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Tisztelt Közgyűlés! 
 
A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság 2012-ben munkáját a korábbi évekhez 
hasonló, viszonylag kiegyensúlyozott és rendőri szempontból kezelhető körülmények 
között, lényegesen nem változó bűnügyi és operatív helyzetben végezte. Tolna 
megyében a társadalmi viszonyok lényegesen nem változtak.  
 
A lakosság biztonságérzete a tárgyévben nem romlott, a szinten tartás volt a 
jellemző.  
 
A rendőri szervek feladataikat a jól kipróbált és a korábbi években már bevált 
megoldásokkal végezték, amit a körülményekhez igazodó nagy fokú rugalmasság és 
hatékony párbeszéd, együttműködés jellemezte a lakosság igényének való 
megfelelés célzatával.  
 
Az önkormányzatokkal, társ- és civilszervezetekkel, a médiával való kapcsolataink 
kifogástalanok, korrektek voltak, sem szakmai, sem politikai oldalról negatív 
megítélés nem érte szervezetünket és munkavégzésünket sem. 
 
2012-ben tevékenységünkben agresszív bűnüldözés, a humán hírszerzés és a 
társadalmi csoportokat célzó és integráló bűnmegelőzési munkavégzés, rendészeti 
területen a szolgáltató tevékenység, a folyamatos közterületi jelenlét, a körzeti 
megbízotti szolgálat további erősítése volt a meghatározó. Munkánkat alapvetően a 
közbiztonság fenntartása, javítása, a lakosság szubjektív biztonságérzetének 
megőrzése, mint legfőbb cél jellemezte. 
 
A személyzeti és hivatali munkában a gyorsaság, precizitás és a magas 
követelménytámasztás volt a cél. Mindezek nagy részben elősegítették és 
biztosították az elért eredményeket, ehhez hozzájárult a parancsnoki példamutatás, 
kiemelt jelentőséggel, a fiatal állománnyal való foglalkozás, a követelménytámasztás 
és vezetői ellenőrzés is.  
 
2012-ben a kitűzött céljainkat lényegében elértük. Személyi állományunk 
fegyelmezetten, a jogszabályoknak és az elöljárói elvárásoknak megfelelően 
eredményesen és hatékonyan végezte munkáját.  
 
2012-ben jelentős változás a szervezetünk struktúrájában nem történt. Az 
állománytábla egységesítésével, a korábbi hiányosságok korrigálásával még 
stabilabb és hatékonyabb szervezetet biztosítottunk, a kapott létszámfejlesztéssel a 
meglévő hiányosságokat pótoltuk. A főkapitányság és szervei stabil, eredményes 
munkavégzést biztosító szervezeti struktúrával rendelkeznek.  
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A megyei szervek szakirányító tevékenységüket rendkívül rugalmasan, folyamatosan 
hajtják végre, ahol külön kiemelendő a segítő szándék, a jog- és szakszerűség 
biztosítása, a gyakorlatiasság és a feladatokra való azonnali reagálás, az 
együttműködés. A szakirányítás keretében kiemelten foglalkozunk a minőségi munka 
színvonalának emelésével, a fiatal állomány jogi és szakmai ismereteinek 
bővítésével. Az ORFK szakirányító szerveivel együttműködésünk kifogástalan, a 
szükséges segítséget és támogatást megkapjuk. 
 
Az ENYÜBS statisztika adatai szerint a 2012. évben befejezett nyomozásokban 
összesen 10,1 %-kal kevesebb bűncselekményt regisztráltak, mint a 2011-es évben, 
számuk 8039-ről 7227-re csökkent.  
Kapitányságonként nézve, 2012-ben a 2011-es évhez viszonyítva a regisztrált 
bűncselekmények („B” statisztikai adatlappal lezárt) száma Bonyhádon +10,9 %-kal 
(744-ről 825-re) és Dombóváron +0,4 %-kal (1443-ról 1449-re) emelkedett, a többi 
Tolna megyei rendőri szervnél pedig csökkent: Pakson -15,2 %-kal (1220-ról 1035-
re), Szekszárdon -19,7 %-kal (3363-ról 2699-re), Tamásiban -3,9 %-kal (1269-ről 
1219-re). 
 
A regisztrált bűncselekmények tavalyhoz viszonyított csökkenésének hátterében a 
közrend elleni főcsoportban lévő közokirat-hamisítás (-73,5 %-os), a magánokirat-
hamisítás (32,2 %-os), a visszaélés kábítószerrel (47,6 %-os) és a garázdaság 
bűncselekmények (-9 %-os) visszaesése áll. Ezen kívül számottevő csökkenés 
folytatódott tavalyhoz hasonlóan a vagyon elleni főcsoportban is. 
 
A regisztrált bűncselekmények egészének többségét, az elmúlt öt évben végig a 
Szekszárdi Rk. illetékességi területén regisztrálták (átlag 3393 bcs/év), ezt követte a 
Dombóvári Rk. (átlag 1442 bcs/év), majd viszonylag hasonló bűncselekmény 
számmal a Tamási Rk. (átlag 1267 bcs/év) illetve a Paksi Rk. (átlag 1250 bcs/év) 
következett, végül a sort a Bonyhádi Rk. zárta (átlag 802 bcs/év). 
 
Megyénkben az utóbbi 5 évben általában 7 és 10 ezer között mozog a regisztrált 
bűncselekmények száma az eltérések többnyire sem lefelé, sem felfelé nem 
jelentősek, és az elmúlt évben sem tapasztalhattuk a regisztrált deliktumok jelentős 
változását. 
 

  

AA  rreeggiisszzttrráálltt  bbűűnnccsseelleekkmméénnyyeekk  aallaakkuulláássaa  aa  TTMMRRFFKK  rreennddőőrrii  sszzeerrvveeiinneekk  iilllleettéékkeessssééggii  
tteerrüülleettéénn  22000088--22001122..  

  

RReennddőőrrii  
sszzeerrvv//éévv  22000088..  22000099..  22001100..  22001111..  22001122..  DDiinnaammiikkaa  

((22000088..==110000%%))  
DDiinnaammiikkaa  

((22001111..==110000%%))  
Bonyhádi 
Rk. 845 654 946 744 825 97,6% 110,9% 
Dombóvári 
Rk. 1569 1227 1523 1443 1449 92,4% 100,4% 

Paksi Rk. 1306 1286 1403 1220 1035 79,2% 84,8% 
Szekszárdi 
Rk. 2906 3405 4592 3363 2699 92,9% 80,3% 

Tamási Rk. 1329 1044 1474 1269 1219 91,7% 96,1% 
TMRFK 
összesen 7955 7616 9938 8039 7227 90,8% 89,9% 
 
Forrás: ENYÜBS adatok 
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Az ismertté vált bűncselekmény főcsoportok közül az előző évhez viszonyítva a 
házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni főcsoportban 8,4 %-os 
emelkedés volt megfigyelhető (143-ról 155-re).  
Ezzel szemben a többi főcsoportban a tavalyi adatokhoz viszonyítva kivétel nélkül 
visszaesés volt megfigyelhető. A legjelentősebb 20,5 %-os (2108-ról 1675-re) 
visszaesés a közrend elleni főcsoportban volt tapasztalható, ezt követte 9,7 %-os 
csökkenéssel (836-ról 755-re) a személy elleni főcsoport, majd a sort folytatta a 
vagyon elleni főcsoport 7,1 %-os (4115-ről 3823-ra), az államigazgatás, az 
igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni főcsoport 6,5 %-os (155-ről 145-
re), a gazdasági főcsoport 1,2 %-os (343-ról 339-re) visszaeséssel, a  felsorolást  
végül a közlekedési főcsoport zárta 0,6 %-os (334-ről 332-re) csökkenéssel. 
 
Megyénkben már évek óta a vagyon elleni főcsoportban regisztrált bűncselekmények 
teszik ki az összes bűncselekmény több, mint 50 %-át, majd ezt követik a közrend  
(20-25 %), illetve a személy elleni bűncselekmények a 8-12 % körüli részarányukkal.  
 
A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni főcsoporton belül 
kiemelendő a kiskorú veszélyeztetése, és az erőszakos közösülés bűncselekménye. 
Ezek közül 2012-re visszaesett mind a két bűncselekmény elkövetése miatt 
lefolytatott nyomozások száma, az előbbi 47-ről 36-ra (23,4 %-kal), az utóbbi 4-ről 3-
ra (25,0 %-kal) alakult.  
 
A személy elleni főcsoporton belül kiemelendőek az emberölés és a testi sértések 
deliktumai. A 2012. évben befejezett nyomozásokban –az előző évi hattal szemben- 
emberölés miatt folytatott nyomozás négy esetben került befejezésre. Emberölés 
bűntette miatt lezárt nyomozások 2008-tól 2010-ig emelkedő, majd ezt követően 
csökkenő tendenciát mutattak (4-5-7-6-4). A ismertté vált szándékos testi sértések 
száma 393-ról - 7,1 %-kal - 365-re változott 2012 év végére. A szándékos testi 
sértések miatt lezárt ügyek száma 2008-tól kezdve, a 2010-es évet leszámítva (440), 
minden évben 300-400 között mozgott. 
 
A közrend elleni főcsoportból a garázdaságok miatt befejezett nyomozások száma 
266-ról 242-re (9,0 %-kal) csökkent, az önbíráskodások miatt lefolytatott eljárások 
száma 26-ról 29-re (11,5 %-kal) nőtt, a visszaélés kábítószerrel bűncselekmények 
(Btk. 282,282/A,282/B,282/C) miatt lezárt ügyek száma 208-ról  109-re (47,6 %-kal) 
esett vissza a 2011-es adatokhoz viszonyítva. 
 
A vagyon elleni főcsoporton belül kiemelendőek a lopás, a betöréses lopás és a 
rablás bűncselekményeinek változásai. A 2011. évi adatokhoz viszonyítva 2012. 
évben a lopások száma 2,4 %-kal (2073-ról 2122-re), a betöréses lopások száma 8,6 
%-kal (757-ről 822-re) nőtt. A rablások száma a 2011-es év azonos időszakához 
viszonyítva közel a felére 46,5 %-kal (43-ról 23-ra) esett vissza. A kiemelt 
bűncselekmények és bűncselekményi csoportok változásinak a mutatóit Tolna 
megyére vonatkozóan az 1. számú melléklet tartalmazza.  
 
A közlekedési főcsoportban 2008-2009-ig emelkedés majd ezt követően egészen 
napjainkig kitartó visszaesés volt megfigyelhető, amely egyértelműen az Európai 
Uniós tagságunkból fakadó a közlekedési balesetek számának csökkentésére 
vonatkozó kötelezettségeink miatt kifejtett eredményeinknek tudható be. 
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A 2012. évben az előző évhez viszonyítva az eljárási adatokat érintően a 
nyomozáskezdeményezések száma 10,8 %-kal (7982-ről 7117-re) csökkent, mely 
adatok tekintetében az is megállapítható, hogy a 2010-es év kiugrását leszámítva a 
nyomozáskezdeményezések száma az előző évekhez viszonyítva folyamatosan 
csökkenő irányt mutatott. 
A feljelentés elutasítások száma 10,8 %-kal (37-ről 33-ra) csökkent 2011-ről 2012-re. 
A feljelentés elutasítások száma 2010- ig évről évre nőtt, majd 2012-ig csökkenő 
irányt mutatott. A nyomozás befejezések száma a korábbi 7945-höz képest (10,8 %-
kal) 7084-re változott 2012-re. A nyomozás befejezések száma 2008-ról 2009-re 
csökkent, majd 2010-re emelkedett, végül ismét visszaesésnek indult.  
 
