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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, 2013. február 14. 
 
 
 
 
         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 2012. február 2-án számoltunk 
be a Képviselő-testület előtt, melyet akkor egy ellenszavazat mellett elfogadtak. 
 

I. BEVEZETÉS 
 
A Komlói Rendőrkapitányság a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság közvetlen 
alárendeltségében működő, jogi személyiséggel nem rendelkező helyi rendőri szerv. 
Illetékességi területe 880.04 km2. Az illetékességi területen a következő 57 település 
található, ezek a következők:  
 
Alsómocsolád, Apátvarasd, Ág, Bakóca, Baranyajenő, Baranyaszentgyörgy, Bikal, 
Bodolyabér, Egyházaskozár, Edősmecske, Felsőegerszeg, Gerényes, Gödre, Hegyhátmaróc, 
Hidas, Hosszúhetény, Kárász, Kisbeszterce, Kishajmás, Kisvaszar, Komló, Köblény, Liget, 
Lovászhetény, Magyaregregy, Magyarhertelend, Magyarszék, Martonfa, Mágocs, Mánfa, 
Máza, Mecseknádasd, Mecsekpölöske, Mekényes, Meződ, Mindszentgodisa, Nagyhajmás, 
Nagypall, Oroszló, Óbánya, Ófalu, Palé, Pécsvárad, Sásd, Szalatnak, Szágy, Szárász, 
Szászvár, Tarrós, Tékes, Tormás, Tófű, Varga, Vásárosdombó, Vázsnok, Vékény, 
Zengővárkony.  
 
A települések között 53 falu és 4 város van. Közülük is kiemelkedik a kb. 26.000 fős Komló 
városa. A településeken összesen közel 65000 fő él. Pécsváradon és Sásdon rendőrőrs 
működik, a körzeti megbízotti rendszerrel a teljes illetékességi területünk lefedett. A 
kapitányság működési területére az alacsony lélekszámú, apró falvas településszerkezet a 
jellemző, továbbá meghatározó a kis kertes övezetek viszonylag nagy területen való eloszlása, 
összekapcsolódásuk, átjárhatóságuk (földes úton illetékességi területünk nagy része 
megközelíthető). Térségünk földrajzi helyzete, és gazdasági struktúrája is igen erősen 
befolyással van közbiztonsági tevékenységünkre. 
 

A Komlói Rendőrkapitányság számára megfogalmazott 2012. évi stratégiai célok: 
 
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. 
 

II. KÖZBIZTONSÁGI HELYZET 
 
 
A Komlói Rendőrkapitányság illetékességi területén a 2012-es évben 1832, míg a 2011. 
évben 2282 volt a regisztrált bűncselekmények száma. Ez szimplán a számadatok figyelembe 
vételével a regisztrált bűncselekmények számának mintegy 20 százalékos csökkenését 
mutatja. Ki kell azonban térni arra a tényre, hogy a 2011. évben  felderítésre került egy 
készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisítás bűncselekmény, melyben 368 volt a B lapok 
száma. Ennek figyelembe vételével a regisztrált bűncselekmények száma 82-vel csökkent, 
mely nagyságrendi csökkenésnek nem mondható.  
 
A különböző kiemelt bűncselekményi kategóriák vizsgálata során megállapítható, hogy az 
előző évekhez hasonlóan 2012. évre nézve is változó képet mutat. 
 
- Emberölés az illetékességi területünkön nem történt.  
- A testi sértések száma közel 40%-kal csökkent 78-ról 47 esetre.  
- Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés bűncselekménye miatt 3 (RZS Neo adat) 
esetben indítottunk büntetőeljárást a 2012-es évben, ez 2011-ben egy eset volt. Ebből a 
háromból kiemelendő a 2012. május 03.-án a komlói uszodában történt esemény, az eljárás 
jelenleg vizsgálati szakban van.  
- Kényszerítés bűncselekménye miatt a 2012. évben három eljárást (Rzs Neo adat) 
kezdeményeztünk, míg az azt megelőző évben egyet.  
- Személyi szabadság megsértése bűncselekménye miatt két eljárást indítottunk a 2012-es 
évben. Mindkét esetben hozzátartozók közötti vita rendezésének eszköze volt. 
- Magánlaksértés bűncselekmény miatt indult eljárások száma a tárgyévben három volt, ami 
szintén nem jelentős. 
- Zaklatás bűncselekménye miatt indított eljárások száma továbbra is nagyon magas. A 
tárgyévben 60, a bázis évben 50 ilyen eljárás indult. Ezen eljárásokat a sértettek szinte 
kizárólag családon belül kialakult rossz viszonyok miatt kezdeményezik, ahol a vita, 
veszekedés során fenyegetés is elhangzik, illetőleg jellemző még a szomszédok közötti 
veszekedés során elhangzott fenyegetések miatt tett feljelentés.  
- Közlekedésbiztonsága elleni bűncselekmény 23%-kos csökkenés. 
- Vasúti közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény stagnál (10-9). 
- Közúti baleset okozása nőtt, a 2011 évi 13-ról 2012-ben 20 esetre. 
- Az ittas vezetések száma 31%-kal csökkent (61-ről 42 esetre). 
- Kiskorú veszélyeztetése bűntett miatt 9 esetben indult eljárás, ez az előző év adatával 
majdnem azonos. Jellemző a nyomozások fél éven túlra húzódása, mivel ezekben az 
ügyekben jelentős számú tanút kell kihallgatni, minden esetben szakvéleményt kell 
beszerezni.  
- Tartás elmulasztása vétsége miatt indított eljárások számában jelentős változás nincs, szinte 
számszakilag azonosak az eredmények. Jellemző az önhiba megállapíthatósága érdekében az  
igazolásoknak a megkeresések útján történő beszerezésének elhúzódása. 



