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1. A bűnügyi helyzet bemutatása, a közterületi jelenlét mértéke (létszám, óraszám), a
közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt idegenforgalmi területek biztonsága
A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt idegenforgalmi
területeken eltöltött idő a korábbi évhez képest valamelyest csökkenést mutat. A rendészeti
szakterület állományát tekintve a közterületi szolgálatra történő vezénylések száma 2018-ban
13.160 fővel 151.263 órában volt kimutatható, 2019-ben ez 12.811 fővel, 144.966 órára módosult.
Az egy közterületi szolgálatban eltöltött órák átlaga így igen kis mértékben, 11,4-ről 11,3 órára
módosult.
1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása
Kapitányságunk illetékességi területén 2019-ben 1399, míg
a megelőző évben 1658
bűncselekményt regisztráltak, így megállapítható, hogy ezen bűncselekmények száma egy év alatt
mintegy 16 %-kal csökkent.
A regisztrált bűncselekmények száma Decsen némi emelkedést mutat, a 2018-ban kimutatott 53-ról
56-ra változott. A regisztrált bűncselekmények nagy részét a korábbi évekhez hasonlóan a vagyon
elleni bűncselekmények tették ki.
1.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása
A működési területen a regisztrált, közterületen elkövetett bűncselekmények száma 568-ról 392-re,
hozzávetőlegesen 31 %-kal csökkent, míg Decsen stagnálás figyelhető meg 15-15
bűncselekménnyel.
1.3. A regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya, változása (bűnügyi
fertőzöttség)
A működési területen regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya kb. 15 %-os
csökkenést mutat, mivel a 2018-as 2221-hez képest 1892-re módosult.
1.4. A regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása (kizárólag elkövetés
helye szerint regisztrált bűncselekmények alapján)
A kiemelten kezelt bűncselekmények körébe a lakosság szubjektív közbiztonság-érzetét leginkább
befolyásoló 14 bűncselekmény tartozik. A kiemelten kezelt bűncselekmények tekintetében a
működési területen mintegy 22 %-os csökkenés történt , a 2018-as 892-ről 2019-ben 694-re
változott ez a szám. A főbb jellemzők az alábbiakban foglalhatók össze: az emberölések száma
2-ről 1-re csökkent. A testi sértések száma 89-ről 82-re csökkent, azonban e kategórián belül a
súlyos testi sértéseké 37-ről 42-re emelkedett. A kiskorú veszélyeztetés esetszáma 2-ről 4-re
emelkedett, a garázdaságok száma 74-ről 61-re mérséklődött. A kábítószerrel kapcsolatos
bűncselekmények száma a terjesztői magatartás tekintetében 4-ről 6-ra emelkedett. A lopás
esetszáma 527-ről 431-re csökkent, ezen belül az elmúlt évben személygépkocsi lopás nem történt,
zárt gépjármű-feltörés 4 alkalommal fordult elő. A lakásbetörések száma 74-ről 65-re változott. A
rongálások száma jelentős mértékben, 168-ról 89-re mérséklődött. E redményes nyomozást
folytattunk le közterületen elkövetett 48 rendbeli rongálás vonatkozásában. Az elkövető Szekszárd
belterületén számos falfirkát helyezett el különböző épületeken, mellyel állagsérelmet okozott.
Decs település területén a kiemelten kezelt bűncselekmények száma 28-ról 38-ra emelkedett, ami
mintegy 36 %-os változást jelent.
A főbb jellemzők az alábbiakban foglalhatók össze: A testi sértések száma minimálisan, 6-ról 7-re
változott, ezen belül a súlyos testi sértés esetszáma 2-ről 3-ra emelkedett. A garázdaságok száma
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3-ról 4-re változott. Rablás, kiskorú veszélyeztetése, valamint a kábítószerrel kapcsolatos
bűncselekmények a terjesztői magatartás tekintetében továbbra sem fordult elő. A lopások
számának alakulásában emelkedés látható, számuk 16-ról 26-ra változott. Személygépkocsi lopás
nem történt, ahogyan zárt gépjármű-feltörés sem fordult elő. A lakásbetörések gyakorisága azonban
jelentősen növekedett, 2-ről 8-ra. A rongálás nem történt szemben a korábbi évben regisztrált 2
esethez képest. A jármű önkényes elvétele sem fordult elő a 2018-as évben bekövetkezett 1 esettel
szemben.
1.5. A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények szöveges
értékelése (kizárólag az elkövetés helye szerint regisztrált bűncselekmények alapján)
A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmény nem történt.
1.6. Esetlegesen a helyi közbiztonság szempontjából kiemelt érdeklődést kiváltó
bűncselekmény nyomozásával összefüggő – személyes adatot nem tartalmazó – nyilvános
információk rövid összefoglalása
A helyi közbiztonság szempontjából kiemelt érdeklődést kiváltó bűncselekmény nem volt.
2. A bűnüldöző munka értékelése (az eljáró szerv szerinti adatok alapján)
A Szekszárdi Rendőrkapitányság vonatkozásában a nyomozáseredményesség tekintetében
megjelenő minimális csökkenés nem számottevő. A megyei jogú városok között eredményünkkel a
harmadik helyet értük el.
2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása
A nyomozás eredményességi mutató a kapitányság működési területén valamennyi bűncselekmény
esetében 84,4 %-ról 80,1 %-ra csökkent. Az eredményességi mutatóra vonatkozó adat csak a teljes
működési területről áll rendelkezésre.
2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi
mutatója
A közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozás eredményességi mutatója szintén a
rendőrkapitányság teljes működési területéről áll csak rendelkezésre, ez a 2018-as 88,8 %-hoz
képest 2019-ben 84,6 %-ra változott.
2.3. A regisztrált, egyes kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi
mutatójának alakulása
Az eredményességi mutatóra vonatkozó adat csak a teljes működési területről áll rendelkezésre. A
bűncselekményszámok településenként kimutathatóak.
A teljes működési területre kimutatott nyomozás eredményesség az alábbiak szerint alakult. A
testi sértés nyomozás eredményességi mutatója 98,9 % -ról 94,4%-ra változott, ezen belül a súlyos
testi sértésé 97,4 %-ról 90,9 %-ra csökkent. A rablás, a kiskorú veszélyeztetése, a garázdaság, és a
jármű önkényes elvétele bűncselekményeknél a megelőző évvel megegyezően, 100 %-os volt az
eredményesség. Lopás delictum esetében a 2018-as 59,6 %-hoz képest 2019-ben 45,7 %-os
eredményt értünk el. Lakásbetörésnél az előző év 65,8 %-os eredményessége 55,1 %-ra csökkent.
