
Komló város közbiztonsági koncepció 
2003-2007. 

 
 
 
Komló város 27898 embernek jelenti az állandó vagy ideiglenes lakóhelyét. Az önkormányzat 
arra törekszik, hogy felelős döntéseivel kiszámítható és biztonságos környezetet teremtsen az 
itt élők számára. A közbiztonság közügy, a probléma össztársadalmi, éppen ezért a 
megoldásnak is annak kell lennie. Valamennyiünk jól felfogott érdeke, hogy 
megakadályozzuk a bűnözés továbbterjedését.  Meggyőződésünk, hogy az önkormányzat a 
lakosság, rendőrség, polgárőrség, közterület felügyelők összefogásával ez a feladat 
megoldható.  
 
Ma még helyzetünk olyan, hogy történelmi esélyünk van a biztonság fenntartására és 
reményeink szerint a javítására. Ezért el kell készíteni egy olyan társadalmi programot, amely 
a biztonság javítása, a bűnözés elleni összefogás érdekében elemzi és prognosztizálja a 
várható folyamatokat, valamint ajánlásokat tesz a széles körű összefogásra épülő 
tennivalókra.  
 
 
A koncepció célja : 
 
A koncepció célja, hogy az életminőséget javító közbiztonság megteremtése érdekében a 
közrend megóvásában, a bűnmegelőzésben és a bűnüldözésben résztvevők közötti célirányos 
párbeszédet elősegítse, és megfelelő keretet biztosítson a közös feladatok eredményes 
ellátására. 
 
 
A helyzetelemzés módszere : 
 
A közbiztonság jelenlegi helyzetét a közrendet, közbiztonságot védő szervek szervezetek 
tapasztalati alapján elemeztük és figyelembe vettük a városlakók elhangzott észrevételeit, 
javaslatait is. Munkánk során felhasználtuk a rendelkezésre álló vonatkozó statisztikai 
adatokat, valamint kriminológiai kutatási eredményeket is. 
 
 
A közbiztonság fogalma és megítélése. 
 
A közbiztonság a társadalmi együttélés rendjének adott időszakában és helyen – jogilag 
szabályozott olyan tényleges helyzete, amelyben az emberek élete, személye, javai és jogai 
biztosítottak az illetéktelen támadástól. A város közbiztonsági állapota a helyi problémák 
összességéből tevődik össze, ezért kezelése és a bűncselekmények megelőzése is csak helyi 
összefogással lehetséges. A bűnözés megállítása a lakosság, a rendőrség, a polgárőrség, 
közterület felügyelet közös feladata, az igazságügyi szervekkel karöltve. A helyi társadalmat 
és értékeit meg kell védeni a bűnözőktől, a közlekedési szabályokat súlyosan sértőktől, ezért a 
közbiztonság fontosságából és az önkormányzás lényegéből fakadóan rendelkeznünk kell 
közbiztonsági koncepcióval. A közbiztonság kezelésének a megelőzési felfogás kell, hogy az 
alapja legyen. 
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Megelőzési felfogás 
 
 
A bűnözés okai és elősegítő feltételei között kell említeni az úgynevezett nagykörnyezetben  
( makro miliő ) tartozó szociális ellátottságot. Az egészségügye és közigazgatási fejlettséget, a 
műveltségi szintet, az igazság szolgáltatás pontosságát és gyorsaságfát, a munkanélküliség 
mértékét és az általa érintett rétegeket, az általános gazdasági helyzetet, a létminimum alatt és 
annak közelében élők számát, a lakáshelyzetet és az ezekhez hasonló további tényezőket. A 
személyiség kialakulását és közvetlenül befolyásoló kiskörnyezet (mikro miliő) a család, az 
iskola, a munkahely, a baráti kapcsolatok, a szórakozási lehetőségek és szokások is 
befolyásolhatják a bűnözés méretét és minőségét.  
 
A megelőzést elsődlegesen a makro és mikrokörnyezetben okokra tekintettel kell végezni. 
Másodlagos jelentőségű a megelőzés szempontjából a bűncselekmények felderítése, a 
büntetőjogi felelősségre vonás és a helyzeti jellegű prevenció, mely feltételek köre a 
bűnalkalmak korlátozását, az áldozattá válás elkerülését jelenti. Ekkor a bűncselekmények 
jellemző előfordulási helyének ellenőrzéséről, környezetének átalakításáról, az elkövetést 
lehetővé tevő szituációk csökkentéséről az elfogás kockázatának növeléséről van szó. (pl. a 
tárgyak megerősítése, lakossági járőrözés, térfigyelő rendszerek kiépítése, stb.)  
 
A feladatokat nem lehet, de nem is szabad egymástól átvállalni. Az egyes területek nem 
moshatók össze. Az okok és feltételek áttekintéséből következik, hogy a megelőző munka 
állami, önkormányzati és társadalmi feladat. 
 