- Erőszakos közösülés bűntett miatt a 2012-es évben lett befejezve és került statisztikázásra a 
2011.12.15-én történt cselekmény, ami Komló belvárosában történt. Ezen bűncselekmény 
nem jellemző az illetékességi területen, évente egy, két eljárás indul.  
- Szemérem elleni erőszak bűntette miatt két esetben indult nyomozás, mindkettő családon 
belüli bűncselekmény.  
- Megrontás bűntette miatt egy esetben folytattunk eljárást a 2012-es évben. A sértett egy 
lakásotthonból szökött 14 év alatti kislány volt, aki szökése alkalmával létesített önszántából 
kapcsolatot egy azóta is ismeretlenül maradt személlyel. 
- Tiltott pornográf felvétellel visszaélés bűncselekménye miatt egy személy ellen folyt eljárás, 
aki interneten tett közzé 18 év alatt személyekről pornográf tartalmú felvételeket. A nyomozás 
vádemelési javaslattal került befejezésre.  
- Szeméremsértés bűntette miatt két feljelentés alapján kezdeményeztünk eljárást, mindkét 
eseményben gyermekkorúak voltak a sértettek. Az egyik nyomozás vádemelési javaslattal 
zárult, míg a másik megszüntetéssel, mivel az elkövető nem nemi vágyának kielégítése végett 
hajtotta végre cselekményét.  
- Hivatalos személy elleni erőszak bűntett miatt egy esetben folytattunk eljárást, egy elítélt 
fogvatartott ellen, aki a Komlói Városi Bíróságon az őt kísérő őrt meglökte, illetőleg 
megfenyegette.  
- Közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt szintén egy eljárást 
kezdeményeztünk. Egy komlói lakóotthon neveltje bántalmazta a Gyermekvédelmi Központ 
hivatásos gondozóját miközben ő szökésében akarta megakadályozni.  
- Zártörés vétsége miatt két eljárást folytattunk, mindkét esetben a végrehajtó feljelentése 
alapján.  
- Közveszély okozás bűntette miatt négy eljárást folytattunk (RZs Neo adat). Ebből kettőt a 
Katasztrófavédelmi Felügyelet kezdeményezése alapján. Itt munkagépek okoztak 
gázvezetéken sérülést. Az eljárás során mindkét esetben megállapítást nyert, hogy nem 
következett be közveszély.  
- Visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel bűncselekmény miatt hét (Rzs Neo adat) esetben 
kezdeményeztünk eljárást a 2012-es évben. A fegyverek, lőszerek vagy más eljárás kapcsán 
indított házkutatás, vagy bejelentés alapján tartott házkutatás során kerültek elő.  
- Állatkínzás bűncselekménye miatt öt esetben jártunk el.  
- Közveszéllyel fenyegetés vétsége miatt egy esetben került sor a nyomozás elrendelésére.   
- Garázdaság bűncselekménye miatt a 2012-es évben 73 ügyben került sor a nyomozás 
elrendelésére, itt közel 10%-kos csökkenés tapasztalható.  
- Önbíráskodás bűntette miatt hét (Rzs Neo adat) eljárást kezdeményeztünk.  
- Közokirat-hamisítás bűntette miatt az eljárások száma duplájára nőtt az előző évhez képest 
(2011-ben 10, 2012-ben 21 eset). Ezt a növekedést egy ügy eredményezte, melyben a komlói 
iskolában a diákok hamis orvosi igazolást használtak fel a mulasztások igazolására. Négy 
fiatalkorú személy lett az eljárás során gyanúsítottként kihallgatva.  
- Magánokirat-hamisítás vétsége miatt folytatott eljárások számában jelentős változás nincs 
(2012-ben 43, 2011-ben 50 eljárás). Az elkövetési módok közül továbbra is a leggyakoribb a 
gépjármű értékesítése kapcsán elkövetett bűncselekmény, az adás-vételi szerződés 
meghamisítása és a hamis szerződés felhasználása, adás-vételi szerződés helyett 
üzembentartói szerződés készítése.  
- Visszaélés okirattal vétsége miatt folytatott eljárások száma továbbra is rendkívül magas. A 
tárgyévben 279, míg a bázis évben 295 a nyomozások száma emiatt a bűncselekmény miatt. 
A sértettek neme, életkora nem jellemző, hiszen az állampolgárok túlnyomó többsége 
irattárcájában, táskájában tartja összes okmányát, így a vagyon ellen irányuló 
bűncselekménnyel halmazatban megvalósul ez a bűncselekmény is. Jelentős csökkenés a 
2013. február elsejei jogszabályváltozás következtében várható.  



