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A projekt
Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2006 utolsó negyedévében, az egyes
közrendvédelmi bírságokból befolyó pénzösszegek felhasználásának céljáról és eljárási
szabályairól szóló 138/1999. (IX. 1.) Korm. rendelet értelmében, a Társadalmi
Bőnmegelızés Nemzeti Stratégiája céljainak végrehajtásából származó, 2005-ben és 2006ban megvalósítandó feladatokról szóló 1036/2005. (IV. 21.) Kormányhatározat II/B.
fejezetében a közterületek rendjének fokozására megfogalmazott célok elérése érdekében
pályázatot írt ki a közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására készített programok
megvalósításának támogatására.
A pályázati program célkitőzéseiben meg kellett jeleníteni a lakosság élet- és
vagyonvédelmének, a közlekedésbiztonság biztosításának megteremtését, megszilárdítását
szolgáló intézkedéseket. Törekedni kellett a közterületen elkövetett bőnözés, illetve a közúti
közlekedés körében elkövetett jogsértések csökkentésével járó, az életminıséget javító
közbiztonság elérésére.
Konkrét cél a közterületek, a közutak, valamint a nyilvános forgalom elıtt nyitva
álló egyéb területek biztonságának fokozása, a lakosság szubjektív biztonságérzetének
erısítése volt, melyet szoros partneri együttmőködésben, a közösség együttes
felelısségvállalása alapján kellett megvalósítani. Pályázatot nyújthattak be:
−

Megyei jogú városok és a fıvárosi kerületek önkormányzatai;

Megyei rendır-fıkapitányságok, Budapesti Rendır-fıkapitányság, megyei jogú
városok rendırkapitányságai és a fıvárosi kerületek rendırkapitányságai.
A finanszírozási kérdések a következık szerint alakultak:
– A rendelkezésre álló keretösszeg: 140.000.000.- Ft, amelyet az egyes
közrendvédelmi bírságokból befolyó pénzeszközök felhasználásának céljáról és
eljárási szabályairól szóló 138/1999. (IX. 1.) Kormányrendelet 3. §-ban
meghatározott elıirányzati-felhasználási keretszámlán rendelkezésre álló összeg
terhére kell biztosítani.
– Pályázható összeg: minimum 5.000.000 – 15.000.000- Ft.
– Megkövetelt saját forrás mértéke a projekt bruttó költségének 20%-a. Saját
forrásként csak a pályázó számlával igazolt és/vagy elszámolt tényleges
ráfordításai voltak figyelembe vehetık. A saját forrást az együttmőködı
szervezetek közösen is biztosíthatták.
– A támogatás összegébıl maximum 30 % volt fordítható tárgyi eszköz beszerzésére.
– A támogatás vissza nem térítendı pénzbeli támogatás, amelynek folyósítása az egy
összegben, elıfinanszírozás formájában történt.
−
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A Baranya Megyei Rendır-fıkapitányság 2007. február 14-én elkészítette az
„Európa
Kulturális
Fıvárosa
Biztonságáért”
címő
pályázatát,
amelynek
helyzetértékelésben az alábbiakban szerepeltek.
Pécs:
– Magyarország nyugati részének, a Dunántúlnak a legnagyobb városa, a déldunántúli régió, benne Baranya megye központja. Egyetemi város, katolikus
püspöki székhely. A város a Mecsek hegység déli lejtıire települt, negyven
kilométerre a Dunától és a Drávától. Állandó népessége 156 ezer fı körül
ingadozik, de az itt élık tényleges lélekszáma – egyetemi város jellegébıl adódóan
– eléri a 170 ezret, közvetlen agglomerációjában újabb mintegy 40 ezer ember él.
A népsőrőség magas, ezer fı/km2 fölötti.
– Multikulturális város, csakúgy, mint régiója. A XIX. század közepén még inkább
német településnek számított, semmint magyarnak; Michael Haas szerint a
belvárosban németül, a szigeti városrészben magyarul, másutt bosnyáknak nevezett
horvát nyelven beszéltek lakosai. A városnak, szőkebb- és tágabb környékének ma
is jellegzetessége a kisebbségek egymás mellett élése. Kilenc kisebbségi
önkormányzat mőködik a térségben: német, cigány, horvát, szerb, bolgár, lengyel,
görög, ukrán, ruszin.
–

–

–

Régióközpont. Az itt található közigazgatási, igazságszolgáltatási, tudományos és
kulturális intézményeket, valamint gazdasági és egészségügyi ellátó központokat
naponta több ezer ember keresi fel a Dél-Dunántúl különbözı településeirıl. A
Pécsi Tudományegyetemen közel 30 ezer hallgató tanul, többségük átmenetileg itt
is él.