Rongálásánál 85,0 %-ról 75,6 %-ra, zárt gépjármű feltörésnél 94,7 %-ról 50,0 % ra csökkent a
teljesítménymutató.
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A bűnügyi adatokat a bűnügyi melléklet tartalmazza.
3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok
A tulajdon elleni szabálysértések elkövetése miatt indult eljárások száma a kapitányság működési
területén az értékelt időszakban 572-ről 513-ra változott ( 10 %-os csökkenés) A tulajdon elleni
szabálysértések felderítési mutatója 44,77 %-ról 48,13 %-ra változott, ez mintegy 7 %-os
növekedést jelent.
Decs település tekintetében is csökkent a tulajdon elleni szabálysértések száma, mely 24-ről 15-re
módosult. Közülük leggyakrabban a lopás fordult elő, számuk a megelőző évhez képest 11-ről 9-re
csökkent. A jogtalan elsajátítás, valamint nem gépi meghajtású jármű jogtalan használat nem
történt szemben az előző év 1-1 esetével. A szándékos rongálások száma 8-ról 4-re csökkent.
Csalás nem került regisztrálásra ellentétben az előző év 2 esetét. A sikkasztások száma 1-ről 2-re
változott.
4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások
A sérüléses balesetek száma 2019-ben 24 %-kal, 135-ről 103-ra csökkent. Ezen balesetek
összetétele is kedvezőbb képet mutat a 2018-as évhez képest, mivel a halálos kimenetelű balesetek
80 %-kal, 5-ről 1-re, a súlyos sérüléses balesetek 25 % -kal 51-ről 38-ra, a könnyű sérüléses
balesetek 19 %-kal 79-ről 64-re csökkentek. A sérülés nélküli, anyagi káros balesetek
vonatkozásában kb. 10 %-os növekedés figyelhető meg, számuk 509-ről 563-ra emelkedett. A
tavalyi évben összesen 666 baleset történt, míg 2018-ban 644, ez mintegy 3 % -os növekedést
jelent.
A közúti közlekedési balesetben könnyű sérülést szenvedett személyek számában hozzávetőlegesen
26 %-os csökkenés figyelhető meg, 2018-ban 121, 2019-ben 89 fő volt érintett. Megállapítható,
hogy 2018-ban 5, 2019-ben 3 személy vesztette életét közúti közlekedési balesetben, ami 40%-os
csökkenést jelent. A súlyosan sérültek száma 61-ről 44-re 28%-kal csökkent.
A sérüléses balesetek közül 13 esetben volt ittas a baleset okozója, - ez 12,62 %-os ittas okozó
arányt jelent- mely az előző évi 12 ittas okozóhoz, és 8,89 %-os ittas okozó arányhoz képest
emelkedést mutat. Azonban 2018-ban a 12 ittas okozóból 9 személy gépi meghajtású jármű
vezetője volt, 2019-ben a 13 ittas okozóból csak 6 személy volt gépi meghajtású jármű vezetője.
További 6 esetben kerékpáros, 1 esetben gyalogos volt az okozó. Az ittasan okozott balesetek
tekintetében Szekszárd és Tolna település emelhető ki 4-4 esettel.
A legtöbb ittasan okozott baleset - 4 - szombati napon történt, a többi baleset a hét többi napján
egységesen megoszlott.
Összegezve elmondható, hogy az „összbaleseti” szám minimális emelkedett, azonban a személyi
sérüléssel járó és a közúti közlekedési balesetekben megsérültek száma is jelentősen csökkent, így
egy kedvező szerkezeti átalakulás figyelhető meg, melyben a személyi sérüléses balesetek
irányából az anyagi kárral járó balesetek irányába mozdult el kapitányságunk közlekedésbiztonsági
helyzete.
Decs település lakott területen belüli területét tekintve 2018-ban 5 anyagi kárral járó baleset történt,
2019-ben 8. A súlyos sérüléses balesetek száma 1-1 esettel stagnálást mutat, a könnyű sérüléses
baleset a korábbi évhez hasonlóan nem történt.
5. Az illegális migráció helyzete (jellemző kategóriák, trendek, módszerek, a visszaszorítás
érdekében tett intézkedések)
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Jellemzően kisebb tranzitút vezet át kapitányságunk illetékességi területén. A migráció
visszaszorítására mélységi ellenőrzést is végeztünk. A 2017. augusztusától elrendelt komplex
közlekedésbiztonsági feladattervben foglalt feladatok végrehajtása során is kellett illegális
migrációs tevékenységet végezni. Az országos rendőrfőkapitány úr által elrendelt mélységi
migrációs háló feladatait egy főkapitányi intézkedési terv is szabályozza, mely végrehajtásában
nagy szerepet játszik kapitányságunk közterületi állománya.
A 2019. évi mélységi migrációs ellenőrzésekben kapitányságunk részéről 338 rendőr vett részt. Az
intézkedés alá vont gépjárművek száma 1298, az intézkedés alá vont személyek száma 1432 –
melyből 1264 magyar, 168 külföldi – volt. Szabálysértési eljárás kezdeményezésére 14 személy –
közülük 2 külföldi – vonatkozásában került sor.
6. A határrendészeti tevékenység helyzete (a határforgalom ellenőrzése, a határőrizet és a
mélységi ellenőrzési, valamint az idegenrendészeti tevékenység végrehajtása)
A Szekszárdi Rendőrkapitányság határrendészeti tevékenységet nem végez, mivel Tolna megye
nem rendelkezik külső határszakasszal.
II. A Szekszárdi Rendőrkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedések és az
azzal kapcsolatos feladatok
1. A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt
idegenforgalmi területek biztonsága (létszám, óraszám, közrendvédelmi állomány/lakosság aránya)
Kapitányságunk Közrendvédelmi Osztálya a Járőr-és Őrszolgálati Alosztályból, a Körzeti
Megbízotti Alosztályból, a Fogda-és Kísérőőri Alosztályból áll, továbbá részét képezi a
Szabálysértési Előkészítő Csoport, és a Bátaszéki Rendőrőrs. Az osztály tevékenysége nagyon
sokrétű és szerteágazó.