- Egyedi azonosító jel meghamisítása bűntette továbbra sem jellemző bűncselekmény 
területünkön. Összesen négy történt a 2012-es, míg kilenc a 2011-es évben.  
- Kábítószerrel visszaélés bűncselekménye miatt 18 esetben indult eljárás a 2012-es évben. Ez 
csökkenést mutat az előző év adatához képest. Továbbra is jellemző, hogy a fogyasztók 
kerülnek hatóság látókörébe és nem hajlandóak együttműködni a terjesztők felszámolásában. 
Köztudomású már az elterelésen való részvétel lehetősége, így ha fogyasztó eljárás alá vonása 
megtörténik az általa elkövetett bűncselekmény miatt beismerő vallomást tesz, az elterelést 
vállalja, azonban arra vonatkozóan nem tesz vallomást, hogy a kábítószert honnan szerzi be.  
- A számvitel rendjének megsértése 2011. évben 12 volt, míg 2012. évben 19-re emelkedett. 
Ez a bűncselekmény önmagában nem a rendőrség hatáskörébe tartozik. Azonban járulékos 
bűncselekményként megjelenik általában sikkasztás mellett. Elkövetője általában az ismertté 
vált ügyekben a társasház közös képviselője volt, aki a társasház pénzével sajátjaként 
rendelkezett.  
- A pénzhamisítás büntette miatt indított eljárások száma 2011. évben 3 volt, majd 2012. 
évben 8, ami emelkedést mutat. A tipikus elkövetési mód az italboltban való hamis pénzzel 
történő fizetés, amit a pultos nem észlel. Így az elkövető távozik, ami megnehezíti a 
felderítést, egyrészt a forgalom miatt nehéz visszakövetni, hogy kik fizetettek hasonló címletű 
bankjeggyel, illetve általában olyan helyen jelenik meg az elkövető, ahol előzőleg nem járt, 
nagy valószínűséggel nem ismerik. Elsősorban 1000, 10000 Ft-os hamis bankjegy jelent meg 
területünkön. 
- A készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisítása bűncselekményből 2011. évben 368, 
2012. évben egyetlenegy sem volt. Emlékeztetőül: a 2011. évi magas szám mögött 1 bűnügy 
állt, ami étkezési jegyek hamisításáról szólt.  
- A készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélésben kis mértékű emelkedés történt: 
2011-ben 58, 2012-ben 74 volt. Ennek oka, hogy ez a bűncselekmény jellemzően más 
bűncselekmény mellett jelenik meg, mint pl. az alkalmi lopások, mivel okiratokkal együtt a 
bankkártya is általában az irattárcában található. 
- A lopások száma a 5 százalékos csökkenést mutat a 2011-es évhez képest. 2012. évben 516, 
míg 2011. évben 543 regisztrált bűncselekmény történt. Ebben a bűncselekményi 
kategóriában nagyon jelentős a falopás. A felderítést nagyban megnehezíti, hogy a sértettek 
hosszú idő múlva veszik észre a kárt, a helyszín nyomszegény. A sértetteknél tapasztalható, 
hogy az erdőik védelmében vagyonvédelmi intézkedést nem tesznek. Szintén jelentős a 
besurranásos lopások száma, az eltulajdonított érték is általában alacsony, hiszen az 
elkövetőnek kevés ideje van a lakásban tájékozódni. A trükkös lopás is jellemző elkövetési 
mód, amikor az elkövetők kifejezetten a sértettek idős korát használják ki. A legkülönfélébb 
ötletekkel jutnak be a lakásokba, olyan helyzetet teremtenek, amelyben a sértett előveszi 
megtakarított pénzét, majd figyelmét elterelve azt eltulajdonítják. A színesfém lopások 
kategóriája is külön említést érdemel. Ez a bűncselekmény leginkább a Komló környéki 
kiskertes területhez köthető, ahol több olyan használati tárgy volt elhelyezve a kertekben 
melyeket az elkövetők dolog elleni erőszak alkalmazása nélkül el tudtak tulajdonítani. A 
fémátvevő helyen történt ellenőrzés több esetben vezetett az elkövető személyének 
megállapításához, vagy legalább az eltulajdonított érték megtérüléséhez. 
- Betöréses lopások száma 2011 évi adatokhoz képest (330) 16%-kal nőtt, 2012-ben 384 eset 
volt. Az illetékességi területünkre jellemző, hogy ezeknél a bűncselekményeknél az elkövetők 
jellemzően „csak” néhány ezer forintos lopási kárt okoznak. Fő célpont Komló város kiskertes 
övezete, ahol az épületek védelme nagyon gyakran nem több egy egyszerű zárnál vagy 
,lakatnál. Az eltulajdonított értékek jellemzően háztartási gépek beépített – és a helyszínen 
elvágott kitépett – kábelei, villamos vezetékek és vasanyag illetve egyre többször élelmiszer. 
Külön kiemelendő még a lakás betörés, ami a 2011 évi adatokhoz képest (83) 2012-ben 99 
volt, azaz 19%-kal emelkedett. 



