, felkészítésére. A létszám 
megosztottsága 2006-2007-ben a pályázatokon való részvételi lehetőségnek is 
akadálya volt. 
 
A bizottsági tagok közül a Hivatalnak a bűnmegelőzés és reszocializáció 
alapfeladata, így ezen tevékenység érdekében több olyan módszert, speciális 
programot is szervez, működtet, amely a kitűzött célok megvalósulását segíti elő. 
2006-ban a fiatalkorúak részére az ObmB által meghirdetett és elnyert pályázat útján 
6 fiatal vett részt számítógép-kezelői tanfolyamon, melyről bizonyítvánnyal is 
rendelkeznek. Közülük hárman már munkahellyel is rendelkeznek azóta. 
2006-tól a fiatalkorú- és fiatal felnőtt korú pártfogoltak részére szociális 
készségfejlesztő tréninget szervezett a Hivatal 10-10 fő részvételével. 
 
A tájékoztatóval érintett évben kiemelt szerepet kapott a gyermek- és ifjúságvédelmi 
intézményekkel, szervezetekkel való kapcsolat, együttműködés erősítése. Ennek 
keretében rendszeressé váltak a Hivatal és az intézmények közötti 
esetmegbeszélések, megerősödött a jelzőrendszer az iskolák és a pártfogó 
felügyelők, valamint a gyermekjóléti szolgálatok és a pártfogó felügyelők között, 
melynek eredményeként 2007-ben három határozat született kiskorú veszélyeztetése 
tárgyában. 
 
A Bizottság tagjai közötti hatékony információ cserét jól példázza az is, hogy a 
Hivatal havi rendszerességgel kap tájékoztatást üres álláshelyekről a Dél-dunántúli 
Regionális Munkaügyi Központtól és területi egységeitől. 
 
Együttműködési megállapodás megkötésére került sor a Hivatal és a Büntetés-
végrehajtási Intézet, valamint a Hivatal és a Rendőr-főkapitányság között is. 
A Hivatal részét képező Pártfogói Felügyelői Szolgálat a Büntetés-végrehajtási 
Intézetben havi rendszerességgel tartott fogadóóra keretében segítséget nyújt a 
fogva tartottaknak többek között hivatalos iratok beszerzésében, munkahely 
felkutatásában. 
A Hivatal a Rendőr-főkapitánysággal az áldozatsegítés és a pártfogás területén, a 
RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálattal a kábítószer használattal összefüggő 
büntetések alapján napi kapcsolatban áll. Ez utóbbi a „Drop in” program 
működtetésével a kábítószerrel érintetteknek nyújt hatékony segítséget. 
 
3. A Bizottságban a települések biztonságáért végzett tevékenységben a Tolna 
Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége (továbbiakban: Szövetség) tölt be vezető 
szerepet. A Startégiában speciális prevenciós célként került megfogalmazásra a 
települések közbiztonsági helyzetének és az ott élők életminőségének javítása olyan 
koordináció és információáramlás biztosításával, mely hatékonyan hozzájárul a helyi 
bűnmegelőzési és közbiztonsági koncepció elkészítéséhez, hatékony 
működtetéséhez, segítve az anyagi források megszerzését biztosító pályázatokban 
való részvételt. 
Mindezek alapján a Szövetség szorosan együttműködik a Rendőr-főkapitánysággal, 
az önkormányzatokkal.  
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A Szövetség képviselőjének tapasztalatai szerint bizonyos körzetekben a 
bűnelkövetés növekedése figyelhető meg, melynek oka – meglátása szerint – 
elsősorban az egyes társadalmi rétegek leszakadása a kisebb településeken. 
A prevenciós tevékenység itt elsősorban – pályázatokon nyert forrásokból – pl. 
térfigyelő rendszerek telepítésében, fokozott járőr szolgálat működtetésében 
nyilvánul meg. 
 
