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A főkapitányság komplex feladatrendszerének 2015. évi végrehajtása rendszerszemléletű
működéssel, rugalmasan és folyamatosan igazodott a jogi és a társadalmi környezet, az operatív
helyzet változásaihoz, a szervezeti célkitűzések maradéktalan teljesítése érdekében.
A települések és külterületek közbiztonságának további erősítése a polgárőr egyesületek,
valamint az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervezetekkel és személyekkel történt
együttműködés eredményeként megvalósult. A közlekedésbiztonság erősítésére irányuló
kampányok alapul szolgáltak a balesetek számának további csökkentésére, valamint az európai
közlekedéspolitika legfontosabb célkitűzéseinek széles körben történő megismertetésére.
A bűnüldözési tevékenység ellátása során az állampolgárokat leginkább irritáló, a szubjektív
közbiztonságérzetet negatívan befolyásoló kiemelt, erőszakos és vagyon elleni bűncselekmények
előfordulását sikerült csökkenteni, míg a nyomozáseredményességet tovább javítani.

BŰNÜLDÖZŐ MUNKA ÉRTÉKELÉSE
Baranya megyében a rendőri eljárásokban regisztrált bűncselekmények száma a korábbi évek
tendenciáit követve (9979-ről 8053-ra) jelentős mértékben (19,31 %-kal) tovább csökkent. A
bűncselekményi szám visszaesése az országos trenddel megegyezett, így az elmúlt évben az
országban regisztrált bűncselekmények mintegy 3,01 %-ával (2014-ben 3,23 %-ával) szemben
kellett fellépni.

Az összbűnözésen belül a kiemelten kezelt (6393-ról 4427-re), a közterületen elkövetett (1790-ről
1426-ra), továbbá a közterületen elkövetett kiemelten kezelt bűncselekmények (993-ról 747-re)
előfordulása két évtizedet meghaladó mélypontra csökkent.
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Nagyságrendileg közel ugyanannyi életellenes bűncselekmény történt, mint az előző évben. Az
emberölések száma 9-ről 11-re, azon belül a szándékos befejezett emberöléseké 4-ről 6-ra, az
emberölés kísérleteké 4-ről 3-ra, a halált okozó testi sértéseké egyről nullára változott. A testi
sértések száma (411-ről 430-ra) nőtt, de a súlyos testi sértések elkövetése (218-ról 209-re)
mérséklődött.
A lakosság szubjektív közbiztonságérzetét, a rendőrség külső megítélését leginkább befolyásoló
bűncselekménytípusok közül az emberölések nyomozáseredményessége az elmúlt évben a
maximumot (100 %) érte el.
A korábbi évekhez viszonyítva jelentősen visszaeset a lopások/betöréses lopások (5145-ről 3214re), a személygépkocsi lopások (15-ről 8-ra), a zárt gépjármű feltörések (206-ról 118-ra), a
lakásbetörések (1249-ről 819-re), a rablások (49-ről 32-re), a kifosztások (35-ről 23-ra) és a
zsarolások (17-ről 3-ra) száma. A garázdaságok (353-ról 359-re), a rongálások (207-ről 206-ra), a
jármű önkényes elvételek (47-ről 50-re) és az orgazdaságok (19-ről 21-re) száma az előző évhez
képest gyakorlatilag nem változott.
A terjesztői magatartású kábítószerrel visszaélések előfordulása (12-ről 6-ra) statisztikai
számbavételük szerint az értékelt időszakban ugyancsak csökkent.
A Baranya megyét is érintő tömeges illegális migráció ellenére az embercsempészés nem
kriminalizálódott, sőt számszaki előfordulása háromról egyre csökkent.
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RENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG
A közbiztonság és a közrend védelmének területi és lokális stratégiai célkitűzései közül a
közterületek rendjének biztosítása, a polgárok szubjektív közbiztonságérzetének javítása, a
közlekedés biztonságának erősítése, a rendőri szervek reagáló képességének javítása, valamint a
szolgáltatások színvonalának fejlesztése időarányosan megvalósult. Előre nem tervezhető
feladatként jelent meg a tömeges illegális migráció kezelése, majd a határőrizeti célú ideiglenes
biztonsági határzár kiépítése. E kiemelt feladatok sikeresen végrehajtásra kerültek.
A közterületre vezénylések óraszáma az elmúlt évhez viszonyítva közel azonos volt annak
ellenére, hogy az illegális migráció kezelésében való részvétel jelentős elvonást eredményezett.