A befejezett nyomozások közül 2011. évről 2012-re a nyomozásmegszüntetések 
száma 1021-ről 930-ra (8,9 %-kal), míg a vádemelések száma 3686-ról 3081-re 
(16,4 %-kal) csökkent. Az egyéb befejezések száma 3172-ről 3032-re (4,4 %-kal) 
módosult. Az elterelések száma 66-ról 41-re (37,8 %-kal) alakult. 
  
A befejezett nyomozásokból az eredményesen befejezett nyomozások száma 14,5 
%-kal (4570-ről 3909-re) csökkent a 2011-es adatokhoz képest, az eredménytelen 
nyomozások száma szintén csökkent, jelen esetben 5,7 %-kal (4043-ról 3813-ra), így 
összességében az összevont megyei nyomozás eredményességi mutató a 2011. évi 
53,1 %-ról  2012-re 50,6 %-ra romlott.  
 
A TMRFK és rendőri szervei a lefolytatott eredményes nyomozásaikkal, a 2011-es 
évhez viszonyított csekély visszaesés ellenére is, jóval az országos átlag felett 
teljesítettek, a 2012. évben elért 50,6 %-os mutatóval a megyék között az előkelő 6. 
helyen szerepeltek. A közterületen elkövetett bűncselekményekben lefolytatott 
releváns nyomozások eredményességében országosan a megyénk rendőri szervei 
voltak a legjobbak - 61,3%-kal; míg az országos átlag: 35,4 % volt. 
 
A 2012-es évben a 100.000 lakosra jutó regisztrált bűncselekmények száma jóval az 
országos átlag (4742,41) alatt található (3154,30 – Vas megye után a 2. legkevésbé 
fertőzött Tolna megye), ellentétben a regisztrált tolna megyei lakhellyel rendelkező 
bűnelkövetőkkel (1094,64 – 6. legnagyobb bűnelkövetői fertőzöttség mérhető 
megyénkben), amelyek jóval meghaladják az országos átlagot (1006,64). 
 
A 2011-es évhez viszonyítva megállapítható, hogy a 100.000 lakosra jutó regisztrált 
bűncselekmények száma 9,3 %-os visszaesést mutatott a 2012-es évben (3477,3-ról 
3154,3-ra). 
 
A bűncselekmény főcsoportokban regisztrált deliktumok számában az elmúlt 
években jelentős változás nem volt megfigyelhető, így nem beszélhetünk a 
bűncselekmények nagymértékű átalakulásáról, illetve számbeli mértékük ugrásszerű 
megváltozásáról sem. 
 
Elmondható, hogy Tolna megyében a szervezett bűnözés helyzetében a 
marginalizálódás egyértelműen látszik. Ez köszönhető a szervezett bűnözés jeleit 
egyértelműen magán viselő családok és csoportok elleni folyamatos bomlasztó 
tevékenységünknek, melyben aktívan részt vesznek a helyi rendőri szervek, illetve a 
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Bűnügyi Igazgatóság osztályai. Kiváló az együttműködésünk a különböző 
társszervekkel, akik maradéktalanul segítik a munkánkat.  
 
Megyénk a régió, illetve a környező megyék közül az egyik legmagasabb regisztrált 
munkanélküliségi rátájával rendelkezik, amelynek azonban a bűnözés alakulását 
számottevően befolyásoló hatását továbbra sem érzékeltük térségünkben, bár a 
munkanélküliség számottevő csökkenése bizonyára kedvező hatást gyakorolna a 
vagyon elleni bűncselekményekre (pl.: alkalmi- színesfém-, falopások stb.).  
 
Az élőfa lopása különösen a Bonyhádi Rendőrkapitányság illetékességi területén 
okozott nagyobb gondot, mivel sokszor ipari mértékű illegális fakitermeléssel 
kapcsolatban indítottak eljárást, amely nemcsak a magán, de az állami tulajdont is 
veszélyeztette, egyben a természetet károsította. Megoldás lehetne a tulajdonosi 
viszonyok rendezésén túl jogszabályilag előírt erdő -, mezőőri szolgálat fenntartása, 
súlyosabb jogi szankciók alkalmazása.  
 
A megye bűnügyi fertőzöttsége nagyjából kiegyensúlyozottnak mondható, egyedül a 
hármas megyehatáránál található Dombóvár városa és vonzáskörzetében nagyobb a 
rendőri állományra nehezedő bűnözési teher. A város a szomszédos megyék 
(Somogy, Baranya) közeli lakosainak kulturális, egészségügyi, oktatási, stb. 
ellátásáról is gondoskodik. Emellett a szomszédos határszakasszal rendelkező 
megyék határőri integrációból adódó létszáma jelentősen megnőtt, aminek 
következtében a bűnözés a „kisebb ellenállás” irányába, ide tolódott át. Ezt a 
megnövekedett feladatot nem követte a városi rendőri állomány létszámának 
fejlesztése.  
 
A 2012. évben továbbra is jellemző elkövetési magatartás és módszer volt a 
megélhetési bűnözés általános megjelenési formáin túl (alkalmi, besurranásos 
lopások) az idős korúak sérelmére elkövetett un. „trükkös lopások”, melyek 
felderítését egyaránt nehezítik objektív és szubjektív körülmények, melyek 
hatványozottan jellemzik az idősebb korosztály élet- és lakókörülményeit.  
 
Új bűnelkövetési módszerek közül kiemelhető az internetes vásárlási fórumokon 
elkövetett csalások, illetve internetes fórumokon a sértettek önkéntes adatközlését 
követően, személyes adataikkal való visszaélések, zaklatások, mely cselekmények 
visszaszorítása érdekében a jövőben szükséges a figyelemfelhívás lehetőségeit 
kihasználva a megelőzésre nagyobb hangsúlyt fektetni. Ide sorolható a külföldi 
munkavállalás ígéretével a sértettek kihasználásának különböző formái is, amely 
ellen szintén a megelőzés során történő felvilágosítás adása lehet a célszerű 
intézkedés.  
 
A kábítószer-terjesztés területén is újfajta tendenciák érvényesülését lehetett az 
elmúlt évben megfigyelni. A piacon megjelentek az úgynevezett „legál-szerek”, 
amelyek fogyasztását a törvény nem bünteti, ezért az ismert kábítószer-terjesztők 
egy része átállt erre a kevésbé jövedelmező, de jogszabályba nem ütköző 
tevékenységre.  
 
Az elmúlt időszakban ugrásszerűen megnőtt a prostitúcióval összefüggő 
bűncselekmények száma, a helyzetet nehezíti ezek nemzetközivé válása, ami azt 
jelenti, hogy a bűncselekmény elkövetése valójában külföldön történik. A lányok 
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beszerzése, valamint az illegális tevékenységből származó jövedelem egy részének 
felélése továbbra is a megyénkhez kötődik. Ennek a nemzetközivé vált 
bűnelkövezésnek a kezelésére még intenzívvé kell válnia a külföldi társszervekkel 
való kapcsolattartásnak.  
 
Megyénkre továbbra sem jellemző a klasszikus értelemben vett szervezett 
bűnözéssel összefüggésbe hozható robbantásos, leszámolás jellegű 
bűncselekmények, bérgyilkosságok és a jelentős tárgyi súlyú erőszakos és garázda 
jellegű jogsértések megjelenése, és ezek nagy számú megjelenésére a 
későbbiekben sem kell számítani.  
Várakozásainkkal ellentétben a Szekszárd közelében átadott Duna híd, majd a 
nemrégiben forgalomba helyezett M6 autópálya sem gyakorolt jelentős negatív 
hatást a bűnügyi operatív helyzetre. Az autópálya nyomvonala a Paksi, illetve a 
Szekszárdi Rendőrkapitányság illetékességi területén áthaladva növelte ugyan az 
utazó bűnözők mobilitását, de csak elenyésző számban következett be az 
autópályán, illetve azzal összefüggésben bűncselekmény.  
 
A bíróság elé állítások száma a 2011-es adatokhoz viszonyítva 185-ről (15,1 %-kal) 
213-ra emelkedett a 2012. év végére. Ebből kapitányságonként nézve az alábbiak 
szerint változott a bíróság elé állítások száma: Szekszárd 2011. év-60, 2012. év-64; 
Bonyhád 2011. év-24, 2012. év-15, Dombóvár 2011. év-30, 2012. év-28, Paks 2011. 
év-37, 2012. év-56, Tamási 2011. év-30, 2012. év-46, RFK 4-4. 
 
2011. évben a bíróság elé állítások 50,4 %-át (123 db), 2012. évben az 53,2 %-át 
(139 db) a közlekedési bűncselekmények tették ki, ezek közül is mindkét évben a 
legnagyobb részt  az ittas vezetések alkották. 2011-ben a bíróság elé állítással zárt  
közlekedési bűncselekmények 96,7 %-át (119 db), 2012-ben pedig a 87,0 %-át (121 
db) az ittas vezetések jelentették.  
A bíróság elé állítások számának alakulásában, a közlekedési bűncselekményeken 
kívül még jelentősebb arányt képviseltek a lopások (2011. év-28; 2012. év-41). 
 
Megyénk rendőrkapitányságain kialakult gyakorlat, hogy a közterületi szolgálat 
járőrútvonalának tervezése során figyelemmel kísérik a korábban elkövetett 
bűncselekmények között feltárt összefüggéseket. A szolgálatot teljesítő állomány 
eligazításának tárgyát is képezik az erőszakos bűncselekmények jellegzetességei, 
valamint a korábban ilyen bűncselekményt elkövetett személyek kiléte. Mind a 
járőrszolgálat, mind a bűnügyi, bűnmegelőzési portyaszolgálat során igazoltatás alá 
vont személyekről minden esetben igazoltató lap kerül kiállításra, amely a 
Robotzsaru rendszerben rögzítésre is kerül. Fontos szempont a közterületi és a KMB 
állomány bűnügyi érzékenységének növelése, így a különböző szolgálati ágak 
együttműködése egymással a megelőzés és felderítés hatékonyságának növelése 
érdekében.  
 
A gazdasági válság hatásai, a munkanélküliség továbbra is érinti megyénket, ezért 
álláspontunk szerint a vagyon elleni bűncselekmények továbbra is kiemelt szerepet 
fognak játszani a megyei bűnügyi útmutatói között. Továbbra is markánsan meg 
fogják határozni megyénk bűnügyi jellegét a betöréses lopások, a lakás-, a tanya, az 
üdülő betörések, a trükkös lopások, legfőképpen időskorúak sérelmére elkövetett 
trükkös lopások, melyek jövőbeni alakulásánál ugyanúgy jelentős számban lesznek 
jelen, mint napjainkban. 
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Az elmúlt évekhez hasonlóan a bűnüldözés prioritása az állampolgárok vagyonát -, 
személyét sértő, veszélyeztető bűnesetek (kiemelten a fegyverrel elkövetett 
erőszakos cselekmények, a rablás, a lakásbetörés, a gépjármű feltörés, a zseblopás) 
elleni küzdelem eredményességét, hatékonyságát javítani, ennek érdekében a 
főkapitányság bűnügyi szakterületén a már kialakított szakosított vonalvezetői 
rendszert a helyi szinteken is ki kell alakítani. 
 