A kultúra és fesztiválok városa. Az évi mintegy 250-300 rendezvény vonzza a
város és a térség lakóit, kedvezıen hat a város kulturális életére, élénk a város
sportélete is. A kereskedelmi- és szórakoztatóipari szolgáltatásban kb. 3 ezer
áruház-üzlet, illetve 700 vendéglátóegység vesz részt, melyek jelentıs része a
történelmi belvárosban található.
Sokszínőségének, kulturális értékeinek, nyitottságának köszönhetıen a település
elnyerte „Pécs 2010 Európa Kulturális Fıvárosa” címet.

A Baranya Megyei Önkormányzat Bőnmegelızési és Közbiztonsági Bizottsága
2005. évi munkatervében feladatai között szerepeltette a megye közbiztonsági és
bőnmegelızési stratégiájának kidolgozását. Az elkészítendı anyag összeállításának két
alapvetı szempontja volt: igazodjon a nemzeti bőnmegelızési stratégiához, illetve legyen
tekintettel a megyei sajátosságokra.
A Baranya Megyei Rendır-fıkapitányság munkatársai oroszlánrészt vállaltak a
munkában, amikor a hivatkozott szempontokat messzemenıkig figyelembe véve 2005-ben
elkészítették a megye közbiztonsági és bőnmegelızési stratégiáját. Az anyagot a Baranya
Megyei Közigazgatási Hivatal Államigazgatási Kollégiumának állásfoglalása alapján a
Baranya Megyei Önkormányzat a megye közbiztonsági és bőnmegelızési stratégiájaként
fogadta el. A stratégiának is köszönhetıen a párizsi székhelyő European Forum for Urban
Safety (EFUS – Európai Fórum a Városi Biztonságért) felvette tagjai sorába –
Magyarországról elsıként – Pécs városát.
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A város bőnügyi és közbiztonsági helyzete
Az ismertté vált bőncselekmények száma évek óta kilencezer körül stagnál,
tendenciáját tekintve enyhén csökkenı. Az öt éves átlag 9186, ami azt jelenti, Pécs
városában napi átlagban 25,2 bőncselekményt követtek el. A tízezer lakosra jutó
bőncselekményi szám 484, ami jelentısen meghaladja a megyei átlagot.
A bőnözés szerkezeti összetétele, minısége azt mutatja, hogy az összbőnözés közel
harmadát közterületen követik el. Pécsre a klasszikus bőncselekmény-fajták, azon belül is a
vagyon elleni, az erıszakos és a közterületi jogsértések tömeges elıfordulása jellemzı. A
nemzetközi bőnözés alig, a szervezett bőnözés csak nyomokban van jelen. A közvéleményt
sokkoló súlyos bőncselekményeket az inkriminált idıszakban vizsgálva, általában 3
emberölés és 3-4 fegyveres rablás történt évente.
A közterületen elkövetett – és a lakosság biztonságérzetét befolyásoló –
bőncselekmények száma, illetve az erıszakos, garázda jellegő deliktumok esetében is
emelkedés tapasztalható. A közterületen elkövetett bőncselekmények az alábbi táblázat
szerinti megoszlásban elemezhetık.348

A fenti bőncselekményeket vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a gépjármőbőnözés a
legnagyobb volumenő, ami a lakosság széles rétegét érinti érzékenyen. Az elızı évek 600as nagyságrendje 2005-re meghaladta a 770-et. Az eltulajdonított gépjármővek 60%-a kis
értékő, öreg autó. Hetente átlagosan 10-15 gépkocsit törnek fel a városban. Jellemzıek a
sorozatelkövetések és a durva elkövetési módszerek.
A rablások gyakorisága folyamatosan növekvı, öt év alatt gyakorlatilag
megkétszerezıdött (38→84). Ebbıl évente 1-3 a pénzintézet elleni fegyveres támadás, de
egyre gyakoribb a hajléktalanok által hajléktalanok sérelmére, valamint fiatalok által
fiatalok vagy gyermekkorúak sérelmére útonállásszerően elkövetett rablás. Új jelenség,
hogy évente 15-25 alkalommal védtelen nık kezébıl, válláról téptek ki vagy le táskát a nyílt
utcán. Ez rendkívül irritálja a közvéleményt, mivel e cselekmények sértettjei többnyire idıs
emberek.

348
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Meglehetısen elharapózott a garázdaság a közterületeken, azon belül is a
szórakozóhelyek környékén. Figyelmet érdemlı jelenség, hogy a családon belüli
konfliktusok egyre nagyobb hányada (évi 8-10 %) zajlik bölcsıde, óvoda, iskola elıtti
közterületen. Nem ritka a játszótéri helyszín sem.