A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt idegenforgalmi
területeken eltöltött idő a korábbi évhez képest valamelyest csökkenést mutat. A rendészeti
szakterület állományát tekintve a közterületi szolgálatra történő vezénylések száma 2018-ban
13.160 fővel 151.263 órában volt kimutatható, 2019-ben ez 12.811 fővel, 144.966 órára módosult.
Az egy közterületi szolgálatban eltöltött órák száma így kis mértékben, 11,4-ről 11-3 órára
módosult.
Az elvárt közterületi jelenlétet túlórák elrendelésével volt lehetséges biztosítani. Kapitányságunk
Közrendvédelmi Osztályának 82 hivatásos státusza van, melyből 53 személynek lehetett szolgálatot
tervezni. A „hadrafogható” létszámból – az ütemezett szabadságok, esetleges betegségek, és az
egyéb szolgálati feladatok miatt - további 15-20 főnek nem volt lehetséges közterületi, illetve
fogdaőri szolgálatot tervezni. Így összegezve 38-40 személy volt az, akit közterületi, illetve
fogdaőri szolgálatba be lehetett osztani.

A kapitányság illetékességi területéhez 21 település tartozik, a lakosság száma 78.114 fő. Ebből
adódóan az egy rendőrre eső lakos a közrendvédelmi állomány tekintetében 976, a közterületi
állomány tekintetében pedig 1324 fő.
2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata (a tett intézkedések száma és azok
eredményei), a Készenléti Rendőrség megerősítő erőként történő szolgálatellátására vonatkozó
adatok, az ezzel érintett települések megjelölése
A rendőri intézkedésekkel kapcsolatosan megállapítható, hogy azok szakszerűek voltak, a
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kényszerítő eszközök használata törvényes és arányos volt. A szükséges kivizsgálások, jelentések
minden esetben elkészültek. A közterületi jelenlét végrehajtásával kapcsolatban a segítő rendőri
modellt helyeztük előtérbe. Igyekeztünk a jogkövető állampolgárokkal kapcsolatos
intézkedéseinket „minimalizálni”, a jogsértőkkel szemben pedig gyorsan, hatékonyan, határozottan
fellépni.
Az intézkedések számát tekintve a szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti
elfogások száma a megelőző évhez képest 171-ről 121-re csökkent, a bűncselekmény gyanúja
miatti előállítások száma pedig 275-ről 291-re emelkedett. A tavalyi évben 254 sikeres elővezetést
foganatosítottunk, mely a korábbi, 302-höz képest mintegy 16 %-os változást jelent.
A biztonsági intézkedések száma 513-ról 419-re csökkent, ez 18 %-os változás. A szabálysértési
feljelentések száma 1177-ről 1132-re, kb. 4 %-kal csökkent, a büntető feljelentések száma pedig
90-ről 92-re, azaz 2 %-kal emelkedett. A helyszíni bírsággal sújtott személyek számában 24 %-os
csökkenés mutatkozik, ez 2001-ről 1518-ra változott.
Kapitányságunk 2019. évben összesen 19 alkalomra igényelt megerősítő erőket a Készenléti
Rendőrségtől (március 15. – Nemzeti Ünnep, március 20. – bűncselekmény áldozatává vált kislány
temetése, május 4. – Bormarathon, június 7-10. Pünkösdi Fesztivál, augusztus 20. – Nemzeti
Ünnep, szeptember 12-15. Szüreti Napok, október 23. – Nemzeti Ünnep, december 8., 15., 22. – Év
végi ünnepek). Ezen igények vonatkozásában 5 esetben kaptunk megerősítő erőket, a többi
rendezvényünk vonatkozásában – 14 esetben – nem kaptunk megerősítő erőt.
Mindezeken felül – nem igénylésre, és nem kérésre – KR vezénylés alapján 11 esetben kaptunk
megerősítő erőket.
A Készenléti Rendőrség 2019. évben összesen 19 alkalommal (14 alkalommal közterületi szolgálat,
5 alkalommal csapaterő) 139 fővel (101 fő közterületi szolgálat, 38 fő csapaterő) 1718 órában
(1262 óraközterületi szolgálat, 456 óra csapaterő) teljesített szolgálatot a Szekszárdi
Rendőrkapitányság illetékességi területén. A szolgálatellátások alkalmával 2019. évben 135 főt
igazoltattak, 1 főt állítottak elő, illetve 1 főnek szabtak ki 10.000 Ft helyszíni bírságot.
A rendészettel kapcsolatos adatokat a rendészeti melléklet tartalmazza.
3. A rendezvénybiztosítások
Kapitányság illetékességi területén Szekszárdra volt jellemző az, hogy a rendőri feladatokat rendőri
csapaterős állománnyal, csapaterős tevékenységgel kellett megoldani. Így például biztosítottuk a
városban tartott Pünkösdi fesztivált, a 4 napig tartó szüreti napokat, valamint Mindenszentek,
halottak napjának időszakában a temetők környékét, illetve az év végi ünnepekhez kapcsolódó
rendezvényeket. A biztosítások célja a rendezvények zavartalan lefolyása volt, ez által a közrend és
a közbiztonság fenntartása, valamint a résztvevők személy és vagyonbiztonságának védelme, és a
jogsértések megakadályozása. A rendezvénybiztosítások során nem kellett intézkedést
foganatosítani.
A Szekszárdi Rendőrkapitányság illetékességi területén 2019. március 15-én 10, augusztus 20-án 3,
október 23-án 6 rendezvény megtartására került sor.
2019-ben 68 gyülekezési törvény hatálya alá eső rendezvényt jelentettek be. 2019. évben normál
biztonsági kockázatú sportesemény (kosárlabda) 2 alkalommal került megrendezésre, melyet 96
órában 24 fő rendőr biztosította.
A csapatszolgálati tevékenység nem csupán a rendezvénybiztosításokra korlátozódik, hanem
szükség esetén az illegális migrációval kapcsolatos feladatok végrehajtására, a rendkívüli időjárási
viszonyok miatt kialakult helyzetekre történő gyors és nagy létszámú rendőri erők igénybevételével
történő kárelhárítási, mentési és biztosítási feladatokra is irányulhat.