A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság közterületi jelenlétének mértéke a 2011. évi 
adatokhoz képest 2012. évben 28,03 %-kal emelkedett, mely alapján 37.011 
alkalommal 434.387 közterületi órát teljesítettünk. 2012-ben nem történt a lakosság 
biztonságérzetét jelentős mértékben negatívan befolyásoló, közterületen vagy 
nyilvános helyen elkövetett bűncselekmény. 
 
Tolna megye nem tartozik az ország turisztikailag frekventált megyéi közé, csak a 
gyógyvizes üdülőkben van számottevő turizmus. Ezek közé tartozik a Dombóvár-
Gunarasi fürdő, a Tamási fürdő és a nemrégen megnyílt Bonyhádi fürdő. 
Természetes élő víz továbbá (évről évre egyre gyérebb látogatottság mellett) a Fadd-
Dombori Duna holtág és a Szálkai Víztározó. Az illetékes rendőrkapitányságok napi 
szolgálatot teljesítő közrendvédelmi és közlekedésrendészeti állománya visszatérő 
jelleggel rendszeresen ellenőrizte a fürdőhelyeket, valamint azok környékét. A 
bűncselekmények megelőzése érdekében propaganda tevékenységet folytattunk, 
bűn- és baleset-megelőzési tanácsokat tartalmazó szórólapokat helyeztünk ki, illetve 
osztottunk szét a strandok területén. 
 
Valamennyi rendőrkapitányság vonatkozásában a helyi polgárőr szervezetekkel 
történő kapcsolattartás folyamatos, konstruktív, szakmailag megfelelő színvonalú. A 
polgárőr szervezetek segítségével a települések külterületeit, a tanyákat is ellenőrizni 
tudjuk. 
 
A rendőri jelenlét biztosítására az inkriminált helyszíneken (vasútállomás, 
szórakozóhelyek, pénzintézetek, közintézmények stb.) gyalogos járőrszolgálatot 
hajtottunk végre. 
 
2012. április 16-tól a közrendvédelmi szolgálati ág hajtja végre a szabálysértési 
előkészítő eljárásokat. A kezdeti nehézségek után az év végére a megyei rendőr-
főkapitányság 27,93 %-os felderítési eredményességet ért el.  
 
A 2012. évben tett intézkedések száma a 2011. évihez viszonyítva az alábbiak 
szerint alakult. Az előállítások száma 2,2 %-kal, az elrendelt elővezetések 11,36 %-
kal, a végrehajtott elővezetések száma 24,07 %-kal nőtt. Emelkedett továbbá a 
kiszabott helyszíni bírságok száma 4 %-kal, és jelentősen nőtt a kiszabott összeg is, 
valamint a szabálysértési feljelentések száma is magasabb 15,22 %-kal. A tavalyi 
évben az elfogások száma mutat egyedül csökkenést (2. számú melléklet). 
 
2012-ben, a kapott utasításnak megfelelően minden hónapban a Tolna Megyei 
Rendőr-főkapitányságon kockázatelemzést végeztünk. Ennek eredményeként Tolna 
megyében a Szekszárdi Rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozó Fadd 
község a veszélyeztetett települések kategóriába került besorolásra valamint 2012. 
április, május, június hónapokban a Dombóvári Rendőrkapitányság illetékességi 
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területéhez tartozó (Dombóvár, Kurd, Csibrák, Kocsola, Döbrököz, Gyulaj) a 
veszélyeztetett kategóriába került átsorolásra. A Dombóvári RK illetékességi 
területéhez tartozó települések 2012. júliustól ismételten a nem veszélyeztetett 
kategóriába kerültek besorolásra. A veszélyeztetett településeken hetente 3 
alkalommal visszatérő jelleggel ellenőrzést végeztünk. 
 
A falvakban, ill. azokhoz tartozó külterületeken élőkkel a helyi körzeti megbízott 
kapcsolattartása, valamint az áldozattá válás veszélyeiről történő tájékoztatás 
rendszeres. Az állampolgárokkal történő kapcsolatfelvétel során felhívták a lakosság 
figyelmét arra, hogy a gyanúsnak vélt személyekről, vagy járművekről haladéktalanul 
tegyenek bejelentést.  
 
Az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzése, felderítése 
kapcsán kiadott feladattervnek megfelelően korábban feltérképeztük az egyedül élő 
idős, valamint a 65 év feletti házaspárokat, akiket rendszeresen nem látogatnak, 
esetlegesen gyéren lakott településrészen élnek. 
A körzeti megbízottak ismerik azokat az idős embereket, akik a sértetté válás 
szempontjából az illetékességi területükön relevánsak lehetnek. Ezek a helyi lakosok 
bizalommal fordulnak rendőrükhöz olyan problémával is, mely nem tartozik 
rendőrségi hatáskörbe. 
 
A rendezvénybiztosítások során 2012. évben rendkívüli esemény nem történt, 
rendőri intézkedés foganatosítása nem vált szükségessé. A megye illetékességi 
területén két kiemelt sportszervezet van, labdarúgásban az OTP Bank Ligában 
szereplő Paks FC, valamint az Atomerőmű SE a kosárlabda férfi NB I A-ban. A 
mérkőzések biztosítása során rendkívüli esemény nem történt. A rendező 
szervezetekkel a kapcsolatunk megfelelő a biztosítások során az együttműködés jó.  
 
A 2012. évben 15 gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényt 
jelentettek be a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén, melyeket 
a rendőrhatóság tudomásul vett. Minden esetben megtörtént a szervezővel történő 
előzetes egyeztetés, melyről jegyzőkönyv készült. Rendőrhatóság részéről megtiltott, 
valamint nagy létszámú résztvevőt mozgósító rendezvény nem volt 2012-ben. A 
rendezvényeken rendkívüli esemény, illetve rendőri intézkedés nem történt. 
 
2012. Tolna megye közlekedésbiztonsági történetének legeredményesebb éve volt. 
Az elmúlt 50 év folyamán egyetlen alkalommal sem volt ilyen alacsony a sérüléses 
és halálos közúti közlekedési balesetek száma. A Központ Statisztikai Hivatal (a 
továbbiakban. KSH) adatai alapján 2012-ben a Tolna megyében bekövetkezett 
személysérüléses balesetek száma 303-ról 286-ra, 5,61%-kal csökkent (országosan 
4,12 %-kal csökkent) a 2011. évhez képest. Ezen belül a halálos kimenetelű 
balesetek száma 17-ről 10-re, 41,17 %-kal csökkent (országosan 3,9 %-kal 
csökkent), a súlyos sérüléses balesetek száma 107-ről 118-ra, 10,28 %-kal 
növekedett (országosan 3,8 %-kal csökkent), a könnyű sérüléses balesetek száma 
pedig 179-ről 158-ra, 11,73 %-kal csökkent (országosan 4,27 %-kal csökkent). Tehát 
kizárólag a súlyos sérüléses balesetek száma emelkedett enyhén, de a súlyosan 
megsérült személyek száma ugyanakkor csökkent. Míg 2011-ben 18, addig 2012-
ben 10 halálos áldozata volt a közúti közlekedésnek megyénkben. Az összes 
megsérült személyek száma 403-ről 339-re mérséklődött. A KSH adatai szerint az 
ittasan okozott személysérüléses balesetek száma a 2011. évhez viszonyítva 
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mintegy 17,14 %-kal növekedett. (41 esetben volt ittas a baleset okozója az előző évi 
35-tel szemben). Az összes balesetnek 14,33 %-ban volt ittas az okozója (az 
országos átlag 11,19%). A részletes statisztikai adatokat a 3. számú melléklet 
tartalmazza. 
 
A rendőri intézkedésekkel kapcsolatban megállapítható, hogy azok általában jog- és 
szakszerűek voltak. A vizsgált 5 éves időszakban 2011-ben 2 esetben, 2012-ben 2 
esetben indult vizsgálat szakszerűtlen rendőri intézkedés miatt.  
 
A TMRFK és helyi szervei közlekedésrendészeti állománya 2012-ben 30,7 %-kal 
több személyt ért tetten és fogott el bűncselekmény elkövetésén, mint az előző 
évben, a körözött személyek elfogásának száma a 2011. évi adattal azonos. Az 
előállítások száma szintén jelentősen (45,7 %-kal) emelkedett.  Az elrendelt és a 
végrehajtott elővezetések száma úgyszintén nőtt a megelőző évvel tett 
összehasonlítási viszonylatban (41 és 54 %-os emelkedés). A helyszínen 
megbírságolt járművezetők száma 29,5 %-kal, a kiszabott bírságösszeg, pedig 65,1 
%-kal emelkedett, enyhe mérséklődés csak a megbírságolt gyalogosok számában 
mutatkozik (10 %), de a bírságösszeg e vonatkozásban is nőtt. A bűnügyi és a 
szabálysértési feljelentések száma egyaránt emelkedést mutat (8,7 % és 36,3 %). A 
közterületi szolgálatra vezénylés kiemelkedő, 50 % feletti emelkedést mutat. A fenti 
adatok alapján egyértelműen megállapítható, hogy a közlekedésrendészeti állomány 
intézkedési aktivitása 2012. évben jelentősen javult. A részletes statisztikai adatokat 
a 4. számú melléklet tartalmazza. 
2012-ben a Tolna MRFK és szervei ügyeletei összesen 7.256 járőrküldést 
teljesítettek, amelyeknek a 81,8 %-át a közlekedési balesetek, lopások, 
lakásbetörések és a családi veszekedések tették ki. A megyei ügyelet az év 
folyamán az ORFK Főügyelete felé 125 esetben jelentett kiemelt rendkívüli és 20 
esetben rendkívüli eseményt. 
 
Az ESR-112 projekt kapcsán a gazdasági szakterülettel szorosan együttműködve 
főkapitányságunkon is az előírt határidőre kialakításra került a Tevékenység-
irányítási Központ körlete. 11 munkaállomással létrejött az új Tevékenység-irányítási 
Központ helyisége, valamint kialakításra kerültek a hozzá kapcsolódó irodák, öltözők, 
vizesblokk. A Tolna MRFK illetékességi területén 5 állandó rendőrségi ügyelet 
működik (4 rendőrkapitánysági és az összevont megyei ügyelet).  
 
A szabálysértési szakirányítói tevékenység jelentős részét a 2012. április 15-én 
hatályba lépett a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (továbbiakban: Szabs. tv.) 
rendelkezéseinek megismerése, a jogalkalmazásra történő felkészülés, az 
igazgatásrendészeti, közrendvédelmi és közlekedésrendészeti állomány oktatása, 
felkészítése jellemezte Az új törvény ugyanis teljesen átalakította a szankcionálás, a 
végrehajtás rendszerét, merőben új eljárási szabályokat vezetett be, továbbá közel 
száz szabálysértési tényállás megszűnését eredményezte. Emellett nagy mértékű 
változást hozott az úgynevezett fix összegű bírsággal sújtandó szabálysértéseket 
meghatározó kormányrendelet hatályba lépése is. 
 