A zsebtolvajlás módszerével elkövetett lopások száma az elmúlt öt év során
csökkenı tendenciát mutat. A zseblopások 60 %-át autóbuszon (2. 6. 7. és 30. számú helyi
járatokon) követik el. A vásártér, a távolsági autóbusz-pályaudvar, valamint egyes autóbusz
megállók a zsebtolvajok kedvelt bőnelkövetési helye. A vásárcsarnokból – mely korábban
jelentıs gócpont volt – a kiépített kamerarendszernek köszönhetıen az elkövetıi kör
kiszorult.
A rongálások száma nem magas ugyan, de az elkövetések célpontja és módszertana
aggasztó. Az utóbbi egy-két évben nemcsak a „graffitizés”, hanem a köztéri mőtárgyakat
(padok, buszmegállók, szobrok) célzó oktalan erıszak borzolta a kedélyeket. Egyre
gyakrabban találkoztunk a vandalizmus olyan megnyilvánulásaival, mint játszóterek,
iskolai-, óvodai udvarok felszerelési tárgyainak szétverése, a szabad ég alatt tárolt
gépjármővek cél nélküli rongálása (gumiabroncsok kiszúrása, a karosszéria maró anyaggal
történı leöntése).
A közlekedési bőncselekmények emelkedésében a közlekedési morál általános
romlása mutatkozik meg. Az elkövetık 70 %-át az ittas jármővezetık tették ki.
Természetesen vannak olyan jogsértések, amelyek nem minısülnek
bőncselekménynek mégis nagymértékben befolyásolják a köznyugalmat és zavarják az itt
lakók és a városunkba látogatók mindennapjait. A közterületen elkövetett leggyakoribb
szabálysértések alábbi táblázata a jogsértések növekvı tendenciájáról tanúskodik. Az elmúlt
öt év alatt több mint 75 %-kal emelkedtek a tárgybani szabálysértések, ami elgondolkodtató,
egyben cselekvésre ösztönzı.

A közterületek rendjét a garázdaság bőncselekménye mellett a rendzavarások
magas száma befolyásolja. 2005-ben 2,5-szer több eljárás indult, mint 5 évvel korábban.
Ebben a sportpályák és a szórakozóhelyek körüli verekedések egyre nagyobb számban
vannak jelen.
A csendháborítás az állampolgári panaszok leggyakoribb tárgya. Éves szinten ezer
körüli a bejelentések száma, amelyek úgy a közterületi rendezvények, mint szórakozóhelyek
és a magánlakások zajosságát kifogásolják. Ezek négyötöde figyelmeztetés után
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megoldódik, vannak azonban szórakozóhelyek és egyéb intézmények, amelyek zajterheléskibocsátása visszatérı probléma.
A közterületi prostitúció a közvélemény fókuszába került. A prostituáltak
törvénysértı jelenléte 2005-ben a megelızı két évhez képest emelkedett, de a 2000-2001.
években tapasztalt kiugró értéket (96) nem érte el. Tiltott kéjelgés miatt csaknem mindig
ırizetbe vétel mellett folyik gyorsított eljárás.
Nem kívánatos jelenség a koldulás elszaporodása, kiváltképpen az ittasan, zaklató
módon koldulók tevékenysége. A koldusokkal szembeni fellépés nem bizonyult elég
hatékonynak. A nagyszámú feljelentés, a közterületrıl történı elıállításuk és a soron kívül
lefolytatott szabálysértési eljárások során kiszabott büntetések nem érik el a kívánt
visszatartó hatást. 2005-ben mintegy húsz koldus ellen folytattak le visszatérıen – tíz körüli
– eljárást.
A közterületi alkoholfogyasztás, az engedély nélküli közterület-foglalás és a
„szipusok” jelenléte rontja a lakosság biztonságérzetét, ugyanis a járdán, közterületeken
való akadálytalan és békés közlekedést gátolják. Jelentıs problémaként jelentkezik az
ebtartás. Sok a felügyelet nélküli vagy elkóborolt kutya az utcákon, emellett gyakori, hogy a
tulajdonosok a vonatkozó szabályok be nem tartásával (a kutyák póráz és szájkosár nélküli
futtatásával, játszóterekre beengedésével) veszélyeztetik a járókelık biztonságát.
A közlekedési morál romlása abban is megnyilvánul, hogy nagyon sok a tilosban
várakozó és a forgalomcsillapított övezetbe engedély nélkül behajtó gépjármő, ami a
közterületek rendjét felborítja. A szabálytalanul parkoló autóktól sok helyütt nem lehet a
gyalogjárdán a sétálóutcában közlekedni, a garázsokból kihajtani. Gépjármő elszállítás
évente 150 - 200 esetben kerül foganatosításra.
