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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A rendőrségről szóló, többször módosított 1994. évi XXXIV. tv. 8.§ (4) bekezdése értelmében 
a rendőrkapitány személyesen vagy képviselője útján évente beszámol a kapitányság 
illetékességi területén működő települési önkormányzat képviselő-testületének a közbiztonság 
helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, továbbá az ezzel kapcsolatos 
feladatokról. 
 
 
Komló város rendőrkapitánya a beszámolót a melléklet szerint elkészítette, amelyet a 
pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság véleményezett. Álláspontját a testület ülésén ismerteti. 
 
 
H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési 
bizottság véleménye alapján – megtárgyalta és elfogadta a városi rendőrkapitányság 
vezetőjének az önkormányzat közbiztonsági helyzetéről, továbbá a közbiztonság érdekében 
tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról készített beszámolóját. 
 
 
 
 
Komló, 2012. január 26. 
 
 
 
 
         Polics József 
         polgármester 
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Tisztelt Képviselő - testület! 
 
 

Komló város közbiztonságának helyzetéről, a város közbiztonságának érdekében tett 
intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról utoljára 2010 őszén számoltunk be a 
Képviselő-testület előtt, melyet akkor egyhangúlag elfogadtak. 

 
2011. évre a Komlói Rendőrkapitányság az alábbi célokat tűzte ki maga elé: 
 
1.) A „Pécs 2010 EKF” levezető évének programsorozatához kapcsolódó rendőrszakmai 
feladatok végrehajtása, a védett személyek és a rendezvények rendőri biztosításának 
megszervezése során szoros együttműködés az érintett szervekkel. 

 
2.) A kistelepülések közbiztonságának növelése, ezzel párhuzamosan a Körzeti Megbízotti 
Program folytatása. 
 
3.) A bűnüldözés során elért eredmények megőrzése, a bűnözés elleni fellépésre kínálkozó 
lehetőségek legszélesebb körű, hatékony és gyors alkalmazása. Ezen belül a rablási, betöréses 
lopási, kármegtérülési eredmények növelése, valamint a gazdaságvédelmi szakterület 
fejlesztése. A gyermekkorúak és időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények 
visszaszorítása. 
 
4.) A közterületen elkövetett jogsértésekkel szembeni hatékony fellépés, a rendőri jelenlét 
erősítése a frekventált és a veszélyeztetett területeken. 

 
5.) Továbbra is kiemelt feladatként kell kezelni a közlekedésbiztonság javítása, a sérüléssel és 
jelentős anyagi kárral járó balesetek számának további csökkentését, a közlekedési kultúra, a 
közlekedési szabályokat elfogadó és követő magatartás fejlesztését szolgáló feladatok 
teljesítését. Fokozott erőfeszítéseket kell tenni az „objektív felelősség” és a „zéró tolerancia” 
elvét megvalósító jogszabályok érvényesülésére. Fokozott közlekedési ellenőrzésekkel el kell 
érni, hogy a megye úthálózatán kevesebb ittas járművezető közlekedjen, valamint nagyobb 
legyen a passzív biztonsági rendszerek használatának aránya. 
 
A Komlói Rendőrkapitányság az előző évihez képest is fokozódó terhek ellenére bár nagy 
erőfeszítések árán, de teljesítette a részére megszabott és az állampolgárok által elvárt 
feladatainak döntő többségét. Sikerült szinten tartani az illetékességi területünkön élő 
állampolgárok biztonságérzetét, erősödött a rendőrség közösségi jellege, nyitottsága, 
jelentősen erősödtek a civil szervezetekkel meglévő kapcsolataink.  
 
Komló városra és közvetlen környezetére vetítve pedig az előzőek mellett azt mondhatjuk, 
hogy az érintettek – különösen a Polgárőr Egyesületekkel és a Közterület Felügyelőkkel -, 
egyre szorosabb együttműködésével sikerült a feladataink nagy részét sikeresen végrehajtani. 
Feladatainkat a törvényekben és egyéb normákban meghatározott módon, az emberi jogok 
tiszteletben tartásával hajtottuk végre a lakosság elvárásainak megfelelően.  

 
I. 
 



 

KÖZBIZTONSÁGI HELYZET 
 
 
A Komlói Rendőrkapitányság illetékességi területén 2011. évben 1902 ügyben került sor 
büntetőeljárás kezdeményezésére, ami a 2010. évi 1884 üggyel összehasonlítva szinte 
stagnálást mutat. Azonban ha azt vizsgáljuk, hogy ezen ügyekben mennyi bűncselekmény 
kapcsán kellett intézkednünk, akkor azt látjuk, hogy az előző évi 2467 bűncselekménnyel 
szemben 2011-ben 2924 bűncselekmény vált ismertté, ami 18%-os emelkedést mutat. Ennél 
több, 23%-os (1852-ről 2282 bűnügy) az emelkedés az ismeretlen tettesek ellen tett 
feljelentésekben. 
 
Fenti számok elemzésekor mindenképpen figyelembe kell venni két fontos tényt. Az egyik a 
2011 évben feldogozott, befejezett étkezési utalványokkal kapcsolatos hamisítási ügy ( 
szakszerűen: készpénzt helyettesítő fizetési eszköz-hamisítás) csalás sorozat, amely közel 380 
bűncselekményt jelentett a rendszerben. A másik, hogy 2011-ben továbbra is más statisztikai 
megítélés alá esett a lopással együtt megszerzett közokiratok dokumentálása, amely 
esetenként egy ilyen korábbi üggyel szemben akár tizes nagyságrendű bűncselekmény számot 
generált, így szinte megduplázta az előző évi 150 bűncselekményi számot. Amennyiben 
ezeket a statisztikai torzítási körülményeket nem számoljuk, úgy összesen 4%-os 
bűncselekményi emelkedés történt volna, ami jóval kevesebb a 2011 évre szóló elemzések 
által vártaknál. 
 
A különböző kiemelt bűncselekményi kategóriák vizsgálata során megállapítható, hogy az 
előző évekhez hasonlóan 2011. évre nézve is változó képet mutat. 
 
Növekedést mutat: 
 
Személy elleni bűncselekményeken belül évről évre emelkedik a zaklatások száma, ami a 
korábbi évhez képest 2011.-ben 11%-kal nőtt. Különösen jelentős az emelkedés Komló 
városában, ahol szinte megduplázódott a zömében volt házastársak, élettársak közötti 
konfliktus nem megfelelő rendezése. 
 