2012-ben a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén a rendőri 
szabálysértési hatóságok hatáskörébe tartozó szabálysértések miatt 3425 feljelentés 
érkezett, a feljelentett személyek száma 3798 fő volt.  Ez az előző évhez képest 
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44,21 %-os csökkenést mutat. A fizetési hajlandóság csökkenésének a jelenlegi 
társadalmi helyzet, a rosszabbodó szociális és anyagi körülmények is hozzájárultak. 
Az alkalmazott szankciók számának csökkenése is a feljelentések számának 
csökkenésével magyarázható, de például a járművezetéstől való eltiltás intézkedések 
alkalmazása arányaiban tekintve egyre szélesebb körben került alkalmazásra, 
melynek oka, hogy e szankció a Szabs.tv. rendelkezései szerint minden olyan 
esetben alkalmazható, amikor a szabálysértést engedélyhez kötött járművezetés 
szabályainak megszegésével valósították meg. Pozitív változás, hogy a jogorvoslati 
eljárások során a bíróság által helyben hagyott határozatok számának aránya a 
felterjesztett kifogások számához képest 64 %-ról, 80,1 %-ra növekedett. Ez 
alátámasztja a szabálysértési hatóságok törvényességét, a bizonyítási eljárásaik 
során végzett tényállás-tisztázási tevékenységük fejlődését, javulását. A részletes 
statisztikai adatokat a 5. számú melléklet tartalmazza. 
 
Az engedélyügyi szakterületet is a jogszabályváltozásokra való felkészülés és az 
érintett állomány oktatása jellemezte. Alapjaiban megváltozott a lőfegyverekről és a 
lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény, valamint a fegyverekről és lőszerekről 
szóló 253/2004. (VIII.31.) Korm. rendelet. A változásoknak köszönhetően új 
lőfegyvertartási célok jelentek meg, módosult az előéleti feltételrendszer, megszűnt a 
megszerzési engedély, teljesen új jogintézményként jelentkezett a házilagos 
lőszerszerelés- és újratöltés, módosult a lőfegyver, lőszer átadásának szabálya, és a 
tárolási szabályok is változtak. Az engedélyügyi területen végzett hatósági 
ügyintézési tevékenység az elmúlt évekhez képest nagymértékű változást nem 
mutat.  
Tolna megyében a fegyver-engedélyügyi tevékenység során benyújtott kérelmek 
számában 19 %-os növekedés mutatható ki a 2011-es évhez képest (2011: 660, 
2012: 785).  
A fegyvertartási célok megoszlása (vadászat, szolgálati vadászat, önvédelem, sport) 
közel azonos az előző évekhez képest.  
A fegyvertartási kérelmek számának változását nagymértékben befolyásolja a 
megújítási időszak. (5.számú melléklet) 
 
A pirotechnika rendészetével összefüggő adatok vonatkozásában, a felhasználásban 
következett be 81,82 %-os csökkenés (2011:33, 2012:6). Ez a vonatkozó jogszabályi 
változásnak köszönhető, hiszen a pirotechnikus számára lehetővé vált több 
pirotechnikai termék vonatkozásában a hatósági engedély nélküli – csak bejelentésre 
történő – felhasználása. (5.számú melléklet) 
 
A személy- és vagyonvédelmi tevékenység során a 2011-es évben 43, a 2012-es 
évben 20 működési engedély került kiadásra. Személy- és vagyonőri igazolvány 
iránti kérelmet  a 2011-es évben 656, a 2012-es évben 564 esetben engedélyeztünk.  
A változásokat a fegyverügyintézéshez hasonlóan a megújítási időszak befolyásolja. 
(5. számú melléklet) 
 
Nukleáris rendészeti tevékenységünk és engedélyeseink köre bővült a vonatkozó 
jogszabályok módosításával. A KEK KH Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság 2011. 
szeptember 19-én az addig priorálásra használt felületét megváltoztatta úgy, hogy a 
programunk részére az elérhetetlenné vált. 2012. április végéig manuális priorálással 
tettünk eleget a jogszabályban előírt kötelezettségünknek (engedélyezés, 
újraellenőrzés). A fenti probléma mára megoldódott, jelenleg a RZS felületén 
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keresztül végezzük a bűnügyi nyilvántartásból történő tömeges gépi priorálást. A 
manuális priorálások, az új engedélyesek, a törlések pótlólag felvitelre kerültek, 
nyilvántartásunk és az újraellenőrzés naprakész. Az atomenergia alkalmazása 
körében kiadott hatósági engedélyek 21 %-os csökkenést mutatnak a 2011-es évhez 
képest (2011: 962, 2012:760). A hatósági hozzájárulások foglalkozás megszűnése 
miatti visszavonásának száma 51,06 %-os növekedést tükröz (2011: 707, 2012: 
1068). Ezen mutatók változása nagymértékben függ a Paksi Atomerőmű Zrt, és a 
Radioaktív Hulladékokat Kezelő  Kht területén folyó munkálatoktól, a célfeladatok 
(felújítás, karbantartás, stb.) meghatározott időszakban történő elvégzésétől. 
(5.számú melléklet) 
 
A kábítószer-rendész feladatokat 2008-2010. között az ügyintéző kapcsolt 
munkakörben (szabálysértési szakirányítói és nukleáris-rendészeti tevékenység) 
végezte, az ellenőrzések száma ezért volt csekély. A 2011-es évben 29 esetben, a 
2012-es évben 243 esetben került sor kábítószer, illetve prekurzor ellenőrzésre, mely 
annak köszönhető, hogy 2011. decemberétől a kábítószer-rendészeti ellenőrzések 
elvégzése érdekében 1 fő közalkalmazott került az osztályra. Az előadó az 
ellenőrzési terv szerint végzi az ellenőrzéseket, illetve az utóellenőrzéseket. 
(5.számú melléklet) 
 
A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányságnak nincs sem külső, sem belső schengeni 
határa, átkelőhellyel nem rendelkezünk, zöldhatár őrizetet nem végzünk, csak 
mélységi migrációs ellenőrzéseket hajtunk végre.  
A TMRFK illetékességi területén, a Dunaföldvári és a Szekszárdi Duna-híd, az M6 
autópálya, a 6-os számú, az 55-ös számú illetve a 63-as számú főút megyei 
szakasza a fő migrációs útvonalak. Ezen útvonalakat a TMRFK és az illetékes 
rendőrkapitányságok folyamatosan ellenőrzik.  
 
Külföldi állampolgárok engedély nélküli munkavállalására jellemző terület 
megyénkben nem található. A körzeti megbízotti állomány feladatának részét képezi, 
hogy az idénymunkákkal érintett helyeket figyelemmel kísérje és az illegális 
migrációra vonatkozóan is naprakész információkkal bírjon. 
Külföldi állampolgárok engedély nélküli árusítására kiemelten alkalmas helyszínek a 
vasúti- és autóbusz pályaudvarok mellett a piacok, vásárok területe, melyeket a 
közterületi állomány szintén folyamatosan ellenőriz.  
A 2012-év végétől az illegális migrációval foglalkozó előadó napi kapcsolatban áll a 
terület kijelöl bűnügyi referensével, melynek köszönhetően az információáramlás 
mindkét irányban folyamatos. 2013 évtől az illegális migráció visszaszorítására 
irányuló ellenőrzéseket a bűnügyi szolgálat bevonásával tervezzük végrehajtani. 
 
Megyénkben a fiatalkorúak jellemzően kisebb vagyon elleni bűncselekményeket 
követnek el. A fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények között évek óta kiugró 
mértékben vezetnek a lopások. Mivel a bűncselekmények általában készpénz 
megszerzésére irányultak, az elkövetés tárgya szinte minden esetben a sértett 
pénztárcája volt. Ezzel magyarázható a visszaélés okirattal bűncselekmény 
viszonylag gyakori előfordulása, hiszen ezen esetek nagy részében a pénzen kívül a 
sértett okiratai is az elkövetőhöz kerültek. A készpénz-lopások mellet még mindig 
nagy „sláger” a mobiltelefon-lopás. Általában az iskolában (tanteremből, 
tornaöltözőből) tulajdonítják el az elkövetők a készülékeket. Az esetszámok 
tekintetében a lopásokat követik a garázdaságok, testi sértések (java részben 
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könnyű testi sértés, mindössze egy esetben súlyos testi sértés), a betöréses lopások, 
továbbá a kábítószerrel visszaélések. Továbbra is jellemzőnek mondható 
bűncselekménynek számít az ún. „lehúzás”. A fiatalkorúak között is – hasonlóan a 
felnőtt bűnelkövetőkhöz – jóval nagyobb arányban találunk fiúkat, mint lányokat. 
Természetesen ez az arány bűncselekmény-típusonként változik. Jellemző kiváltó 
okként általában a család rossz anyagi helyzete, illetve a nem megfelelően működő 
család, ezen belül is a szülői gondoskodás hiánya jelölhető meg, de néhány esetben 
a rossz baráti társaság okolható. Néhány esetben a fiatalkorúak az elkövetett 
bűncselekmény kiváltó okaként a korábban sérelmükre elkövetett bűncselekmények 
megtorlásának szándékát jelölték meg. A garázda jellegű cselekmények hátterében a 
mások előtti erőfitogtatás, a mások tulajdonának semmibevétele, az elkövetők 
értékrendszerének kialakulatlan volta állhat. Több esetben szerelemféltés, 
féltékenység állt a bűncselekmények hátterében. A bűncselekmények jellemző 
helyszínei az iskola, a játszótér, vagy a fiatalok által látogatott szórakozóhely, 
továbbá ezeknek környéke, a buszmegállók, várótermek, illetve az ezekhez vezető 
forgalmasabb utak. 
 
A bűncselekmények elkövetésének jellemző ideje a tanítási idő, továbbá a kora 
délelőtti, illetve délutáni órák, ezen belül is az iskolába menés, onnan hazaindulás 
ideje. A bűncselekmények megelőzésére, elsősorban kapitánysági szinten 
folyamatos az oktatás, előadás-tartás a megye oktatási intézményeiben. 
 
Rendszeresek voltak a megelőzési céllal tartott előadások az elmúlt évben is. Az 
osztály két munkatársa – mindkettő pedagógia végzettséggel is rendelkezik – 
bűnmegelőzési órákat a tartottak a megye több közép- és általános iskolájában: 
Szekszárdon az „Esély” Szakképző- és a Gyakorló Általános Iskolában, a gyönki 
Tolnai Lajos Gimnáziumban, a Bátaszéki II. Géza Gimnáziumban, valamint a 
Szekszárdi Szent László Szakképző-iskola Kollégiumában és a Szent László 
Szakközépiskolában. Az osztályfőnöki órákon elhangzott tájékoztatók a fiatalkorúak 
által elkövetett bűncselekmények megelőzéséről, a drogok veszélyeiről a 
kábítószerek és kábító hatású anyagok személyiségromboló hatásáról szólnak.   
 
A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Szövetségének felkérésére a Fadd- 
Dombori gyermektáborban 2012-ben is tartottak előadást, amelyben a kollégák az 
első részében a designer drogok veszélyeit ismertették, ezután majd kutyás 
bemutatót tartottak, kábítószer kereső kutyájával. Szintén hagyományosnak 
mondható a Pécsi Tudományegyetem Kriminológiai és Büntetésvégrehajtási 
Tanszékén tartott kábítószer prevenciós előadás. További előadásokat tartottak az 
osztály munkatársai nyugdíjas klubokban, valamint EON dolgozóknak, 
pedagógusoknak. 
 