A lakosság szubjektív biztonságérzete nem egyezik meg az objektív közbiztonsági
helyzettel. Egyes környékek, utcarészek, parkok és játszóterek állapota az átláthatóság, a
közvilágítás vagy a tisztaság hiánya miatt félelmet keltı, bőnözésre ingerlı. Egy év
átlagában a Pécsi Rendırkapitányságra közel 15 ezer bejelentés, panasz érkezik. Ezeket
négy fı csoportba sorolva: a bőncselekmények, a közlekedéssel, a közrenddel kapcsolatos
és az egyéb bejelentések kategóriája határozható meg. Az adatokat összehasonlítva
megállapítható: a négy kategória közel azonos arányban szerepel, tehát a panaszbejelentések
csaknem negyede közrendi, és alig több mint negyede bőnügyi tárgyú.
A közterületi jogsértések hátterében meghúzódó szubjektív okokat és mentális
tényezıket mind az elkövetık, mind a sértettek oldaláról célszerő vizsgálni. Azt világosan
látni kell, hogy az elkövetık egy része elsısorban bőnözésbıl biztosítja a megélhetését,
mert nem is akar mást csinálni. A másik réteg azonban „megélhetési bőnözı”, amely réteget
a rossz lakás- és életkörülmények indítják deviáns magatartásra, lopásra. Jellemzı ezeknél a
cselekményeknél a munkanélküliek magas száma, a sok alacsony életszínvonalú és
hajléktalan elkövetı. Az elkövetık e rétegén jól látszik a kilátástalanság és az egyre
nagyobb indulati feszültségek felhalmozódása.
Sok jogsértést követnek el a hajléktalanok azzal, hogy üresen álló lakásokba
önkényesen beköltöznek, lépcsıházakban randalíroznak, a közterületekre „piszkítanak”, és
erıszakos koldulással, szemeteléssel, közterületi italozással zaklatják a lakókat, valamint a
turistákat. Elsısorban a keleti városrészben laknak olyan hátrányos helyzető családok,
amelyek felnıtt tagjai munkanélküliek, segélybıl és családi pótlékból élnek. A gyermek- és
fiatalkorúak eleve hátránnyal indulnak, nem tudnak kitörni az elmaradottság, az
iskolázatlanság, az alkoholizmus és a prostitúció ördögi körébıl.
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A nem megfelelı családi és mikrokörnyezeti háttérnek köszönhetıen évek óta nı a
gyermek- és fiatalkorúak által elkövetett erıszakos cselekmények száma. A rongálások,
rendzavarások és garázdaságok elkövetıi gyakran motiválatlanul követik el cselekményüket
a társaság, a hecc kedvéért. Bandákba verıdve sok fiatal cselleng, akiknek nincs elegendı
terük a szabadidı értelmes eltöltésére.
A társadalmi különbségek növekedése szemmel láthatóan generálja a bőnözés
egyes formáit, bár az elkövetık e típusú jogsértéseket alapvetıen anyagi haszonszerzés,
illetve a kábítószer vásárlásához szükséges pénz megszerzése érdekében követik el. A
kábítószer mint bőnözést kiváltó ok az utóbbi 2-3 évben jelent meg.
A közterületi jogsértések vonatkozásában azonban a túlzott alkoholfogyasztás, az
italozó életmód játssza a fı szerepet. A garázdaságoknál, testi sértéseknél, családon belüli
erıszaknál, de még a csendháborításoknál is azt tapasztaljuk, hogy az elkövetık nagy része
alkoholos befolyásoltság alatt követi el tettét. A motiváció nélküli rongálások oka is sok
esetben az ittas állapot. Pontos kimutatással nem rendelkezünk, de – tapasztalataink szerint
– 50 % körül van az ittas elkövetık aránya.
A sértetté válás problémája a lakosság mintegy 2,5 %-át (több mint négyezer
embert) érinti évente. Vizsgálataink szerint a közterületi bőncselekmények mintegy két
harmadában kimutatható a sértetti közrehatás. Mindez visszavezethetı a sértettek
tudatlanságára és az elıvigyázatlanságra. A zseblopások sértettjei általában fiatal nık, vagy
a 60 év fölötti korosztály óvatlan tagjai. A gépjármő feltörések 59 %-ánál volt közreható
tényezı a tulajdonosok hanyagsága, nemtörıdömsége. Ebbıl kb. 20 %-ban a nyitva felejtett
autó, míg 39 %-ban az utastérben hagyott, jól látható érték csábította bőnre az elkövetıt. A
tulajdonosok csupán 12 %-a rendelkezett riasztóval.
