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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése értelmében a 
rendőrkapitány vagy kijelölt helyettese évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi 
területén működő települési önkormányzat Képviselő-testületének a település közbiztonsági 
helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, továbbá az azzal kapcsolatos 
feladatokról. 
 
A Komlói Rendőrkapitányság Kapitányságvezetője elkészítette a jelen előterjesztés 1. sz. 
melléklete szerinti közbiztonsági beszámolót, amelyet a Jogi, ügyrendi és közbeszerzési 
bizottság véleményezett. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót tárgyalja meg, és az illetékes 
bizottság véleményének figyelembevétele mellett a határozati javaslatot támogatni 
szíveskedjen! 
 
 
 
H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 
 

1. A Képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint a Jogi, ügyrendi és 
közbeszerzési bizottság véleménye alapján – megtárgyalta és elfogadta a Komlói 
Rendőrkapitányság Kapitányságvezetőjének az önkormányzat közbiztonsági 
helyzetéről, továbbá a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal 
kapcsolatos feladatokról készített beszámolóját. 

 
 
Komló, 2020. szeptember 16. 
 
 
 
         Polics József 
         polgármester 
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Komló város 2019. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bevezetés  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése alapján Komló város 
közbiztonságának 2019. évi helyzetéről szóló beszámolómat az alábbiak szerint terjesztem 
elő: 
 
A Komlói Rendőrkapitányság 2019. évi feladatait a hatályos jogszabályok, a közjogi 
szervezetszabályozó eszközök, a Rendőrség érvényben lévő belső normái, a meglévő 
együttműködési megállapodások alapján, a külső és belső környezeti hatásokra együttesen 
reagálva, törvényes eszközöket alkalmazva, jogszerűen, szakszerűen, az emberi jogokat 
tiszteletben tartva, a humanitás, az arányosság és a méltányosság követelményeinek 
megfelelően végzi, és végezte az elmúlt évben is. 
 
A Komlói Rendőrkapitányság 2019. évi munkatervében megfogalmazott alapvető stratégiai 
célok voltak az Európai parlament tagjainak 2019. évi választásával, valamint a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi választásával kapcsolatos rendőri 
feladatok végrehajtása, Magyarország külső határainak fokozott védelme, az illegális 
migráció elleni eredményes és következetes fellépés érdekében a határőrizeti határforgalmi és 
mélységi ellenőrzési feladatok schengeni követelményének megfelelő végrehajtása. Az 
állampolgárok szubjektív közbiztonságérzetét befolyásoló jogsértések elleni hatékony fellépés 
az erők és eszközök optimális felhasználásával, az egyes rendészeti feladatokat ellátó 
személyekkel és a polgárőrséggel közös feladatellátással, valamint a büntetőeljárások 
lefolytatásának gyorsításával, eredményességének biztosításával. A közlekedésbiztonsági 
helyzet további javítása, különösen a halálos balesetek és a balesetekben meghalt személyek 
számának csökkentése. A büntetőeljárásról szóló törvény hatékony, jog- és szakszerű 
alkalmazása, a gyakorlat optimalizálása érdekében a jogalkalmazási tapasztalatok alapján a 
nyomozás hatékonyságát előmozdító, a szabályozás szükség szerinti korrekcióját megalapozó 
szakmai javaslatok kidolgozása. A rendvédelmi igazgatási alkalmazottak szolgálati 
jogviszonyára vonatkozó szabályozás hatálybalépésével kapcsolatos feladatok, a szervezeti 
módosítások előkészítése, végrehajtása és közreműködés a hivatásos állomány életpálya-
modelljének folytatásához szükséges feladatok végrehajtásában.  
 

 
I.  

Komló város közbiztonsági helyzetének értékelése 
 

A bűnügyi helyzet értékelése 
 

Az Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika adatai alapján, az előző év 
bázisadataihoz képest, a Komlói Rendőrkapitányság teljes illetékességi területén a regisztrált 
bűncselekmények számát tekintve megállapítható, hogy emelkedés tapasztalható az előző év 
adataihoz mérten. A számadat 2018. évben 669 volt, míg 2019-ben 1197. Ezen belül a 
legnagyobb szeletet a vagyon elleni deliktumok teszik ki.  
 
Az elkövetés helye (Komló Város) szerint regisztrált bűncselekmények, az előző évi 355-ről 
nagymértékben, 857-re emelkedett. Ennek oka egy társasházak sérelmére elkövetett 
csalássorozat, mely jelentősen megemelte a bűncselekmények számát és mely eljárást, a 



 

Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság Gazdaságvédelmi Osztálya 
folytatta le.  
 
A rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények számadatainak a városra kivetített 
alakulását az 1. számú bűnügyi melléklet táblázata, illetve grafikonjai tartalmazzák. 
 
A rendőri eljárásokban regisztrált, közterületen elkövetett bűncselekmények száma 
alapvetően befolyásolja az adott településen élő polgárok szubjektív közbiztonságérzetét, 
egyben minősíti a település közbiztonsági helyzetét. A közterületen elkövetett cselekmények 
kismértékben, 82-ről 79-re csökkentek Komló területén. Figyelemmel erre, a 
bűncselekménytípusnak az összbűnözésen belüli aránya, számottevő mértékben nem 
változott.  
 