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2019-ben került sor a z Európai Parlament tagjainak, valamint a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek választására. A kampányidőszakban és a választások napján az intézkedési
tervekben meghatározottak szerint terveztük, szerveztük és láttunk el szolgálatot.
Az Európai Parlamenti tagjainak választását megelőzően a társhatóságokkal (katasztrófavédelem,
polgárőrség, mentők, közterület felügyelők) felvettük a kapcsolatot, és az illetékességi területünkön
működő polgárőr szervezetek részére egyeztető fórumot szerveztünk. Az intézkedési terv,
valamint a témát érintő útmutatók alapján kapitányságunk felkészült a választásokkal kapcsolatos
rendőri feladatok végrehajtására. A választást megelőző kampányidőszakban több jogsértés jutott
hatóságunk tudomására, amelyekkel kapcsolatosan a szükséges intézkedéseket megtettük.
4. Az esetlegesen bekövetkezett katasztrófa-, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott
rendőri feladatok (különösen a települések védelme érdekében tett rendőri intézkedések)
A vizsgált időszakban több védelemi igazgatással kapcsolatos feladatot is végrehajtottunk, az ezzel
összefüggő terveket elkészítettük, azok folyamatos aktualizálása megtörtént. Az értesítési terv
elkészült, a névjegyzékek folyamatosan pontosításra kerültek. A Veszélyelhárítási feladatterv
aktualizálása megtörtént. A 2019-es évben értesítési gyakorlat nem volt. A kapitányság
társszervekkel közösen 2 esetben hajtott végre együttműködési gyakorlatot, ezen túlmenően a
munkacsoportokba beosztott kollégák részt vettek a munkacsoportok megbeszélésein – kiemelendő
ezen témakörök közül az árvízi védekezésre való felkészülés, és a hőségriadó. A Szekszárdi Járási
Helyi Védelmi Bizottsággal és a Tolnai Járási Helyi Védelmi Bizottsággal közösen hajtottunk
végre gyakorlatokat (árvízi védekezéssel, nukleáris-balesetelhárítással, szélsőséges időjárási
körülményekkel kapcsolatos gyakorlatok, rendszergyakorlatok).
2019. május 29-én közös büntetés-végrehajtási törzsfoglalkozási gyakorlaton, 2019. december 3-án
súlyos káresemény-elhárítási gyakorlaton vettünk részt a Tolnatej Zrt. telephelyén.
A tavalyi évben sajnálatos módon k atasztrófahelyzet alakult ki Szekszárdon, amikor 2019. október
9-én 10 órakor gázrobbanás történt a Herman Ottó utca 3-as számú lépcsőházában. A
gázrobbanásban 5 személy sérült meg (1 súlyos, 4 könnyű sérült), és közel 100 lakás rongálódott
meg. A 3-as és az 5-ös lépcsőházból a lakóknak ki kellet költözniük, a lépcsőházak statikai
megerősítése a mai napig tart. A rendőrség, mentőszolgálat, katasztrófavédelem és az
önkormányzat gyors és szakszerű intézkedéseinek, hatékony együttműködésének köszönhetően
sikerült a gyakorlatilag hajléktalanná vált lakókat elhelyezni, vagyonukat biztonságba helyezni. A
balesettel érintett lakóházakat és közvetlen környezetüket a vagyonbiztonság, a bűnmegelőzés
céljából két hét időtartamban állandó rendőri jelenléttel őrizni volt szükséges. A büntetőeljárást a
Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya folytatja, amely során jelenleg szakértői
csoport bevonásával vizsgálják a baleset körülményeit, illetve az épület balesetveszélyes jellege
miatt a helyszíni szemle is mintegy két hónapot vett igénybe.

5. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése
Kapitányságunk illetékességi területén Szálka település körzeti megbízotti státuszának kivételével
valamennyi körzeti megbízotti státusz be volt töltve, tevékenységük mind a bűnügyi, mind a
rendészeti megfelelő. A körzeti megbízotti létszám 29 fő, az egy körzeti megbízottra eső lakosok
száma 2694.
A Közrendvédelmi Osztály Körzeti Megbízotti Alosztályán belül három csoport került kialakításra.
A körzeti megbízottak számára előírt 70 %-os közterületi jelenlét teljesíthető volt. A vidéki
csoportok feladatkörébe tartozik az összes, működési területüket érintő elővezetés, bűnügyi
megkeresés, lakcímkutatás, fegyver ellenőrzés is. 2019. évben a Körzeti Megbízotti Alosztály 37
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bűnügyi megkeresést, 91 fegyver ellenőrzést, 22 nyílt rendőri információgyűjtést, 42
pártfogoltakkal kapcsolatos ügyintézést, 26 karhatalom kirendelést, 19 pirotechnikai ellenőrzést, 7
alkalommal összesen 18 fő vagyonőr ellenőrzést, 19 társhatóságokkal történő közös ellenőrzést,
valamint 240 tartózkodási hely megállapítást foganatosított. Ezen felül a körzeti megbízottak 64
biztonsági intézkedést, 66 elfogást, 68 előállítást, 93 elővezetést, 3210 igazoltatást teljesítettek,
valamint 103 főt sújtottak helyszíni bírsággal.
A fenti alosztályon kívül a Bátaszéki Rendőrőrsön tevékenykedik 9 körzeti megbízott. Az általuk
feldolgozott bűnügyek száma 2018-ban 97, 2019-ben 48 volt. Az őrs állománya rendszeresen
folytatott ellenőrző tevékenységet a Mélységi Migrációs Háló keretében az 55-ös és 56-os számú
főút pörbölyi és bátai szakaszain. 2019. évben a Bátaszéki Rendőrőrs 25 bűnügyi megkeresést, 30
lőfegyver-ellenőrzést, 3 pártfogoltakkal kapcsolatos ügyintézést, 3 végrehajtási eljárásban történő
közreműködést, valamint 44 tartózkodási hely megállapítást foganatosított. Ezen túl 20 biztonsági
intézkedést, 16 elfogást, 12 előállítást, 69 elővezetést, 2114 igazoltatást hajtottak végre, valamint
160 főt sújtottak helyszíni bírsággal.