A sértettek alkoholos befolyásoltsága azonban a testi sértések, garázdaságok
esetében is elıkelı helyet foglal el, mint közreható tényezı. A rablás áldozatainak az egy
harmada maga is tehetett a bőncselekmény bekövetkezésérıl. Az esetek 31 %-ában ugyanis
az áldozat rendkívül ittas volt. A sértetti oldalon gyakori okként jelentkezik még az
értékekkel való hivalkodás és az egészséges bizalmatlanság hiánya, az elkövetıvel való
kapcsolatba kerülés.
A pályázat együttmőködıi
A pályázat szoros társadalmi együttmőködésen alapul, ennek értelmében
megszólításra kerültek azok az intézményeket, társadalmi és civil szervezeteket, akik a bőn
megelızésében szerepet játszhatnak, így:
Baranya Megyei Rendır-fıkapitányság: Szakirányítás útján végzi, illetve értékelı
és bőnmegelızési munkájával segíti a közterületi jogsértések megelızését célzó
tevékenységet. Lefolytatja a hatáskörébe utalt bőncselekmények kapcsán az eljárást.
Együttmőködik mindazon önkormányzati, állami és civil szervezettel, akiknek szerepe van
a jelzett tárgyban.
Baranya Megyei Önkormányzat. A testületben mőködı Bőnmegelızési és
Közbiztonsági Bizottsága, a Baranya Megyei Esélyegyenlıségi Iroda – Pécsi Esélyek Háza
valamint az Önkormányzat mellett mőködı Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság
tevékenységén keresztül operatív irányító, koordináló munkát folytat a bőnmegelızés terén.
A megyében folytatott bőnmegelızési tevékenység alapdokumentumaként kezeli a
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Fıkapitányság által kidolgozott „Baranya megye közbiztonsági és bőnmegelızési
stratégiáját”.
Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyelet. Feladata a
közterületek jogszerő használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelıi
hozzájáruláshoz kötött tevékenységek szabályszerőségének ellenırzése, továbbá a
közterületek rendjét és tisztaságát sértı tevékenységek megelızése, megszakítása és
szankcionálása. Közremőködik a közterület, az épített és a természeti környezet, a közrend,
a közbiztonság, valamint az önkormányzati vagyon védelmében. A köztisztaságra
vonatkozó jogszabályok végrehajtását ellenırzi. Részt vesz állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában.
Pécs Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat. Olyan szervezet,
amely alapvetı feladata az illetékességi területén élı, magukat cigány/roma identitásúként
meghatározó állampolgárok érdekeinek védelme, képviselete, önazonosság-törekvéseinek
támogatása. A Pécsi CKÖ azt vallja, hogy a cigány kisebbség integrációja kétpólusú és
kétirányú folyamat. Nem lehet az integrációt kizárólag a többség feladataként tekinteni,
azért a cigányságnak is tennie kell – az élet minden területén. Támogatásával,
közremőködésével zajlik immár két éve a cigány fiatalokat célcsoportként tekintı „Rács
helyett háló” program, mely az iskolai képzési rendszerbıl már kimaradt, halmozottan
hátrányos helyzető fiatalok számára nyújt az áldozattá- illetve bőnelkövetıvé válás
megelızését célzó ismereteket.
Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Az Állami Foglalkoztatási
Szolgálat részeként végzi a térségben a munkanélküli ellátások megállapítását és
számfejtését, a foglalkoztatást elısegítı támogatások mőködtetését, a munkaközvetítés és az
egyéb munkaerı-piaci szolgáltatások kiajánlását, felnıtt-képzés keretében segíti a
munkaerıpiac változásaihoz igazodó szakmai tudás megszerzését. Felismerve, hogy a
bőnelkövetıvé válás sok-sok körülmény által – így többek között a munkanélküliségbıl
adódó egzisztenciális kilátástalanságtól is – motivált folyamat, fontosnak tartja a
halmozottan hátrányos helyzető emberek minél szélesebb körő foglalkoztatását, ezzel is a
bőnelkövetıvé-válás megelızését.
Baranya Megyei Esélyegyenlıségi Koordinációs Iroda – Pécsi Esélyek Háza.
Küldetése a hátrányos megkülönböztetés valamennyi formájának megelızésében való aktív
közremőködés, az elıítéletek csökkentése érdekében együttmőködés a megyében mőködı
szervezetekkel, intézményekkel. Célként tekinti a szegregált körülmények között élı,
marginalizált társadalmi csoportok integrációját, reintegrációját. Szerepet vállal az
áldozattá- illetve
bőnelkövetıvé válás megakadályozását célzó
programok
megvalósításában.
Magyar Közút Közhasznú Társaság Baranya Megyei Területi Igazgatósága.
Üzemelteti az országos közúthálózatot. Intézkedik építıipari és mőszaki engedélyek
kiadására, visszavonására, a közúti és vasúti közlekedési szakterületen. Koordinálja a közúti
környezetvédelmi tevékenységeket, mőködteti az útügyi szakmai továbbképzési rendszert.