A rendőrkapitányság egész illetékességi területén nagymértékben nőtt a 100.000 lakosra 
vetített regisztrált bűncselekmény aránya. A 1191-ről 2149-re való emelkedés legfőbb oka az 
utalt komlói társasházak sérelmére elkövetett csalássorozat. 
 
A polgárok szubjektív közbiztonságérzetét alapjaiban befolyásolja és ennek megfelelően 
fokozott figyelmet érdemel a kiemelt bűncselekmények adatai. Ez Komló városában a 
következőképpen alakult: 
 
A kiemelten kezelt bűncselekmények száma 191-ről 147-re csökkent. Az 
összbűncselekményi eredményességre kivetített mutatók kapcsán jelentős pozitív irányú 
elmozdulása látható.  
 
A rendőrkapitányság illetékességi területén a kiemelten kezelt bűncselekmények közül nem 
indult büntetőeljárás emberölés, valamint embercsempészés miatt.  
 
A testi sértések száma Komlón 11 esetről 21 esetre növekedett, ezen belül a súlyos testi 
sértések száma 6-ról 16-ra emelkedett. A városban elkövetett garázdaságok tekintetében az 
előző évi 7 esethez képest emelkedés látható, 15 bűncselekmény történt.  
Az előző év adataihoz mérten kevesebb (4-ről 3-ra) az esetszáma a kiskorú veszélyeztetése 
bűncselekménynek.  
A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények közül a terjesztői magatartásúak száma 1-ről 0-
ra csökkent. 
 Az előző évi 151-ről 91-re csökkent a lopások száma, míg a lakásbetöréseké 32-ről 13-ra. 
Komló területén, ezek a 2019. évi adatok egyúttal az elmúlt 10 év legalacsonyabb értékei is, 
mely pozitív változás.  
 
Komlón 2018 évben és 2019 évben nem történt személygépkocsi eltulajdonítása, ahogy zárt 
gépjármű feltörés sem. 
Növekedett a vagyon elleni erőszakos bűncselekmények közé tartozó rablás száma 0-ról 3-ra, 
illetve a zsarolás 0-ról 1-re.  
Kifosztás (2-ről 0-ra), az orgazdaság (1-ről 0-ra), valamint a jármű önkényes elvétele (2-ről 0-
ra) 2019. évben a várost érintően nem regisztrálódott. 
 
Komlón a közterületen elkövetett kiemelten kezelt bűncselekmények esetszáma 47-ről 40-re 
csökkent. 
 

A bűnüldöző munka értékelése 



 

 
A rendőrkapitányság nyomozáseredményessége a 2018. évi 64,4 %-ról 75,4 %-ra, az elmúlt 
10 év legmagasabb értékére emelkedett.  
Az összesített adatokon belül kiemelt figyelmet érdemel kiskorú veszélyeztetése, a 
garázdaság, kábítószerrel kapcsolatos (terjesztői magatartások tekintetében), rablás, kifosztás, 
zsarolás, jármű önkényes elvétele, orgazdaság bűncselekmények 100 %-os nyomozás-
eredményességi mutatója.  
 
Növekedést tudtunk elérni az alábbi bűncselekmények vonatkozásában: rongálás 62,5 %-ról 
74,2 %-ra, lopás 35 %-ról 42,8 %-ra, ezen belül a betöréses lopás 21,8 %-ról 40,3 %-ra, a 
lakásbetörés 23,6 %-ról 56,8 %-ra. 
 
Eredményességi csökkenés kizárólag a testi sértések vonatkozásában történt, 94,7%-ról 
79,4%-ra. 
 
Egyes kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességének számadatait az 1-es 
számú bűnügyi melléklet táblázata, illetve grafikonjai mutatják be.  
 

A tulajdon elleni szabálysértések 
 

2019. évben 253 db szabálysértési előkészítő eljárást folytatott le a rendőrkapitányság, a 
2018. évi 230 esettel szemben. A tárgyévben 202 tulajdon elleni szabálysértés, 4 
magánlaksértés, 5 rendzavarás, 3 garázdaság, 17 valótlan bejelentés, 16 járművezetés az 
eltiltás hatálya alatt, 4 távoltartó határozat szabályainak megszegése, 1 jogosultalan vadászat 
esetében jártunk el. 
A felderítési mutató 59,42%, ezen belül a tulajdon elleni szabálysértések tekintetében ez a 
szám 56,2%. Ez jelentős javulás a 2018.év 35,71%, illetve 32,28%-os eredményekhez képest. 
A lopások felderítési mutatója a bolti lopások nélkül 60%. A tárgyévben 21 esetben gyorsított 
bírósági eljárás lefolytatása céljából őrizetbe lett véve az eljárás alá vont személy. A bázis 
évben ez 8 esetben történt meg. 2018-ban 7, 2019-ben 4 esetben utalt sikeresen közvetítői 
eljárásra ügyet az eljáró előadó.        
 

A közlekedésbiztonsági helyzet 
 
A közúti közlekedés biztonságának javítása érdekében tett intézkedések ellenére, az értékelt 
időszakban a személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek száma (61-ről 101-re) 
emelkedett. Ezen belül a halálos kimenetelű balesetek száma stagnált (2-2), míg a súlyos 
sérüléssel (14-37) illetve a könnyű sérüléses balesetek száma növekedett (45-62).  
A személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek adatainak alakulását a 2. számú rendészeti 
melléklet táblázata, illetve grafikonjai mutatják be.  
 