Jelentősen, közel 30%-kal több közterületi garázdasággal kapcsolatban intézkedtünk. Ezzel 
kapcsolatban azt állapítottuk meg, hogy nagy valószínűséggel nem maguk az események 
mutatnak effektív emelkedést, hanem ezek az adatok a megnövelt közterületi jelenlétünknek 
köszönhető saját észlelések és eljárás kezdeményezéseknek tudható be. Ez mellett 
eredménynek tartom azt, hogy a megnőtt bűncselekmény szám mellett az adott 
bűncselekményre vonatkozó nyomozati eredményt sikerült növelni, amely így 92%. Azaz bár 
sok garázdaság történt, de joggal mondható, hogy azok elkövetői felelősségre lettek vonva. 
 
Igen jelentősen nőtt a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisítások illetve a visszaélés 
okirattal bűncselekmények száma, melynek okait az előzőekben már jeleztem. A jelenlegi 
statisztikai gyakorlatot figyelembe véve ez utóbbi bűncselekményekkel kapcsolatban a 
jövőben is ezek az adatok várhatóak. 
 
A lopások tekintetében 2010. sikeres év eredményeit nem tudtuk tartani, hiszen az akkori 9% 
csökkenéshez képest 2011 évben 11%-os emelkedés mutatkozott, ami azt jelenti, hogy a 2009 
évi számok tapasztalhatóak.  



 
Hasonló mondható el a rongálások tekintetében is, hiszen a 2010. évi igen jelentős 30% 
csökkenéshez képest 2011. évben egy kisebb mértékű, 8%-os növekedés történt, de még így 
sem érjük el a 2009. évi adatokat.  
 
A lakosságot leginkább irritáló betöréses lopások tekintetében a 2010 évi adatokhoz képest, 
18%-os emelkedést történt. Ez rendkívül sajnálatos, az pedig még több munkát igényel a 
jövőben, hogy a 10%-os felderítési eredményességet növeljük, hiszen úgy vélem, hogy a 
13%-os megyei eredményesség sem elfogadható cél.  
 
Csökkenést mutat: 
 
Közel 20%-kal csökkent a visszaélés kábítószerrel bűncselekmények száma, azonban azt 
gondolom, hogy ennek oka nem a kábítószer fogyasztások visszaesése. Inkább oka az, hogy 
egyrészt nem sikerült elmozdulni a terjesztők irányába. Másrészt oka az, hogy a fogyasztók 
előnyben részesítik a legális kábítószereket, azaz az ún. „dizájner” drogokat, amelyek 
hatásukban közel azonosak a tiltott szerekével, azonban birtoklásuk nem tiltott. 
 
Valamennyi közlekedési bűncselekmény, amely kisebb részben a jogszabályi változásoknak, 
túlnyomó részben a teljes évre kivetített módszeres és széles körű közúti közlekedési 
ellenőrzéseknek is köszönhető. A közlekedés biztonsága elleni bűncselekmények 38%-kal, az 
ittas vezetők száma közel 35%-kal visszaesett, ami részben az előzőekre, részben a büntetések 
mértékének jelentős emelkedésének tudható be. A jelenlegi bírói gyakorlat közel 500.000,- 
forint pénzbüntetéssel számol egy ittas vezetés bűncselekménye esetén. Amennyiben a 
Bíróság ilyen mértékben megbüntet valakit, akkor azt tapasztaltuk, hogy ezen személy által  
lakott településen az állampolgárok körében igen erősen érvényesül a general prevenció. 
 
A vagyon elleni bűncselekmények közül a rablások száma az előző évi 20%-kal csökkenés 
után 2011. évben további 25%-t csökkent, ami igen örvendetes, bár a pár százalékos 
eredményesség csökkenést követően is a rablást elkövetők 60% felelősségre vonása 
megtörtént.  
 
A testi sértések száma is csökkent 14%-kal, azaz elmondható, hogy bár a területünkön 
többször követtek el közterületi bűncselekményt, de annak következményei kevésbé voltak 
súlyosak, mint egy évvel ezelőtt. 
 
Komló városában a teljes kapitánysági adatokhoz hasonló tendenciák figyelhetőek meg. 2010-
ben 1035, míg 2011-ben 1201 bűncselekmény történt a városban, ami közel 16%-os 
növekedést mutat. Itt azonban ismét meg kell jegyezni, az okiratokkal való visszaélés más 
statisztikai rögzítése miatt, közel 80 darab újnak tűnő bűncselekményt generált, ami 
önmagában 8%-os emelkedés. Az adatokból kiolvasható, hogy a Komlói Rendőrkapitányság 
illetékességi területén, azaz az 57 településen elkövetett összes bűncselekmény kb. 60 %-t 
Komló városában követik el. Az látszik kimutathatónak, hogy ez a korábbi évek közel 55%-os 
bűncselekmény eloszlási mutató 2011-ben is nőtt, ami részben annak is az eredménye, hogy a 
vidéki körzeti megbízotti hálózat további fejlesztésével egyfajta, a környék irányából Komló 
városa felé történő bűnelkövetései szívóhatás továbbra is érvényesül. 
 
A Komló városában elkövetett bűncselekmények túlnyomó többségét, továbbra is a vagyon 
elleni bűncselekmények teszik ki. Ennek döntő részét a lopások jelentették. Itt nem sikerült a 
tavalyi szinten tartani az eredményeket, mivel a 2010. évi 240 lopáshoz képest 2011-ben már 



286 lopási eset történt. Itt kell megjegyezni, hogy ebből továbbra is nagy számú az olyan 
alkalmi lopás, ahol a sértetti közrehatás, a figyelmetlenség igen jelentős, köztük az iskolai 
vagy különböző szórakozóhelyeken elkövetett mobiltelefon lopások. Még erőteljesebb a 
növekedés a városon belüli betörések esetében, amikor is az előző évi 114 esettel szemben 
2011-ben 200 betörés történt. Ezek döntően a hétvégi házak, kiskertek ellen irányult. Az ilyen 
ügyekkel összefüggésben, az év során négy egymástól teljesen külön álló társaság tagjait 
sikerült felderíteni, akik jelenleg is előzetes letartóztatásban vannak, azonban mindig voltak, 
akik a helyükbe Megdöbbentő az a felismerés, hogy manapság már nem a háztartási 
kisgépeket lopják el a hétvégi házakból, hanem a kisgépek villamos vezetékeit levágva arról a 
műanyagot leégetve a színesfémet keresik az elkövetők. Ez utóbbi elkövetési forma igen nagy 
mértékben megnehezíti a későbbi beazonosítás lehetőségét.  
 