A Szövetség mindezeken túlmenően jelzésekkel él az esetleges intézkedésre 
hatáskörrel rendelkező szervek felé a bizonyos objektumokat látogató személyekről, 
a környéken lakók hangulatáról. Törekvése továbbá az ún. megélhetési 
bűncselekmények, elsősorban a színesfém lopások számának csökkentése, mellyel 
gyakran nagyobb tragédiák előzhetők meg. 
 
Kimagasló együttműködés jellemzi a Szövetség és a Rendőr-főkapitányság 
Közrendvédelmi és Közlekedési Osztálya közötti kapcsolatot, melynek során évente 
átlagosan kétszer egyeztető fórum megtartására kerül sor. Ennek eredményeként az 
ott elhangzott tapasztalatok cseréje alapján hatékony intézkedések születnek a 
közlekedéssel kapcsolatos kérdésekben. 
 
A VPOP-val való együttműködésben hangsúlyt fektet a Szövetség a jövedéki 
termékek fokozott ellenőrzésére, kisebb településeken illegális szeszfőzdék 
felderítésére. 
A Szövetség továbbá jelentős szerepet vállal a rendezvények biztosításában is, 
melyben a konkrét feladatokat a tagegyesületeknek az egyes önkormányzatokkal 
kötött együttműködési megállapodása rögzíti. Nem ritka a Rendőr-főkapitánysággal 
és a VPOP-val közös akció sem. 
 
Sajnálatos módon a „Szomszédok egymásért” mozgalom továbbra sem tudott teret 
nyerni, elsősorban a nem kellő propagálás miatt, így kiemelt feladatának a Szövetség 
e mozgalom hatékonnyá tételét tartja. 
 
4. Összegezve: a konkrét feladatok összehangolt elvégzése ellenére is a 
tájékoztatóval érintett időszak végén egyre jobban körvonalazódni látszanak az 
együttműködés, a tagintézmények munkacsoportban történő tevékenykedése 
megszervezésének nehézségei, melyek alapján a feladatok felosztásának 
újragondolása válhat szükségessé. 
Elgondolkodtató a Rendőr-főkapitányság képviselőjének azon álláspontja, mely 
szerint az elmúlt időszakban bekövetkezett változások nem kedveztek a hosszú távú 
stratégiáknak. A Bizottság tagjait alkotó szervezeteknél gyakori volt a fluktuáció,  
előfordultak személycserék. A Stratégia – bár pontosan rögzíti a megoldásra váró 
feladatokat – az erőfeszítések ellenére sem hozta meg – a Bizottság által is – 
elvárható eredményeket. A képviselő mindezek alapján célszerűnek tartja a 
tevékenység új alapokra történő helyezését, mely elsősorban abban nyilvánulna 
meg, hogy a Bizottság munkájában kisebb létszámban, de valóban elhivatott 
szakemberek vegyenek részt. Ezt követően ezeknek a tagoknak lenne feladata az 
irányvonalak, célok újra gondolása, a követendő gyakorlatoknak az együttműködés 
alapjaiba való beépítése. 
 
A Bizottság 2008. április 2-i ülésén a tájékoztatót megtárgyalta és 2/2008. (IV.2.) 
BKB határozatával jóváhagyta. 
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Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot 
fogadja el.  
 
 
Határozati javaslat: 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés …/2008. (IV. 25.) 
közgyűlési határozata a Tolna Megyei 
Bűnmegelőzési Koordinációs Bizottság 2006-
2007. évi tevékenységéről: 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna 
Megyei Bűnmegelőzési Koordinációs Bizottság 2006-
2007. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi.  
 
Felelős: a Bűnmegelőzési Koordinációs Bizottság  

  tájékoztatásáért dr. Puskás Imre, a 
  Közgyűlés elnöke 

Határidő: a Bizottság következő ülése 
 
 
 
 
Szekszárd, 2008. április 3. 
 
 
 
             dr. Puskás Imre 
            a Közgyűlés elnöke 
 
 