Komló városában a közlekedési balesetek főbb oka továbbra is a gyorshajtás, illetve a 
kanyarodási és az elsőbbségi szabályok be nem tartása. 2019-ben Komlón a 
gyalogátkelőhelyek közlekedési rendjének fenntartása érdekében rendszeresen ellenőrzéseket 
hajtottunk végre. Az akciók során számos, a gyalogosok és a járművezetők által elkövetett 
szabálysértések miatt tettenérés, majd a jogsértők felelősségre vonása a helyszínen 
megtörtént. 
 



 

A balesetet okozó jármű legtöbb esetben személygépkocsi, elenyésző számban a 
motorkerékpár volt. Fontos megjegyezni, hogy 4 esetben gyalogos volt az okozó, 9 esetben 
pedig ittas állapotban okoztak közúti közlekedési balesetet. 
 
Komló városában baleseti gócpont továbbra sem alakult ki, így rendkívüli hatósági 
intézkedések bevezetésére nem volt szükség.  
 
 
 
 

Az illegális migráció helyzete 
 

A Komlói Rendőrkapitányság illetékességi területe határszakasszal nem érintett. A 
migrációval kapcsolatos feladataink a mélységi ellenőrzések végrehajtására, valamint Siklósi 
és a Mohácsi Rendőrkapitányságok határrendészeti állományának megerősítésére 
korlátozódott. Mélységi ellenőrzéseink során, az embercsempészet visszaszorítása érdekében 
különös figyelmet fordítottunk a külföldi rendszámú gépjárművek és ezen belül is a 
megbúvásra alkalmas járművek ellenőrzésére.  Rendőrkapitányságunk területén jogellenesen 
belföldön tartózkodó személlyel szemben – 2018. évhez hasonlóan – intézkedés nem történt. 
Őrzött szállás itt nem található.  
Ugyan határszakasszal a rendőrkapitányság nem rendelkezik, a mélységi ellenőrzési feladok 
okán a rendészeti állomány felkészítése a 2019. évi Schengeni értékelésre megtörtént. A 
vonatkozó jogszabályok oktatása, a külföldiekkel kapcsolatos intézkedések módszertana és a 
kapcsolódó adatbázisok használatát feldolgozta az állomány. Az ellenőrzést végrehajtó 
bizottság végül nem vizsgálta a Komlói Rendőrkapitányság állományának mélységi 
ellenőrzési tevékenységét.   

 
II. A rend őrkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal 

kapcsolatos feladatok 
 

A közterületi jelenlét 
 
A közrendvédelmi állomány rendszeresített létszáma 65 fő, ténylegesen pedig 62 fő teljesített 
szolgálatot a szakterületen. Ez 14%-os létszámnövekedést jelent a 2018-as évhez képest. 
Az egy rendőrre jutó lakosok száma 2019-ben 926 fő, míg a bázisévben 1039 fő volt. A 
közterületi rendőri jelenlét 2018. évhez viszonyítva (5856 eset és 63995 óra) a tárgyévben 
5702 eset és 64038 óra volt.  
A közterületek ellenőrzése során prioritást élvezett a nyilvános helyek 
(autóbuszpályaudvarok, piac- és közösségi terek, rendezvénytermek) ellenőrzése. 
Idegenforgalmi szezonban fókuszban voltak a turizmussal érintett területek, a rendezvények 
alakulása, melyek zavartalanságát felügyeleti, nagyobb rendezvény esetén biztosító szolgálat 
tette lehetővé.  
   

A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata 
 

A közterületek rendjét elsősorban reális kockázatelemzésen alapuló, helyzettudatos 
szolgálatszervezés biztosította az év során. Az aktuális bűnügyi operatív helyzet és a 
központilag meghatározott bűnügyi-, közrendvédelmi- és közlekedésrendészeti jellegű 
feladatok determinálták a szolgálatszervezést és erő-, eszközgazdálkodást. A 
rendőrkapitányság stratégiai partnerként kezelte a helyi polgárőr egyesületeket és törekedett 



 

az erők ésszerű megosztására közös szolgálatok által. Szintén eredményes kooperációt 
folytatott a közterület felügyelet munkatársaival, illetve számszerűségét tekintve kisebb 
mértékben, de kölcsönös információcserét biztosítva az egyéb rendészeti feladatot ellátó 
személyekkel. Rendészeti tevékenysége során az állomány a lokális problémákra koncentrált. 
A helyi problémákra helyi válaszokat adott, melynek eredményeképpen nemcsak az 
intézkedési mutatókban keletkezett pozitív elmozdulás, de egyes csekélyebb társadalomra 
veszélyességű, s mégis a helyi lakosság szubjektív közbiztonságérzetét negatívan befolyásoló 
cselekmények előfordulási gyakoriságát is redukálta. Több esetben igényeltünk megerősítést a 
Készenléti Rendőrség állományából. Elsősorban a kiemelt rendezvények biztosítására, 
valamint a járőrszolgálatok megerősítésére, a kisebb települések ellenőrzésére delegált erőt. 
 
Az év során 2651 állampolgári bejelentésre történt reagálás. A riasztások vételétől átlagosan 
17.02 perc alatt a helyszínre érkezett a gépkocsizó szolgálat. Az időigényesebb kiérkezések a 
távolabbi helyszínek esetében álltak fenn. A tárgyidőszakban 25 468 személyt igazoltattak és 
további 14 574 gépkocsit ellenőriztek kollégáink.  
 