A közrend elleni bűncselekmények száma a városban számszakilag is közel azonos ilyen 
jellegű bűncselekmény történt, mint az előtte levő évben. A közterületi rongálások szinte a 
tavalyi adatokkal azonosak. Azonban továbbra is komoly problémát jelent Komló városában 
az a jelenség, amikor az egyes szórakozóhelyek környékén az alkoholos állapotban 
összeszólalkozott személyek hangoskodása, garázda magatartása áttevődik más személyekre, 
és ezzel bennük félelmet, megbotránkozást kelt. Rendkívül örvendetes azonban, hogy 2011-
ben több ilyen egység is bezárásra került, ami a Rendőrkapitányság és a Polgármesteri Hivatal 
szoros és szakszerű együttműködésének az eredménye volt. Ide kapcsolódik, hogy a személy 
elleni bűncselekmények közül a súlyos testi sértések számát a korábbi évek emelkedésével 
szemben sikerült visszaszorítani, a korábbi 57-ről 45-ra csökkent.  
 
Részben megoldás lehet a közterületi bűncselekmények visszaszorítására a Komló városába 
tervezett Közterületi Térfigyelő Rendszer, figyelemmel arra, hogy most már szinte minden 
nagyobb településen van egy legalább néhány kamerát magába foglaló térfigyelés. A tervek 
évekkel ezelőtti elkészítésében részt vettünk, sajnálattal veszem tudomásul, hogy az a mai 
napig sem került megvalósításra, de bízunk abban, hogy a város vezetése nem mondott le 
véglegesen az akkori tervekről.  
 
Évről évre nem változik, sőt fokozódik az a körülmény, hogy a körözési ügyeinkben egyre 
nagyobb gondot okoz a jogszerűen munkavállalási célzattal külföldre távozott gyanúsítottak, 
vádlottak aránya, melyek a büntetőeljárások lefolytatását nagy mértékben megnehezítik.  
 
Ezt felismerve 2011. karácsony másnapjára körözési akciót szerveztünk, abból a 
felismerésből kiindulva, hogy a távol levők ekkor minden bizonnyal haza jönnek a 
lakcímükre, illetve rokonaikhoz. Az akció nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Azt 
állapítottuk meg, hogy a külföldön dolgozók még ekkor sem jönnek haza. Összevetve a 2010. 
őszi népszámlálás során szerzett adatokkal azt észleltük, hogy Komló városában több százra 
tehető az olyan lakások száma, amelyeket a tulajdonosok elhagytak, azaz jelenleg üresen 
állnak, vagy ugyan bútorozottak, de teljesen lakatlanok, azaz még albérletbe sem tudták 
ezeket kiadni. Ez 2012. évre azt vetíti elő, hogy nagy valószínűség szerint a jelenleginél is 
több olyan lakás betöréssel fogunk találkozni, ahol magát a betörést hetekkel esetleg 
hónapokkal az esemény után fogják egyáltalán észlelni. 
 
A körözési ügyek másik, számában jelentősebb területét, az eltűnések legnagyobb részét a 
fiatalkorúak lakásotthonokból, gyermekvédelmi intézetekből történő szökése teszi ki. 
Közülük többen heti vagy akár napi rendszerességgel szöknek. Az ő felkutatásuk nagy terhet 
ró az állományra, figyelemmel arra, hogy a lakásotthonok az esetek többségében a gyermekek 
felkutatására irányuló minimális tevékenységet sem fejtik ki, azaz még egy hozzátartozó felé 



történő telefonálást sem tesznek meg. Több esetben találkoztunk azzal, hogy az általuk ismert 
lehetséges felkutatási címet sem adták meg, abból a felismerésből kiindulva, hogy akkor ők 
maguk is ellenőrizhették volna ezeket. Mindezt a jelenlegi anyagi és technikai helyzetükkel 
magyarázták, ami azonban sem számunkra, sem a gyám illetve törvényes képviselő számára 
meghatározott kötelezettségekkel összevetve sem elfogadható. Jelzésünk és a fiatalkorú 
gyámjával tartott többszöri egyeztetés után eddig csak egy esetben sikerült elérni a heti 
rendszerességgel szökő fiatalkorú tekintetében a zárt intézetbe történő elhelyezést.  
 
Összességében kapitánysági szinten a nyomozási eredményesség 47,8 %-ról 2011-ben 45 %-
ra csökkent. Megítélésem szerint a kedvezőtlen körülmények és a nagyobb bűncselekmény 
szám mellett közel azonos eredményt elérni kedvező előjel a 2012. évre. Ezzel a megyében a 
kapitányságok közötti rangsorban a 3. helyet foglaltuk el, és ez az eredmény pár százalékkal 
meghaladja a megyei átlag is. 
 
Közlekedésbiztonsági, baleseti helyzet: 
 
A Komlói Rendőrkapitányság illetékességi területén 2011. év során a 2010. év hasonló 
időszakához képest a balesetek száma az alábbiak szerint alakult: 

 

Összes baleset Halálos Súlyos Könnyű  Sérülés nélküli 
2010:  213 5 35 47 126 
2011:  183  -14 %          6          +20  % 22            -37  % 54           +15 % 101      - 20   % 
 
A fentiekből megállapítható, hogy a halálos balesetek száma (szemben a 2010. évben 
bekövetkezett 5 és a 2009. évi 3 balesettel) 6-re emelkedett. Azonban ha megvizsgáljuk, hogy 
ennek mi volt a struktúrája, milyen körülmények között történt, akkor szinte kivétel nélkül azt 
állapíthatjuk meg, hogy ezeket rendőrségi eszközökkel csak akkor tudtuk volna 
megakadályozni, ha akkor és éppen ott tartózkodunk, és ez az állampolgárokban is 
megfelelően leképeződött volna. A súlyos sérüléses balesetek száma érezhetően, jelentősen 
csökkent. A sérülés nélküli balesetek száma enyhén emelkedett, az összes balesetek száma 
enyhén csökkent. A beleset fő okok a gyorshajtás, valamint az elsőbbségi jog meg nem adása, 
szabálytalan előzés. 
 
A klasszikus forgalomellenőrző-járőri tevékenységet aktívan tudtuk alkalmazni, ez mellett a 
időszak folyamán alkalmazott SCS-101 készülék „folyamatos” üzemeltetése és az ezzel járó 
közterületi jelenlét vezetett a balesetek számának csökkenéséhez (a készülék  hosszú heteket 
töltött szakszervizben meghibásodások, majd hitelesítés, majd újra csak meghibásodás miatt).  
 
Ennek érdekében az első félév folyamán a Pécsváradi és Sásdi Rendőrőrsök területén, az őrsi 
állomány üzemeltette havonta 1-1 hét időtartamban a kapitányságon lévő sebességmérő 
eszközt, melynek kihasználtsága így javult, hatása a közlekedésbiztonság javulása felé 
irányul, tekintettel arra, hogy még mindig magasan a gyorshajtás a legfőbb baleseti ok a 
területen. 
 