- A sikkasztás nem igazán jellemző bűncselekményi kategória a területünkön. Az elkövetések 
kölcsön adott szerszámgépek, albérletbe kiadott lakások használati tárgyainak értékesítésében 
valósulnak meg. A 2011. évben 18, míg a 2012. évben 14 ilyen büntetőeljárás indult.  
- A csalások miatt indult eljárások száma viszonylag magas. A 2011. évben 65, míg 2012.ben 
97 eljárás indult, ez majdnem 50 százalékos emelkedés. Legjellemzőbb megjelenési formája 
az interneten lévő különböző oldalakon történő vásárlások során, szintén az interneten való 
külföldi munka keresése során a sértettek becsapása oly módon, hogy a kialkudott vételár 
átutalása után nem történik teljesítés.  
- A rablások száma az előző év mutatójához képest stagnál, nyolc (RZs adat) büntetőeljárás 
indult. A rablások vonatkozásában sorozat jelleg nem volt kimutatható. 
- A zsarolás, a kifosztás, a jogtalan elsajátítás, az orgazdaság és a jármű önkényes elvétele 
ritkán előforduló bűncselekmények.  
- A rongálás az előző évhez képest csökkenő tendenciát mutat, 2011. évben 63, 2012. évben 
42 ilyen eljárás volt.  
 
Összegezve megállapítható, hogy az 1832 regisztrált bűncselekmény nagy részét, az összes 
regisztrált bűncselekmény 54 százalékát a vagyon elleni bűncselekmények alkotják. 
Összességében kapitánysági szinten a nyomozási eredményesség 33,5 %-ra csökkent 
(központi statisztikai regisztrációs problémák miatt a felderítési eredményből hiányzik kb. 
8%). Ez utóbbival együtt kb. 41,5% lenne, ami az előző évhez képest kb. 4% csökkenés. 
 
A statisztikai adatokból az is megállapítható, hogy az illetékességi területen elkövetett, összes 
regisztrált bűncselekményből (1832) 1039-et, azaz majdnem 57 százalékot Komló város 
területén követték el.  
 
Megítélésem szerint a kedvezőtlen körülmények mellett a Komló városában elkövetett 
bűncselekmények megelőzése és felderítése kapcsán nagy hiány, hogy itt, szemben más 
baranyai városokkal vagy falvakkal egyáltalán nincs térfigyelő kamera rendszer. Ez 2012-ben 
a tapasztalataink alapján már abban is megmutatkozott, hogy a környező településekről 
Komlóra albérletbe költöztek olyan kriminális elemek, akik pár hónap alatt feltérképezték a 
területet, majd jelentős számú vagyon elleni bűncselekményt követtek el, ezt követően 
elköltöztek. 
 
 

III. KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG, BALESETI HELYZET 
 
A Komlói Rendőrkapitányság illetékességi területén 2012. év során a 2011. év hasonló 
időszakához képest a balesetek száma az alábbiak szerint alakult: 
 
Összes baleset Halálos Súlyos Könnyű  Sérülés nélküli 
2011: 183  6              22              54            101        
2012: 153  - 16 % 8         +33    % 17           -23  % 46       - 15  % 82       - 19  % 

 
A fenti táblázatból megállapítható, hogy a halálos kimenetelű balesetek száma meghaladja a 
tavalyit a súlyos sérüléses balesetek száma jelentősen csökkent a 2011. év hasonló 
időszakához képest. A könnyű sérüléses balesetek és a sérülés nélküli balesetek száma 
csökkent, az összes balesetek számában is csökkenés tapasztalható. 
 



A baleseti szempontból fertőzött útszakaszokat megelőző jelleggel, célirányosan választottuk 
ki a sebesség és általános forgalomellenőrzések települési helyszíneinek. 2012. évben a 
Komlói Rendőrkapitányság illetékességi területén nem alakultak ki baleseti gócpontok. 
 