A Tolnai Rendőrőrs Rendészeti Alosztályán belül is működik Körzeti Megbízotti Csoport, mely
2019. évben is teljes feltöltöttséggel tevékenykedett. Munkájukat a meghatározott mértékben
közterületen töltötték, viszont előfordult, hogy gépkocsizó járőrszolgálatot láttak el a működési
területükön. Többnyire önálló egységként körzeti megbízotti feladatokat láttak el párban,
polgárőrrel, vagy egyéb rendészeti feladatot ellátó személlyel.
6. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ működése
A Szekszárdi Rendőrkapitányság ügyelettel nem rendelkezik. 2013.decembere óta a Tolna Megyei
Rendőr-főkapitányság tevékenység-irányítási központja látja el az ügyeleti tevékenységet, és
koordinálja a rendőri egységeket. Kapitányságunkon a szolgálatban lévő rendőröket váltásonként a
szolgálatparancsnok vezeti és irányítja.
7. Az igazgatásrendészeti tevékenység (szabálysértési eljárások, engedélyügyi tevékenység,
kábítószer-rendészet)
A szabálysértési tevékenységet tekintve a feljelentések száma a 2018-hoz viszonyítva 6%-os
csökkenést mutat: a NetZsaru adatai alapján 1.100 db. szabálysértési eljárást indítottunk (2018-ban
1.1163-at), összesen 1.1276 fővel szemben (2018-ban 1.336). Feljelentés elutasítására 31
alkalommal került sor az értékelt időszakban, az előző évben 33.
A feljelentésekben szereplő szabálysértések száma azonban nem csökkent, szinte ugyan annyi
szabálysértés miatt jártunk el: 2019-ben 1.960, 2018-ban 1964 szabálysértés miatt. A
szabálysértések tekintetében a legnagyobb számot most is a közlekedési szabálysértések képviselik,
1.836 db (2018-ban 1.821) szabálysértést bíráltunk el. Csökkent az egyéb, részben közrend elleni,
részben rendészeti igazgatás rendjét veszélyeztető szabálysértések száma.
Bár az ügyszám és a szabálysértések száma enyhe csökkenést mutat, a meghallgatásos határozatok
aránya továbbra is magas kapitányságunkon. A szabálysértési eljárások átlagos ügyintézési
határideje 2019. évben a meghallgatásos eljárások vonatkozásában 22,3 nap, amely az elvárt
eredményesség tekintetében kiemelkedőnek mondható. A szankciók alkalmazását tekintve
jellemzően pénzbírság kiszabására került sor. A kiszabott pénzbírságok nagy része végrehajtási
eljárás során folyik be. A 2019-es év folyamán a szabálysértési és a helyszíni bírság végrehajtási
eljárásban összesen 134 személykörözés elrendelésére került sor, az év utolsó napján szabálysértési
végrehajtás miatt 48 személykörözési eljárás volt folyamatban.
Közérdekű munka büntetés kiszabására az elmúlt év folyamán nem került sor. A járművezetéstől
eltiltás intézkedést 102 fővel szemben alkalmaztunk jogerősen, a mértéke 6 hó/fő átlagosan.
Figyelmeztetés alkalmazása 198 esetben került sor, jellemzően fiatalkorúak esetében. A helyszíni
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bírság végrehajtását megállapítható, hogy 2019-ben 761 végrehajtási eljárás indult, ez a szám is
csökkenést mutat (2018-ban 866).
A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések miatt indult eljárásokat a
Szekszárdi Rendőrkapitányságon az Igazgatásrendészeti Osztály folytatja le. Az elmúlt évben 316
ügy keletkezett. Ebből 51 esetben az eljárásokat is az Igazgatásrendészeti Osztály folytatta le, 265
esetben helyszíni tájékoztató készült. Ezen esetekben a helyszínen kiszabott bírságok befizetésének
a figyelemmel kísérése és az esetleges végrehajtási eljárás megindítása is hatóságunk feladata.
Az ügyforgalom az engedélyügyi területen 2019. évben az alábbiak szerint alakult. Fegyvervásárlás
191,
engedély visszavonás 21, kérelem elutasítás 1,
egészségügyi bejegyzés 136,
lőfegyvertárolás- ellenőrzése 403, gáz- és riasztófegyver viselésének engedélyezése 38, lőfegyver
szállítási engedély 7, lőfegyver, lőszer kísérő igazolvány 4, európai lőfegyvertartási engedély 14,
lőtér ellenőrzés 2, vadászat ellenőrzés 16 vadásztársaság esetében, 136 főt érintően. Személy- és
vagyonőr igazolvány kiadása 109, működési engedély 5, vállalkozások adminisztratív ellenőrzése
11 társas vállalkozás és 5 egyéni vállalkozó tekintetében. Személy-és vagyonőr tevékenység
helyszíni ellenőrzése 28, felügyeleti bírság kiszabása 2 fővel szemben. Figyelmeztető jelzést adó
készülék használata iránti kérelem 6, engedély visszavonás 3. Pirotechnikai termék felhasználása
miatt 19 bejelentés érkezett. Pirotechnikai termék forgalmazásának bejelentés helyszíni időszakos
ellenőrzése 1 esetben történt.
A fenti adatok tekintetében lényeges elmozdulás nem volt a 2018-as év adataihoz viszonyítva.
A éves tömeges priorálás mind a személy- és vagyonvédelmi, mind a fegyvertartási engedéllyel
rendelkezők körében végrehajtásra került.
8. A bűn-és baleset -megelőzés
8.1. A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai
A bűnmegelőzés 2018-ban folyamatban lévő programjai nagymértékben hasonlítottak a 2019-es év
programjaihoz. Így kiemelendő az Iskola Rendőre Program, az Epszilon Friday, a Drogprevenciós,Várvédő,- Házhoz megyünk,- és Nyaralókártya programok, valamint részt vettünk a Bikesafe, a
KRESZ-FeSZT,- és DADA programokban. A legkisebb gyermekek a célcsoportja a rendőrség
Ovi-Zsaru” programjának, amelyhez kapitányságunk a tavalyi évben csatlakozott.
