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Tisztelt Testület!  

 

A Pécsi Rendőrkapitányság (a továbbiakban: rendőrkapitányság) komplex feladatrendszerének 

végrehajtása 2014. évben a szervezeti célok maradéktalan teljesítése érdekében folyamatosan 

és rugalmasan igazodott a külső és belső környezeti hatások változásához. 

 

A rendőrkapitányság illetékességi területéhez 32 település tartozik. A rendőrszakmai feladatok 

szempontjából is vitathatatlan a megyeszékhely szerepe, ugyanakkor sem Kozármisleny 

városában, sem a további kistelepüléseken biztonsági deficit nem keletkezett. 

  

A közbiztonság és a közrend védelmének területi és lokális stratégiai célkitűzései közül a 

közterületek rendjének biztosítása, a közlekedés biztonságának erősítése, a rendőri szervek 

reagálóképességének javítása, valamint közösségi jellegének szélesítése, a szolgáltatások 

színvonalának fejlesztése időarányosan megvalósult. 

 

A bűnüldözési és megelőzési tevékenység ellátása során sikerült előrelépni az állampolgárokat 

leginkább irritáló, a szubjektív biztonságérzetet negatívan befolyásoló kiemelt, erőszakos és 

vagyon elleni bűncselekmények számszaki csökkentésében, valamint a nyomozás-

eredményesség javításában. 

I.  

 

A KÖZBIZTONSÁGI HELYZET ÉRTÉKELÉSE  

 

1. BŰNÜGYI HELYZET  

 

A rendőrkapitányság bűnügyi operatív helyzete a reális számvetéseken alapuló prognózisoknak 

megfelelően alakult. A rendőrkapitányság 2014. évi teljesítménye az egységes mérőszámokra 

épülő statisztikai rendszer alapján kerül bemutatásra. A statisztikai adatok gyűjtését, 

feldolgozását és elemzését országosan, egységes számítógépes program segítségével, 

elektronikus úton a Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztálya végezte. A 

számszaki mutatók objektív módon adnak jellemzést a város bűnügyi-közbiztonsági 

helyzetéről, azonban számos szubjektív tényező is befolyásolja az itt élők biztonságérzetét. 

Az Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika alapján 2014-ben Baranya 

megye területén a rendőri eljárásokban 3,8 %-kal (11 750-ről 11 302-re), Pécs Megyei Jogú 

Város területén 6,8 %-kal (6418-ról 5979-re), míg Kozármisleny városában 18 %-kal (95-ről 

78-ra) csökkent a regisztrált bűncselekmények száma.  

A rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények számadatai az elkövetés helye szerint az 

elmúlt öt évben az alábbiak szerint alakultak:  
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A polgárok szubjektív közbiztonságérzetét alapjaiban befolyásoló és ennek megfelelően 

fokozott figyelmet érdemlő kiemelt, rendőri eljárásokban regisztrált és Kozármisleny 

városában elkövetett egyes bűncselekmények száma az elmúlt öt évben a következők szerint 

alakult:   

 
 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 

testi sértés 3 2 4 2 3 

- súlyos testi 

sértés 
3 1 2 1 1 

kiskorú 

veszélyeztetése 
- - - - - 

garázdaság 1 3 4 1 4 

önbíráskodás - - - - - 

lopás 68 51 35 48 37 

- szgk. lopás - - - - - 

- zárt 

gépjármű 

feltörés 
18 2  1  1 5 

- lakásbetörés  19 23  20  19  15 

rablás 1 - - 1 - 

kifosztás - - - 1 - 

zsarolás - - - - - 

rongálás 3 3 3 2 1 

orgazdaság 1 - - - - 

jármű 

önkényes 

elvétele 
-  - - - 1 

 

A rendőri eljárásokban regisztrált, közterületen elkövetett bűncselekmények száma 

Kozármisleny város vonatkozásában az alábbiak szerint alakult:  
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A szakmai célkitűzéseink kapcsán elért bűnüldözési eredmények közül csupán három példát 

emelek ki: 

  

- A helyi szerv hatáskörébe tartozó egyik legsúlyosabb bűncselekmény (rablás) tekintetében 

kiemelendő, hogy 2013. évben a városban elkövetett egyetlen rablás elkövetője 2014. 