Szakmai tevékenységet végez balesetmegelızési programok kidolgozásában.
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Baranya Megyei Polgárır Egyesületek Szövetsége. Aktívan vesznek részt a
bőnmegelızési programok helyi megvalósításában. A célok elérése érdekében figyelı járırés mozgóıri szolgálatot szerveznek. Együttmőködnek, és kapcsolatot tartanak a
rendırséggel és az önkormányzattal.
Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság. A Baranya Megyei Önkormányzattal és
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött ellátási szerzıdések alapján látja el az
önkormányzatok gyermek- és ifjúságvédelmi feladatait. Máshova nem sorolt egyéb
közösségi-társadalmi tevékenységei is vannak. Humánszolgáltató szervezeti egysége a TettHely Ifjúsági Információs és Tanácsadó Központ, mely alapellátás jellegő szolgáltatást
nyújt. Feladatai közé tartozik az ifjúság információs és tanácsadó szolgáltatásokkal való
ellátása, diáktanácsadó szolgálat mőködtetése, diákhíradó szerkesztése, képzések,
konferenciák szervezése, érdekegyeztetı fórum mőködtetése, kerekasztal mőködtetése.
Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület. Az Egyesület a Szigetvári-, Sellyei- és
Pécsi Kistérségben tevékenykedik. Célcsoportjai: a fiatalok, a munkanélküliek, a
halmozottan hátrányos helyzetőek. Fı beavatkozási területei: képzések, munkaerıpiaci- és
információközvetítı szolgáltatások. A jelenleg is folyamatos „Éjszakai sporttal az erıszak
ellen” elnevezéső programjával a csellengı, az áldozattá- avagy bőnelkövetıvé válás
szempontjából potenciálisan veszélyeztetett fiatalokat célozta meg.
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Baranya Megyei Szervezete. A
SINOSZ kiemelten közhasznú társadalmi, érdekvédelmi szervezet. A siketek és
nagyothallók szakmai-érdekvédelmi szervezeteként segíti, támogatja az érintett társadalmi
csoportot a társadalmi beilleszkedésben, az egyéni érvényesülésben. Célkitőzései között
szerepel a siket és nagyothalló emberek – mint a bőncselekményektıl potenciálisan
veszélyeztetett csoport – áldozattá-válása megakadályozását célzó programok
megvalósítása.
Pécs TV Kommunikációs Korlátolt Felelısségő Társaság. A Pécs TV és a
Mediterrán Rádió mőködtetésével komplex, egységes médiumként vállal szerepet a város és
térsége, valamint a régió közéletében. Deklaráltan erıszakmentes csatorna.
Mősorszerkesztési elvei: elsısorban helyi eseményekre, emberekre, történésekre koncentrál,
ezt követik a vonzáskörzet, a megye, a régió hírei, majd az országos és nemzetközi
események pécsi vonatkozásai. Hírszerkesztési alapelveibıl adódóan nem csak megtörtént
bőnesetekkel, balesetekkel kapcsolatos híreket, adatokat, de a bőn- és balesetmegelızés
szempontjából hasznos, az állampolgárokat érintı, érdeklı információkat is sugároz.
Az együttmőködı szervezetek vállalásai a pályázat megvalósítása érdekében
Baranya Megyei Rendır-fıkapitányság
- A konzorciális partnerekkel együttmőködve részt vesz a program részleteinek
kidolgozásában.
- A célok, feladatok meghatározásához - a jogszabályi korlátozások figyelembe
vételével - biztosítja a rendelkezésére álló, a program kidolgozásához,
végrehajtásához szükséges és releváns adatokat.
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Koordinálja a részletes programban megfogalmazott feladatok végrehajtását.
A program elemeihez (az együttmőködık „vállalásai” alatt részletezettek szerint)
élıerıt, technikát biztosít.
Saját erıként – a programban résztvevı erık bérköltsége, illetve gépjármővek
üzemeltetési költsége formájában - 1 millió forintot biztosít.
Elkészíti a program szakmai- és pénzügyi beszámolóját.

Baranya Megyei Önkormányzat
- A konzorciális partnerekkel együttmőködve részt vesz a program részleteinek
kidolgozásában.
- A Baranya Megyei Önkormányzat Bőnmegelızési és Közbiztonsági Bizottsága, a
Baranya Megyei Esélyegyenlıségi Iroda – Pécsi Esélyek Háza valamint az
Önkormányzat mellett mőködı Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság
tevékenységén keresztül operatív támogatást nyújt a programelemek
mőködtetéséhez.
Magyar Közút Közhasznú Társaság
- A konzorciális partnerekkel együttmőködve részt vesz a program
balesetmegelızési tartalmú részleteinek kidolgozásában.