8.2. Gyermek-és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése, ezen belül a rendőrség iskolai prevenciós
programjai (DADA, ELLEN-SZER, iskolai bűnmegelőzési tanácsadók)
Kiemelt figyelmet fordítottunk a Szekszárdi Rendőrkapitányság illetékességi területén található
általános-és középiskolákkal történő hatékony együttműködésre. A rendőrség
ifjúságvédelmi
programjai közül a „D.A.D.A.” program a 2018/2019-es tanévben is folytatódott a PTE IGYK
Gyakorló Általános Iskolában, ahol alsó tagozatos gyerekek vehettek részt a foglalkozásokon. Szintén
folytatódott a tavalyi évben az „Iskola rendőre” program, melyben 20 általános, és 3 középiskola vett
részt. Az „iskolarendőrök” a korábbi évekkel megegyezően a körzeti megbízottak voltak, akik
rendszeresen látogatták az oktatási intézményeket.

Kapitányságunkon egy szenior állományú kolléga látott el bűnmegelőzési tanácsadói tevékenységet
a tavalyi évben, aki helyileg a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztály,
Bűnmegelőzési Alosztályán teljesít szolgálatot. A Szekszárdi Szakképző Centrumhoz tartozó 4
iskolában rendszeresen tartott bűnmegelőzési témájú foglalkozásokat, valamint toborzási
információkat juttatott el a 12. évfolyamos diákokhoz. Iskolán kívül történt eseményekkel
kapcsolatban tanácsadással nyújtott segítséget szülőknek és diákoknak. Folyamatosan tartotta a
kapcsolatot tanárokkal, iskolai dolgozókkal, iskolai pszichológusokkal, diákokkal, valamint a
védőnői és a gyermekjóléti szolgálattal is.
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8.3. A hozzátartozók közötti erőszak helyzete
Az ezzel kapcsolatos eljárásokban hatóságunk minden esetben vizsgálta, hogy megállapítható
volt-e bűncselekmény – pl. testi sértés, kiskorú veszélyeztetése – elkövetése, valamint fenn állt-e az
ideiglenes megelőző távoltartás elrendelésének szüksége. A tavalyi évben 8 alkalommal került sor
az ideiglenes megelőző távoltartás elrendelésére. A hozzátartozók közötti erőszakra jellemző, hogy
a bántalmazó fél leggyakrabban 18-60 év közötti férfi személy, az elszenvedő pedig az azonos
háztartásban élő, 18-50 év közötti nő. Többször előfordul, hogy a bántalmazó és a bántalmazott
kapcsolata időközben rendezik, és a bántalmazott szeretné visszavonni a feljelentést, vagy a
büntetőeljárás sikeres befejezését igyekszik meghiúsítani.
8.4. Áldozatvédelem
A kiemelt kockázatú csoportok áldozattá válásának megelőzése érdekében kapitányságunk
nyilvánosságra hozta a bűncselekmények elkövetési magatartásait, amennyiben az nem sértette a
nyomozás érdekeit. A trükkös lopások elkövetési módjait a lehető legtöbb fórumon megismerhette
a lakosság, valamint tájékoztatást kaptak azokról a módszerekről is, melyeket a biztonságuk
érdekében megtehetnek. Az áldozatvédelmi tevékenység körében nyugdíjas klubokban,
idősotthonokban előadások hangzottak el, illetve a siketek és nagyothallók egyesületének
felkérésére is több előadás megtartására került sor. Az előadások témája a saját személyes
biztonságuk, otthonuk biztonsága, valamint a biztonságos internetezés volt.
A megelőző vagyon-és gazdaságvédelem érdekében 2019-ben is folytattuk a már korábban
bevezetett „Várvédő”, és „Házhoz megyünk” elnevezésű programokat, valamint a májustól
szeptemberig tartó „Nyaralókártya” programot. E programok támogatták a kapitányság egyik
kiemelt célját, a lakásbetörések visszaszorítását. A „Bikesafe” program a kerékpár tulajdonosok
védelmére hivatott, ehhez kapcsolódva valamennyi városi rendezvényen lehetőség volt a program
megismerésére, és a kerékpárok regisztrálására.
A Szekszárdi Rendőrkapitányság illetékességi területén közel 6000 tanya található, melyek közül
sokban idős emberek tartózkodnak rendszeresen. Hozzájuk is eljuttattuk bűnmegelőzési témájú
kiadványainkat.
A Szekszárdi Rendőrkapitányságon működik a Fehér Gyűrű Egyesület
áldozatsegítő irodája. Az irodát személyesen 410, telefonon 207 személy kereste meg, az iroda
munkatársa 586 személy részére, Tolna megye területén 17 településen tartott tájékoztatást. Az
egyesület a bűncselekmények áldozatain túl a közlekedési balesetek áldozatait is támogatta.
8.5. A kábítószer prevenció helyzete (ezen belül a „A szülők és a családok a Rendőrség kiemelt
partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében” című programterv tapasztalatai).
E témakörhöz kapcsolódik a „Drogprevenciós program”, amelynek elemeiről, valamint a program
helyi közvetítőjeként kijelölt bűnmegelőzési előadó elérhetőségéről, fogadóóráiról, telefonos
ügyeletének időpontjáról a középfokú oktatási intézmények és a gyermekvédelem területén
tevékenykedő szervezetek tájékoztatása megtörtént. A program összekötői feladatait ellátó kollégák
a „visszaélés kábítószerrel” típusú bűncselekmények nyomozásában nagy tapasztalattal
rendelkeznek. Az iskolákban ezen programon kívül is rendszeresen megtartásra kerültek
kábítószerrel kapcsolatos előadások. Az új pszichoaktív szerek megjelenésével az előadásokon is
áthelyeződött a hangsúly ezen szerek használatának veszélyeire. A szülők és a családok a
Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében” című programterv lényege,
hogy ha a szülők kábítószerrel kapcsolatos problémát tapasztalnak a gyermekükkel kapcsolatban,
felvehetik a kapcsolatot a kapitányság „drogprevenciós összekötőjével”. Azonban még nem
fordultak hozzá ilyen jellegű problémával.
8.6. Megelőző vagyonvédelem.
A korábbi évekhez hasonlóan 2019-ben folytatódott a „Házhoz megyünk” program, melynek
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keretében a nagyobb városi rendezvényekhez kapcsolódva, kitelepülve, hasznos ajándékokkal és
tanácsokkal szolgált az érdeklődőknek kapitányságunk bűnmegelőzési előadója. A kitelepülések
alkalmával a „Bikesafe” programhoz csatlakozva a kerékpár-tulajdonosok regisztrálhatták
kerékpárjukat.