A kiskorúak eltűnéseinek kapcsán folytatott közigazgatási hatósági eljárásokat lezáró 
megszüntető határozatok alapján a következők állapíthatók meg. 2012. folyamán 
Tolna megyében 493 esetben kerestek kollégáink eltűnt kiskorúakat. Az említett 493 
eset jelentős emelkedést (+83) mutat a korábbi évek esetszámaihoz képest. Az 
eltűnések 141 főhöz köthetőek. Érdekes, hogy míg a nevelőotthonból eltűntek száma 
viszonylag állandó, a családból eltűnteké jelentősen megemelkedett a korábbi 
évekhez képest. A korábbi évekhez hasonló mértéket mutat az eltűnt fiatalok között a 
nevelőotthoni gondozottak aránya: 427 esetben nevelőotthonból tűnt el a kiskorú. A 
kiskorú eltűntek kb kétharmada lány. A nevelőotthonokból inkább a fiúk, míg a 
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családokból inkább a lányok tűnnek el. 2012-ben a legfiatalabb eltűnt 8 éves volt, bár 
ő valójában nem tekinthető „klasszikus értelemben” eltűntnek, hiszen az eljárás 
során kiderült, őt külföldre költöző, elvált édesanyja vitte – jogellenesen – magával. A 
legidősebbek eltűntek a 18-ik életévükben jártak. Legnagyobb arányban a 16-17 
évesek tűntek el, őket követték a 15, illetve a 18 évesek. Szerencsére a fenti 
nagyszámú eset közül egyetlen egy esetben sem beszélhetünk „klasszikus 
értelemben vett” eltűnésről. Inkább arról van szó, hogy a fiatalok engedély nélkül 
hagyják el gondozási helyüket, vagy engedélyezett távollétről nem térnek (időben) 
vissza. A fiatalok előállítás után csaknem minden esetben visszakerültek lakó-, illetve 
gondozási helyükre – néhány esetben azonban a megtalált fiatalt másik (néha zárt) 
intézetbe helyzeték, vagy BV intézetbe került, esetleg a családjától eltűnt került 
állami gondozásba. Az eltűnt fiatalok jellemzően egy héten belül megkerülnek, őket 
követik azok, akik maximálisan egy hónapot vannak távol. Az esetek kis hányadában 
már az eltűnése napján meglett a fiatal, továbbá ugyancsak alacsony arányban 
fordult elő, hogy harminc napon túl is keresni kellett valakit. 90 napon túli eltűnt az 
elmúlt évben 8 alkalommal volt. Az eltűnt fiatalok az esetek több mint 1/3-ában 
valamelyik családtagjuknál, távolabbi rokonuknál, másik kb. 1/3 részben barátjuknál, 
barátnőjüknél, esetleg ismerősüknél tartózkodnak, esetleg közterületről, egyéb 
helyekről kerülnek elő. Az eltűnt fiatalok több mint fele csak egy alkalommal tűnt el az 
elmúlt évben, azonban az egy főhöz köthető eltűnések számának maximuma 20 volt. 
Az előkerült kiskorúakkal felvett meghallgatási jegyzőkönyvekből az állapítható meg, 
hogy a fiatalok szökésük során bűncselekményt nem követtek el, prostitúciós 
tevékenységet nem folytattak, illetve sérelmükre sem követtek el bűncselekményt. 
Azonban a későbbiek során több esetben is kiderült, hogy az elmondottak nem 
fedték a valóságot. 
 
Problémaként elmondható, hogy amennyiben a kiskorú állandó lakhelye más 
rendőrkapitányság illetékességi területén van, mint a tartózkodási hely (nevelőotthoni 
eltűntek esetében), akkor általában hátráltatja a munkát a kiküldött megkeresések 
teljesítésének elhúzódó időtartama. Azaz nem egy esetben a közigazgatási eljárás 
lefolytatására rendelkezésre álló 30 napon belül nem érkezik meg a válasz egy másik 
megyében levő kapitányságra küldött megkeresésre. Ehhez hasonlóan már évek óta 
problémát jelent, hogy az OEP sem tud napra kész adatokat rendelkezésünkre 
bocsátani. Ugyancsak problémát jelent, hogy az eltűntek nevelői vagy szülei sok 
esetben nem tudnak információkat szolgáltatni az eltűnt baráti köréről, ismerőseiről, 
ezzel nehezítve kollégáink munkáját, továbbá nem ritka – főként a notórius szökő 
fiatalok esetében –, hogy az eltűnést csak napokkal később jelentik be, illetve, ha 
előkerül az ilyen fiatal, arról azzal az indokkal nem értesítik a rendőrséget, hogy a 
fiatalkorú úgyis hamarosan ismét el fog tűnni. Elmondható még, hogy általában a 
nevelők, gondviselők nem sok lépést tesznek az eltűnt kiskorú felkutatására, 
egyetlen cselekedetük a rendőrség értesítése. Másfelől nem kis terhet jelent a 
rendőrségnek az sem, hogy bizonyos esetekben a nevelőotthon munkatársai biztos 
információkkal rendelkeznek arról, hogy a fiatal hol tartózkodik, és ilyenkor a 
rendőrséget kvázi „taxi-szolgálatként” kívánják igénybe venni, azaz a bejelentést már 
eleve úgy teszik, hogy közlik azt is, hova kell a fiatalért menni. Más esetekben – 
hivatkozva arra, hogy nincs rá emberük, eszközük – az előállított fiatalokért nem 
tudnak bemenni a kapitányságra, így kollégáinknak kell a fiatalt tartózkodási helyére 
visszaszállítani. A témával kapcsolatosan, mind vezetőértekezleten, mind bűnügyi 
értekezleteken a problémákat felvetettük, és a kollégákkal közösen igyekeztünk 
megtalálni a legjobb megoldásokat. 
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Megyénkben általánosan elmondható, hogy kollégáink egyébként is folyamatosan 
tartják a kapcsolatot az illetékes gyámügyi szervekkel, most a konkrét esetek 
kapcsán természetesen sor került az egyéni kapcsolatfelvételekre is. Három 
fiatalkorú ügyében kezdeményeztünk olyan esetmegbeszélést, ahol minden az 
ügyben intézkedő hatóság képviseltette magát. Az egyéni esetkezelések minden 
fiatalkorú esetében több megbeszélést jelentettek, továbbá sor került a szülőkkel, a 
gyámhivatal munkatársaival, illetve adott esetben a nevelőotthoni nevelőkkel való 
kapcsolattartásra is, vagy volt arra is példa, hogy a szülővel és a fiatalkorúval 
szerveztünk közös megbeszélést. .Emellett a gyámügyi szervekkel való 
kapcsolattartás mellett megyénkben folyamatos az együttműködés a családsegítő és 
gyermekjóléti szolgálatok, iskolák, nevelőotthonok képviselőivel, vezetőivel is, 
azonban elmondható, hogy az információáramlás nem mindig kétirányú, így az 
esetek egy részében előfordul, hogy az általunk továbbított ügyek későbbi 
alakulásáról nem kapunk visszajelzést. 
 
2012-ben összesen 373, a családon belüli erőszak fogalomkörébe tartozó eset jutott 
az osztály tudomására.  Ez 8-cal kevesebb, mint 2011-ben, amikor a jelzések szerint 
381 esetet regisztráltak. Így elmondható, hogy tovább folytatódott a tudomásunkra 
jutott esetek számának csökkenése. A 2012-es évben 39 alkalommal (azaz az 
esetek 10,55%-ában) fordult elő, hogy a család a tárgyévben többször is kérte a 
rendőrség segítségét. Ezen visszaeső családok egy része már a korábbi évekből 
ismert előttünk. A „visszaeső családokhoz” történő rendőri kivonulások számának 
alakulását tekintve elmondható még, hogy az egyik családtól 5 esetben érkezett 
segítségkérés. A korábbi évekhez hasonlóan megállapítható, hogy az ilyen jellegű 
cselekmények több mint harmada a család egyik tagjának, (általában a férfinek), 
ritkábban a család egészének italozó életmódjára vezethető vissza. Elmondható, 
hogy a tudomásunkra jutott esetek mintegy 36,73 %-ában egészen bizonyosan 
szerepet játszott az alkoholos befolyásoltság. A 373 esetből mindössze 72 esetben 
(19,30 %) volt a sértett férfi. 20 alkalommal (5,36 %) fordult elő, hogy nő volt az 
elkövető és férfi a sértett. Ez ismét némi csökkenést mutat az előzői évhez képest. 
Ezen esetek egy részében azonban alapvetően nem bántalmazásról, hanem volt 
házastársak, élettársak közötti – tartalmát tekintve elsősorban a gyermek-
elhelyezéssel kapcsolatos – vitáról beszélhetünk, vagy arról, hogy a nő akadályozza 
azt, hogy a férfi láthassa a közös gyermeket, illetve a bántalmazások java részében 
úgy tekinthetjük bántalmazottnak a férfit, hogy valójában kölcsönös bántalmazás 
történt, tehát a férfi is és a nő is egyszerre sértett és elkövető. Az összes 
esetszámnak csak kevesebb, mint a felét (pontosan 43,97 %-át) adják azon esetek, 
melyekben kizárólag vita, veszekedés történt a felek között (a gyermekelhelyezés, 
láthatás körüli nézeteltéréseket a „vita, veszekedés” kategórián kívül, külön említjük). 
Ugyanakkor a fennmaradó esetekről elmondható, hogy a táblázatban megnevezett 
egyéb cselekményeket vita, veszekedés előzte meg, illetve a cselekmények azzal 
egyidejűleg történtek meg. Ilyen cselekmények a felsorolás szerint a bántalmazás, a 
fenyegetés, a zaklatás, a garázdaság, illetve ezeknek egy eseten belüli 
„kombinációi”. A korábbi éveknél alacsonyabb számban, egyben elenyésző arányban 
– összesen 4 esetben (1,07 %) – fordult elő, hogy az elkövetőt kollégáink 
előállították. Pszichiátriára szállítás 6 esetben (1,61 %) történt. 
Az esetek többségében a bántalmazás felnőttekre, túlnyomó többségében nőkre 
(feleségre, volt feleségre, élettársra, volt élettársra illetve testvérre) irányult. Bár 
szerencsére ritkán volt a családon belüli erőszakos esetek sértettje, elsődleges 
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elszenvedője kiskorú, de azért az elmondható, hogy a cselekmények java részében a 
családhoz tartozó gyermekek (sértett, vagy elkövető gyermekei, nevelt gyermekei, 
unokái, egyéb kiskorú rokonai) is jelen voltak az eseteknél. Az idén is számos 
alkalommal előfordult, hogy a nagykorú, általában italozó életmódot folytató, és/vagy 
pszichiátriai kezelt családtag bántalmazta az apját, anyját, nagyszüleit, esetleg 
testvérét. A korábbi évek adataival összevetve aktuális statisztikánkat megfigyelhető, 
hogy a segítség egyre inkább csak akkor érkezik ezekbe a családokba, ha azt maga 
az áldozat kéri – a 373 esetből 308 esetben (tehát az esetek 82,57 %-ában) maga a 
sértett kért segítséget. 8 esetben (2,14 %) az elkövető értesítette a rendőrséget, 41 
esetben (10,99 %) hozzátartozók. További 14 esetben (3,75 %) pedig egyéb módon 
(szomszédtól, mentőktől, polgárőrtől, stb.) jutott kollégáink tudomására a családon 
belüli erőszak. A fenti adatsorunkból is látható, hogy a jelzőrendszer még mindig nem 
működik ideálisan, hiszen mindössze egy-egy alkalommal (0,27-0,27 %) volt olyan 
eset, hogy a családgondozó, vagy az ellátó orvos akut esetben kért volna segítséget 
kollégáinktól. A családgondozókkal folytatott beszélgetésekből megtudtuk, gyakran 
azért késlekednek jelzéssel, mert maguk is az adott településen élnek és félnek az 
agresszív családtagtól.  
 