A tárgyévben 314 főt fogott el a rendészeti állomány. Ebből 233 főt szándékos 
bűncselekmény elkövetésén ért tetten, 49 főt körözés és elfogatóparancs alapján. Ez 64,6 
%-os emelkedés a bázis évhez képest, melynek során is 203 fő elfogásának oka 127 esetben 
tetten érés, 63 esetben pedig körözés volt.   
Szintén növekedést tapasztalható az előállítások terén is. 2019-ben 507 fő lett előállítva, s 
ebből 268 esetben bűncselekmény elkövetésének gyanúja adta az okot az intézkedésre. Ez 21 
%-os emelkedés a 2018. évi 402 előállításhoz képest, amelyből 189 esetben éltünk a 
bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatti előállítással. 
 
Szabálysértési feljelentést a tárgyévben 769 alkalommal tett az állomány, ebből 272 
alkalommal közlekedési szabálysértés elkövetése miatt. 
 
Büntető feljelentéssel 2019. évben 113 alkalommal élt a rendészeti állomány, ez a 
bázisévhez képest összességében 7,5 %-os emelkedést mutat, 2018-ban 93 esetben 
jelentettünk fel bűncselekmény gyanúja miatt elkövetőt.  
 
Helyszíni bírságot 2019-ben 1442 alkalommal szabtak ki a komlói rendőrök 12.870.000 Ft 
értékben. Ez 53%-os emelkedés, hiszen a bázis évben 1121 alkalommal 8.785.000 Ft értékben 
alkalmazták rendőreink a helyszíni bírságolást. Fontos hangsúlyozni, hogy a szankciók 
alkalmazására a rendőr eszközként tekint, s nem célként. Ezek száma és mértéke az elkövetett 
jogsértések számától, súlyától és az aktuális közlekedésbiztonsági-, baleseti helyzettől függ.  
A kiszabott büntetések mellett az állomány 940 esetben (2018-ban 1051) élt a figyelmeztetés 
intézményével.   

 
A rendezvénybiztosítások 

 
Kiemelt rendezvények voltak a Kolbásztöltő Fesztivál, Komlói Napok, amely eseményeken 
több ezres tömeg fordult meg. A Komlói Sportközpontban megrendezett sportesemények (ffi. 
NB.I.-es kézilabda normál minősítésű sportesemény: 17 db) ellenőrzése a helyszínen, 
felügyeleti szolgálat keretében megtörtént. Több esetben biztosítottunk közterületi 
sportrendezvényeket (kerékpár és futó, illetve autóverseny), valamint egyéb rendezvények 
felügyeletét összesen 130 esetben látta el a rendőrkapitányság állománya. 
2019. évben gyülekezési jog hatálya alá eső rendezvény bejelentése egy esetben történt, 
melyet a rendőrkapitányság tudomásul vett. Komló településszerkezete lehetővé teszi, hogy a 



 

különböző gyűléseket a célnak alkalmas közterületen, oly módon tartsák meg a szervezők, 
hogy azok lefolytatása a közlekedés aránytalan sérelmével ne járjon. 
 
Az Európai Parlament tagjainak 2019. évi, valamint a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek 2019. évi választásával kapcsolatos feladatait a Komlói Rendőrkapitányság 
rendészeti állománya maradéktalanul végrehajtotta. A konkrét biztosítási feladatokat 
többszintű és számonkérést is tartalmazó elméleti felkészülés előzte meg annak érdekében, 
hogy a szolgálatos állomány gyorsan, hatékonyan és jogszerűen tudjon intézkedni, minden 
választással összefüggő bejelentéssel kapcsolatban. A kampányidőszakokban és a választások 
napjain 0-24 órában biztosított a rendőrkapitányság bombakutató képesítéssel rendelkező 
rendőrt, az esetlegesen felmerülő feladatok végrehajtása érdekében. A szolgálat tervezése és 
szervezése oly módon történt, hogy a választások napjain a Komlói Rendőrkapitányság teljes 
illetékességi területén a választással kapcsolatos bejelentésekben megjelölt helyszínekre 15 
percen belül ki tudott érkezni a gépkocsizó járőrszolgálat. A választással összefüggő 
bejelentések száma elenyésző volt, szabálysértést, vagy bűncselekményt az intézkedő 
rendőrök nem állapítottak meg. 
 

Katasztrófa-, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott rendőri feladatok 
 
Komló város területén 2019. évben katasztrófahelyzet, vagy veszélyhelyzet nem alakult ki.  
A rendőrkapitányság rendelkezik hatályos és naprakész készenlétbe helyezési és értesítési 
tervvel.  
 
2019. szeptember 25-én 20.00 órakor értesítési gyakorlatot hajtott végre a Komlói 
Rendőrkapitányság. A végrehajtott gyakorlat eredményes volt, így „Megfelelő” minősítést 
kapott. A Helyi Védelmi Bizottság értekezletein, gyakorlatain részt vett a delegált rendőr. A 
különleges jogrend időszakára való felkészülés megtörtént. 