Májustól szeptemberig tartott a „Nyaralókártya” program, amelyet a
kapitánysághoz tartozó valamennyi településén igénybe vehetett a lakosság. A nyári időszakban a
strandokon hívtuk fel a fürdőzők figyelmét értékeik védelmére. Fadd-Dombori üdülőterületen a
betörések elkerülése érdekében az üdülőterület bejárása során szintén tanácsokkal, tájékoztató
anyagokkal láttuk el a nyaralókat. Kapitányságunk illetékességi területén közel 6 ezer tanya
található, melyekben egyre több ember él életvitelszerűen, köztük sok az idős személy. Az idősek
sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzésére nagy hangsúlyt fektettünk, a „SzőlőSzem
Civil Bűnmegelőzési Egyesület” segítségével tájékoztató kiadványokat juttattunk el az
érintetteknek.
8.7. A baleset megelőzési tevékenység, a városi baleset-megelőzési bizottság tevékenységének és
programjainak bemutatása.
Rövid- és hosszú távú célkitűzéseink között szerepel az ittasan okozott balesetek számának
csökkentése, ennek érdekében a lakosság széles köréhez szólva hajtottuk végre baleset-megelőzési
kampány- feladatainkat. A szabálytalan kerékpárosok és gyalogosok kiszűrése érdekében napi
szinten került sor közlekedési ellenőrzések végrehajtására. A gyalogos-átkelőhelyeknél
demonstratív rendőri jelenléttel biztosítottuk az iskolakezdés időszakát. A Szekszárdi
Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya az év során aktív és folyamatos prevenciós
tevékenységet folytatott, ennek keretében napi rendszerességgel hajtott végre sebességellenőrzést,
valamint a megelőzés érdekében, a figyelem felhívó cikkek kiadása miatt kapcsolatot tartott a
Tolna MRFK sajtószolgálatával. Célunk a közlekedés biztonságosabbá tétele és a személyi
sérüléssel járó balesetek megelőzése volt.
A Közlekedésrendészeti Osztály dolgozói több baleset-megelőzési témájú vetélkedőre delegáltak
gyermekeket és fiatalokat, valamint részt vettek a „Középiskolások Közlekedésbiztonsági Kupa”,
„Kerékpáros Iskola Kupa”, "ki a mester kér keréken", „Közlekedik a család” elnevezésű elméleti és
ügyességi versenyek megszervezésében, és rendezvénybiztosítási feladatokat is végrehajtottak.
Újdonságként jelentkezett az osztály által tervezett plakátok terjesztése, és közintézményekben
történő elhelyezése, mely az ittas gépjárművezetés visszaszorítására, valamint a biztonsági öv
használatának fontosságára hívta fel a figyelmet.
A Városi Baleset-megelőzési Bizottság és a Megyei Baleset-megelőzési Bizottság székhelye
Szekszárd, így közöttük a kapcsolattartás, együttműködés folyamatos volt, a megszervezendő
rendezvényekre a szükséges technikai felszerelést, és egyéb támogatást megkaptuk. 2019-ben
lebonyolításra kerültek a Városi Baleset-megelőzési Bizottság tematizált ülései. Az első ülés külön
témája a vadbalesetek voltak, melyre meghívást kaptak a kapitányság illetékességi területén
működő vadásztársaságok vezetői. Az év második felében megtartott ülésre az autósiskolák
vezetőit hívtuk meg azért, hogy rajtuk keresztül irányítsuk a figyelmet a kiemelt szabálysértésekben
rejlő kockázatokra.
Az év első felében ugrásszerűen megnövekedett a „vadbalesetek” száma, ezért a Városi
Baleset-megelőzési Bizottság részére nyújtott anyagi forrásokat vadsípok beszerzésre fordítottuk,
melyek közúti ellenőrzések során kerültek kiosztásra.
A Közlekedésrendészeti Osztály munkatársai több alkalommal tartottak iskolákban, városi
rendezvényeken baleset-megelőzési előadásokat, rendőrségi bemutatókat, melyeken számos
esetben használták Tolna Megyei Baleset-megelőzési Bizottságtól kapott kerékpárokat.
8.8. ”Az iskola rendőre program, valamint annak keretében végrehajtott „SuliMoped” program
értékelése az aktuális, valamint az előző tanévre vonatkozóan.
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A gyermek-és ifjúságvédelmi tevékenység keretén belül a 2018/2019-es tanévben is folytatódott az
„Iskola rendőre” program, mely elősegíti a gyermekek felé irányuló átfogó bűn-és
balesetmegelőzési tevékenységet. A programban 20 általános iskola, és 3 középiskola vett részt, az
„iskola rendőri” feladatokat továbbra is kapitányságunk körzeti megbízottjai látták el, a
körzetüknek megfelelően. A körzeti megbízottak részére kiosztásra kerültek az „iskola rendőr
naplók”, valamint az „iskola rendőr plakátok” A programban részt vevő iskolák első osztályos
tanulóinak kiosztottuk a központilag biztosított füzeteket és a hátitáskákat. Az alsó tagozatos
gyerekeknek baleset-megelőzési előadásokat és foglalkozásokat is tartottunk. A felső tagozatos
tanulók részére több alkalommal, visszatérően tartottunk előadásokat az internet veszélyeiről, és az
illegális szerekről. Megemlítendő, hogy az alsó tagozatos diákok esetében is egyre több problémát
okoz a közösségi oldalak nem megfelelő használta.
Az iskola rendőrök az előadásokon kívül is rendszeresen látogatják is a hozzájuk tartozó iskolákat,
részt vesznek a jelentősebb rendezvényeken, és a pedagógusokkal is tartják a kapcsolatot.
2019. szeptemberében, a tanév kezdetét követő 1 hónapon keresztül a Közlekedésrendészeti
Osztály és a Közrendvédelmi Osztály munkatársai – a körzeti megbízottakat is beleértve - a reggeli
iskola kezdés előtt, valamint a tanórák befejezése után az iskolák közelében lévő
gyalogos-átkelőhelyeknél segítették a tanulók áthaladását. A tanórák várható befejezése után, 13
óra 30 perctől 15:00 óráig a szolgálatban lévő állomány gépkocsival mozgó ellenőrzést látott el az
iskoláknál. Az akció ideje alatt illetékességi területünkön 15 helyen segítették a rendőrök a
balesetmentes áthaladást. Összesen 10 rendőr, 9 polgárőr, valamint 2 közterület-felügyelő hajtotta
végre a feladatot.