Az elmúlt időszakban és a tavalyi év során az országos, (illetve az általunk tájékoztatott) helyi 
média útján a lakosság, a járművezetők meggyőződhettek arról, hogy a közigazgatási hatósági 
és büntetőeljárások során súlyos szankciók kerülnek kiszabásra a hatóság, illetve a bíróság 
által, ez jótékony hatással volt a közlekedési morálra. Jelentősen csökkent az ittasan vezetők 
száma, illetve kevesebben közlekednek szabálysértően, a szankcióktól tartva. 
 
Azt tapasztaljuk, hogy az illetékességi területünkön évről évre kevesebben használják 
járműveiket. A balesetek fő oka továbbra is a gyorshajtás, a legtöbb alkalommal az okozó 
jármű személygépkocsi. 2012 évben ezeknél a baleseteknél ittas okozó mindössze 3 
alkalommal volt. 
 

Komló városában az alábbi baleseti szám változások figyelhetőek meg. Amíg az összes 
baleseti szám 201-ben 83 volt, addig az összes balesetek száma a 2011. évi 58 balesetről 44 
balesetre csökkent. Ezen belül a következő eloszlás tapasztalható: 

 

Halálos sérüléses Súlyos sérüléses Könnyű sérüléses Sérülés nélküli 

2011 2012 % 2011 2012 % 2011 2012 % 2011 2012 % 

0 0 - 6 2 -66 13 9 -31 39 33 -8 

 

Látható, hogy Komló városán belül igen erőteljesen visszaszorult a súlyos és a könnyű sérülés 
nélküli balesetek száma, ami részben a passzív biztonsági felszerelések használatának is 
köszönhető.  

A 2012-es évben is részt vettünk a TISPOL közlekedésrendészeti akciókban, valamint a 
rendszeres, ittas vezetők kiszűrésére irányuló közlekedésrendészeti akciókban. Ezen kívül 
folytattuk a 2011-ben megkezdett reggeli csúcsforgalom ellenőrzéseket. Amennyiben a 
jogszabályok alapján arra lehetőség volt, úgy elsősorban figyelmeztettük a 
gépjárművezetőket. Ez mellett végrehajtottunk a gyalogosok és a kerékpárosok ellenőrzésére 
irányuló rendőri intézkedés sorozatot is, ahol elsődleges célunk a megelőzés volt. Ezt a 
tevékenységünket a továbbiakban is folytatni kívánjuk. 
 
 

IV. IGAZGATÁSRENDÉSZETI, SZABÁLYSÉRTÉSI HELYZET: 
 
A szabálysértési munka  

 
2012. évben szabálysértési szakterületen a tavalyi 949 db feljelentésnél jelentősen kevesebb, 
513 db feljelentés lett iktatva. A feljelentések drasztikus csökkenése ahhoz köthető, hogy a 
2012. április 15. napján hatályba lépett „a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény” alapján a rendőrség 
valamennyi szabálysértés esetén szabhat ki helyszíni bírságot. A rendőri állomány nagy része 
él ezen lehetőséggel. Míg a helyszíni bírságok magas számot mutatnak, a feljelentések száma 
hónapról-hónapra csökkent.  

 



A tavalyi 828 fővel szemben 430 fő lett megbüntetve, átlagosan 24.819,- Ft/fő pénzbírság 
kiszabására került sor. Közúti közlekedési szabálysértés elkövetése miatt 372 fővel szemben 
szabtunk ki pénzbírságot. A közrend, közbiztonság elleni szabálysértés miatt 58 fő lett 
megbüntetve. 
 
A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény három lépcsős végrehajtási eljárására 
tekintettel (adók módjára behajtás, közérdekű munka, elzárásra átváltoztatás) igyekszünk 
minél előbb befejezni a még folyamatban lévő végrehajtási eljárásokat. Ténylegesen 2012. 
június 20.-tól érkeznek hatóságunkhoz a helyszíni bírság végrehajtására iratok, 2012. 
december 31. között 841 db iktatott végrehajtási eljárás volt.  
 
A rendészeti munka  
 
A Komlói Rendőrkapitányság engedélyügyi szakterület fegyver ügyintézése során 2012. 
évben 155 db beadott kérelem volt. Ebből vadászati célra 152 db, munkavégzés céljából 1 db, 
sportcélra 2 db. Jogi személy 1 db kérelmet adott be 6 db sport célú fegyverre. Jelenleg 555 fő 
rendelkezik 1561 db lőfegyverrel, vadászati célból 1410 db, munkavégzés céljából 95 db, 
sportcélra 41 db, jogi személynek 15 db lőfegyvere van.  
 
Gáz- és riasztófegyver tekintetében 24 db beadott kérelem volt 24 db fegyverre. 24 esetben az 
engedélyezés megtörtént, így összesen 323 db gáz- és riasztófegyver van nyilvántartva. 
 