A jogszabályok változása (objektív felelősség), a büntetések szigorítása ebben az évben is 
érezhetően kihatott a balesetek számának csökkenésére. Az M6-M60 autópályák 
következtében a tranzitforgalom továbbra is ezekre az útszakaszokra, melynek hatását a 
rendőrkapitányság területén áthaladó forgalom intenzitásának csökkenésében látjuk. 
 



Komló városában az alábbi baleseti szám változások figyelhetőek meg. Az összes balesetek 
száma a 2010 évi 83 balesetről 58 balesetre csökkent. Ezen belül a következő eloszlás 
tapasztalható: 

Halálos sérüléses Súlyos sérüléses Könnyű sérüléses Sérülés nélküli 

2010 2011 % 2010 2011 % 2010 2011 % 2010 2011 % 

1 0 - 100 7 6 -15 14 13 -7 61 39 -37 

 

Látható, hogy igen erőteljesen visszaszorult a sérülés nélküli balesetek száma, ami részben a 
passzív biztonsági felszerelések használatának is köszönhető. A többi szegmensben 
számszakilag szinte a korábbi évek adataival megegyező baleseti számok láthatóak.  

A 2011-es évben is folyamatosan részt vettünk a TISPOL közlekedésrendészeti akciókban, 
valamint a rendszeres, ittas vezetők kiszűrésére irányuló közlekedésrendészeti akciókban. 
Ezen kívül a reggeli csúcsforgalom ellenőrzését hajtottuk végre saját kezdeményezésű akciók 
keretén belül, ahol elsősorban a figyelem felhívás volt a célunk, és amennyiben arra lehetőség 
volt, úgy elsősorban figyelmeztettük a gépjárművezetőket a meglevő hibákra, hiányosságokra. 
Ezt a tevékenységünket a továbbiakban is folytatni kívánjuk. 
 
Igazgatásrendészeti, szabálysértési helyzet: 
 
Az objektív felelősség és a közigazgatási bírság bevezetése erőteljesen érezhető az érkezett 
feljelentések számát tekintve, illetve nagyban befolyásolja a pénzbírságot, a járművezetéstől 
eltiltás számát 

 
A feljelentések száma 949 db, ez 2010. évben 1110 db volt. A megbüntetett személyek száma 
828 fő.  
 
Közlekedési szabálysértés elkövetése miatt a tavalyi 20.600.000,- Ft-hoz képest 8.982.000,- t 
pénzbírságot szabtunk ki. (Itt is jelentkezik az objektív felelősség hatása.) 

 
Kiemelt közlekedési szabálysértés miatt 2011-ben 162 fő, míg 2010-ben 224 fő lett 
feljelentve. Az eljárások során csökkent a járművezetéstől eltiltások száma, ez a tavalyi 145 
eltiltáshoz képest 60 járművezetéstől eltiltást jelent. (Itt is jelentkezik az objektív felelősség 
erőteljes hatása.) Egyéb közlekedési szabálysértés miatt 575 fő lett megbüntetve, átlagosan 
15.621,- Ft-ra, a 2010 évi 681 fővel és 16.423,- Ft.-tal szemben. 

 
A közrend, közbiztonság elleni szabálysértés miatt megbüntetett személyek száma 92 fő, ezen 
feljelentés számában emelkedés mutatkozik a tavalyi 76 főhöz képest. A kiszabott pénzbírság 
itt átlagosan 25.495,- Ft. Saját tapasztalataink alapján is úgy gondoljuk, hogy továbbra sem 
visszatartó erő a magasabb pénzbírság és a járművezetéstől eltiltás alkalmazása sem. 

 
Bírságolási gyakorlatunkat vizsgálva megállapítható, hogy az előadók differenciáltan 
bírságolnak, figyelembe véve az egyének személyi és anyagi körülményeit az eljárások során.  

 
Jelentős a meghallgatások száma, ez abból is adódik, hogy több esetben szükséges a gépjármű 
tulajdonosa, üzemben tartója felelősségének vizsgálata is. 

 
 



A rendészeti munka:  
 
A fegyverrel rendelkező természetes személyek száma 549 fő, a fegyverek száma 1528. 
(Ebből vadászatra 1374 db, munkavégzésre 110 db, sport célra 40 db., jogi személynél 6 db.) 
Az értékelt időszakban beadott kérelmek száma összesen 149 db volt. (Ebből vadászatra 131 
db, munkavégzésre 11 db, sport célra 7 db., ez utóbbiból érdekesség, hogy jogi személynek 
1db. kérelme volt 10 db. sport célú fegyverre.) 
 
Gáz- és riasztófegyver megszerzésére és tartására 21 fő adott be kérelmet, mindegyiket 
engedélyeztük. Jelenleg 306 fő rendelkezik ugyanennyi gáz- és riasztófegyverrel.  
 
Flóbert rövid tűzfegyverre 2010 után 2011-ben sem nyújtott be senki kérelmet, az aktuális 
állapot: 104 fő rendelkezik flóbert rövid tűzfegyverrel. 
 
Illetékességi területünkön lőegylet nem működik, 2 db engedélyezett lőtér van. Ellenőrzésük 
az év során megtörtént. Az idén Európai lőfegyvertartási engedélyt 5 fő kért, az engedélyezés 
minden esetben megtörtént. Jogi személy az értékelt időszakban fegyver megszerzésére és 
tartására kérelmet nem nyújtott be. Jelenleg 26 fő rendelkezik Európai lőfegyvertartási 
engedéllyel. 
 
A fegyvernyilvántartás számítógépes programja naprakész, a változó adatok az ügyintézést 
követően azonnal feldolgozásra kerülnek. Az idei év a „megújítások éve” volt. 259 főnek 
újítottuk meg fegyvertartási engedélyét 757 db fegyverre. Ezen ügyintézés a mindennapi 
ügyfélfogadás mellett hatalmas terhet rótt a segédelőadóra. A fegyverrendészeti területen 
kiegyensúlyozott munka folyik. 
 
A személy- és vagyonvédelmi, magánnyomozói tevékenység engedélyezése:  
 
Illetékességi területünkön jelenleg 807 fő személy- és vagyonőr rendelkezik igazolvánnyal. 7 
fő rendelkezik magánnyomozói igazolvánnyal, 3 fő biztonságtechnikai tervező, szerelő 
igazolvánnyal, 6 fő biztonságtechnikai szerelő igazolvánnyal. 
 
Személy- és vagyonvédelmi tevékenység végzését 7 társas vállalkozásnak és 37 egyéni 
vállalkozónak engedélyeztük, így jelenleg 18 társas vállalkozás és 89 egyéni vállalkozó 
rendelkezik engedéllyel. 
 