 
Közbiztonsági helyzet Komlón : 
 
 
Komló városában az elmúlt évekhez viszonyítva a bűnügyi, a közbiztonsági és 
közlekedésbiztonsági helyzet javult a 2002-es évben. Komló város területén 8,1%-kal ( 1027-
ről 934-re ) csökkent az ismertté vált bűncselekmények száma. Az elkövetett 
bűncselekmények 53,3%-a vagyon elleni, 21,1%-a közrend elleni, 2%-a gazdasági volt. 
Továbbra is a vagyon elleni bűncselekmények teszik ki a városban elkövetett jogsértések 
legnagyobb hányadát.  
 
Számszakilag előfordulásuk 16,8%-os ( 588-ról 489-re ) csökkenés következett be. Az egyes 
bűncselekményi kategóriákon belül nőtt a városban a rablások 125%-kal ( 4-ről 9-re ) a 
kábítószerrel visszaélések 76,4%-kal ( 17-ről 30-ra ) a garázdaságok  29,2%-kal ( 41-ről 53-ra 
) és testi sértések ) 9,4%-kal ( 44-ről 47-re ) előfordulása, melyek jól tükrözik a társadalmi 
környezet erőszakosabbá, intoleránsabbá válását. 
 
Meghatározó mértékben csökkent a betöréses lopások, 24,4%-kal ( 186-ról 135-re ), a lopások 
száma 21,7%-kal ( 235-ről 184-re ). Az előző adatok mutatják, hogy elsősorban a közterületen 
elkövetett bűncselekmények száma nőtt a tavalyi évben. Ez egyben meghatározza, hogy a 
2003-as évben továbbra is törekednünk kell a közterületi rendőri jelenlét fokozására. A nyári 
idegenforgalmi szezonban a bűncselekmények számának csökkenése érdekében Komló-
Sikonda fürdőn a fokozza a járőrszolgálatot.  
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Egyes főbb bűncselekmények száma az elmúlt időszakban, Komló városában a következők 
szerint alakult. 
 
 

Bűncselekmény 2000.év 2001.év 2002.év 
Emberölés 0 1 1 
Rablás 12 4 9 
Testi sértés 43 44 47 
Garázdaság 33 41 53 
Lopás 241 235 184 
Betöréses lopás 202 186 135 
Gépkocsi lopás 15 18 22 
Lakás betörés 39 47 43 
Visszaélés kábítószerrel 23 17 30 
 
 
A rendőrségről szóló módosított 1994. évi XXXIV. törvény III. fejezete szabályozza  a 
települési önkormányzat és a rendőrség kapcsolatát.  
A 9.§ (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat szerződés köthet a közigazgatási 
illetékességi területén működő rendőrkapitányság vezetőjével – rendőrségi 
kötelezettségvállalás esetén a rendőrfőkapitány előzetes egyetértésével – különösen a helyi 
közbiztonságot érintő feladatok ellátása, a rendőrség és az önkormányzati szervek 
tevékenységének összehangolása, valamint az illetékességi területén működő rendőri szerv 
létesítésének, bővítésének és fejlesztésének elősegítése érdekében. 
 
 
 
Önkormányzatunk 1990 évben hozta létre a Közbiztonsági Alapítványt.  
 
A közalapítvány célja: a bűnmegelőzési és bűnüldözési tevékenység színvonalának, 
hatékonyságának segítése. 
 
 
Az alapítvány célja: Komló város területén a bűnmegelőzési és bűnüldözési tevékenység 
színvonalának, hatékonyságának segítése, erősítése, különösen:  
 
 

- a vagyonvédelmi tevékenység hatásfokának emelése, a kármegelőzés elősegítése, 
ennek érdekében korszerű, új és megbízható vagyonvédelmi technikai eszközök 
és bűnmegelőzési módszerek kifejlesztésének ösztönzése, elterjesztése, 
felhasználásának támogatása. A meglevő technikai eszközök folyamatos 
korszerűsítése és szükség szerinti pótlása. 

 
- a gyermek és fiatalkorúak bűnözésben való részvételi arányának csökkentése 

érdekében. 
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A Közalapítvány a rendelkezésre álló keretet a technikai eszközvásárlásra, a meglévő 
eszközök felújítására, a jutalmazásra, az oktatásra használja fel. Azokat a polgárőrségeket 
részesítette támogatásban, amelyek rendelkeznek cégbírósági bejegyzéssel, és a Városi 
Rendőrkapitánysággal együttműködési megállapodást kötöttek. 
  
A polgárőr-szervezet a Magyarországon törvényesen működő, a lakosság által életre hívott, 
önszerveződésű, bűnmegelőzési, a közrend, a közbiztonság védelmét szolgáló párt semleges 
társadalmi szervezet. Feladatát a területileg illetékes önkormányzat, egyéb állami és 
társadalmi szervezetek segítségével, a rendőri szervekkel együttműködve, a területi 
sajátosságok és követelmények alapján kidolgozott módszerekkel látja el.  
 