évben beazonosításra és elfogásra került. 
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- A lakosság szubjektív biztonságérzetét alapjaiban meghatározó, az állampolgárok 

személyes integritását leginkább érintő és sértő bűncselekmények, a lakásbetörések száma - 

részben a rendőrkapitányság által biztosított preventív jelenlétnek, részben betöréses 

lopásokra szakosodott elkövetők elfogásának, valamint a lakosság vagyonvédelmi 

intézkedéseinek köszönhetően - 21 %-kal mérséklődött.     

 

- Kozármisleny vonatkozásában elmondható, hogy a lakosság szubjektív biztonságérzetét 

leginkább befolyásoló bűncselekményi kategóriákban az értékelt időszakot visszaesés 

jellemezte. 

 

  

2. A BŰNÜLDŐZŐ MUNKA ÉRTÉKELÉSE 

 

A rendőrkapitányság nyomozás eredményessége 52,1 % volt, ami a 2013. évben elért 

eredménynél (51,6 %) magasabb, és az országos átlagot is meghaladta. 

 

36,4

52,1
51,6

40

51,8

0

10

20

30

40

50

60

2010 2011 2012 2013 2014

 
II. 

 

A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEK ÉS AZ AZZAL 

KAPCSOLATOS FELADATOK 

 

1. A RENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG 

 

A rendőrkapitányság rendészeti tevékenységét a mindenkori operatív helyzethez igazított, 

rendszerszemléletű, prioritásokon alapuló feladatvégrehajtás jellemezte.  

 

A rendőrkapitányság alosztály jogállású rendőrőrse biztosítja a rendőrség lakosság közeli 

megjelenését, illetve a lakosság szubjektív biztonságérzetének javítását. A rendőrőrsön dolgozó 

kollégák elsősorban közrendvédelmi feladatokat látnak el. 

 

A város közterületein külön szolgálatirányító-parancsnok szakmai felügyelete mellett teljesíti 

szolgálatát a közrendvédelmi- és közlekedésrendészeti állomány. A tevékenységüket 

koordináló Tevékenység-irányítási Központ működésével és az újonnan bevezetett Egységes 

Segélyhívó Rendszer (ESR-112) integrálásával a város bűnügyi-közrendvédelmi helyzetébe 

még operatívabb beavatkozásra nyílt lehetőség.  
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A közrendvédelmi tevékenység értékelésének legfontosabb szegmense a látható rendőri 

jelenlét, amely a lakosság szubjektív közbiztonságérzetének erősítésén túl, a tényleges 

jogsértések megvalósulása tekintetében is preventív hatást gyakorolt. Központi feladatszabás 

alapján a gépjárművel megerősített állomány szolgálati idejük 35 %-ában gyalogos járőri 

feladatot látnak el, így a járőrök szolgálati gépjárművel történő közlekedése minden esetben 

konkrét szolgálati feladattal, vagy bűnmegelőzési célú járőrtevékenység ellátásával hozható 

összefüggésbe. Kozármisleny város területén nagy szakmai tapasztalattal és helyismerettel 

rendelkező körzeti megbízottak teljesítenek szolgálatot.  

 

Kozármisleny város tekintetében a rendészeti tevékenység mutatói az alábbiak szerint 

alakultak:   
  2010. év 2011. év  2012. év 2013. év 2014. év 

Elfogások száma 7 31 16 15 21 

Előállítások száma 15 26 21 39 43 

Biztonsági intézkedések száma 3 2 - 9 15 

Elrendelt elővezetések száma - - - 2 3 

Szabálysértési feljelentések száma 34 17 16 53 70 

Büntetőfeljelentések száma 4 7 - 3 19 

Helyszíni bírsággal sújtott személyek 

száma 

5 16 62 83 176 

Pozitív eredményű alkoholszonda 

alkalmazások száma (eset) 

1 3 2 5 12 

 

A 2014. második félévében bevezetett fokozott közterületi jelenlét növelését biztosító ún. 

„19/24” elnevezésű program végrehajtását a rendőrkapitányság közterületi állománya 

Kozármisleny város vonatkozásában kiemelt figyelemmel és folyamatos jelenlét biztosításával 

végzi. 