Az igazolványok és engedélyek számítógépes nyilvántartása naprakész, minden változás és 
nyilvántartás átvezetésre kerül, aktuális információval szolgál. Játékos pirotechnikai termék 
forgalmazását nem jelentette be senki. Mindkét szakterületen kiegyensúlyozott munka folyik. 
 
2011. október hónaptól ténylegesen az Igazgatásrendészeti Alosztály végzi a tulajdon elleni 
előkészítő eljárások lefolytatását ismert eljárás alá vont személyek tekintetében. A Komlói 
Rendőrkapitányságon a vagyon elleni szabálysértések tekintetében 2011-ben 242 db iktatott 
ügy volt. Lopás miatt 182, sikkasztás miatt 1, jogtalan elsajátítás miatt 5, orgazdaság miatt 1, 
csalás miatt 12, szándékos rongálás miatt 40, gondatlan rongálás miatt 1 esetben indult 
előkészítő eljárás. A Bíróságokra 135 ügyben küldtük meg az iratokat az eljárás lefolytatása 
végett, azaz ennyi ügyben követtek el – döntő mértékben – áruházi lopást. Itt sem életkor, sem 
társadalmi helyzet alapján nem mutatható ki jellemző elkövetői profil. A legfiatalabb 
elkövetőnk 13, a legidősebb 92 éves volt. 
 



II. 
 

A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT FŐBB INTÉZKEDÉSEK 
 
A Komlói Rendőrkapitányságot is érintette az az országos tendencia, aminek következtében a 
már kiképzett rendőri állomány egy része más területen képzeli el a jövőjét, és leszerel. A 
jelzésekre tekintettel ezzel a tendenciával 2012-ben is számolnunk kell. Mindezek ellenére a 
napi alapszolgálatot folyamatosan biztosítottuk, figyelemmel arra, hogy igyekeztünk az 
ország más szervezeti elemeinél elhelyezett, de komlói kötődésű kollégákat „haza csábítani”. 
Ez azt jelentette, hogy minden naptári nap minden órájában volt szolgálatban ügyeletes, 
közlekedési helyszínelő, közrendvédelmi járőr páros, bűnügyi helyszínes és panaszfelvevő 
nyomozó. Ezeket a szolgálatokat az események tükrében több esetben megerősítettük a 
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Bevetési Szolgálatának munkatársaival, 
polgárőrökkel, közterület felügyelővel.  
 
A közrendvédelmi állomány létszámhelyzetének értékelésekor a célirányosabb és 
hatékonyabb fellépést jelöltük meg, ami nem minden esetben sikerült. Komló városát és a 
környező településeket illetően 3 %-kal nőtt a közterületen eltöltött órák száma, több személyt 
fogtunk el, és közel 20%-kal több személy állítottunk elő a Rendőrkapitányságra. A 
közigazgatási bírságolási rendszer és az objektív felelősséggel összefüggő eljárások miatt 
több mint felével csökken a helyszíni bírságok száma. A 2010 évi 811 fővel szemben 2011-
ben 324 fő lett ilyen módon felelősségre vonva.  
  
A 2011. évben klasszikus, azaz nagyobb tömegeket vonzó események tekintetében 
rendezvénybiztosítási feladatot egyedül a 2010. augusztus 29. és szeptember 04. között 
megrendezett Komlói Napok Rendezvénysorozat jelentette. Ez mellett azonban 
mindennaposnak tekinthetőek a biztosítási tervet ugyan nem igénylő falunapok, szüreti 
felvonulások és bálok felügyelete. Ezekre jellemzőek a rendezvények végén jelentkező 
közterületi rendzavarások, bűncselekmények, illetve az ittas személyekkel kapcsolatos 
biztonsági intézkedések.   
 
A 2010. évi folyamatok továbbra is érzékelhetőek, azaz jellemző tendencia, hogy a társadalmi 
szervezetek és az önkormányzatok is rendívül aktívak a rendezvények szervezésében, nagyon 
sok és sokszínű „kicsi”, helyi rendezvényt szerveznek. A rendezvények tekintetében a 
szervezők nem igényelnek rendőri biztosítást, azonban a rendezvények lebonyolításához, 
annak a közösségek életében történő zökkenőmentes megvalósításához, főleg a közlekedést 
segítő jelleggel szükség van a rendőri jelenlétre. A Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti 
állományának létszáma pedig a feladatok megoldását önmagában nem biztosítja. 
 
A csapatszolgálati alegységünk a BMRFK Századának részeként egy budapesti demonstráció 
biztosításán vett részt 2011. június 18.-án, majd továbbképzésen vett részt 2011. június 28.-án 
és 29.-én valamint 2011. szeptember 13.-14.-15.-én. 
 
Bűnmegelőzés: 
 
A Rendőrség Biztonságra Nevelő Iskolai programját, a D.A.D.A programot, mely a gyermek-
és ifjúságvédelmi feladatok egy speciális részét fogja át, a Komló Város Önkormányzat által 
fenntartott 2 iskolában, összesen 5 osztályban, 210 gyermeknek, míg a Pécsvárad Város  
Önkormányzat által fenntartott 1 iskolában, összesen 2 osztályban, 86 gyermeknek oktattuk. 
 



1./ Komló Város Önkormányzat Kenderföld-Somági Általános Iskola 3.-4.-6. évfolyam 
    102 fő részvételével 
2./ Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola Gagarin Általános Iskola 6.-7. évfolyam         
     109 fő részvételével 
3./  A Pécsváradi Kodolányi János ÁMK   3.-4. évfolyam  86 fő részvételével 
 
A D.A.D.A. oktatásában részt vevő rendőrök jelenléte az iskolában folyamatos (havonta 
minimum 1 alkalom), de igény szerint a programban részt nem vevő évfolyamok, iskolák is 
részesülnek bűnmegelőzési felvilágosításban. Kollégáink a diákokat nagyobb számban vonzó 
rendezvényeken (koncertek, ifjúsági napok, iskolai diáknapok) is jelen vannak. Az 
iskolarendőrök, a körzeti megbízottak felkérés esetén részt vesznek szülői értekezleteken, így 
a személyes találkozások útján még hatékonyabban lehet felhívni a figyelmet a gyermekeket 
fenyegető veszélyekre. 
 
A Komlói Rendőrkapitányság illetékességi területén 11 iskolában 11 fő iskolarendőr 
tevékenykedik. 
 