Flóbert tűzfegyverre 2012. évben 1 fő nyújtott be kérelmet 1 db fegyverre, aminek az 
engedélyezése megtörtént. Jelenleg 102 fő rendelkezik flóbert tűzfegyverre fegyvertartási 
engedéllyel. 
 
A fenti adatokat a 2011 évi számokkal összevetve megállapítható, hogy a fegyverek számában 
érdemi változás nem történt, összesen 33 lőfegyverrel van több, mint egy évvel korábban. 
 
Illetékességi területünkön jelenleg 902 fő rendelkezik személy- és vagyonőri igazolvánnyal, 
ez közel 100 fővel több, mint egy évvel ezelőtt. Ez mellett 91 fő egyéni vállalkozó és 21 
társas vállalkozás rendelkezik működési engedéllyel.  
 
 

V. A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT FŐBB INTÉZKEDÉSEK 
 
 
A napi alapszolgálatokat 2012 évben is 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, közrendvédelmi járőr páros, bűnügyi helyszínes és panaszfelvevő 
nyomozó, közlekedési helyszínelő. Ez utóbbit azonban több alkalommal csak a Baranya 
Megyei Rendőr-főkapitányság Autópálya Alosztály segítségével tudtuk biztosítani. A 
szolgálatokat az események jellegétől függően több esetben megerősítettük a Baranya Megyei 
Rendőr-főkapitányság munkatársaival, a Készenléti Rendőrség munkatársaival, 
polgárőrökkel, közterület felügyelőkkel.  
 
A közrendvédelmi állomány létszámhelyzetének értékelésekor a célirányosabb és 
hatékonyabb fellépést jelöltük meg, ami nem minden esetben sikerült. Komló városát és a 
környező településeket illetően 12 %-kal csökkent a közterületen eltöltött órák száma, 7%-kal 



kevesebb személyt fogtunk el, ezzel szemben 7%-kal több személy állítottunk elő a 
Rendőrkapitányságra. Stagnál a helyszíni bírságok száma. A 2012-ben 1063 fő lett ilyen 
módon felelősségre vonva. Közel felével nőtt a biztonsági intézkedések száma, amelynek egy 
része a 2012 februárjában a nagy havazás és hideg miatt kialakult helyzet, ahol napokon 
keresztül szinte folyamatosan mentettük a veszélybe került lakosokat. 
  
A 2012. évben is a klasszikus, azaz nagyobb tömegeket vonzó események tekintetében 
rendezvénybiztosítási feladatot egyedül a 2012. augusztus 27. és szeptember 02. között 
megrendezett Komlói Napok rendezvénysorozat jelentette. Ez mellett azonban 2012. tavaszán és 
nyarán rendszeresek voltak a biztosítási tervet ugyan nem igénylő falunapok, szüreti 
felvonulások és bálok felügyelete. Ezekre jellemzőek voltak a rendezvények végén jelentkező 
közterületi rendzavarások, bűncselekmények, illetve az ittas személyekkel kapcsolatos 
biztonsági intézkedések.  
 
A gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekkel kapcsolatban említésre 
méltó, hogy a bejelentések kivétel nélkül a törvényes határidő előtt történtek, azonban jellemző 
hiba volt, hogy a bejelentő nem a törvényben meghatározott adattartalommal tett bejelentést. 
Arra is volt példa, hogy a bejelentő mereven elzárkózott bármiféle információ megadásától. 
Ennek hiányában úgy kellett a rendezvényre készülni, hogy legyen elég erő az esetleges tömeges 
jogsértésekre való reagálásra is. Ez az év során problémát nem okozott, feltehetően 2013-ban 
sem fog. 
  
A gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekkel kapcsolatban említésre 
méltó, hogy a bejelentések kivétel nélkül a törvényes határidő előtt történtek, azonban jellemző 
hiba volt, hogy a bejelentő nem a törvényben meghatározott adattartalommal tett bejelentést. 
Arra is volt példa, hogy a bejelentő mereven elzárkózott bármiféle információ megadásától. 
Ennek hiányában úgy kellett a rendezvényre készülni, hogy legyen elég erő az esetleges tömeges 
jogsértésekre való reagálásra is. Ez az év során problémát nem okozott, feltehetően 2013-ban 
sem fog. 
 
A 2011. évi folyamatok 2012-ben is érzékelhetőek voltak. Jellemző, 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.  
 
Bűnmegelőzés: 
 
A 2011/2012 tanévben a Rendőrség Biztonságra Nevelő Iskolai programját, a D.A.D.A 
programot, mely a gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok egy speciális részét fogja át Komló 
Város Önkormányzat által fenntartott 2 iskolában, összesen 14 osztályban, 247 gyermeknek 
oktattuk. 
 