  
A polgárőrség a mozgalom megalakulásának kezdete óta kiemelt figyelmet fordítanak a 
közterületek és a nyilvános helyek rendjének megóvására. Az itt elkövetett bűncselekmények 
mellett ide sorolhatók a közlekedés rendjének, a köztisztaságnak, a közvilágításnak a 
problémái, az itt megjelenő közösségellenes magatartásformák, a fiatalok különböző 
antiszociális csoportosulásainak kialakulása. A kriminalisztikai vizsgálatok során 
megkérdezettek jelentős része a számára félelmet keltő közterületi jelenségek említése során a 
bűncselekményeket helyezte előtérbe. A leginkább zavaró és félelmet keltő jelenségek között 
elsősorban említették a hangoskodó fiatalok csoportosulásait az utcákon, a tereken, a kétesnek 
tartott szórakozóhelyek üzemeltetését a lakókörnyezetükben, a parkokban kóborolni engedett 
nagytestű kutyákat, a hiányos közvilágítást, a hajléktalanok jelenlétét. Csak harmadik, 
negyedik helyen jelenik meg konkrét bűncselekmény megjelölése a megkérdezettek 
válaszaiban.  
  
Ezeknek a problémáknak a megoldása, a kedvezőtlen jelenségek visszaszorítása nem 
sorolható teljes egészében a rendőrség feladatkörébe, hanem összetettebb megoldást igényel. 
A rendvédelmi intézkedések mellett itt kaphat szerepet a társadalmi összefogás, az 
önkormányzat, a lakosság, ezen belül a polgárőrség tevékenysége. 
  
Komlón működő Polgárőr Egyesület létszáma 78 fő. 
 
A bűncselekmények megelőzése, megszakítása és felderítése érdekében jelentős 
erőfeszítéseket tesznek a polgárőr szervezetek, elsősorban közterületi jelenlétükkel. Igen 
fontos feladatot látnak el a területükön megtartott rendezvények biztosításában, illetve 
szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésére utaló információ átadásával segítik a 
rendőrség munkáját. A szervezet rendszeres kapcsolatot tart a lakossággal, és nagy szerepük 
van a vagyon elleni bűncselekmények megelőzésében. 
  
A Rendőrség 2003-ban országos közlekedésbiztonsági akciót szervezett. A felállított 
ellenőrző-áteresztő pontokon segítségül hívták a polgárőr szervezetet, így rendszeresen egy-
egy polgárőr is szolgálatot teljesített. 
  
 
A stratégia prioritási pontjai 
  
A közbiztonság témaköre szerteágazó területet ölel fel, ezért célszerű olyan átfogó stratégiai 
célokat meghatározni, melyeknek megvalósításában az Önkormányzat tevékeny szerepet 
képes vállalni.  
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II. Család-, gyermek- és ifjúságvédelem 
  
A családon belüli erőszakra a közelmúlt brutális kegyetlenséggel elkövetett és kellő 
nyilvánosságot kapott bűncselekményei hívták fel a közvélemény figyelmét. A sokakat 
megmozgató tiltakozó demonstrációk, a civil kezdeményezések hatására a rendőrség 
hatékonyabban kíván foglalkozni a jelenséggel. 
  
A családon belüli erőszak alatt az élet, testi épség, nemi erkölcs vagy személy ellen irányuló 
olyan támadásokat értjük, melynek áldozata a kiszolgáltatott hozzátartozó (gyermek, 
házastárs, idős rokon).  
  
A statisztikák szerint Magyarországon:  
 

- hozzátartozója erőszakos magatartása következtében átlagosan minden harmadik 
napon meghal valaki; 

 
- házastársa, élettársa (volt házastársa vagy élettársa) erőszakos magatartása 

következtében átlagosan minden héten meghal legalább egy nő; 
 

- a családon belüli erőszak gyermekáldozatainak száma havonta legalább egy. 
  
A családon belüli erőszakról nem rendelkezünk reális ismeretekkel, azt azonban tudjuk, hogy 
nem ritka és elszigetelt jelenség a magyar társadalomban. A gyermekek, a nők, az öregek, a 
gyengébbek bántalmazása sok családban az életmód része, a kisközösségi kommunikáció 
„elfogadott” formája. A családon belüli erőszak különösen sok gyermek és nő számára jelent 
folyamatos sanyargatást. A kutatások szerint azok a gyermekek, akiket gyakran bántalmaztak, 
maguk is hajlamosabbak arra, hogy erőszakot alkalmazzanak. 
  
A hazai tapasztalatok szerint a családon belüli erőszak áldozatává vált személyek kérnek 
ugyan segítséget, de gyakran még az érdemi intézkedés előtt meggondolják magukat, és 
elzárkóznak a további együttműködéstől.  
 
A visszahúzódás okai között szerepel a családon belüli állandó fenyegetettség és az anyagi, 
esetleg érzelmi kiszolgáltatottság. A kezelő intézményrendszer hiányosságai miatt a 
gyermekek veszélyeztetése esetén jelenleg egyetlen intézkedést alkalmaznak: a gyermeket 
emelik ki a családból. A gyermekbántalmazás megelőzése nem hatékony. A 
gyermekbántalmazást a magyar társadalom – kevés kivétellel – „normális” nevelési 
eszköznek fogja fel.   
  