A közterületen elkövetett bűncselekmények 20,3 %-kal, az elfogások 7,2 %-kal, az előállítások
25,7 %-kal, az elővezetések 9,5 %-kal, a helyszíni bírságolt személyek 14,8 %-kal, a
szabálysértési feljelentések 8,4 %-kal, a büntető feljelentések 7,1 %-kal, a kényszerítő eszközök
alkalmazása 20,3 %-kal csökkent. A biztonsági intézkedések 9,2 %-kal, a fokozott ellenőrzések
17,5 %-kal és a rendezvénybiztosítások 28,2 %-kal emelkedtek.
A rendőrkapitányságok illetékességi területén lévő településeken végzett felmérések alapján
elmondható, hogy jelenleg nincs olyan település, amely kiemelt rendőri jelenlétet igényelne.
A személysérüléssel járó közúti közlekedési balesetek száma 3,2 %-kal (531-ről 514-re)
csökkent. A halálos kimenetelű balesetek száma a tavalyi évhez képest eggyel (14-ről 15-re)
emelkedett, a súlyos kimenetelű balesetek száma 7,4 %-kal (190-ről 176-ra), a könnyű személyi
sérüléssel járóké 1,2 %-kal (327-ről 323-ra) csökkent. A közlekedési balesetben elhalálozott
személyek száma, eggyel (15-ről 16-ra) növekedett, a súlyos sérültek száma 3,6 %-kal (222-ről
214-re) csökkent, a könnyű sérültek száma pedig 0,4 %-kal (494-ről 496-ra) növekedett. Azoknak
a baleseteknek a száma, ahol az ittasság - mint közreható tényező - szerepet játszott az okozó
részéről, 57-ről 59-re emelkedtek, így az ittas állapotban okozott balesetek aránya 10,7 %-ról
11,5 %-ra (0,8 %-kal) nőtt. Ittas állapotban az értékelt időszakban egy halálos balesetet okoztak,
amely megegyezik az előző évivel.

A baleseti okok tekintetében továbbra is a gyorshajtás (36,3 %), az elsőbbségi jog meg nem
adása (21,4 %), és a szabálytalan kanyarodás (19 %) dominált.
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Szabálysértési szakterületen a rendőrkapitányságok 4472 feljelentést iktattak, az előző évhez
(5019) képest 10,9 %-kal kevesebbet. Az eljárás alá vont személyek száma 4893 fő, ami a
korábbi 5495-höz képest 11 %-os csökkenést jelent. Az eljárás alá vontak meghatározó része
4382 fő közlekedési szabálysértést követett el, amely az előző évben 4890 fő volt.
TÖMEGES ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓ
Az év során kiemelt rendőrségi feladattá vált a tömeges illegális bevándorlás kezelése. A
főkapitányság illetékességi területén az illegális migrációhoz köthető jogellenes cselekmények
számában jelentős növekedés következett be (216-ról 36368-ra). A legnagyobb arányú növekedés
a tiltott határátlépések számában (149-ről 36 283-ra) mutatkozott.

A példa nélküli tömeges illegális migrációs nyomás kezelésének érdekében - az elfogottak nagy
száma miatt, az idegenrendészeti eljárás lefolytatása és az idegenrendészeti őrizet foganatosítása
céljából - Baranyában is intézkedés történt az Ideiglenes Meghallgató Központ (IMK)
kialakítására. Az IMK 2015. június 26. és szeptember 13. között működött a főkapitányság
Athinay Simon út 7-9. szám alatti objektumában létrehozott ideiglenes előállító és meghallgató
egységben. A döntő többségében Csongrád megyében elfogásra került személyek közül a fenti
időszakban 5263 fő külföldi (51 % szír, 29 % afgán, 9 % pakisztáni, 3 % iraki, 8 % egyéb
országok polgára) regisztrációja (adatfelvétel, arcképmás, ujjnyomat-vétel), és idegenrendészeti
ügyintézése került végrehajtásra.
Tekintettel arra, hogy az országosan bevezetett intézkedések nem mérsékelték a tömeges illegális
migráció nagyságát, ezért döntés született a határőrizeti célú ideiglenes biztonsági határzár
létesítésére. Az ideiglenes biztonsági határzárat a jelenlegi határellenőrzési rendszerbe kellett
integrálni és a meglévő rendszerelemekkel együtt komplex egységben működtetni. A helyzet
megoldásában mérföldkövet jelentett a Büntető Törvénykönyv 2015. szeptember 15-én hatályba
lépett szigorítása, amely az államhatárt a rendészeti védelem, illetve a műszaki határzár által
biztosított fizikai védelem mellett, fokozott jogi védelemmel is ellátta. A magyar kormány a
tömeges méretű bevándorlás hatásainak kezelése és megszüntetése érdekében 2015. szeptember
15-től kezdődően válsághelyzetet hirdetett Csongrád és Bács-Kiskun megyékre, amelyet néhány
nap múlva kiterjesztett Baranya, Somogy, Zala és Vas megye területére.