 

A közúti közlekedés biztonságának javítása érdekében tett intézkedések eredményeképpen az 

értékelt időszakban a személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek száma 20 %-kal 

(20-ról 16-ra) csökkent. További pozitív változásként említendő, hogy a halálos kimenetelű 

baleset 2010. év óta mindössze egy esetben történt.  

 

A személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek száma az alábbiak szerint alakult:   
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A balesetek bekövetkezése elsősorban a nem az útviszonyoknak megfelelő vezetés, a közúti 

táblák utasítása ellenére történő kanyarodás, a követési távolság be nem tartása illetve az 

elsőbbségi jog meg nem adására vezethetőek vissza.    
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Okozó 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év 2014. év 

Személygépjármű 1 4 1 2 5 

Tehergépjármű - - 1 1 - 

Kerékpár 2 - - - 1 

Segédmotor-

kerékpár 

- - - 1 - 

összesen 3 4 2 4 6 

 

A „belvárosban” jelentkező közlekedési problémákat főként a parkolási szabályokkal 

kapcsolatos önkéntes jogkövetés hiánya eredményezte. 

 

A városban baleseti gócpont nem alakult ki, ugyanakkor fokozott figyelmet érdemel a Zrínyi u. 

– 57-es főközlekedési út csomópontja, valamint a Viola u. – 57-es főközlekedési út 

kereszteződésében a kötelező haladási irány szabályainak sorozatos megszegése.  

 

 

2. BŰN- ÉS BALESET-MEGELŐZÉS 

 

BŰNMEGELŐZÉS  

 

A szakirányú tevékenység komplex rendszere a jogsértések megakadályozására, az 

áldozattá/elkövetővé válás megelőzésére irányult. A megelőzési programok nem csupán 

Kozármisleny városára lebontottak, azok elérése illetékességi területünk egészére biztosítottak. 

 

A rendőrkapitányság a különböző célcsoportok áldozattá válásának megelőzése érdekében az 

alábbi, zömében több éve tartó bűnmegelőzési programokat folytatja:  

 

 A 7 éve folytatott „Iskola rendőre” program keretében 2014-ben 29 iskolában 23 rendőr 

látott el – jelentős szolgálati leterheltsége mellett – iskolarendőri teendőket. 

 

 Az óvodás gyerekek részére indított „Őrmesterképző” elnevezésű program keretében 7 

óvodában, 430 gyermek bevonásával került sor bűn- és baleset-megelőzési témájú 

foglalkozás megtartására. 

 

 „107 hét” elnevezéssel került sor bűn- és baleset-megelőzési nyári napközis gyermektábor 

megszervezésére, aminek végrehajtásához a Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltói és az 

Országos Mentőszolgálat munkatársai nyújtottak segítséget. 

  

 A vagyon elleni bűncselekmények megelőzése érdekében folyamatos munkakapcsolat 

kialakítására került sor a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 

Baranya Megyei Szervezetével, és a rendőrkapitányság a vagyonvédelmi kamara SZMÖRE 

elnevezésű áldozatvédelmi programjához is csatlakozott.  

 

 Az „Értéktár” elnevezésű vagyonvédelmi program keretében, az értékelt időszakban 

csaknem 500 kerékpár megjelölésére és rendőrségi nyilvántartásba vételére került sor. 

 

 A rendőrkapitányság szervezi és támogatja a Szomszédok Egymásért Mozgalom programját, 

mely az önálló lakossági szerveződésekkel igyekszik csökkenteni a bűnalkalmak 

kialakulását és a megelőzést. 
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 A rendőrkapitányság időskorúak részére kidolgozott, „Ezüstévek biztonságban” elnevezésű 

megelőzési programjának keretében nyugdíjas klubokkal, szociális intézményekkel 

együttműködve tájékoztató előadások keretében hívja fel az idősek figyelmét az őket érintő 

potenciális veszélyekre. 
 

 A családon belüli erőszak, és az áldozatvédelem kapcsán az áldozatvédelmi referens 

rendszeresen fogadja a hozzá forduló érintetteket, akik részére minden esetben igyekszik 

érdemi megoldást találni, kellő tájékoztatást nyújtani. A rendőrkapitányság kapcsolatot tart 

az állami és civil segítő szervezetekkel is, akiktől az áldozatok anyagi, mentális és jogi 

segítséget kaphatnak.  
 