A gyermek- és ifjúságvédelmi törvény célja elsődlegesen a családok támogatása és a 
veszélyeztetettség csökkentése. A szándék arra irányul, hogy az önkormányzatok, a hivatásos 
és civil szervezetek a megelőző és segítő, ellátó tevékenységükhöz garanciákat kapjanak. A 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
összefoglalja a gyermekek alapvető jogait és e jogok érvényesítésének garanciáit, a 
gyermekek védelmét biztosító ellátások formáit.  
Fontos feladatot látnak el az egészségügyi és szociális intézmények (pl. háziorvosi, védőnői, 
családsegítő szolgálat), valamint más ágazatokhoz tartozó szervek, különösen oktatási-
nevelési intézmények, rendőrség, ügyészség.  
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A Gyvt-t módosító 2003. évi IV. törvény 53. §-a szerint, ha a szülő ellen gyermeke vagy a 
gyermeket nevelő másik szülő sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt büntetőeljárás van 
folyamatban, annak befejezéséig a gyámhatóság és a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység alkalmazottja és vezetője a gyermek 
és az őt nevelő szülő tartózkodási helyére vonatkozóan: 
 

a) megtagadhatja a szülő tájékoztatását, 
 

b) korlátozhatja a szülő irat betekintési jogát. 
  
Ez a módosítás kiemelkedően fontos, hiszen a család zaklatása, további fenyegetettsége egy 
időre megszűnik. 
  
A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alapszolgáltatásai közé tartozik a családsegítés. 
Így a hivatalos ügyintézéshez tanácsot, segítséget ad, tájékoztatás nyújt a szociális ellátások 
lehetőségeiről.  Egyéni, családi élethelyzeti – lelki problémák, krízisek megoldásában segít. 
Természetbeni, személyes támogatásokat, szolgáltatásokat közvetít.  
  
 
  
III. A drogfogyasztás és a kábítószer bűnözés megelőzése 
  
  
A drogstratégia összhangban a nemzetközi elvárásokkal és a nemzeti drogstratégiával a 
drogproblémát átfogóan, a függőséget kiváltó szer, illetve magatartás legális voltától 
függetlenül kezeli. Magában foglalja mind a legális szerek (pl. dohányzás, alkoholfogyasztás, 
visszaélésszerű gyógyszerfogyasztás stb.), mind az illegális szerek fogyasztása, valamint a 
viselkedési függőségek (pl. játékszenvedély) okozta egészségbeli, szociális és társadalmi 
károsodások megelőzését, kezelését és visszaszorítását.  
  
Anélkül, hogy a fentiek ismeretében az ismétlés hibájába esnénk, jelen koncepció a 
kábítószer-fogyasztás társadalomra veszélyességéből kiindulva szentel külön fejezetet a 
problémának.  
  
Az országos tendenciákhoz hasonlóan 2000. évtől folyamatosan emelkedett a kábítószerrel 
való visszaélés miatt kezdeményezett büntető eljárások száma. Az elkövetők zömének 
életkora 16-25 év közé tehető, és a többségük férfi.  
  

 2000. 2001. 2002. 
visszaélés kábítószerrel 23 17 30 

 
 
1999-ben tizenkét európai országban lefolytatott nemzetközi kutatás eredményei szerint a 
drogfogyasztás a munkanélküliek körében a legjellemzőbb. A felmérésből nem derül ki, hogy 
a munkanélküliek körében terjed –e gyakrabban a drog vagy a kábítószerrel kapcsolatos 
életmód miatt válnak munkanélkülivé az érintettek.  
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Továbbra is nagymértékű látencia jellemzi ezt a területen, hiszen a fogyasztói kör több ezres 
nagyságrendre becsülhető. A város területén a marihuana és az amphetamin származékok 
fogyasztása a legelterjedtebb. Elkövetési helyként korábban a fiatalok által látogatott 
nyilvános helyeken, discókban szerezik be. 
  
A Rendőrség, ezen cselekmények felderítésére több nyílt és titkos rendőri akciót szervezett, 
operatív hírszerzési forrásokat épített ki, és állandó jelleggel figyelemmel kísérte a korábban 
hasonló jellegű cselekmények miatt látószögébe került helyeket és személyeket. 
 
A kábítószer bűnözés elleni tevékenység egyik eleme a D.A.D.A program, melyben a 
Rendőrkapitányság tevékenyen vesz részt. Emellett nagy hangsúlyt fordítanak a középiskolák 
tanulóinak a felvilágosítására, mely a bűnmegelőzéssel és a kábítószer fogyasztással 
kapcsolatos. 
  