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2015 szeptemberének második felében a magyar-szerb államhatáron bevezetett, határzárral
kapcsolatos biztonsági intézkedések hatására az illegális migráció útvonala megváltozott,
áthelyeződött a magyar-horvát határszakaszra.
A tömeges méretű illegális migráció megyei megjelenésével egyidejűleg szükségessé vált a
főkapitányság határterületi rendőrkapitányságainak megerősítése, amelybe a Készenléti
Rendőrség és más megyei rendőr-főkapitányságok csapatszolgálati századai, továbbá a Magyar
Honvédség speciális egységei kerültek bevonásra. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal
gépjárművekkel segítette a határvédelmi tevékenység ellátását.
A 2015. szeptember 17 - október 16. közötti időszakban a főkapitányság által őrzött
határszakaszon 36 002 fő illegális migráns érkezett Magyarországra. A Beremend Közúti
Határátkelőhelyre érkezők a magyarbólyi vasútállomásról vasúti szerelvényeken kerültek
továbbszállításra az osztrák határ melletti nyílt menekültbefogadó állomásra.
A főkapitányság határszakaszán 2015. szeptember 21-én megkezdődött a gyorstelepítésű
drótakadály (GYODA) és az ideiglenes biztonsági határzár telepítése a kijelölt szakaszokra. Ezzel
párhuzamosan Beremend Közúti Határátkelőhelyen tranzitzóna került kialakításra, ahol
menedékkérelmet nem terjesztettek elő. Az építési munkálatok elvégzését követően 2015.
október 17-én 0.00 órától életbe lépett a határzár. A határzár bevezetése óta migráns a
határszakaszon nem mozgott.
A főkapitányság alárendeltségében lévő határátkelőhelyek személyforgalma (1 598 960-ról 1 706
630-ra) 6,73 %-kal, a járműforgalom pedig (689 197-ről 745 843-ra) 8,22 %-kal növekedett. A
határforgalomban közlekedő személyek 18 %-a (310198 fő) magyar, míg 82%-a külföldi
állampolgár volt. Állampolgársági megoszlás szerint horvát 695 649 fő (41 %), szerb 58164 fő (3
%), bosznia-hercegovinai 249 371 fő (15 %), egyéb állampolgársági kategória 703 441 fő (41 %).
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BŰNMEGELŐZÉS, BALESETMEGELŐZÉS
A bűnmegelőzési tevékenység a jogsértések megakadályozása érdekében a főkapitányság
valamennyi szervezeti egysége részére kiemelt jelentőségű feladatként került meghatározásra.
A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácshoz benyújtott „Baranya megye veszélyeztetett településeinek
vagyonbiztonságának fokozásáért” elnevezésű pályázat egymillió Ft költségvetésű volt, amely a
lakosság vagyonvédelmi mechanizmusának erősítését szolgálta. 27 településen 35 alkalommal
1797 fő lakossági fórumon kapott tájékoztatást a korszerű vagyonvédelmi lehetőségekről.
A rendőrkapitányságokon kijelölt áldozatvédelmi referensek folyamatosan figyelemmel kísérték
a bűnügyi helyzet alakulását, az áldozati és elkövetői magatartásokat. A megelőző intézkedések
megtétele mellett szükség esetén tanácsot, információt, felvilágosítást adtak, esetleg más segítő
szervhez irányították az érdeklődőt.
A baleset-megelőzés az elmúlt évek szervezeti céljaival összhangban, új módszerek
bevezetésével a közlekedésrendészeti szolgálati ág tevékenységének súlyponti területévé vált.
A Baranya Megyei Balesetmegelőzési Bizottság (BMBB) éves munkaterv alapján, a
társhatóságokkal együttműködve folyamatosan értékelte a megye és Pécs város baleseti helyzetét,
valamint vizsgálta, hogy milyen forgalomtechnikai beavatkozások szükségesek a balesetek
bekövetkezésének hatékony megelőzéséhez.
MEGÚJULÓ OBJEKTUMOK
Megvalósult az Európai Uniós forrásból finanszírozott KEOP 5.6.0/12-2014-0007 jelű, „Baranya
Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság épületeinek energetikai korszerűsítése”
elnevezésű pályázat, valamint a pályázat kibővítése keretében a Pécsi Rendőrkapitányság
Gyárvárosi és Kertvárosi Rendőrőrseinek energetikai beruházása. Összességében több mint 500
millió forint értékben.
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