2012-ben tovább folytattuk a kerékpár gravírozás programunkat, amely nagy 
sikernek örvend a bicikli tulajdonosok körében. Az egyedi jelölés 2 betűből és 4 
számjegyből áll, amiket a kerékpáragyra gravíroztunk. A kerékpárokról 
fényképfelvételeket készítettünk. Az adatokat Excel táblázatban folyamatosan 
rögzítettük. 
 
2012-ben bekapcsolódtunk a pénzintézeti támadásjelző rendszer elektronikus 
rendszerébe, így folyamatosan figyelemmel kísérjük az ott történő eseményeket. 
 
2012. évben is kapcsolatban álltunk az E-ON Dél-dunántúli kirendeltségével, így 
rendszeresen tájékoztatatást kaptunk a transzformátorlopásokról, illetve azoknak 
felderítéséről. 2012. év végén az E.ON alvállalkozója, EURODET-VILL képviselője 
kérte fel osztályunkat vagyonvédelmi előadás megtartására, amire 2012. 12. 04-én 
került sor az E.ON szekszárdi telephelyén.  
 
2012. májusában az MRFK kialakította a gyermekbarát meghallgató szobát,. A 
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal munkatársai 2012. 11. 13-án ellenőrizték a 
megadott paraméterek szerint kialakított szobát, és kezdeményezték a 
használatbavételi engedély kiadását. 
 
Folyamatosak a vagyonvédelmi, bűnmegelőzési tájékoztatások nyugdíjas klubokban, 
iskolákban, médiában. Ezeket az aktuális események, időszakok jellegzetességei 
alapján állítjuk össze. 
 
A megyei baleseti adatok elemzése-értékelése, valamint a baleseti góckutatások 
eredményeként megállapítottak alapján a forgalomellenőrző járőröket mindig a 
leginkább veszélyeztetett útszakaszokra vezényeltük, a sebességmérések mellett 
nagyobb hangsúlyt fektetve a szabálysértők menetközbeni ellenőrzésére, 
kiszűrésére és szankcionálására is. A leggyakoribb baleseti okokra és a 
bekövetkezett balesetek természetére figyelemmel igyekeztünk – az írott és 
elektronikus sajtón keresztül – eljutni a közlekedők tömegeihez. Ezáltal is próbáltuk 
tudatosítani a járművezetőknél és gyalogosoknál a közlekedési szabályok figyelmen 
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kívül hagyásának fokozott veszélyességét. Egyrészről a sajtóreferens közvetítésével, 
másrészről közvetlenül is rendszeresen juttattunk el baleseti adatokat, közlekedési 
és vezetéstechnikai tanácsokat, jogszabályváltozásokról ismertetőket a helyi és 
megyei rádiókhoz, televíziókhoz, lapokhoz. A közlekedésben is intoleranciát 
eredményező 
nyári kánikula, valamint a fokozott baleseti kockázatot jelentő őszi-téli átállás 
időszakában egyaránt hangsúlyt kapott e tevékenység.  
 
A tanév kezdetén fokozott rendőri jelenléttel és ellenőrzéssel biztosítottuk a 
gyermekbalesetek megelőzését a frekventált iskolák környékén, illetve 2012. évben 
is kiemelt figyelmet fordítottunk a kijelölt gyalogos-átkelőhelyek környékének 
ellenőrzésére.  
Előadásainkon, rendezvényeinken, és sajtónyilatkozatainkban folyamatosan 
hangsúlyoztuk a passzív biztonsági elemek – főként a biztonsági öv és biztonsági 
„gyermekülés” – használatának fontosságát, illetve az ittas járművezetés, valamint a 
gyorshajtás veszélyeit. E három baleseti ok visszaszorítására tehát a szankcionálás 
(rendőri forgalomellenőrzés) és a prevenció oldaláról egyaránt fókuszáltunk.  
 
Kiemelt célcsoportként kezeltük továbbá a gyalogosokat és a kerékpárosokat is, akik 
viszonylag gyakran válnak balesetek részeseivé, ráadásul ők képezik a 
legvédtelenebb közlekedő réteget is. 
Az ittas járművezetések és az ittasan okozott balesetek számának csökkentése 
érdekében a megye egész területén – főleg a települések belterületi útjain – 
rendszeressé tettük az ittas vezetések kiszűrésére irányuló akciókat. 2012. július és 
augusztus hónapban folyamatos fokozott közúti ellenőrzést rendeltünk el ezzel a 
céllal mind az 5 rendőrkapitányság (és az őrsök) illetékességi területén. A fokozott 
közúti ellenőrzés széleskörű sajtónyilvánosságot kapott. 
.  
Mivel évek óta magas megyénkben az ittas balesetokozások aránya, ezért 
kapitányságonkénti bontásban folyamatosan elemeztük az ittasan okozott balesetek 
helyeit és időpontjait, majd ehhez igazodva vezettünk be helyi intézkedéseket, 
fokozott ellenőrzéseket, prevenciós projekteket. 

 
Összességében a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság a 2012-es évet jó szakmai 
színvonalon, eredményesen zárta. A személyi állomány elkötelezettsége, egységes 
gondolkodásmódja, struktúrája, vezetése és irányítása, továbbá az 
önkormányzatokkal és a lakossággal való széleskörű együttműködése az alapja és 
meghatározója az eredményeknek.  
 
Tolna megye közbiztonsági viszonyai rendezettek, kiegyensúlyozottak, a lakosság 
biztonságérzete elfogadható színvonalú. A korábbi években és a bevezetőben 
meghatározott főbb célkitűzések elérték a szükséges és elvárható eredményeket, a 
jövőben ezeket kell továbbra is végrehajtani egyre magasabb szinten. Így kiemelten: 
a közterületek rendjének fenntartását, a lakosság biztonságérzetének javítását, 
támadólagos bűnüldöző munkát, a bűnügyi operatív felderítést, ill. humán 
hírszerzést, az állomány erkölcsi, fegyelmi színvonalának fenntartását, a fiatal 
állomány szakmai és jogi ismereteinek erőltetett ütemben történő megszerzését, a 
parancsnoki ellenőrző, nevelő és gondoskodó munkafolyamatos, színvonalas 
biztosítását, illetve ennek megkövetelését. Mindezeket fegyelmezetten, jog- és 
szakszerűen, egyre színvonalasabb együttműködéssel kell végrehajtani.  
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Határozati javaslat: 
 

A Tolna Megyei Közgyűlés …/2013. (IV. 26.) 
közgyűlési határozata Tolna megye 2012. évi 
közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetéről 
szóló beszámolóról: 
 
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése Tolna 
megye 2012. évi közbiztonsági és közlekedésbiztonsági 
helyzetéről szóló rendőrfőkapitányi beszámolót 
elfogadja.  

 
 
Szekszárd, 2013. április 8. 
 
 
 
 
      Dr. Soczó László r. dandártábornok  
           rendőrségi főtanácsos  
       megyei rendőr-főkapitány 
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1. számú melléklet 
 

III. 1.4. A kiemelt bűncselekmények és bűncselekményi csoportok 
változásainak mutatói Tolna megyében 

       
Belügyminisztérium 
Koordinációs és Statisztikai Osztály 
2008. I. hónap - 2012. XII. hónap 

Regisztrált bűncselekményeknél az Összes 
paragrafus adatai  az elkövetés helye szerint 

(RK. összesen) 

 Tolna 
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I 
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166. § Emberölés             
 - 2008. I - XII. hónap 4 0 1 1 1 1 
 - 2009. I - XII. hónap 5 0 0 2 2 1 
 - 2010. I - XII. hónap 7 0 1 3 2 1 
 - 2011. I - XII. hónap 6 3 2 0 1 0 

 - 2012. I - XII. hónap 4 0 0 2 2 0 

 - 2011/2012 változás %-ban 66,7 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 
 - 2008/2012 változás %-ban 100,0 0,0 0,0 200,0 200,0 0,0 
170. § Testi sértés             
 - 2008. I - XII. hónap 317 26 63 58 101 69 
 - 2009. I - XII. hónap 307 37 47 58 98 67 
 - 2010. I - XII. hónap 440 74 52 86 157 71 
 - 2011. I - XII. hónap 393 41 81 59 160 52 

 - 2012. I - XII. hónap 365 60 91 44 132 38 

 - 2011/2012 változás %-ban 92,9 146,3 112,3 74,6 82,5 73,1 
 - 2008/2012 változás %-ban 115,1 230,8 144,4 75,9 130,7 55,1 
195. § Kiskorú veszélyeztetése             
 - 2009. I - XII. hónap 54 1 12 0 24 17 
 - 2010. I - XII. hónap 49 20 4 1 15 9 
 - 2011. I - XII. hónap 47 9 14 2 13 9 

 - 2012. I - XII. hónap 36 13 2 2 8 11 

 - 2011/2012 változás %-ban 76,6 144,4 14,3 100,0 61,5 122,2 
197. § Erőszakos közösülés             
 - 2009. I - XII. hónap 4 0 2 1 1 0 
 - 2010. I - XII. hónap 39 0 3 2 29 5 
 - 2011. I - XII. hónap 4 0 0 1 1 2 

 - 2012. I - XII. hónap 3 0 1 0 2 0 

 - 2011/2012 változás %-ban 75,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 
271. § Garázdaság             
 - 2009. I - XII. hónap 291 25 27 82 88 69 
 - 2010. I - XII. hónap 394 61 40 101 119 73 
 - 2011. I - XII. hónap 266 19 46 87 82 32 
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 - 2012. I - XII. hónap 242 28 64 62 67 21 

 - 2011/2012 változás %-ban 91,0 147,4 139,1 71,3 81,7 65,6 
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273. § Önbíráskodás             
 - 2009. I - XII. hónap 13 4 1 0 3 5 
 - 2010. I - XII. hónap 25 3 4 8 3 7 
 - 2011. I - XII. hónap 26 3 9 0 9 5 

 - 2012. I - XII. hónap 29 5 7 2 8 7 

 - 2011/2012 változás %-ban 111,5 166,7 77,8 0,0 88,9 140,0 

       
282. § Visszaélés kábítószerrel             
 - 2009. I - XII. hónap 131 12 11 32 67 9 
 - 2010. I - XII. hónap 239 23 47 39 103 27 
 - 2011. I - XII. hónap 208 36 48 24 89 11 
 - 2012. I - XII. hónap 109 7 6 8 63 25 
 - 2011/2012 változás %-ban 52,4 19,4 12,5 33,3 70,8 227,3 

       
316. § Lopás             
 - 2008. I - XII. hónap 2383 229 543 352 929 330 
 - 2009. I - XII. hónap 2348 195 521 396 921 315 
 - 2010. I - XII. hónap 2449 241 440 391 1050 327 
 - 2011. I - XII. hónap 2073 195 376 369 836 297 

 - 2012. I - XII. hónap 2122 282 460 310 795 275 

 - 2011/2012 változás %-ban 102,4 144,6 122,3 84,0 95,1 92,6 
 - 2008/2012 változás %-ban 89,0 0,0 84,7 88,1 85,6 83,3 

       
316.§ Betöréses lopás             
 - 2008. I - XII. hónap 759 74 35 155 300 195 
 - 2009. I - XII. hónap 692 29 88 148 287 140 
 - 2010. I - XII. hónap 798 72 69 117 364 176 
 - 2011. I - XII. hónap 757 42 170 106 255 184 