A D.A.D.A Program 1992-ben indult kísérleti jelleggel. Alapja az USA-ban még 1982-ben 
kidolgozott D.A.R.E (Drug Abuse Resistance Education) Program, melyet a los angelesi 
iskolaszövetség és a helyi rendőrség közösen alakított ki, és ma már valamennyi szövetségi 
államban működik. A Program a rendőrség bűnmegelőzési-ifjúságvédelmi munkájának 
szerves része. Kizárólag rendőr adhat elő, mert olyan - rendőrségi tapasztalatokon alapuló – 
elsődleges, hiteles ismeretekkel áll a tanulók elé, amelyeknek sem a pedagógusok, sem a 
szülők nincsenek birtokában. A Program fontos eleme, hogy a rendőr egyenruhában jelenik 
meg. A foglalkozások nem előadások, lényeges szerepe van a gyerekek által hozott 
problémák, élethelyzetek megbeszélésének. A D.A.D.A célja, hogy a gyerekek mindenkor 
felismerjék a veszélyhelyzeteket, meg tudják különböztetni a pozitív és a negatív 
befolyásolásokat. Ki tudják számítani cselekedeteik következményeit.  
  
A 2001/2002-es tanévben korszerűsítették a programot. Beépítették az anyagba azokat az 
elemeket, melyek az ifjúságot érintik vagy foglalkoztatják. Ilyenek az internetes bűnözés, a 
futball-huliganizmus, a szexuális agresszió, a családon belüli erőszak, az ún. pláza kultúra, a 
média hatása stb.  
 
2001. november 21-én megalakult a Komló és Térsége Kábítószer Egyeztető Fórum és a 
rendőrség a büntetés végrehajtás bizottságában vállalt szerepet. 
 
2003. évben a Komlói Rendőrkapitányság a vagyonvédelmi- és Bűnmegelőzési Alapítvány 
segítségével Közbiztonsági Show-t kíván szervezni. Rendezvénysorozaton Komló általános és 
középfokú szakiskolájainak tanulói vesznek részt, ahol játékos formában megismerkedhetnek 
a közlekedési szabályokkal és a közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzési ismeretekkel. 
 
IV. Közlekedésbiztonság 
  
A közúti közlekedés biztonságát Magyarországon nem elsősorban a személyi sérüléses 
balesetek száma, hanem azok súlyossági foka veszélyezteti. A közlekedési baleseteknél a 
leggyakrabban előforduló baleseti okok a gyorshajtás, figyelmetlenség, illetve elsőbbség meg 
nem adása.  
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Közlekedési balesetek száma (db) 
  

Baleset súlyossági foka 2000. év 2001. év 2002. év 
Halálos 8 9 9 
Súlyos 46 38 40 

Könnyű 67 68 50 
Összesen 121 115 99 

  
  
Veszélyes útszakaszok Komló területén: 
 

- Kossuth Lajos út Városház tér – Bajcsy u. közötti szakasza 
- 6541,6542, 6543. sz. utak komlói és Komlóról kivezető szakaszai(Ipari u, Anna 

akna u. Pécsi u., Sallai u.,)  
- Alkotmány u. 
- Mecsekfalui út 
- Sikondai út 

 
A közlekedési balesetek megelőzése és visszaszorítása érdekében a Kapitányság 
Közlekedésrendészeti Osztálya baleset-megelőzési előadót foglalkoztat, aki óvodákban, 
iskolákban és közintézményekben előadásokat tart és vetélkedőket, gyakorlati bemutatókat 
szervez. Az elemzések alapján a Kapitányság a veszélyesebb területeken a fokozott rendőri 
jelenlét és sebességmérő eszköz telepítésére intézkedett. 
 
 
 
  

Baleseti gócpontok A baleseteket előidéző okok 
Kossuth L. u. – Berek u. 

kereszteződése 
Tilos jelzésen történő áthaladás, a zöld jelzésen való átjutás 

miatti gyorshajtás, a nem működő forgalmat irányító fényjelző 
rendszer esetén az elsőbbségi szabályok megsértése. 

  
Pécsi u. – Kossuth L. u. 

kereszteződése 
Tilos jelzés figyelmen kívül hagyása, a nem működő forgalmat 
irányító fényjelző rendszer esetén a balra kanyarodásból eredő 

elsőbbségi szabályok megsértése. 
Móricz Zs. u. – Mikszáth 

K. u. kereszteződése 
Az „Állj! Els őbbségadás kötelező” jelzőtábla figyelmen kívül 

hagyása. 
Alkotmány u. Mentőállomás – Kazinczy Szakközépiskola közötti szakaszán a 

sebességkorlátozás figyelmen kívül hagyása. 
Kossuth u. Berek u.- 

Bajcsy u. közötti szakasza 
Az útszakaszon kijelölt 6 db gyalogos átkelőhely közvetlen 
környezetében a gyalogosok részére az elsőbbség meg nem 

adása 
Ipari u. , Sikondai u, 

Mecsekfalui u. 
Sebességtúllépés. 