Az iskola rendőri feladatokon túl tartottunk bűnmegelőzési előadást, melynek témái 
elsősorban az internet veszélyei illetve a legális és illegális drogok, a drogfogyasztás 
következményei voltak. A fentieken túl érdeklődés mutatkozott a szülők részéről egyes 
előadásokra. Ezért szülői értekezleteken is megjelentünk, ahol a szülői felelősségről, az 
internet veszélyeiről és a kábítószerekről tartottunk előadásokat. Ezek a következők voltak: 
 
1./ Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola    7/a. 7/b. osztály 
     Az internet veszélyei 
2./ Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola Gagarin Általános Iskola (8. évfolyam)  
     Az iskolai erőszak megnyilvánulási formái 
3./ Mindszentgodisai Általános Iskola  (6.-7.-8. évfolyam) 
     Diákcsíny vagy bűncselekmény? A büntetőjogi felelősségre vonás szabályai 
4./ BMÖ EGYMI  Komló, Tompa M. u. 14. sz. Intézmény (6.-7. évfolyam) 
     Iskolán belüli erőszak, vagyon elleni bűncselekmények 
5./ Nagy László Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium  (501) 
    ( 9.-10.-11. évfolyam) 
     A fiatalkorúk áldozattá válásának megelőzése 
6./ Brázay Kálmán Általános Iskola gimnázium és Szakképző Iskola Magyarhertelend 
      (9.-10.-11. évfolyam) 
     Fiatalkorúak bűnelkövetővé, áldozattá válásának megelőzése  
7./ Szakképző Iskola Sásd (9.-10. évfolyam) 
 
Egészségnapok: 
1./ Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola Nagy László Gimnázium 
     (11.-12. évfolyam) 
     Az internet veszélyei 
2./  Nagy László Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium  (501) 
      (9.-10.-11.-12. évfolyam) 
     Az internet veszélyei 
3./  Kökönyösi Oktatási Központ Szakközépiskola Gagarin Általános Iskola 
      (5.-6.-7.-8. évfolyam) 
     Legális és illegális drogok, a drogfogyasztás következményei 
4./ Szászvári Általános Iskola  ( 7.-8.évfolyam ) 



     Drogprevenció- Legális és illegális drogok, a drogfogyasztás következményei 
 
Szülői értekezletek: 
1./ Komló Város Önkormányzat Kenderföld-Somági Általános Iskola 
    A szülői felelősségről 
    Alsó-és felső tagozatos szülők részére (152 szülő)  
2./  Komló Város Önkormányzat Kenderföld-Somági Általános Iskola  
     Szülők Klubja 
     „Az internet vonzó, de veszélyes” 
3./ Nagy László Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium  (501) 
    A fiatalok által leggyakrabban elkövetett bűncselekmények   
 
További két helyszínen összesen 5 alkalommal tartottunk az idősebb korosztálynak 
bűnmegelőzési témájú előadást az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekményekről, ezek 
megakadályozásáról. 
 
1./  Belvárosi Nőklub Komló 
      „Az időskorúak védelmében” c. előadás 
     Az időskorúak sérelmére elkövetett erőszakos bűncselekmények megelőzése érdekében 
2./  Gerényesi Falufejlesztő Egyesület 
      4 előadás: 
 -Biztonságban egyedül 
 -Az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények jellemzői-trükkös lopások 
 -Vagyonvédelmi tanácsok az áldozattá válás megelőzése érdekében 
- Viselkedési addikciók, szenvedélybetegségek 
 
Együttműködünk a Komló-és Térsége Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal, munkájukat 
segítjük.  
 
2011. októberétől ismét működik az ifjúságvédelmi őrjárat. Rendkívül sajnálatos, de a 
jogszabályi környezet bizonyos olyan jellegű kereteket ad ennek a tevékenységnek, amely 
minden bizonnyal nem ezen tevékenységet kívánta szigorítani, de hatással van erre a 
tevékenységre is. Kéthetente, pénteki napokon 20 órától 24 óráig négy csoportban három-
három fővel működik az őrjárat a Komló területén lévő szórakozóhelyek, iskolaudvarok 
környékén, melyhez személyes szakmai jelenlétet is biztosítunk. Az őrjáratban a következő 
partnerekkel dolgozunk együtt: Komlói Polgárőr Egyesület, Komlói Kistérségi Többcélú 
Önkormányzati Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Komlói 
Rendőrkapitányság, Komló Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, Komlói Bányász 
Sport Klub, Közösségek Háza, Általános Iskolák ifjúságvédelmi felelősei, igazgatói, 
önkormányzati képviselők, Komlóért Egyesület. Az őrjártban résztvevők tevékenységükről 
jegyzőkönyvet készítenek, amelyben a fenti tartalmakról rövid összefoglalót készítenek. A 
tapasztalatokat havonta értékeljük. Az őrjárat jelzőrendszeri tagként is működik, a csellengő, 
14 év alatti életkorú gyerekek problémáit azonnal jelezték a Gyermekjóléti Szolgálatnak, akik 
rövid időn belül (három nap) felkeresték a családot és megtették a szükséges gyermekvédelmi 
intézkedéseket. Ebben a tevékenységben kiemelkedő szerepe volt a kezdeményezőknek, 
amiért is köszönet illeti őket. 
 
2011. szeptember 03.-án a Komlói Tesco Áruházzal közös szervezésben került megrendezésre 
az immáron hagyománnyá vált Tesco Police Road Show. A rendezvényen együtt dogoztunk a 
Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Komlói Polgári Védelmi Irodájával, a 



Baranya Megyei Polgárőr Szövetséggel, a Pécsi Speciális Mentőcsoporttal, a Komlói Védőnői 
Szolgálattal, a Magyar Vöröskereszttel, a Magyar Autóklubbal. A rendezvényen prevenciót 
segítő, védekezési módszereket ismertető tájékoztató anyagok felhasználásával hívtuk fel az 
egyes csoportokhoz tartozók figyelmét az őket tipikusan veszélyeztető bűncselekményekre, 
azok elkerülésének módjára, továbbá bemutattuk azon cselekvési formákat, amelyekkel az 
állampolgárok maguk is hozzájárulhatnak a bűnözés megfékezéséhez, saját biztonságuk 
megerősítéséhez. 
 
Az előzőeken túl az év során egy alkalommal közbiztonsági bemutatót tartottunk a 
Hosszúhetényi Általános Iskolában. 
 
A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság és a Dél-Dunántúli Regionális Államigazgatási 
Hivatal Szociális és Gyámhivatalának Pécsi Kirendeltsége között létrejött együttműködési 
megállapodás II/4. pontja értelmében Komlói Rendőrkapitányság illetékességi területén 2011. 
évben gyermekkorúak által elkövetett - gyermekkor miatt megszüntetett -, illetve kiskorú 
veszélyeztetése bűntett megalapozott gyanúja miatt indított bűnügyekről tájékoztatást küldünk 
a Baranya Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére a megadott szempontok 
alapján. A 2011-es évben 41 kiskorú személyről küldtünk jelzést. 
 