Az év során több alkalommal látogattak el a Szekszárdi Rendőrkapitányságra óvodás gyerekek,
valamint általános, és középiskolai tanulók.
A „SuliMoped” program nem tartozik kapitányságunk feladatai közé.
9. Együttműködés
9.1. A helyi önkormányzatokkal folytatott együttműködés
Az önkormányzatokkal történő együttműködés kiemelt jelentőségű. A részükről megfogalmazott
elvárásoknak is megfelelve, és szem előtt tartva a területünkön élő lakosok szubjektív
közbiztonságérzetét végeztük munkánkat.
9.2. A területileg illetékes bírósággal és ügyészséggel folytatott együttműködés helyzete.
Célravezető és hatékony volt a kapcsolatunk a Szekszárdi Járási Ügyészséggel, az együttes munka
eredményessége tükröződött az eljárások lefolytatásában. A Szekszárdi Járásbírósággal és a
Szekszárdi Törvényszékkel történő együttműködés úgyszintén eredményes volt.
9.3. Az oktatási intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel folytatott együttműködés
helyzete.
A tavalyi évben is folyamatosan tartottuk a kapcsolatot az oktatási intézményekkel, az iskolákban
megrendezésre kerülő baleset-megelőzési, és bűnmegelőzési előadásokon keresztül, valamint a
rendőrségi bemutatók során.
A civil szervezetekkel is folyamatos munkakapcsolatban voltunk, melyek közül kiemelendő a
SzőlőSzem Civil Bűnmegelőzési Egyesület, amely a korábbi évekhez hasonlóan a bűnmegelőzési
tevékenységünkhöz járult hozzá, valamint a Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület, mely szervezet a
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bűncselekmények áldozatain túl a közlekedési balesetek áldozatait is támogatta.
9.4. A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés értékelése, a megkötött együttműködési
megállapodások száma, ellátott közös szolgálatra vonatkozó adatok.
A polgárőr szervezetekkel szintén nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki az évek folyamán, több
esemény kapcsán segítették feladataink ellátását, részt vettek helyszínbiztosításokban, és a
baleset-megelőzési feladatokban is.12 polgárőr egyesülettel volt együttműködési megállapodásunk.
A közös szolgálatok összesen 756 polgárőr részvételével, 4009 órában, 326 esetben történtek.
9.5. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel történő együttműködés
Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek - közterület-felügyelő, természetvédelmi őr,
halászati őr, önkormányzati természetvédelmi őr, mezőőr - tevékenysége nagymértékben elősegíti
a rendőrség munkáját, rendszeresen kerül sor közös szolgálatellátásra. 2019-ben 3 fő halászati
őrrel, 20 órában, 3 eset kapcsán, illetve 15 fő mezőőrrel 79 órában, 15 eset kapcsán került sor közös
szolgálatellátásra.
Külön kiemelendő Fadd község mezőőreinek tevékenysége, akik számos esetben értek tetten, és
tartottak vissza a helyszínen a rendőrség kiérkezéséig bűncselekményt elkövető személyeket.
A Tolnai Járás földrajzi adottságait jellemzik a nagy vízfelületek. Ezzel összefüggően a területen
gyakrabban előfordul az orvhalászat, és az ezzel járó egyéb jogsértések, melyek megelőzése és
visszaszorítása érdekében már korábban együttműködési megállapodást kötöttünk a horgász
egyesületekkel. Haltelepítéskor fokozottan ellenőriztük a vízterületeket. A NÉBIH halászati őrei
rendszeresen tartottak ellenőrzést a területeinken. A Duna-Dráva Nemzeti Park természetvédelmi
őreinek jelzése alapján szükség esetén ellenőrzéseket tartottunk a természetvédelmi területeken.
A Bátaszéki Rendőrőrs illetékességi területén működő 2 polgárőr egyesülettel a lakosság szubjektív
biztonságérzetének növelése érdekében polgárőr egyeztető fórum került megtartásra, melyen az
egyesületek részére tájékoztatást nyújtottunk az adott településeken leggyakrabban elkövetett
bűncselekmény típusukról, illetőleg szabálysértésekkel kapcsolatban. Ezen felül havi
rendszerességgel külön egyeztetés került megtartásra a polgárőr egyesületek vezetőivel, amely
alkalmával külön-külön egyeztettük az aktuálissá vált feladatokat.
9.6. A 9.1.-9.5. pont alatt megjelölt szervezetekkel a bűnmegelőzés és/vagy a közbiztonság
javítására kiírt európai uniós projektekkel kapcsolatban konzorciumi partnerként vagy
projektvégrehajtóként történő közreműködésre vonatkozó információk
III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra
A 2019-es év eredményeit értékelve látható, hogy nagyrészt sikerült megvalósítani a korábban
kitűzött céljainkat. A statisztikai adatok alapján, valamint az állami- és civil szervezetek, az
önkormányzatok, és a lakosság visszajelzéseit tekintve megállapítható, hogy illetékességi
területünkön a lakosság szubjektív közbiztonságérzete jó, és elégedettek a rendőrség munkájával.
Az állomány vonatkozásában a már megkezdett szakmai képzéseket folytatni kell, hogy tisztában
legyenek a folyamatosan változó jogi környezettel, és ezáltal intézkedéseik jogszerűek és
szakszerűek legyenek. A következő időszakra vonatkozóan, a Tolna Megyei
Rendőr-főkapitánysághoz igazodva célkitűzéseink a következők:
1)
2)
3)
4)
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Szolgálati ágak közötti belső együttműködés erősítése.
Együttműködés erősítése az önkormányzatokkal, polgárőrséggel, lakossággal.
A szakmai eredmények megtartása, a reagálási és nyomozási határidő csökkentése
A Paks II beruházáshoz kapcsolódó rendőri feladatok szakszerű végrehajtása.

5)

Az elektronikus ügyintézés és ügykezelés gyakorlati végrehajtásának optimalizálása,
megfelelő alkalmazása az együttműködő szervek vonatkozásában is.

Szekszárd, 2020. március 24.
Dr.
Marcsek Sándor r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
mb.
kapitányságvezető
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