Mikszáth K. u. – Pécsi u. 
kereszteződése 

Elsőbbség meg nem adása a Pécsi úton közlekedők részére 

Berek u. Piaci napokon a megnövekedett gyalogos és járműforgalom 
miatt, figyelmetlenség. 
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V. Közterületek rendje 
  
 
Komlón a modern nagyvárosokhoz hasonlóan szükségessé vált a bűnözés szempontjából 
legfertőzöttebb területek fokozott figyelése  
  
A közterület-felügyelet a Polgármesteri Hivatal önálló belső szervezeti egysége, mely iroda 
formában működik. A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1.§ (4) 
bekezdés d. pontja szerint a felügyelet többek között feladata a közreműködés a közrend, 
közbiztonság védelmében. A megvalósulás formája a közterületeken való egyenruhás jelenlét, 
a folyamatos hatósági ellenőrzés módszerével végrehajtott intézkedés.  
  
A közterület-felügyelők intézkedési jogosultsága meglehetősen széles körű, megközelíti a 
közterületen szolgálatot teljesítő rendőrét. A felügyelő felvilágosítást kérhet, igazoltathat, 
személyt, járművet feltartóztathat, előállíthat, helyszíni bírsággal sújthat, dolgot visszatarthat, 
kerékbilincset alkalmazhat, járművet közútról eltávolíttathat, területet, ingatlant lezárhat, 
illetéktelen személyt eltávolíttathat, adatot szerezhet be és azt kezelheti. A felsorolt 
intézkedések azonban szigorú feltételek meglétéhez kötöttek. 
  
A feladat végrehajtásának eszközei bár korlátozottak, az intézkedések kikényszerítésére, 
illetve az intézkedéssel szembeni ellenállás megtörésére elégségesek. Ezek, a testi erő, 
könnygázszóró palack, szolgálati kutya alkalmazása. A fenti intézkedések és eszközök 
alkalmazása a közterület-felügyeleteket, mint testületet és a felügyelőt, mint intézkedni képes 
személyt korlátozott közrendvédelmi és közbiztonsági szerepvállalásra teszik alkalmassá. 
 
 
A szerepvállalás lehetséges területei: 
 

- Folyamatos, érezhető egyenruhás jelenlét. 
 

- Demonstratív, nagyobb létszámú felvonulás a bűnügyileg fertőzött vagy 
veszélyeztetett közterületeken (piacok, pályaudvarok, szórakozóhelyek, iskolák 
környéke, illegális kereskedelemmel terhelt közterületek, hajléktalan szálló). 

 
- A közlekedésbiztonság fokozása érdekében végzett szolgálatellátás. 

 
- Részvétel a Megyei Baleset-megelőzési Bizottság munkájában. 

 
- Szoros együttműködés a polgárőrségekkel, a mezőőrökkel, a katasztrófavédelmi, a 

vám- és pénzügyőrségi, valamint egyéb rendvédelmi szervekkel. 
 

- Folyamatos kapcsolattartás a gyámhatóságokkal, a szociális és hajléktalan ellátó 
intézményekkel, a város-, állat- és természetvédőkkel, egyéb civil szervezetekkel. 

 
- Közös szolgálatszervezés és ellátás a tárgyban érintett rendvédelmi 

szervezetekkel, szabálysértési hatóságokkal, bűnügyi szervekkel, felügyeletekkel 
(környezetvédelmi, közlekedési, fogyasztóvédelmi stb.). 
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VI. Megelőző vagyonvédelem 
  
A lakosság személy- és vagyonbiztonságában jelentős szerepet játszik a Hivatásos 
Önkormányzati Tűzoltóság, melynek állománya a szolgálatteljesítés során nap, mint nap 
veszélyes helyzetekben áll helyt. 
  
  
Az elmúlt négy évet vizsgálva elmondható, hogy az esetek száma fokozatosan növekszik, 
különösen a tűzesetek száma ad aggodalomra okot. A város közbiztonságának megítéléséhez 
az is hozzátartozik, hogy tűz- és káresetek ne keletkezzenek az emberek lakókörnyezetében.  
Fokozott odafigyelést igényelnek a lakótelepek, ahol egy-egy veszélyes helyzet több ember 
életét is befolyásolhatja.  
  
A Szomszédok Egymásért Mozgalomban részt vevők tevékenyen kapcsolódnak be a 
vagyonvédelembe, azonban nem ez az egyedüli feladat. A SZEM olyan társadalmi 
bűnmegelőzési program, amelynek célja a lakóközösségekben előforduló bűncselekmények 
megelőzése, korlátozása, a biztonságosabb életkörülmények kialakítása. Bármely 
lakóközösségben – lakótelep, családi házas övezet, falu, hétvégi telkeses övezet, nyaralók, 
garázsok) létrehozható.  
 
A mozgalom lényege, hogy az egymás szomszédságában lakók az átlagosnál sokkal jobban 
figyelnek, vigyáznak egymás értékeire és közvetlen lakókörnyezetükre, felelősséget érzenek 
saját és mások személye, tárgyi értékei iránt. 
  