2011-ben is részt vettünk a Komlói Kistérség többcélú Önkormányzati Társulás Családsegítő 
és Gyermekjóléti  Szolgálat szervezésében  a „Sétáló Ki- Mit- Tud” versenyben, mint az 
egyik állomás helyszíne.  A 13 általános iskolai osztály részvételével lebonyolított verseny 
során a Komlói Rendőrkapitányságon az iskolai erőszak, a közlekedésbiztonság, és a bűnügyi 
technikai feladatok végrehajtása volt a diákok feladata. 
 
Baleset-megelőzés: 
 
2011. év során is elkészült a Városi Baleset-megelőzési Bizottság éves munkaterve, amely az 
Megyei Baleset-megelőzési Bizottság munkatervéhez igazodott. Február hónapban az évi ülés 
megtartásra került, a tagokkal a kapcsolat aktív és eredményes, új társadalmi elnök 
választására került sor Komló Város Alpolgármesterének, Kupás Tamás Levente úrnak a 
személyében, aki támogatásáról és segítségéről biztosítva elfogadta a felkérést. 
 
Január hónapban kiosztásra került a kamionosok részére az 1000 db Kresz. módosítást 
népszerűsítő tájékoztató anyag. 
 
Meghirdetésre került az Országos Baleset-megelőzési Bizottság gyermekrajz pályázata (15 
óvodába és 15 általános iskolába juttattunk el), valamint a „KKK” pályázat, az „Úton –
útfélen” óvodás-kisiskolás bábverseny illetve a „Pindur-pandúr”  „Ki mit tud”. 

 
Április hónapban megtartottuk a Kerékpáros Ifjúsági Kupa 20101 évi városi selejtezőjét. Ezen 
felül két általános iskolában tartottunk megelőzési előadást és kerékpáros versenyt. 
 
Május hónapban a Rendőrkapitányság épületében bemutatót illetve előadást tartottunk két 
komlói óvoda 30 óvodásának. Mindezek mellett az MBB által biztosított 500 db szóróanyag 
került kiosztásra az általános iskolások körében. 

 

2011. szeptember 03.-án Komlón megtartott és az előzőekben már említett Tesco-Police Road 
Show egyik pillére a közlekedésbiztonsági modul.  Közlekedésbiztonsági, baleset-megelőzési, 



vetélkedők kerültek megtartásra, Kresz.-teszt, aszfaltrajz verseny, rendőrségi bemutatók 
történtek. A rendezvény során az iskolás korosztály részére is több száz szóróanyag és 
rengeteg díj került kiosztásra. A felmerült kérdéseket helyben válaszoltuk meg, különös 
tekintettel az iskolakezdésre, a láthatóságra, és a biztonsági gyermekülések használatára, a 
Kresz. módosításokra.  

 
2011.-ben is kiemelt figyelmet fordítottunk az iskolakezdéssel kapcsolatos feladatokra. 
Megvizsgáltuk, hogy az illetékességi területünkön mely iskolák mellett szükséges azok 
elhelyezkedéséből adódóan a gyermekek közlekedésének a segítése. Ezért szeptember elejétől 
3 hétig két komlói iskolánál iskolakezdéskor, valamint a tanítás végén minden tanítási napon 
a szolgálatot teljesítő állomány, valamint a polgárőrség segítségével biztosítottuk a közúton 
történő zavartalan áthaladást. 
 
Az iskolarendőrök szeptember hónap folyamán felkeresték a város területén található 
iskolákat és az első osztályos tanulók részére a rendelkezésre bocsátott szóróanyagokat - 
(naptár, pedagógus napló, órarend, matrica, üzenő füzet) - osztályfőnöki órák keretén belül 
kiosztották.   
 
November hónapban a Komlói Városi Televízióban és a Komlói Újságban jelentős 
terjedelemben hívtuk fel az állampolgárok figyelmét az Őszi-téli átállással kapcsolatos 
rendőri ajánlásokra. A hónap közepén megtartottuk 300 fő részvételével a „Sétáló Ki-Mit-
Tud?” rendőrségi „állomását”. 
 
2010. évben 11 általános iskolában, intézményben, 44 esetben tartottunk kb. 450 gyermek 
részére baleset-megelőzési témájú előadást, valamint kerékpáros vetélkedőt, melyek során 
minden gyermek részére sikerült valamilyen szóróanyagot is adni. A vetélkedők helyezettjei 
minden esetben  ( kb: 50 fő )az MBB által biztosított díjakat is átvehették. Az MBB.-nek 
köszönhetően, közel 1600 darab szóróanyag, ajándék lett kiosztva az év folyamán. 
 
Jelentős számban vettünk részt rendőrségi nyílt napokon, falunapokon.  
 
A médiával a kapcsolatunk rendszeres, kéthetente, havonta tájékoztatjuk a térség lakosságát 
az aktuális problémákról. Minden alkalommal különös figyelmet fordítunk a baleset 
megelőzést célzó felhívások elhangzására. 
 
A kapitányság illetékességi területén megvizsgálásra került az általános iskolák 
környezetének forgalmi rendje. Megállapításra került, hogy az iskolák mellett található 
nagyobb forgalmú utakon el van helyezve „Gyermekek” jelzőtábla.  
 
A kapitányságra érkező közlekedéssel, forgalmi renddel kapcsolatos állampolgári jelzéseket 
minden esetben megvizsgáltuk. A bejelentő felé történt visszajelzés mellett értesítettük a 
közút kezelőjét is, aminek eredményeképpen hatósági bejárás, majd azt követően tábla 
kihelyezés, új forgalmi, parkolási rend kialakítás, illetve forgalom lassító borda létrehozása 
valósult meg. 
 
Külső kapcsolataink: 
 
Az előző évekhez hasonlóan továbbra is példaértékűen jó a kapcsolatunk a Komló városában 
tevékenykedő Polgárőr Egyesülettel, akik stratégiai partnerünk. Segítségüket folyamatosan 
igénybe vettük, bármikor számíthattunk munkájukra, rendezvényeiken megjelentünk, 



oktatásokat tartottunk számukra. Hasonlóan példaértékű kapcsolatot sikerült fenntartanunk 
Máza község Polgárőr Egyesületével, amely szervezet jelentős mértékben hozzájárult az 
„Időskorúak sérelmére elkövetett” bűncselekmények megelőzésében. Továbbra is hasonló jó 
kapcsolatok kialakítására törekszünk a területünkön található további Polgárőr szervezetekkel 
is, minden segítséget megadunk a működésükhöz.  
 