 
A körzeti megbízotti státuszok 

 
A Komlói Rendőrkapitányságon 21 körzeti megbízott státusz van rendszeresítve. A 
Közrendvédelmi Osztályon (Komló Városa) 10, Sásdi Rendőrőrsön 7, Pécsváradi 
Rendőrőrsön 4. A 21 státuszból 19 kinevezéssel volt betöltve, 2 megbízás alapján.  
A kmb körzetek száma 21, amellyel a rendőrkapitányság teljes illetékességi területének 
lefedettsége biztosított.  Egy körzeti megbízottra eső lakosok száma 2865.   
Komló város hét körzeti megbízotti területre oszlik, így minden városrésznek van saját 
rendőre. Amennyiben azt a szolgálati feladatok lehetővé teszik, a körzeti megbízottak 
elsősorban a saját területükön látnak el szolgálatot. 
 

körzeti megbízottak intézkedései 

 2016. 2017. 2018. 2019. 

Elfogás: 89 122 111 229 

Előállítás: 142 156 244 308 

Helyszíni bírság: 447 342 497 628 

Szabálysértési 
feljelentés: 

232 216 254 437 



 

Büntető feljelentés: 20 23 23 22 

 
2019. évben a körzeti megbízottak által foganatosított elfogások száma 106 %, az előállítások 
26 %, a szabálysértési feljelentések 72 % és a helyszíni bírságolások 26,3 %-al emelkedtek 
2018. évi eredményekhez képest. 
A körzeti megbízottak a szükséges eszközökkel és felszereléssel rendelkeznek. KMB irodákat 
működtetünk, Komló RK épületében a város körzeti megbízottai részére (7 fő). Az irodák a 
szükséges informatikai háttérrel rendelkeznek, bennük az ügyfeldolgozás, ügyfélfogadás 
megoldott.  A körzeti megbízottak mindegyike rendelkezik az előírt szakképesítéssel. 
 

Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ működése 
 
A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központtal (a 
továbbiakban: TIK) kialakított munkakapcsolatunk kifejezetten jó. A TIK ügyeletese, 
valamint rendőrkapitányság szolgálatparancsnoka együttműködésében nincs fennakadás. A 
szolgálatparancsnokok hely- és személyismeretük révén koordinálták az adott küldésekre 
reagáló erőket, de a jövőben nagyobb hangsúlyt szükséges fektetni a szolgálatparancsnokok 
feladat meghatározó-, ellenőrző-, számon kérő szerepére. TIK küldésből adódó közterületi 
rendőri intézkedés során, a rendőri intézkedés ellen 2019-ben három esetben érkezett panasz. 
Az elrendelt parancsoki kivizsgálások megállapították, hogy a panaszok alaptalanok voltak, 
így a beadványok el lettek utasítva. 

 
Az igazgatásrendészeti tevékenység 

A bűncselekményeken túl a szabálysértések elkövetése is nagyban befolyásolja egy város, 
község közbiztonsági helyzetét.  
Szabálysértési szakterületen 2019. évben a Szabálysértési Hatósághoz 629 szabálysértési 
feljelentés érkezett, ez a szám 2018-ban 564 volt, a növekedés 11,5 %.  
A feljelentések számának emelkedése kihatással volt az alábbi adatok alakulására: a tavalyi 
398 fővel szemben 465 főt sújtottak pénzbírsággal. A kiszabott bírságátlag 44.968,- Ft. A 
figyelmeztetések száma szintén nőtt, a 2018. évi 39-cel szemben 60, a megszüntetések száma 
2018. évben 119, míg 2019-ben 135 volt. 
 
A bírságolási gyakorlatot vizsgálva megállapítható, hogy a szabálysértési kiemelt főelőadó 
differenciáltan bírságolt, figyelembe véve az egyének személyi és anyagi körülményeit.  
 
Vagyonvédelmi területen 2019. évben 5 egyéni vállalkozó részére személy- és vagyonvédelmi 
működési engedély, 1 társas vállalkozásnak személy- és vagyonvédelmi működési engedély, 
79 főnek személy- és vagyonőri igazolvány kiadása történt. Illetékességi területünkön 2019. 
év végén 416 fő rendelkezett személy- és vagyonőri igazolvánnyal, 5 fő magánnyomozói 
igazolvánnyal, 2 fő személy- és vagyonvédelmi rendszert szerelő igazolvánnyal, 3 fő 
személy- és vagyonvédelmi rendszert szerelő-tervező igazolvánnyal.  22 fő személy- és 
vagyonvédelmi egyéni vállalkozó és 10 személy- és vagyonvédelmi társas vállalkozás 
rendelkezett működési engedéllyel.  
Magánnyomozói működési engedélye 3 társas vállalkozásnak volt.  
 
Illetékességi területünkön egy lőtér üzemelt és 1 lövész egyesület volt megtalálható.  
A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység hatósági 
engedélyezésével kapcsolatban probléma nem merült fel.  



 

 
A bűn- és baleset-megelőzés 

 
A Komlói Rendőrkapitányságon a 2019. évben a következő bűnmegelőzéssel kapcsolatos 
programok voltak folyamatban. DADA program, Iskolai Bűnmegelőzési Tanácsadói program, 
az Iskola Rendőre program és a Tesco-Police-Road-Show. 
 
A 2019. év folyamán 1 fő DADA oktató 1 oktatási intézményben, 4 évfolyamon 7 osztályban 
tartott foglalkozásokat, a program 129 gyermeket érintett. 
Az Iskola Rendőre programban 2 rendőr vett részt, a város 2 általános iskolájában tartottak 
bűn-és baleset-megelőzéssel kapcsolatos előadásokat a program keretében. 
Az Iskolai Bűnmegelőzési Tanácsadó személyében az év során változás történt, de ez nem 
befolyásolta a program működését és folytonosságát. 
A 2019. évben a Pécsi Szakképzési Centrum által kijelölt komlói szakiskola 9. évfolyam 6 
osztálya volt érintett a program kapcsán 86 fő részvételével, ami igen kedvelt a diákok 
körében, hiszen a mindennapi életük folyamán olyan esetek kerültek felszínre, amelyek során 
egy rossz döntés további nehézségeket, újabb problémákat vethet fel.   
 