- Szakmai segítséget, szakembereket biztosít a balesetmegelızési programban
megfogalmazott feladatok végrehajtásához.
- Saját erıként - 2 db sebesség-visszajelzı készülék vásárlás és telepítési költségei
formájában - 1 millió forintot biztosít.
- Együttmőködve a Baranya Megyei Rendır-fıkapitánysággal – a jelzett önrész,
illetve a pályázati támogatásból - 5 db sebesség-visszajelzı készüléket vásárol és
telepít Pécs város és annak be/kivezetı-, közlekedési balesetekkel különösen
érintett útvonalszakaszain.
- Vállalja, hogy a telepített eszközöket használatba átveszi, gondoskodik azok
rendeltetésszerő üzemeltetésérıl, karbantartásáról, vállalja e feladatokból adódó
költségeket.
- Közremőködik balesetmegelızési célú és tartalmú, a közlekedési szabályok
betartására felhívó kiadványok készítésében, terjesztésében.
- Szakmai segítséget nyújt balesetmegelızési tevékenységet érintı hang- és vizuális
„spot”-ok készítésében. Szakmai felsı- és középvezetıi szinten képviselteti magát
a média által tervezett, az adáskörzetekben élı lakosság minden oldalú
tájékoztatását, problémáik megoldását célzó „fórum”- jellegő mősorokban.
Pécs Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat
- A konzorciális partnerekkel együttmőködve részt vesz a program részleteinek
kidolgozásában.
- Aktivistái, együttmőködı szervezetei révén mozgósít az egyes programelemek
lebonyolításához.
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Együttmőködve a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központtal, 2007. május 1.
és 2008. március 31-e közötti idıszakban két fı tartósan munkanélküli
„bőnmegelızési referens”-t foglalkoztat. Számukra – a fıkapitányság szakmai
útmutatása alapján – bőnmegelızési tartalmú feladatrendszert dolgoz ki,
alkalmazásuk e feladatrendszer köré csoportosul. A foglalkoztatottak
bérköltségének 50 %-át jelen pályázati támogatásból fedezi, a fennmaradó 50 %-át
a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ biztosítja.
Alapozva együttmőködı szervezete, a Cigány Kulturális és Közmővelıdési
Egyesület 2005. és 2006. évben bonyolított, cigány kisebbséghez tartozó fiatalokat
célzó „Rács helyett háló” programsorozatára, annak közremőködésével, 6 hónap
idıtartamú, 120 órás, bőnmegelızési tematikájú képzést indít 12 fı, halmozottan
hátrányos helyzető, Pécs város agglomerációjában, szegregált körülmények között
élı, az iskolai képzési rendszerbıl már kikerült munkanélküli számára. A képzés
költségeit a pályázati támogatás fedezi.

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ
- A konzorciális partnerekkel együttmőködve részt vesz a program részleteinek
kidolgozásában.
- A hatályos jogszabályok szerinti – összesen egy millió forint értékő – támogatást
nyújt két fı tartósan munkanélküli személynek, a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat által tíz hónapon keresztül, „bőnmegelızési referens”-ként történı
alkalmazásához.
Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyelet
- A konzorciális partnerekkel együttmőködve részt vesz a program részleteinek
kidolgozásában.
- A program egyes elemeihez élıerıt, technikát biztosít.
- Együttmőködve a Baranya Megyei Rendır-fıkapitányság Bőnmegelızési
Osztállyal, a Polgárırséggel, bevonva a program keretében foglalkoztatott
bőnmegelızési
referenseket,
akciókban
vesz
részt
a
közterületen,
tömegközlekedési eszközökön elkövetett bőncselekmények, így különösen a
rablások, zseblopások, alkalmi lopások, gépkocsi lopások és feltörések, valamint a
szabálysértések megelızésére.
Baranya Megyei Polgárır Egyesületek Szövetsége
- A konzorciális partnerekkel együttmőködve részt vesz a program részleteinek
kidolgozásában.
- A program egyes elemeihez (a „tevékenységek” során részletezettek szerint)
élıerıt, technikát biztosít.
- Együttmőködve a Baranya Megyei Rendır-fıkapitányság Bőnmegelızési
Osztállyal, Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közterületfelügyelettel, bevonva a program keretében foglalkoztatott bőnmegelızési
referenseket, akciókban vesz részt a közterületen, tömegközlekedési eszközökön
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elkövetett bőncselekmények, így különösen a rablások, zseblopások, alkalmi
lopások, gépkocsi lopások és –feltörések, valamint a szabálysértések megelızésére.
Baranya Megyei Esélyegyenlıségi Koordinációs Iroda – Pécsi Esélyek Háza
- A konzorciális partnerekkel együttmőködve részt vesz a program részleteinek
kidolgozásában.