2012. szeptember 01.-n a Komlói Tesco Áruházzal közös szervezésben került megrendezésre 
az immáron hagyománnyá vált Tesco Police Road Show. A rendezvényen együtt dogoztunk a 
Baranya Megyei Polgárőr Szövetséggel, a Pécsi Speciális Mentőcsoporttal, a Komlói Védőnői 
Szolgálattal, a Magyar Vöröskereszttel, a Magyar Autóklubbal és Komlói állatvédő 
Egyesülettel. A rendezvényen prevenciót segítő, védekezési módszereket ismertető 
tájékoztató anyagok felhasználásával hívtuk fel a résztvevők 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. 
 
Több iskolában tartottunk előadásokat, osztályfőnöki órákat az alábbi témakörökben: az 
iskolai erőszak megnyilvánulási formái, iskolán belüli erőszak, vagyon elleni 
bűncselekmények, a fiatalkorúk áldozattá válásának megelőzése.  
 
Egészségnapokon vettünk részt, ahol az internet veszélyei, legális és illegális drogok, a 
drogfogyasztás következményei a fiatalok által leggyakrabban elkövetett bűncselekmények 
témában volt több eladásunk. 
 
A Belvárosi Nőklubban az időskorúak sérelmére elkövetett erőszakos cselekmények 
megelőzése témakörében volt előadásunk.  
 
Együttműködtünk a Komló-és Térsége Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal, munkájukat 
segítettük a 2012-es évben is.  
 
A 2012-es évben a résztvevő partnerek érdektelensége miatt megszűnt az ifjúságvédelmi 
őrjárat, melynek működését a Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata koordinálta. Helyébe az ún. utcai szociális munka 
lépett, melynek során a családgondozók hétköznapokon a délelőtti órákban megjelennek a 
fiatalok által szívesen látogatott helyeken-pl. autóbusz pályaudvar- és ellenőrzik, hogy a 
kiskorúak igazoltan vannak-e távol az iskolából, illetve felszólítják őket, hogy menjenek be a 
tanórákra. Felveszik a kapcsolatot az osztályfőnökökkel és a szülőkkel is. Amennyiben 
indokolt kezdeményezik a kiskorú védelembe vételét, illetve megteszik a szükséges 
gyermekvédelmi intézkedéseket. 
 
Az év során egy alkalommal a Hosszúhetényi Általános Iskolában bűnmegelőzési napot 
tartottunk, ahol az elméleti órákon túl bűnügyi technikai bemutatót is szerveztünk. A 
Pécsváradi Rendőrőrs iskolarendőre Pécsváradon az Általános Iskolában és a környező 
település oktatási intézményeiben 16 alkalommal tartott az általa kialakított KRESZ-
tanpályán kerékpáros ügyességi vetélkedőt, illetve filmvetítéssel egybekötött előadásokat. 
 
A Komlói Kistérség többcélú Önkormányzati Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálata részére a jelzőrendszer tagjaként a 2012-es évben 30 esetben küldtünk jelzést olyan 
kiskorúakról akik bűncselekmény (elsősorban lopás) elkövetői voltak, illetve  a családon 
belüli erőszak áldozataivá váltak, illetve akik szülei ellen kiskorú veszélyeztetése bűntette 
miatt indítottunk büntetőeljárást.  
 
A kapitányság illetékességi területén 9 iskolában 9 fő iskola rendőr kezdte meg 
tevékenységét. (2008 évben 6 iskolában 6 rendőr volt). A 2011-12. tanév folyamán az iskola 
rendőrök 13 óvodában, 13 általános iskolában, 1 speciális gyógypedagógiai iskolában, 6 
középiskolában és 4 egyéb intézményben, azaz összesen 36 intézményben tartottak 
előadásokat, bemutatókat.  
 
Ezek közül 29 óvodai, 148 általános iskolai, 2 speciális gyógypedagógiai iskolai, 19 
középiskolai és 5 egyéb helyen megtartott előadás, vetélkedő került megtartásra, összesen 
203. Szülői értekezleten 22 esetben vettek részt a kollégák, valamint 2 esetben fegyelmi 
tárgyalást követő elbeszélgetésen. 



 
Megítélésem szerint a Komlói Rendőrkapitányság igen kiterjedt és széleskörű gyermek- és 
ifjúságvédelmi tevékenységet fejt ki, és ehhez partnerként bevonja a társszerveket, 
intézményeket, pedagógusokat, a lehetőségek függvényében a szülőket is. Azonban igazán 
hatékonyak akkor tudnánk lenni, ha a szülők, felismerve, hogy ez közös érdekünk, a család adta 
lehetőségeket kihasználnák.  
 
Baleset-megelőzés: 
 
2012. elején elkészült a Városi Baleset-megelőzési Bizottság éves munkaterve, amely az 
MBB munkatervéhez igazodott.  
 