A városban működő 5 általános iskola alsó-és felső tagozatos osztályaiban, 2 középiskola 4 
évfolyamában voltunk jelen bűnmegelőzési, pályaorientációs, rendőrségi projekt- és 
egészségnapon. A Komlói EGYMI komlói intézményében a súlyos és középsúlyos értelmi 
fogyatékos diákok számára is tartottunk három alkalommal foglalkozásokat.  
A térség 8 általános iskolája képviseltette magát a „Sétáló Ki-Mit-tud?” vetélkedőn, melynek 
egyik városi állomása a Komlói Rendőrkapitányság volt. 
 
Részt vettünk a komlói középiskola által rendezett térségi esélyegyenlőségi napon, a térségi 
Katasztrófavédelmi Ifjúsági versenyen, valamint az Autómentes napon, továbbá az óvodai 
rendőrségi és a Komló Városi Gyermeknapon. 
Tartottunk bűnmegelőzési előadásokat, általános iskolák diákjai részére szervezett egy 
hónapos napközis táborban. 
A Komlói Rendőrkapitányság a Tesco Globál Zrt.  Komlói Hipermarket áruházával közösen 
2019. szeptember 7. napján tartotta immáron 13. alkalommal a Tesco-Police-Road-Show-t, 
mely a „Komlói Bányásznap” rendezvénysorozat népszerű programjai közé tartozik. 
 
A rendőrkapitányság illetékességi területén a 2019. évben 34 esetben történt ideiglenes 
megelőző távoltartás elrendelésre. Az összesítés során megállapítást nyert, hogy a 
bántalmazottak mintegy 97 %-a nő és a bántalmazók 97 %-a férfi. Az esetek 84 %-ban a 
bántalmazás házastársi, élettársi, vagy volt élettársi kapcsolatban valósult meg, 12,5 %-
ban a családon belüli erőszak gyermek-szülő kapcsolat során alakult ki. Egy esetben testvérek 
közötti bántalmazást követően lett elrendelve a jogintézmény. Az ideiglenes megelőző 
távoltartások 69 %-a olyan családokban történt alkalmazásra, ahol gyermekkorúak, 
fiatalkorúak élnek így ők is érintetté váltak.  
Az elrendelésekről minden esetben, a határozat megküldésével értesítettük a Gyámhatóságot, 
illetve tájékoztattuk az illetékes Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatot. 
Egyéb alkalmakkor 44 esetben működtettük a jelzőrendszert. 
 
Az elmúlt évben is megkülönböztetett figyelmet fordítottunk a nők, gyermek- és fiatalkorúak, 
idősek, turisták, fogyatékkal élők áldozattá válásának megelőzésére, a csoporthoz tartozók 
védelmi mechanizmusainak fejlesztésére, szubjektív közbiztonságérzetük fokozására. Az 
áldozattá válásuk megelőzésére ajánlásokat tettünk személyes elbeszélgetések során, 



 

előadások alkalmával, illetve szóróanyagok elkészítésével, rendelkezésre bocsátásával. 
Az áldozatvédelmi referens folyamatosan követte a bűnügyi helyzet alakulását, a jellemző 
elkövetői- és áldozati magatartásokat. Napi kapcsolatban állt a bűnügyi és közrendvédelmi 
állománnyal. 
A kárenyhítési eljárás megindításának lehetőségére a rendőrkapitányság épületében több 
helyen is megtalálható plakát formájú tájékoztatók hívták fel az áldozatok, illetve 
családtagjaik figyelmét. 
Az egyes nyomozati cselekmények során felvilágosítást adunk a segítséget nyújtó civil 
szervezetek létezéséről, elérhetőségéről, az azoktól kapható lelki támaszról, anyagi 
támogatásokról. 
A kiskorúakkal kapcsolatos eljárásokban a törvényes képviselők rövid tájékoztatásban 
részesülnek a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységéről. 
2019-ben a BMKH Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Igazságügyi Osztály Áldozatsegítő 
Szolgálata felé 22 igazolást állítottunk ki, az áldozatsegítő támogatások igénybevételéhez. 
Kéthavonta tartottunk felnőtt célcsoport -elsősorban közfoglalkoztatottak- részére 
áldozatvédelmi felvilágosítást. A 2019. év során 9 esetben történt sértetti elbeszélgetés.  
 
A rendőrkapitányság megelőző vagyonvédelmi feladatai alkalmával 2019. évben is több 
alkalommal volt kerékpár gravírozás. Ezek során összesen 49 kerékpár kapott egyedi jelölést. 
 
