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Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság. 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
 
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 Család,- Gyermek- és Ifjúságvédelmi, az Áldozatvédelmi, a 
Települések Biztonságáért, valamint a Bűnismétlés Elleni és Reszocializációs 
Munkacsoport – megalakulásáról született döntés.  
 
A Bizottság a 2006. január végén megvitatta és elfogadta a Bűnmegelőzési 
Stratégiát ( továbbiakban: Stratégia). 
 
Az elmúlt években a Bizottság munkacsoportjai útján a kitűzött célok, prioritások 
alapján végzi az érdemi munkát.  
 
A Bizottság a 2008. évben három alkalommal – 2008. április 2., május 21., december 
1. napján – ülésezett és összesen 3 határozatot hozott: az április 2-i ülésen 2, a 
december 1-i ülésen pedig 1 határozat született. 
 
A Bizottság 2009. január 26-i ülésén a 2008. évi tevékenységről szóló tájékoztatót 
megtárgyalta. 
 
A tájékoztatóval érintett időszakban kifejtett tevékenységével kapcsolatban a 
bizottság munkacsoportjai az alábbiakról számoltak be. 
 
1. Család,- Gyermek- és Ifjúságvédelmi Munkacsoport 
 
A Család, - 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 területén a  Dél-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal 
Szociális és Gyámhivatala 2008. évben is megkapta a Tolna Megyei Rendőr-
főkapitánysággal kötött együttműködési megállapodás értelmében a nyomozást 
megtagadó, elrendelő, illetve megszüntető határozatokat kiskorú elkövetők 
eseteiben.  
 
A Szociális és Gyámhivatalhoz 2008. évben 60 jelzés érkezett – ami a 2007. évhez 
képest jelentős növekedést mutat – a megye területén lévő rendőrkapitányságoktól 
gyermek- illetve fiatalkorú személy által elkövetett bűncselekmény miatt indult 
eljárásról. A gyermek- és fiatalkorú elkövetők jellemzően vagyon elleni 
bűncselekményeket követtek el, azonban az elkövetés módja erőszakosabbá vált. 
Minden esetben megtörtént a gyermekjóléti szolgálat megkeresése, amely felvette a 
gyermekekkel és családjukkal a kapcsolatot. Amennyiben szükségesnek találta a 
szolgálat, kezdeményezte hatósági eljárás (védelembe vétel) lefolytatását, melyről a 
Szociális és Gyámhivatal kérte a jegyzők visszajelzését. 
 
A Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet rendszeresen értesítette a Szociális és 
Gyámhivatalt a fiatalkorú személyek befogadásáról és szabadításáról. A Hivatal 
tapasztalatai alapján a települések jellemzően a kistérségi társulás keretein belül 
látják el bűnmegelőzési tevékenységüket, amely elsősorban az általános iskolákban 
végzett felvilágosító- és drog prevenciós előadásokból, az évente több alkalommal 
megrendezésre kerülő játszóház és a nyári napközis foglalkoztatóból áll. 
A munkacsoport szerint a társadalmi bűnmegelőzés szereplői között jó és rendszeres  
az együttműködés, de szükséges lenne a települési önkormányzatok és az iskolák 
ösztönzése a prevenció területén való aktívabb részvételre.   
 
2. Bűnüldözés Elleni és Reszocializációs Munkacsoport 
 
A Bizottság Bűnüldözés Elleni és Reszocializációs  Munkacsoportja saját 
szakterületén igyekszik a Stratégiában megjelölt célokat konkretizálni és a 
feladatokat végrehajtani. Álláspontjuk szerint tovább kell javítani a bűncselekmények 
sértettjeinek, áldozatainak tájékoztatását az áldozatsegítés lehetőségeiről. Ezen a 
területen jelentős szerep hárul a helyi rendőri szervekre. Tovább kell javítani a 
tájékoztató tevékenységet a bűnügyi mediáció lehetőségéről, valamint szükség lenne 
bizonyos szemléletváltozásra elsősorban az ügyészségeknél, de bizonyos mértékig a 
bíróságoknál is. A közlekedési bűncselekmények megelőzésénél még nagyobb 
hangsúlyt szükséges fektetni az iskolai oktatásra, közlekedési morálra való 
nevelésre. 
 
A munkacsoport szerint célként lehetne megjelölni az iskolai konfliktusos helyzetek 
mediációs megoldásának keresését, az ehhez szükséges személyi háttér fokozatos 
kialakítását, pl. iskolai mediátori hálózat. 
 
A Stratégia kritikájaként szükségesnek tartja megjegyezni a munkacsoport, hogy a 
korrupció elleni harcról, az uzsoráról, a galeri bűnözésről, a szervezett bűnözésről 
nem tesz említést, holott a társadalomnak ezek igen súlyos problémái. 
 



 
3. Települések biztonságáért Munkacsoport 
 
A Bizottságban a települések biztonságáért végzett tevékenységben a Tolna Megyei 
Polgárőr Szervezetek Szövetsége 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 rendőrséggel és az 
önkormányzatokkal.  
 
4. Áldozatvédelmi Munkacsoport 
 
Az áldozatsegítés területén a Stratégiában megjelölt célok a gyakorlatban 
megvalósultak és jól funkcionálnak: a megállapodásokat megkötötték, a propaganda 
anyagok a rendőrségnél, önkormányzatoknál, különböző szociális intézményeknél 
korlátlan számban rendelkezésre állnak. 
 
 
A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság javaslatai 
 
 
A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság képviselője szerint a jelenlegi társadalmi, 
gazdasági helyzet nem kedvez a bűnmegelőzési tevékenységnek sem, ennek 
ellenére fontos időnként jelezni a megye lakosságának, hogy számíthat a 
hatóságokra, az intézményekre. Célszerű lenne új alapokra helyezni a Bizottság 
tevékenységet: az elméleti stratégia csak egy pragmatikus szemlélettel válhat 
eredményessé.  
 
A Bizottság 2008. évi tevékenységéhez kapcsolódóan a következő javaslatokat 
fogalmazta meg: 
 
- a Bizottságban az eddigi szervezetek képviselői – önkéntes alapon – vegyenek 
részt, nem szükséges szigorú formai alapon működtetni a Bizottságot; 
- a megbeszélések célja keretprogramok kidolgozása legyen; 
- a pályázati lehetőségek jobb kihasználása;  
- a tapasztalatok megosztása, a személyes kapcsolatok erősítése. 
  
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
A fentiek szerinti tájékoztatóval kívántam bemutatni a Tolna Megyei Bűnmegelőzési 
Koordinációs Bizottság 2008. évi tevékenységét. Tájékoztatóm alapján kérem a 
következő határozati javaslat elfogadását! 
 
 

 



Határozati javaslat: 

 
A Tolna Megyei Közgyűlés …/2009. (II.13.) 
közgyűlési határozata a Tolna Megyei 
Bűnmegelőzési Koordinációs Bizottság 2008. 
évi tevékenységéről: 

 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna 
Megyei Bűnmegelőzési Koordinációs Bizottság 
2008. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi.  

 
Felelős: a Bűnmegelőzési Koordinációs Bizottság  

  tájékoztatásáért dr. Puskás Imre, a 
  Közgyűlés elnöke 

Határidő: a Bizottság következő ülése 
 
 
 
 
Szekszárd, 2009. január 22. 
 
 
 
             dr. Puskás Imre 
            a Közgyűlés elnöke 
 