  
A szerveződés lehet formális (például egyesület létrehozása) és lehet informális (a közösség 
elhatározza, hogy részt vesz a mozgalomban, de nem hoz létre jogi személyiséggel bíró 
szervezetet).  
  
A jövőben célszerű lenne Komló városában is a SZEM mozgalom beindítása.  
  
 
 
Bűnmegelőzési kommunikáció: 
  
  
Az önkormányzati bűnmegelőzési kommunikáció egyik feladata lehet a bűnözés valósága és 
az arról kialakított média-kép ellentmondásainak feloldása, a helyi kommunikációs 
eszközökben a lakókörnyezet bűnügyi eseményeiről történő hiteles és a megelőzés érdekeit 
szolgáló, cselekvésre is serkentő tájékoztatás. 
 
A célok megvalósítása érdekében Komló Rendőrkapitányság sajtó képviselője folyamatos 
kapcsolatot tart fenn a Komlói Újság-, új Dunántúli Napló újságírójával és a Komló és 
Térsége Televízió adásaiban rendszeres tájékoztatást ad. 
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Célmeghatározás: 

  
  
Az önkormányzatoknak a helyi rendőrséggel együttműködve aktív és vezető szerepet kell 
játszaniuk a helyi közösség biztonságát szolgáló tervek előkészítésében. Kezdeményező 
szerepük van a helyi jelzőrendszerek, a legkülönbözőbb együttműködési formák 
szervezésében, a helyi megelőzési programok koordinálásában, végrehajtásában, valamint 
folyamatos értékelésében. A helyi önkormányzat ösztönzi és motiválja a helyi közösség 
szakmai és civil szerveződéseit. 
  
A bűnözés területileg eltérő kihívásaira csak helyi közügyként megfogalmazott 
bűnmegelőzési stratégiával és taktikával lehet hatékonyan reagálni. Az önkormányzat, mint a 
helyi közszolgáltatások és közszolgáltató intézmények többségének tulajdonosa, a helyi 
közigazgatás irányítója, és mint testület, a helyi politika fóruma vezérli, motiválja és 
koordinálja a helyi bűnmegelőzést. Központi referencia-szereplőként meghatározó szerepe 
van az információk és a biztonsággal kapcsolatos adatok terjesztésében. Tanácsadó szerepet 
vállalhat a magasabb szintű biztonságot szolgáló eszközök és módszerek alkalmazásában, és 
ehhez forrást biztosíthat. Jogalkotóként és település-tervezőként érvényesítheti azokat a 
szempontokat, amelyek a helyi közbiztonságot szolgálják. A helyi önkormányzat közvetíteni 
is képes a helyben elérhető szolgáltatások és a helyi biztonsági szükségletek között. 
  
 
 

Stratégiai 
célkitűzések szintje 

Az életminőséget javító közbiztonság megteremtése, a bűnözés 
csökkentése 

Átfogó célkitűzések 
szintje 

A település 
biztonságának 
javítása 

A bűnmegelőzés a 
helyi 
társadalompolitika 
integrált részévé 
váljon 

Partnerség 
megteremtése a 
bűnmegelőzés 
szereplői között 

Specifikus 
célkitűzések szintje 

A városlakók 
biztonságérzetének 
erősítése 

A bűnözést keltő 
okok hatásának 
csökkentése 

Szakmaközi 
koordináció 

Konfliktusok 
erőszakmentes 
feloldása 

A sértetté válás, az 
ismételt sértetté válás 
csökkentése 

A kisközösségi 
integráció és kontroll 
fokozása 

A bűncselekmény 
erkölcsi, anyagi 
kárának mérséklése 

A bűnözői életmód 
kialakulásának 
megelőzése 

Az áldozat-segítés 

A jogkövetés 
erősítése 

A bűnelkövetési 
alkalmak korlátozása 

A bűnmegelőzéssel 
kapcsolatos ismeretek 
növelése 
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Beavatkozási területek 

  
  
 

 
Prioritás 

 
Kiindulási alap Kapcsolódás 

 
Család-, gyermek- és 

ifjúságvédelem 
 

Hosszú távú településfejlesztési koncepció 
- A város működésének, gazdaságának, 

termelő infrastruktúrájának hatékonyság-elvű 
fejlesztése, valamint a város és környéke 

életminőségének javítása – beleértve ebbe a 
fejlődésben lemaradók helyzetének javítását 

is. 

Szociális szolgáltatás-
tervezési koncepció 

 
A drogfogyasztás és a 

kábítószer bűnözés 
megelőzése 

 

Komló város 
stratégiájának 
elfogadása a 

drogprobléma 
visszaszorítása 

érdekében 

 
Közlekedésbiztonság 

 

Közlekedésfejlesztési 
koncepció 

 
Fogyatékosok 

közlekedését segítő 
városi stratégiai terv 

 
Közterületek rendje 

 

Szociális szolgáltatás-
tervezési koncepció 

 
Megelőző 

vagyonvédelem 
 

 

 
Kockázati elemek 

 
 

 
  
   

 
Cselekvési terv 

  
  
1. Az Önkormányzat a helyi lakosok közbiztonsággal kapcsolatos véleményét rendszeresen 
felméri közvélemény-kutatás útján, illetve lakossági fórum szervezésével. 
  