 A kábítószer-prevenció terén 2014. évben a rendőrkapitányság is csatlakozott „A szülők és 

a családok a Rendőrség kiemelt partnerei  a kábítószer bűnözés megelőzésében” 

elnevezésű program végrehajtásához, melynek keretében megtörtént a programfelelős 

kijelölése, továbbá a projekt széleskörű beindítása. 
 

 

BALESET-MEGELŐZÉS 

 

A rendőrkapitányság a Pécs Városi Baleset-megelőzési Bizottsággal, valamint a 

társhatóságokkal együttműködve folyamatosan értékelte a város baleseti helyzetét és vizsgálta 

azon forgalomtechnikai beavatkozások szükségességét, melyek hozzájárulhatnak a balesetek 

bekövetkezésének hatékony megelőzéséhez. 

  

 A „Baleset-megelőzési őrjárat” keretében a frekventált útvonalon közlekedő gyalogosok és 

kerékpárosok részére térítésmentesen történő láthatósági mellények kiosztása mellett sor 

került a láthatóság fontosságának, valamint a KRESZ változásainak ismertetésére is. 

 

 A gépjárművezetők és kerékpárosok részére több figyelemfelhívó, gyakorlati és elméleti 

program került kidolgozásra („Vezetni Biztonsággal” „Kétkeréken közlekedik a Család” 

„A város legjobb sofőrje”, „Motoros Nap”, „Nyeregbe Pécs”, „Autómentes nap”, 

„Közlekedésbiztonsági Road Show”, „Kerékpáros Ifjúsági Kupa”, „Szuperbringa” stb. ). 

 

A rendőrkapitányság saját - egészséges, és fogyatékkal élő - gyermekeket célzó 

közlekedésbiztonsági programja mellett, több civil szervezettel (Kulturált Közlekedéssel a 

Gyermekekért Alapítvány, Free Mobility Egyesület, Misina Speciális Mentők, autósiskolák,) is 

együttműködött. 

 
3. EGYÜTTMŰKÖDÉS 

 

Kozármisleny város Önkormányzatával az együttműködés folyamatos, konstruktív partneri 

viszonyon alapuló, a közös célok elérését szolgálta.  

 

A rendőrkapitányság rendészeti feladatait elsősorban saját erőből látta el, azonban a hatékony 

feladatellátás érdekében szoros együttműködést alakított ki a mezőőri szolgálatokkal, erdészeti 

szakterületen dolgozókkal, illetve vadásztársaságokkal.      
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III. 

ÖSSZEGZÉS 

 

A rendőrkapitányság a 2014. évben törvényesen, szakszerűen és eredményesen hajtotta végre 

feladatait. A fő célkitűzések megvalósulását a kiemelt feladatok végrehajtása meghatározóan 

biztosította. 

 

A rendőrkapitányság Kozármisleny város közrendjének és közbiztonságának fenntartása 

érdekében hatékonyan működött együtt az önkormányzattal, az állami szervekkel és civil 

szervezetekkel. 

 

IV. 

A 2015. ÉVI FŐ CÉLKITŰZÉSEK 

 

 Az állampolgárok szubjektív közbiztonságérzetét befolyásoló jogsértések elleni hatékony 

fellépés biztosítása, a településen a közterületi térfigyelő rendszerek fejlesztéséből adódó 

lehetőségek kihasználása. 

 

 A büntető eljárások és a szabálysértési eljárások lefolytatásának további gyorsítása, az 

eredményes befejezések arányának növelése. 

 

 Az erők, eszközök összehangolt alkalmazásával, a polgárőr egyesületek, valamint az egyes 

rendészeti feladatokat ellátó szervezetekkel és személyekkel történő hatékony 

együttműködéssel a települések és külterületek közbiztonságának további erősítése. 

 

 A közlekedésbiztonság területén elért eredmények megtartása, a közlekedésbiztonság 

erősítése. A Változtatható Helyű Közúti Ellenőrzési Pont (vhKEP) rendszer szervezeti 

adaptációja. 

 

 A határellenőrzési rendszer kompenzációs határbiztonsági elemének működtetése. 

 

 

Kérem a beszámoló elfogadását. 

 

 

P é c s, 2015. május 22-én 

 

 

 

               Korontos Zoltán r. ezredes 

            rendőrségi főtanácsos 

                         kapitányságvezető 