A Komlói Rendőrkapitányság kommunikációs tevékenységét elsősorban Dr. Váczi István r. 
alezredes, kapitányságvezető úr koordinálta. Ebben nagy segítségére volt Vojnics Tímea r. 
százados, bűnmegelőzési főelőadó asszony, megbízott sajtófelelős. Mellettük esetenként, és a 
szakterületeket érintően az egyes szolgálati ágak vezetői vállaltak külső kommunikációs 
tevékenységet. Ennek során folyamatos tájékoztatást kaptak a tevékenységünkről az írott és az 
elektronikus sajtó munkatársai.  
 
Működtettük a Kistérségi Egyeztető Fórumot, melynek tagja az illetékességi területünkön 
található mindhárom Kistérségi Társulás Elnöke. E-maileken keresztül tájékoztattuk az 
iskolákat, önkormányzatokat, Kistérségi Társulásokat az aktualitásokról. Tevékenységünket a 
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensének hathatós közreműködésével, 
szükség esetén segítségével együtt végeztük, amely együttműködés megbízhatósága, 
pontossága és gyorsasága egész évben és minden szakterületre kiterjedően kiemelkedő volt. 
 

ÖSSZEGZÉS 
 

A Komlói Rendőrkapitányság 2011 évben az események tekintetében egy nem túl mozgalmas 
évet zárt. Azonban egyéb körülmények és hatások igen nagy mértékben éreztették hatásukat. 
Bebizonyosodott, hogy a rendőr is ember, és a különféle őt ért intézkedések részben nyomot 
hagynak benne, részben hatással van a teljesítményére. Az is bebizonyosodott, hogy bár a 
közbiztonság nem feltétlenül pénz kérdése, de a jogszabálysértésekkel szembeni küzdelemhez 
ez is elengedhetetlen. 
 
A 2011. év elején meghatározott feladatainknak egyes területeken nem sikerült minden 
részletében eleget tenni az irányunkban meghatározott illetve a saját magunkkal szemben 
támasztott követelményeknek, más területen kiemelkedően teljesítettünk. Hiszen a „Pécs 2010 
EKF” levezető évének programsorozatához annyiban járultunk hozzá, hogy nem kértünk 
megerősítést, amikor tudtuk, hogy máshol nagyobb a probléma. Folytattuk a körzeti 
megbízotti rendszer megerősítését, előre lépési lehetőséget biztosítva egyes kollégáinknak. A 
bűnügyi összesített eredményeink közel azonosak az előző évi adatokkal, bár azon belül is 
jelentős változások láthatóak. A hatékonyabb közterületi fellépést mutatja egyrészt ezen 
jogsértések nagyobb számú felfedése, és az ezzel kapcsolatos jelentősebb eredményesség is, 
nem elfeledve a dokumentálási kötelezettségek jelentős mértékű parancsnoki revízióját sem. 
A közlekedési balesetek további csökkenése fontos eredménye a munkánknak, azon belül is 
szembetűnő a súlyos sérüléses balesetek ilyen mértékű visszaszorítása. 
 
Az év közbeni jogszabályi változások nem voltak zökkenőmentesek. A rövid időn belül 
módosított jogszabályok és egyéb normák, valamint az értelmező rendelkezések vagy a 
központi szakmai iránymutatások késedelmes megjelenése nem csak a végrehajtói, hanem 
több esetben a vezetői állományt is elbizonytalanították. Hasonló hatása volt a több esetben 
egymásnak ellentmondó vagy nehezen értelmezhető normáknak. Az előzőekkel együtt 
nekünk magunknak is többet kell tennünk a jövőben a saját szalmai ismereteink fejlesztése 
érdekében. 
 



A Kapitányság illetékességi területének sajátosságai, a megváltozott és a továbbiakban 
várható társadalmi hatások tükrében a Komlói Rendőrkapitányság személyi megerősítése, 
néhol az állománytáblában szereplő státuszok ellenére továbbra is indokolt. Azt tapasztaltam, 
hogy erősödött a rendőrség közösségi jellege, nyitottsága, erősödtek a civil szervezetekkel 
meglévő kapcsolataink, azonban ez az egyes felelősségre vont személyekkel történő 
kommunikáció során, nem feltétlenül nyert pozitív visszacsatolást. Ennek ellenére az egyes 
kollégák önbecsülésének, szakmai elhivatottságának köszönhetően megítélésem szerint 
sikerült szinten tartani az illetékességi területünkön élő állampolgárok biztonságérzetét. 

Fő feladataink a 2012. évre: 
 
1.) A megváltozott jogszabályi környezet minél szélesebb körű és tartalmában megfelelő 
oktatása. A szükséges szakmai ismereteknek a megfelelő szintű továbbfejlesztése. 

 
2.) A kistelepülések közbiztonságának szinten tartása, ezzel párhuzamosan a Körzeti 
Megbízotti Program további folytatása. 
 
3.) A bűnüldözés során elért eredmények megőrzése, a bűnözés elleni fellépésre kínálkozó 
lehetőségek legszélesebb körű, hatékony és gyors alkalmazása. Ezen belül a rablási, betöréses 
lopási, kármegtérülési eredmények növelése, valamint a gazdaságvédelmi szakterület 
fejlesztése. A gyermekkorúak és időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények 
visszaszorítása, a bűnmegelőzési programok folytatása. 
 
4.) A közterületen elkövetett jogsértésekkel szembeni hatékony fellépés, a rendőri jelenlét 
erősítése a frekventált és a veszélyeztetett területeken. 

 
5.) Továbbra is kiemelt feladatként kell kezelni a közlekedésbiztonság javítását, a sérüléssel 
és jelentős anyagi kárral járó balesetek számának elért szinten tartását, a közlekedési kultúra, 
a közlekedési szabályokat elfogadó és követő magatartás fejlesztését szolgáló feladatok 
teljesítését. Fokozott erőfeszítéseket kell tenni az „objektív felelősség” és a „zéró tolerancia” 
elvét megvalósító jogszabályok érvényesülésére.  
 
6.) A várható változásokra tekintettel a személyzeti munkában fenn kell tartani a különböző 
szolgálati ágak közötti egyensúlyt, biztosítani kell valamennyi szolgálati ág megfelelő szintű 
működőképességét. 
 
Tisztelt Képviselő-Testület! 
 
A Komlói Rendőrkapitányság személyi állománya nevében tisztelettel megköszönöm Komló 
város Képviselő-testületének és intézményeinek, a vállalatoknak és lakosoknak, a civil 
szervezeteknek azt az erkölcsi és anyagi támogatást, amellyel munkánkat segítették, és 
hozzájárultak a közbiztonság javításához. 
 
Komló, 2012. január 26.   
   
      Tisztelettel: 
 
 
                                                                                                      Dr. Váczi István r. alezredes 
                             kapitányságvezető 
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