 - 2012. I - XII. hónap 822 57 164 135 286 180 

 - 2011/2012 változás %-ban 108,6 135,7 96,5 127,4 112,2 97,8 
 - 2008/2012 változás %-ban 108,3 77,0 468,6 87,1 95,3 92,3 

       
321. § Rablás             
 - 2008. I - XII. hónap 33 2 6 4 19 2 
 - 2009. I - XII. hónap 41 2 6 9 21 3 
 - 2010. I - XII. hónap 42 3 6 6 21 6 
 - 2011. I - XII. hónap 43 1 9 9 18 6 

 - 2012. I - XII. hónap 23 0 2 2 17 2 
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 - 2011/2012 változás %-ban 53,5 0,0 22,2 22,2 94,4 33,3 
 - 2008/2012 változás %-ban 69,7 0,0 33,3 50,0 89,5 100,0 
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322. § Kifosztás             
 - 2009. I - XII. hónap 0 0 0 0 0 0 
 - 2010. I - XII. hónap 9 0 1 1 5 2 
 - 2011. I - XII. hónap 7 2 4 1 0 0 

 - 2012. I - XII. hónap 5 0 0 1 2 2 

 - 2011/2012 változás %-ban 71,4 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 
       
323. § Zsarolás             
 - 2009. I - XII. hónap 32 1 9 1 19 2 
 - 2010. I - XII. hónap 68 6 35 3 17 7 
 - 2011. I - XII. hónap 30 2 18 3 4 3 

 - 2012. I - XII. hónap 34 5 12 3 11 3 

 - 2011/2012 változás %-ban 113,3 250,0 66,7 100,0 275,0 100,0 

       
324. § Rongálás             
 - 2009. I - XII. hónap 219 26 29 39 98 27 
 - 2010. I - XII. hónap 227 34 29 38 99 27 
 - 2011. I - XII. hónap 254 38 36 63 93 24 

 - 2012. I - XII. hónap 167 22 24 16 74 31 

 - 2011/2012 változás %-ban 65,7 57,9 66,7 25,4 79,6 129,2 
       
326. § Orgazdaság             
 - 2009. I - XII. hónap 27 1 4 17 4 1 
 - 2010. I - XII. hónap 46 1 6 5 28 6 
 - 2011. I - XII. hónap 26 2 3 8 8 5 

 - 2012. I - XII. hónap 26 3 12 3 5 3 

 - 2011/2012 változás %-ban 100,0 150,0 400,0 37,5 62,5 60,0 
       
327. § Jármű önkényes elvétele             
 - 2009. I - XII. hónap 32 9 4 5 9 5 
 - 2010. I - XII. hónap 49 6 5 6 28 4 
 - 2011. I - XII. hónap 33 2 3 8 14 6 

 - 2012. I - XII. hónap 22 1 2 2 12 5 

 - 2011/2012 változás %-ban 66,7 50,0 66,7 25,0 85,7 83,3 
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2. számú melléklet 

 

 

Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság  
Közrendvédelmi állomány szervenkénti intézkedéseinek összehasonlítása 

Elfogott személyek  Elővezetések  Feljelentések  Szolgálatra vez. 
áll.  Helyszíni birság  

jármű gyalogos egyéb 
Szervezet  Időszak bcs.-

n 
tetten 

ért  

körözött egyéb 
Előállítás 

elrendelt végreh. 
Fő Ft. Fő Ft. Fő Ft. 

bűnügyi szabs. közterületi nem 
közter. 

Eszköz- 
használat 

2011.01. 
- 12. 2 5 0 41 0 0 1124 8285000 25 259000 12 102000 8 7683 4756 1473 19 

2012.01. 
- 12. 0 2 0 26 0 0 1098 10434000 29 465000 11 295000 13 12199 8654 1052 12 Tolna  

Változás 
%-ban  -100  -60    -36,59      -2,31  25,94  16  79,54  -8,33  189,22  62,5  58,78  81,96  -28,58  -36,84 

2011.01. 
- 12. 31 62 9 651 513 193 2340 13703000 11 89000 28 210000 126 2204 1949 366 273 

2012.01. 
- 12. 21 51 2 683 654 259 2190 24629300 15 180000 155 3425000 135 2103 4991 912 329 Szekszárd  

Változás 
%-ban 

 -
32,26  -17,74  -

77,78  4,92  27,49  34,2  -6,41  79,74  36,36  102,25  453,57  1530,95  7,14  -4,58  156,08  149,18  20,51 

2011.01. 
- 12. 0 28 9 72 200 82 1300 9725500 26 138000 0 0 125 1148 5608 1422 61 Bonyhád  

2012.01. 9 14 0 102 183 90 1113 10876070 17 136000 0 0 139 1512 5798 1353 73 
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- 12. 
Változás 
%-ban    -50  -100  41,67  -8,5  9,76  -

14,38  11,83  -
34,62  -1,45      11,2  31,71  3,39  -4,85  19,67 

2011.01. 
- 12. 64 16 0 221 128 62 1467 9204333 10 30000 8 115000 37 2929 4565 1069 206 

2012.01. 
- 12. 49 10 0 195 148 67 2236 21104000 2 15000 123 3636000 17 2437 4679 773 179 Dombóvár  

Változás 
%-ban 

 -
23,44  -37,5    -11,76  15,63  8,06  52,42  129,28  -80  -50  1437,5  3061,74  -54,05  -16,8  2,5  -27,69  -13,11 

2011.01. 
- 12. 40 28 0 297 194 66 1734 10710000 201 2523000 14 99000 73 2157 5884 1459 127 

2012.01. 
- 12. 58 22 0 341 213 106 1413 13828000 226 3526000 73 1456000 57 738 6494 1705 147 Paks  

Változás 
%-ban  45  -21,43    14,81  9,79  60,61  -

18,51  29,11  12,44  39,75  421,43  1370,71  -21,92  -
65,79  10,37  16,86  15,75 

2011.01. 
- 12. 71 22 2 338 162 79 1381 8920000 94 630000 20 140000 87 1081 6145 4927 199 

2012.01. 
- 12. 52 11 5 309 135 76 1324 11340000 53 502000 35 658000 79 832 6395 5248 133 Tamási  

Változás 
%-ban 

 -
26,76  -50  150  -8,58  -16,67  -3,8  -4,13  27,13  -

43,62  -20,32  75  370  -9,2  -
23,03  4,07  6,52  -33,17 

2011.01. 
- 12. 208 161 20 1620 1197 482 9346 60547833 367 3669000 82 666000 456 17202 28907 10716 885 

2012.01. 
- 12. 189 110 7 1656 1333 598 9374 92211370 342 4824000 397 9470000 440 19821 37011 11043 873 ÖSSZESEN 

Változás 
%-ban 

 -
9,13  -31,68  -65  2,22  11,36  24,07  ,3  52,3  -6,81  31,48  384,15  1321,92  -3,51  15,22  28,03  3,05  -1,36 
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3. számú melléklet 

 
 
Statisztikai kimutatás a Központi Statisztikai Hivatal Tolna megyére vonatkozó baleseti 
adataiból 
 2011. év 2012. év Dinamika 

(%) 
Személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma 303 286 -5,6% 

- Halálos közúti közlekedési balesetek 17 10 -41,2% 
- Súlyos sérüléses közúti közlekedési balesetek 107 118 10,3% 
- Könnyű sérüléses közúti közlekedési balesetek 179 158 -11,7% 

Személysérüléses közúti közlekedési baleset során 
meghalt, illetve megsérült személyek száma (fő) 403 339 -15,9% 

- Meghalt személyek száma (fő) 18 10 -44,4% 
- Súlyosan sérült személyek száma (fő) 132 125 -5,3% 
- Könnyen sérült személyek száma (fő) 253 204 -19,4% 

Ittasan okozott közúti közlekedési balesetek száma 35 41 17,1% 
 
 

 2011. év 2012. év Dinamika 
(%) 

Sebesség nem megfelelő alkalmazása 84 93 10,7% 
Szabálytalan előzés 18 14 -22,2% 
Az elsőbbség meg nem adása 58 42 -27,6% 
Szabálytalan irányváltoztatás, haladás és kanyarodás 66 48 -27,3% 
Figyelmetlen, gondatlan vezetés 38 44 15,8% 
Gyalogosok hibája 11 10 -9,1% 

O
K
O
K 

Utasok hibája 1 2 100% 
Személygépkocsi 170 137 -19,4% 
Motorkerékpár 9 24 166,7% 
Kerékpár 34 44 29,4% 
Segédmotor kerékpár 26 24 -7,7% 
Autóbusz 3 2 -33,3% 
Tehergépkocsi 43 31 -27,9% 
Gyalogos 11 10 -9,1% 

O
K
O
Z
Ó
K 

Utas és egyéb okozó 7 14 100% 
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4. számú melléklet 
 
1. számú táblázat 
 

Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészet 
Megnevezés 2008 2009 2010 2011 2012 

Szolgálatba vezényelt / fő 4712 5925 9409 10724 14808 
                                              / óra 88484 93600 148734 163668 164800 
Nem közterületi szolgálat / fő 1483 1092 1878 2673 2634 
                                                      / óra 24521 24477 34011 38579 36932 
Közterületi szolgálat / fő 3229 4833 7531 8051 12174 
                                            / óra 63963 69123 114723 125089 127868 
Saját kezdeményezésű büntető feljelentések 483 421 364 229 262 
     -közlekedésből ittas vezetés 241 304 239 135 147 
Keletkezett bűnügyek száma (rendészeti nyomozás)     600 445 432 
Folyamatban lévő bűnügyek (rendészeti nyomozás)     53 81 100 
Saját kezdeményezésű szabálysértési feljelentések összesen 4482 6542 9616 11817 16146 
    - közlekedési szabálysértés 4435 6469 9569 11765 16121 
            - ittas vezetés szabálysértés  76 86 276 133 248 
            - kiemelt közlekedési szabálysértések összesen 3101 5171 7549 9569 13847 
    - nem közlekedési szabálysértések összesen 47 73 47 52 25 
            - tulajdon elleni 0 29 21 19 7 
            - kiemelt közrendvédelmi szabálysértések összesen 0 0 0 19 7 
Szabálysértési őrizetbe vétel összesen 0 0 0 0 0 
    - tulajdon elleni őrizet bevétel összesen 0 0 0 0 0 
Kezdeményezett közigazgatási eljárások száma összesen 3506 6601 10180 1334 1683 
    - megszüntetett eljárások száma 30 56 1574 8 41 
    - kiszabott bírságok 172195000 157138000 248210000 48860000 49622000 
           - száma / fő 3506 6601 10180 1334 1683 
           - összege / Ft 172195000 157138000 248210000 48860000 49622000 
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Megnevezés 2008 2009 2010 2011 2012 
Elfogás összesen 32 43 26 19 25 
     - bűncselekményen tetten ért 23 35 19 13 17 
     - körözés 8 7 7 6 6 
Előállítás összesen / fő 207 316 299 186 272 
    - jogellenes belföldi tartózkodás 0 0 0 0 0 
    - igazoltatás 13 11 15 20 9 
    - bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható 26 50 70 64 51 
    - mintavétel 157 247 205 88 198 
Biztonsági intézkedések összesen fő 13 34 22 61 48 
Helyszíni bírság összesen / fő 2137 1795 2370 2820 3646 
                                                    / összeg 17854000 14618500 17483000 19933333 33349670 
                                                     / egy főre jutó átlag összeg 8355 8144 7377 7069 9146 
Elrendelt elővezetések / eset 26 63 69 34 48 
     - végrehajtott elővezetések / eset 26 50 38 31 52 
Közlekedési baleset helyszínén intézkedés összesen 1119 1072 1059 1060 1104 
Alkohol szonda alkalmazása összesen  5684 5731 6788 6264 10825 
    - pozitív 266 362 340 200 333 
Vezetési képesség befolyásoló szer összesen 0 0 0 0 0 
    - pozitív 0 0 0 0 0 
Akciók, razziák / eset 283 336 537 696 1039 
Rendezvény biztosítás összes / eset 138 146 109 117 113 
                                                              / fő 259 336 263 291 268 
    - gyülekezési törvény hatálya alá tartozó / eset 10 8 0 3 2 
                                                                                        / fő 17 15 0 8 3 
    - sportrendezvény / eset 33 47 36 33 31 