Meghirdetésre került az OBB gyermekrajz pályázata (15 óvodába és 15 általános iskolába 
juttattuk el), valamint a „KKK” pályázat, illetve a „Pindur-pandúr” Ki – mit - tud. Március 
hónapban a rendőrkapitányság épületében 30 fő részvételével bemutató előadást tartottunk 
óvodásoknak. Meghirdettük a Kerékpáros Ifjúsági Kupa 2012. évi városi selejtezőjét, amely 
áprilisban került megrendezésre, továbbá továbbítottuk az iskolák felé a „Féken tartott 
Lendület” fotópályázatot, melynek különdíját komlói tanuló nyerte meg. Május hónapban a 
komlói Kodály Zoltán Ált. Isk. 100 tanulója vett részt baleset megelőzési előadáson a 
rendőrkapitányság épületében. Részt vettünk a hónap elején megrendezésre kerülő 
Ifjúságvédelmi konzultáción. Júniusban vetélkedőt ill. előadást tartottunk az egyik komlói 
általános iskola hátrányos helyzetű tanulói számára. Részt vettünk gyermeknapokon valamint  
nyáron számos falunapon, ahol szóróanyagokat adtunk át az érdeklődőknek és kerékpáros 
ügyességi versenyeket tartottunk. 
 
Kiemelt figyelmet fordítottunk az iskolakezdéssel kapcsolatos feladatokra. Megvizsgálásra 
került, hogy a város területén mely iskolák mellett szükséges azok elhelyezkedéséből adódóan 
a gyermekek közlekedésének a segítése, ezért szeptember elejétől a Kodály Zoltán Általános 
Iskola és a Gagarin Általános Iskola tanulói iskolakezdéskor, valamint a tanítás végén minden 
tanítási napon a szolgálatot teljesítő állomány, valamint a polgárőrség részvételével tudták az 
iskolákat látogatni.  
 
Szeptember elején részt vettünk a Komlói Tesco-Police Road Shown. A rendezvényen 
kerékpáros ügyességi versenyt, KRESZ-tesztet, jogszabályi változásokkal kapcsolatos 
tájékoztató anyagokat adtunk át a jelen levő felnőtteknek, a „részeg”-szemüveget mutattuk 
meg valamint kérésünkre ismét sikerült megszervezni, hogy a Magyar Autóklub a mobil 
műszaki állomással gépkocsi vizsgálatokat végezzen.  A rendezvény során az iskolás 
korosztály részére is több száz szóróanyag került kiosztásra. A rendezvényen nagy számban 
történt kerékpár gravírozás is. 
 
Október hónap közepén megtartottuk 240 fő iskolás részvételével a komlói „Sétáló Ki-Mit-
Tud” rendőrségi állomását. 
 
Az állampolgárokat a helyi médián keresztül folyamatosan tájékoztattuk az aktuális 
közlekedési tudnivalókról, az időjárás változásokból adódó veszélyekről. Minden alkalommal 
különös figyelmet fordítunk a baleset megelőzést célzó felhívások elhangzására. 
 
A kapitányság illetékességi területén megvizsgálásra került az általános iskolák 
környezetének forgalmi rendje. Ellenőrzésre és 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.  
 
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. 
 

VI. ÖSSZEGZÉS 
 

A Komlói Rendőrkapitányság 2012 évben az események tekintetében egy nem túl mozgalmas 
évet zárt. 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.  
 

VII. A 2013. ÉVI STRATÉGIAI FELADATOK 
 

1.) A rendőrség szervezeti tipizálásából adódó feladatok követelményszintű végrehajtása, az 
új struktúrájú szervezet működési rendjének kialakítása, az állománytáblázat módosítással 
kapcsolatos személyi és tárgyi feltételek megteremtése. 
 
2.) Horvátország 2013. július 1-jei Európai Uniós csatlakozásával összefüggő, a Komlói 
rendőrkapitányságra háruló feladatok ellátására való felkészülés. 
 
3.) Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv 2013. évi szárazföldi és légi 
határok schengeni értékelő ellenőrzésére való felkészülés megyei feladatainak a Komlói 
Rendőrkapitányságot érintő feladatok időarányos teljesítése. 
 
4.) A rendőrkapitányság nyomozati eredményességének növelése. A lopások, betöréses 
lopások visszaszorítása, felderítettségük növelése, az elkövetők elleni fellépésre kínálkozó 
lehetőségek szélesebb körben, hatékonyabban és gyorsabban történő alkalmazása, ennek 
során a kármegtérülési eredmények növelése. 



 
5.) Valamennyi szolgálati ágának, szolgálatának és szakszolgálatának kiemelt feladata, hogy a 
folyamatosan változó jogszabályi és normatív környezetben a szervezeti elemek az adaptációt 
időben végrehajtsák, a szolgálati személyek azt képesek legyenek készségszinten alkalmazni. 
A képzések végrehajtásának prioritást kell biztosítani. 

 
6.) 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.  
 
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, 2013. február 14.   
   
 
      Tisztelettel: 
 
 
                                                                                                      Dr. Váczi István r. alezredes 
                             kapitányságvezető 
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