Az időskorúak áldozattá válásának megelőzése érdekében, ajánlásokat fogalmaztunk meg. Az 
aktuálisan megjelenő, elsősorban időskorúakat célzó módszerekről, illetve azok elkerüléséről 
(unokázós csalás, trükkös lopás) folytattunk beszélgetéseket, tartottunk előadásokat. 
Annak érdekében, hogy a lakosság nagyobb figyelmet fordítson saját védelmére, önvédelmi 
reflexeinek fokozására, éltünk az írott és elektronikus média nyújtotta tájékoztatás 
lehetőségével, bűnmegelőzési témájú ajánlások, cikkek formájában. 
Szóróanyagokat helyeztünk el a városi kórházban, illetve az illetékességi területünkön lévő 
orvosi rendelőkben. 
A „Police Cafe” program keretében Komló városában két bevásárlóközpont parkolójába 
látogattunk el a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács Mobil Bűnmegelőzési Centrumával. A 
program lehetőséget ad arra, hogy egy kötetlen beszélgetés során személyre szabott 
ajánlásokat fogalmazzunk meg az érdeklődőknek a vagyontárgyaik, az ingatlanjaik 
biztonságának megóvása érdekében. 
 
A 2019. évben a kábítószer fogyasztás megelőzése az áldozattá és bűnelkövetővé válás 
elkerülése céljából tartottunk általános és középfokú oktatási intézményekben a „Kábítószer-
ellenes világnap” alkalmával prevenciós előadásokat. 
A Komló Térségi KEF 2004-ben alakult, Komlói városi KEF néven, melynek „gerincét” a 
Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat alkotta, kiegészülve a rendőrséggel és helyi civil 
szervezetekkel. A szervezet a 2019. évben nem folytatott aktív tevékenységet. 
 
A Komlói Rendőrkapitányság 2019. évi baleset-megelőző tevékenysége során előadásokat, 
rajzpályázatokat, kerékpáros vetélkedőket tartott, kisfilmeket vetített, valamint folyamatosan 
részt vett a KEVE programban. 
 
Közzé tettük „A mobil várhat” című rajzpályázatot az általános iskolák és óvodák részére. Az 
év során 6 általános iskolában, a komlói gyermeknapon, valamint „autómentes nap” 
elnevezésű rendezvényen jelentünk meg, ahol baleset-megelőzési előadást és, kerékpáros 
ügyességi versenyt bonyolítottunk le mintegy 500 főnek. A rendezvényeken KRESZ teszttel 
egybekötve felhívtuk a figyelmet a kerékpáros közlekedési szabályok betartására, továbbá 



 

puzzle alkalmazásával bővítettük a programok résztvevőinek tudását. Érdekes ügyességi 
tesztel a 112-es segélyhívó szám rendeltetésszerű használatára hívtuk fel a figyelmet összesen 
470 főt elérve.  
 
Meghirdettük és lebonyolítottuk a „Középiskolás Közlekedésbiztonsági Kupa” a „Kerékpáros 
Iskola Kupa” és a „Ki a mester két keréken” versenyek városi selejtezőit. 
 
Az iskolakezdésnél kiemelt figyelmet fordítottunk az iskolák körül megnövekedett gyalogos 
és jármű forgalom közlekedésének biztonságossá tételére, a polgárőrséggel együttműködve. 
Az iskolakezdési kampány keretében érkezett OBB szóróanyagot, tárgyakat az iskolarendőrök 
közreműködésével eljuttattuk az általános iskolákba.  
 
A „Komlói Bányásznapok” rendezvénysorozat során folyamatosan baleset-megelőzési 
kisfilmek vetítése történt az Eszperantó téren felállított nagyszínpad kivetítőjén. A TESCO-
Police-Road-Show elnevezésű rendezvényen a bűn- és baleset-megelőzésé volt a főszerep. A 
gyermekek részére kerékpáros ügyességi versenyt tartottunk, továbbá KRESZ blokk 
keretében kerékpáros és gyalogos közlekedéssel kapcsolatos ismeretekről tájékoztattuk a 
rendezvény részvevőit. 
 
Két általános iskolában, 45 tanuló részvételével indítottuk el a KEVE programot, melyet a 
gyerekek és tanáraik örömmel fogadtak. Megszerveztük a Szilvási Általános Iskola KEVE 
osztályával a 2020. január 08-án megrendezett „KEVE napja” akciót. 
 
A kihelyezett „Őt is hazavárták” táblák felújítását végrehajtottuk. Egy ilyen kidöntött tábla 
mobil prevenciós eszközzé lett átalakítva oly módon, hogy azon elhelyeztünk több, halálos 
baleset helyszínelése során készült fényképet. Az elkészített tábla a baleset-megelőzési 
bemutatók során lett kiállítva. 
December hónap elején megtartottuk a „Black Friday” akciót, mely során több baleset-
megelőzési csomagot is kiosztottunk.  
 
A médiával a rendszeres kapcsolattartás során, folyamatosan tájékoztattuk a lakosságot az 
aktuális problémákról és a közlekedőknek ajánlásokat tettünk a baleset-megelőzés érdekében. 
Minden alkalommal különös figyelmet fordítottunk a baleset-megelőzést célzó felhívások 
megjelentetésére. 
 

Az együttműködés 
 
2019. évben is kiemelt figyelmet fordítottunk a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság 
vezetője által aláírt azon együttműködési megállapodásban foglaltak megvalósítására, 
melyekben a rendőrkapitányságunk számára feladat végrehajtása lett meghatározva.  
 
A rendőrkapitányságnak a Komló Város Önkormányzattal a kapcsolata folyamatos, 
problémamentes. A közterület- felügyelőkkel a közös közterületi szolgálatok folyamatosak. 
 