Felelős: Polgármester 
   Jegyző  
Határidő: Folyamatos 
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2. A Komló Városi Rendőrkapitányság évente összeállítja a bűncselekmények előfordulási 
gyakoriságát mutató közbiztonsági térképet, melyet a Rendőrkapitányság az éves közgyűlési 
beszámoló mellékleteként szerepeltet. 
  
Felelős: Polgármester 
   Jegyző  
Határidő: Folyamatos 
 
3. Az Önkormányzat és a Városi Rendőrkapitányság közös fórumon évente tájékoztatja a 
lakosságot a város közbiztonsági helyzetéről, melyhez a Komló és Térsége Televízió adásidőt 
és az adás nyitottságát biztosító lakossági visszacsatoláshoz szükséges csatornákat (pl.: 
telefonos bejelentkezés) biztosít. 
  
Felelős: Polgármester 
   Jegyző  
Határidő: Folyamatos 
 
4. Az Önkormányzat gondoskodik a Komlói Vagyonvédelmi és Bűnmegelőzési 
Közalapítvány költségvetési támogatásáról. 
  
Felelős: Polgármester 
   Jegyző  
Határidő: Folyamatos 
 
Család-, gyermek- és ifjúságvédelem 
  
1. Az Önkormányzat támogatja a fiatalok utcai szociális munka megszervezésére irányuló 
törekvéseket, illetve a fiatalok részvételét célzó tartalmas szabadidős programokat. 
  
Felelős: Polgármester 
   Jegyző  
Határidő: Folyamatos 
 
2. A családon belüli erőszak kezelésére az Önkormányzat gondoskodik a „Kék Ambulancia” 
felállításáról, biztosítja a működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. 
  
Felelős: Polgármester 
   Jegyző  
Határidő: Folyamatos 
 
A drogfogyasztás és a kábítószer bűnözés megelőzése 
  
1. Az Önkormányzat az oktatási intézmények tanulóit tájékoztató-nevelő D.A.D.A program 
folytatásához forrást biztosít. 
  
Felelős: Polgármester 
   Jegyző  
Határidő: Folyamatos 
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2. A Komló és Térsége Televízió gondoskodik arról, hogy a kábítószer fogyasztás 
veszélyeiről és hátrányos következményeiről közérdekű hirdetés formájában tájékoztassa az 
Önkormányzat a lakosságot. 
 
Felelős: Polgármester 
   Jegyző  
Határidő: Folyamatos 
 
 
Közlekedésbiztonság 
 
 
1. Gondoskodni kell a közutak biztonságos közlekedésre alkalmas állapotban tartásáról, 
különös tekintettel a közlekedésbiztonsági szempontból veszélyes útszakaszokra, 
csomópontokra.  
  
Felelős: Polgármester 
   Jegyző  
Határidő: Folyamatos 
 
Közterületek rendje 
  
1. Meg kell valósítani a térfigyelő kamerarendszer kiépítését, első ütemben a 
városközpontban, másodikban a város bűnügyileg fertőzöttebb közterületein. 
  
Felelős: Polgármester 
   Jegyző  
Határidő: Folyamatos 
 
2. Tovább kell folytatni a közvilágítás kiépítését a még ellátatlan területeken. 
  
Felelős: Polgármester 
   Jegyző  
Határidő: Folyamatos 
  
3. A Közterület-felügyelet nyilvántartja az egyes körzetekből érkező képviselői, lakossági 
panaszokat, valamint az ezeket érintő intézkedéseket, melyekről folyamatosan tájékoztatja a 
polgármestert. 
  
Felelős: Polgármester 
   Jegyző  
Határidő: Folyamatos 
 
4. Gondoskodni kell a városlakók által indokoltan panaszolt kereskedelmi egységek fokozott 
ellenőrzéséről. 
  
Felelős: Polgármester 
   Jegyző  
Határidő: Folyamatos 
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5. Gondoskodni kell a közterület-felügyelők visszatartó erejű jelenlétének fokozásáról. 
  
Felelős: Polgármester 
   Jegyző  
Határidő: Folyamatos 
 
 
Megelőző vagyonvédelem 
  
1. Folytatni kell a vagyonvédelmi rendszer kiépítését az önkormányzati tulajdonban álló 
középületek megóvására, melyhez az Önkormányzat fedezetet biztosít. 
  
Felelős: Polgármester 
   Jegyző  
Határidő: Folyamatos 
  
  
Felelős: Polgármester 
   Jegyző  
Határidő: Folyamatos 
  
   
 
Komló,2003. szeptember 15. 
 
 
 
 
Az anyagot szerkesztette és előterjeszti Deák Imre Közbiztonsági Tanácsnok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