 30 

                                           / fő 93 147 115 104 89 
    - utaz. Vasútbiztosítás / eset 0 0 0 0 0 
                                                  / fő 0 0 0 0 0 
    - utaz. Közútbiztosítás / eset 46 20 36 40 47 
                                                  / fő 73 30 89 89 96 
Bűncselekményre utaló jelentés 0 0 0 0 0 
 
 
 
2. számú táblázat 
 

Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Közrendvédelem és közlekedésrendészet 
Megnevezés 2008 2009 2010 2011 2012 

Rendkívüli esemény összesen 2 0 0 0 2 
    - fogdából szökés 0 0 0 0 0 
    - fogdából szökési kísérlet 0 0 0 0 0 
    - kísérés során szökés 0 0 0 0 0 
    - szökési kísérlet kísérés során 1 0 0 0 0 
    - őr elleni támadás vagy kísérlet 0 0 0 0 0 
    - fogdában öngyilkossági kísérlet 0 0 0 0 1 
    - összejátszás őrökkel 0 0 0 0 0 
    - szándékos egészségrontás 1 0 0 0 1 
    - egyéb fogdai rendkívüli esemény 0 0 0 0 0 
    - egyéb nem fogdai rendkívüli esemény 0 0 0 0 0 
Hivatalos személy elleni erőszak 10 10 17 10 10 
    - alapeset 10 10 17 10 10 
    - felfegyverkezve 0 0 0 0 0 
    - gépkocsival 0 0 0 0 0 
    - fegyveresen 0 0 0 0 0 



 31 

    - csoportosan 0 0 0 0 0 
             - csoportosból felfegyverkezve 0 0 0 0 0 
Jog és szakszerűtlen rendőri intézkedések 0 0 0 2 2 
Rendőri intézkedésekkel szemben bejelentett panaszok 20 39 55 33 41 
Kényszerítő eszközök alkalmazása összesen 609 830 969 885 873 
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5. számú melléklet 
 
1. számú táblázat 
 

A szabálysértési ügyintézői tevékenység főbb mutatói, a változások iránya 
(2008. év – 2012. év) 

 

  

2008 
 év 

2009 
 év 

változás az 
előző évhez 

képest 

2010  
év 

változás az 
előző évhez 

képest 
2011 év 

változás az 
előző évhez 

képest 

2012 
év 

változás az 
előző évhez 

képest 
 
Feljelentések száma 6077 5858 96,40% 6530 111,47% 6139 94,01% 3425 55,79% 
 
Feljelentettek száma (fő) 6900 6913 100,19% 7303 105,64% 6870 94,07% 3798 55,28% 
 
Kiszabott pénzbírság (eFt) 107690 125641 116,67% 122899 97,82% 104573 85,09% 75141 71,86% 
 
1 főre jutó pénzbírság (eFt) 22864 25873 113,16% 24496 94,68% 24404 99,62% 29444 120,65% 
 
Jogerős pénzbírság (eFt) 87172 115764 132,80% 112715 97,37% 96582 85,69% 70021 72,50% 
 
Befizetett pénzbírság (eFt) 59589 74373 124,81% 73214 98,44% 62028 84,72% 33056 53,29% 
 
Járművezetéstől eltiltás (fő) 643 1031 160,34% 798 77,40% 552 69,17% 274 49,64% 
 
Figyelmeztetések (fő) 855 1027 120,12% 1171 114,02% 1325 113,15% 622 46,94% 
 
Megszüntetés (fő) 340 447 131,47% 622 139,15% 841 135,21% 461 54,82% 
 
Kifogások száma 521 609 116,89% 839 137,77% 570 67,94% 381 66,84% 
Bíróságra felterjesztett 
kifogások 260 244 93,85% 378 154,92% 269 71,16% 136 50,56% 
Bíróság által helybenhagyott 
határozatok száma 122 104 85,25% 175 168,27% 172 98,29% 109 63,37% 
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2. számú táblázat 
 
 
 
 

Helyszíni bírság nyilvántartásba vételével kapcsolatos főbb mutatók, a változások iránya 
(2008. év – 2012. év) 

 
 

  

2008 
év 

2009 
év 

Változás az 
előző évhez 
képest (%) 

2010 
év 

Változás az 
előző évhez 
képest (%) 

2011 
év 

Változás az 
előző évhez 
képest (%) 

2012 
év 

Változás az 
előző évhez 
képest (%) 

Összesen rögzített 
helyszíni bírság 12011 

 
10375 

 
86,38% 9334 

 
89,97% 

 
10120 

 
108,42% 

 
10008 

 
98,89% 

 

Önként befizetett 
helyszíni bírság 9021 

 
7223 

 
80,07% 6402 

 
88,63% 

 
6893 

 
107,67% 

 
7126 

 
103,38% 

 
Végrehajtásra 
átadott helyszíni 
bírság 

2870 
 

3021 
 

105,26% 2857 
 

94,57% 
 

3122 
 

109,28% 
 

2346 
 

75,14% 
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3. számú táblázat 
 
 
 

 
 

Pirotechnika rendészetével összefüggő adatok 
Pirotechnika kiadott engedélyek, és a változások iránya 

(2008. év – 2012. év) 
 

  
2008. év 2009. év 

Változás az 
előző évhez 
képest 

2010. év 
Változás az 
előző évhez 
képest 

2011. év  
Változás az 
előző évhez 
képest 

2012. év  
Változás az 
előző évhez 
képest 

Forgalmazás év 
végi 14 17 121,43% 16 94,12% 17 106,25% 18 105,88% 

Tárolás év végi 
14 17 121,43% 16 94,12% 17 106,25% 18 105,88% 

Felhasználás  
49 49 100,00% 42 85,71% 33 78,57% 6 18,18% 
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4. számú táblázat 
 
 
 
 
 
 
Kimutatás a beadott fegyvertartási kérelmek fegyverfajta szerinti megoszlásáról, és a változások iránya 

(2008. év – 2012. év) 
 

 2008. év 2009. év 
Változás az 
előző évhez 
képest 

2010. év 
Változás az 
előző évhez 
képest 

2011. év  
Változás az 
előző évhez 
képest 

2012. év  
Változás az 
előző évhez 
képest 

Beadott 
kérelmek száma 673 685 101,78% 566 82,63% 660 116,61% 785 118,94% 

Fegyver (db) 
697 718 103,01% 566 78,83% 687 121,38% 787 114,56% 

Sörétes 
266 260 97,74% 237 91,15% 266 112,24% 329 123,68% 

Golyós 
318 327 102,83% 270 82,57% 304 112,59% 358 117,76% 

Kisgolyós 
41 65 158,54% 48 73,85% 61 127,08% 71 116,39% 

Marok 
72 66 91,67% 11 16,67% 56 509,09% 29 51,79% 
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5. számú táblázat 
 
 

 
 
 
 

Kimutatás a beadott fegyvertartási kérelmek fegyvertartási cél szerinti megoszlásáról, és a változások iránya 
(2008. év – 2012. év) 

 

  2008. év  2009. év Változás az előző 
évhez képest 2010. év Változás az előző 

évhez képest 2011. év  Változás az előző 
évhez képest 2012. év  Változás az előző 

évhez képest 

Vadászat 590 611 103,56% 514 84,12% 596 115,95% 703 117,95% 

Szolgálati 35 37 105,71% 43 116,22% 36 83,72% 53 147,22% 

Önvédelmi 11 18 163,64% 5 27,78% 3 60,00% 5 166,67% 

Sport  0 9  - 3 33,33% 5 166,67% 16 320,00% 

Egyéb 0 3 - 0 0,00% 0 - 1 - 

Összesen 644 678 105,28% 640 94,40% 640 100,00% 778 121,56% 
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6. számú táblázat 
 
 
 
 
 
 

Személy- és vagyonvédelmi tevékenység adatai, és a változások iránya 
(2008.év – 2012. év) 

 

  2008. év 2009. év 
Változás az 
előző évhez 
képest 

2010. év 
Változás az 
előző évhez 
képest 

2011. év  
Változás az 
előző évhez 
képest 

2012. év  
Változás az 
előző évhez 
képest 

Működési 
engedély (egyéni, 
társas)  24 21 87,50% 24 114,29% 43 179,17% 20 46,51% 

Magánnyomozó 
(egyéni társas) 2 0 0,00% 0      - 0       - 0     - 
Személy- és 
vagyonőri 
igazolvány 571 611 107,01% 291 47,63% 656 225,43% 564 85,98% 

Magánnyomozói 
igazolvány 7 7 100,00% 0 0,00% 0  - 0 - 

Egyéb igazolvány 
4 5 125,00% 0 0,00% 0  - 0 - 
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7. számú táblázat 
 
 
 

 
Nukleáris rendészeti tevékenység főbb mutatói, a változások iránya 

(2008. év – 2012. év) 

 
 
 
 
 
 
 

  2008 
év 

2009 
év 

Változás az előző 
évhez képest 

2010 
év 

Változás az előző 
évhez képest 

2011 
év 

Változás az előző 
évhez képest 

2012 
év 

Változás az előző 
évhez képest 

Hatósági hozzájárulás 
foglalkoztatáshoz (fő) 

1001 1314 131,27% 1118 85,08% 962 86,05% 760 79,00% 

Kérelem elutasítása (fő) 
23 26 113,04% 10 38,46% 0 0,00% 1 - 

Hatósági hozzájárulás 
visszavonása 
foglalkoztatás 
megszűnése miatt (fő) 1060 1139 107,45% 1108 97,28% 707 63,81% 1068 151,06% 

Éves ellenőrzés (fő)  
8217 8512 103,59% 8589 100,90% 8678 101,04% 8584 98,92% 
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8. számú táblázat 
 
 
 
 

A kábítószer-rendészeti tevékenység főbb mutatói, a változások iránya 
(2008. év-2012. év) 

 
       2008 

év 
2009 

év 
változás az 
előző évhez 

képest 

2010 
év 

változás az 
előző évhez 

képest 

2011 
év 

változás az 
előző évhez 

képest 

2012 
év 

változás az 
előző évhez 

képest 
Kábítószer 

ellenőrzések 
száma 

 
35 

 
31 

 
88, 57% 

 
32 

 
103, 22% 

 
15 

 
46, 87% 

 
186 

 
1240% 

Prekurzor 
ellenőrzések 

száma 
 

 
14 

 
10 

 
71, 42% 

 
15 

 
150% 

 
14 

 
93, 33% 

 
57 

 
407, 14% 

 
 
 