Megvalósítottuk azon célkitűzésünket, hogy javítsuk a Rendőrkapitányság munkakapcsolatát 
a Komlói Járási Ügyészséggel és Komlói Járásbírósággal. Mára az együttműködés kiválónak 
értékelhető, melynek alapja az egymás tiszteletén alapuló, nyitott, megoldáskereső 
kommunikáció. 
 



 

A kisebbségi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel köztük a polgárőrséggel, illetve 
oktatási intézményekkel kötött együttműködési megállapodások keretében az elmúlt évben is 
folyamatos volt a kapcsolattartás. 
 
A rendészeti szolgálati ág 2019-ben szoros együttműködést folytatott a polgárőr 
egyesületekkel, 380 esetben 3265 órában látott el közösen szolgálatot. A Komlói Polgárőr 
Egyesülettel 312 esetben 1071 órában volt közös szolgálatellátás. 
 
A rendőrkapitányság más rendőri szervekkel való együttműködése rendészeti oldalról 
elsősorban a Készenléti Rendőrség megerősítő erőinek-, valamint a Baranya Megyei Rendőr-
főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Mélységi Ellenőrzési- és Közterületi Támogató Osztály 
állományának igénybevételében merült ki. Megerősítő erők érkeztek a kiemelt rendezvények 
biztosítására, a környező településeken a rendőri jelenlét fokozására, továbbá kísérési 
feladatok végrehajtása céljából. 
 
Társszerveink közül a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársaival teljesített közös 
ellenőrzéseket a bűnügyi- és közrendvédelmi állomány, a vasúti biztonság ellenőrzése, 
valamint színesfémmel kapcsolatos jogellenes cselekmények felfedése céljából, az ún. Railpol 
ellenőrzéssorozat keretein belül. Komló városában rendszeresek voltak a közös szolgálatok a 
közterület felügyelőkkel. Együttműködésünk a polgárőrséggel volt a legszorosabb mely 
járőrszolgálatok megerősítésében, rendezvénybiztosításokban-, közlekedési akciók 
végrehajtásában realizálódott. 
 
Több rendőri intézkedéssel összefüggésben dolgozott össze a rendőrkapitányság állománya a 
Gyámhatósággal, a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálattal, illetve a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Központ munkatársaival.  
 
 
 

III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra  
  
A Komlói Rendőrkapitányság komplex feladatrendszerének 2019. évi végrehajtása 
rendszerszemléletű működéssel, rugalmasan és folyamatosan igazodott a jogi és a társadalmi 
környezet, az operatív helyzet változásaihoz, a szervezeti célkitűzések megvalósítása 
érdekében.  
A rendőrkapitányság vezetésének stratégiai szemléletű irányításával a fő célkitűzések 
teljesültek, a célok és a szakmai, funkcionális tevékenységek összhangja biztosított volt. A 
jogállamiság követelményeinek megfelelő szervezeti működés, a törvényesség, szakszerűség 
és hatékonyság a gyakorlatban érvényesült.  
Komló Rendőrkapitányság követelményszintű feladatellátásával aktívan hozzájárult Baranya 
megye közbiztonságának, közrendjének és az államhatár rendjének szilárd védelméhez. A 
schengeni követelményeknek megfelelő határellenőrzési rendszer hatékonyan biztosította 
Magyarország külső határának fokozott védelmét. 
 
A 2020. év ágazati célkitűzések: 

1. Az 52. Eucharisztikus Kongresszus, a 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság és a Giro 
d’Italia kerékpárverseny biztosításával kapcsolatos feladatok végrehajtása.  
( A Rendőrség 2020. évre vonatkozó ágazati célkitűzéseit még nem módosították, azonban a 
nemzetközi járványügyi helyzet miatt mindhárom eseményt 2021. évben rendezik meg.) 
 



 

2. A szélsőségektől mentes, kiegyensúlyozott biztonsági helyzet fenntartása, a helyi és területi 
közbiztonsági, valamint bűnüldözési adatokra és szempontokra rugalmasan reagáló 
közterületi jelenlét folyamatos biztosítása. 
 
3. A közlekedésbiztonsági helyzet javítása, ennek keretében különösen a halálos balesetek és 
a balesetekben meghalt személyek számának csökkentése. 
 
4. Az illegális migráció és az államhatár rendjét érintő egyéb jogellenes cselekmények elleni 
eredményes és következetes fellépés érdekében a határrendészeti feladatok schengeni 
követelményeknek megfelelő végrehajtása. 
 
5. Az általános szabálysértési hatáskör járási (fővárosi kerületi) hivataloktól történő 
átvételének végrehajtása. 
 
6. A szakképzési rendszer átalakításából adódó, továbbá a hivatásos állomány tagjainak 
alkalmasság-vizsgálati és kiválasztási rendszerének megújításával kapcsolatos feladatok 
előkészítése és végrehajtása, a változó személyi és tárgyi feltételekhez igazodó, a szervezeti, 
technológiai és humánerőforrás-gazdálkodási területen is megújulni képes szervezeti működés 
érdekében. 
 
Komló, 2020. szeptember 10. 
           
          Tisztelettel: 
 
         Oletics Károly r. alezredes 
             rendőrségi főtanácsos 
                 kapitányságvezető 
 
Mellékletek:  
1. számú melléklet: a Komlói Rendőrkapitányság bűnügyi mutatói 2010-2019 (6 lap) 
2. számú melléklet: a Komlói Rendőrkapitányság rendészeti mutatói 2010-2019 (8 lap) 
 