- Az „Esélyegyenlıségi Tanács”-ban folytatott tevékenységén keresztül operatív
támogatást nyújt a programelemek mőködtetéséhez.
- A fıkapitányság Bőnmegelızési Osztálya, a Baranya Ifjúságáért Közhasznú
Társaság és a Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesülettel bőnmegelızési,
bőnelkövetıvé-, áldozattá válást megelızı programok lebonyolításában vesz részt
Pécs város és agglomerációjában lévı szegregált településrészeken.
Baranya Ifjúságáért Közhasznú Társaság
- A konzorciális partnerekkel együttmőködve részt vesz a program részleteinek
kidolgozásában.
- Mint a Baranya Megyei Önkormányzat által alapított Közhasznú Társaság,
operatív támogatást nyújt a programelemek mőködtetéséhez.
- A fıkapitányság Bőnmegelızési Osztálya, a Pécsi Esélyek Háza és a Szigetvári
Kultúr- és Zöld Zóna Egyesülettel bőnmegelızési, bőnelkövetıvé-, áldozattá válást
megelızı programok lebonyolításában vesz részt Pécs város és agglomerációjában
lévı szegregált településrészeken.
Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület
- A konzorciális partnerekkel együttmőködve részt vesz a program részleteinek
kidolgozásában.
- A fıkapitányság Bőnmegelızési Osztálya, a Pécsi Esélyek Háza és a Baranya
Ifjúságáért Közhasznú Társasággal bőnmegelızési, bőnelkövetıvé-, áldozattá
válást megelızı programok lebonyolításában vesz részt Pécs város és
agglomerációjában lévı szegregált településrészeken.
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Baranya Megyei Szervezete
- A konzorciális partnerekkel együttmőködve részt vesz a program részleteinek
kidolgozásában.
- A fıkapitányság és a Pécsi Esélyek Háza közremőködésével kidolgozza az érintett
– az áldozattá válás szempontjából különösen veszélyeztetett – csoport és a
rendırség ügyeleti szolgálata közötti kommunikációt elısegítı, mobiltelefonos
hálózatra alapozó jelzırendszer telepítésének metodikáját.
- Jeltolmács-képzést biztosít a váltásos rendszerben dolgozó rendıri állományból 12
fı részére.
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Pécs TV Kommunikációs Korlátolt Felelısségő Társaság
- A konzorciális partnerekkel együttmőködve részt vesz a program részleteinek
kidolgozásában.
- A program egyes elemeihez (a „tevékenységek” során részletezettek szerint)
mősoridıt biztosít a Pécs TV és a Mediterrán Rádió által sugárzott mősorokban.
- Együttmőködik a Fıkapitánysággal Pécs város és agglomerációjában élık
folyamatos tájékoztatásában. Bőn-és balesetmegelızési szakterületet érintı hangés vizuális „spot”-okat készít és sugároz a Pécs TV és a Mediterrán Rádió
csatornáin.
- A program idıszakában az adáskörzetekben élı lakosság minden oldalú
tájékoztatását, problémáik megoldását célzó „fórum”- jellegő, 3x1 óra idıtartamú
mősort készít és sugároz.
A pályázat programelemei
1. „ANALÍZIS” – viktimológiai bőnelemzés
A Társadalmi Bőnmegelızés Nemzeti Stratégiája feladatként határozta meg, hogy
az erıszakos és vagyon elleni bőncselekmények szokásos statisztikai módszerrel
feldolgozott adatait Magyarország megyéiben a Rendırségnek térképen célszerő ábrázolnia.
A rendıri tevékenység alapja az aktuális bőnügyi-közbiztonsági helyzetet meghatározó,
befolyásoló információk összegyőjtése, elemzése és értékelése. Ezek alapján a megfelelı
válaszlépések, optimális esetben megelızési feladatok kidolgozása, alkalmazása.
A mai korszerő információs technológiák alapvetıen megreformálták a korszerő
rendırségi adatgyőjtési módszereket is. Az EU-s országok rendırségeinél az adatokat már
számos országban korszerő térinformatikai rendszerekkel dolgozzák fel, mivel felismerték
azt a tényt, hogy az adatok térbeli eloszlása és az ezzel összefüggı társadalmi viszonyok,
sokkal hatékonyabban segítik elı a rendırségi munkát elsısorban a bőnmegelızés, de a
közlekedési balesetek megelızése továbbá a szolgálatszervezés terén is.
A rendelkezésére álló adatbázisok, valamint háttér-információk folyamatos
figyelemmel kísérésével, feldolgozásával a Bőnmegelızési Osztály az Elemzı-Értékelı
Osztály adatbázisára, tevékenységére alapozva, vele együttmőködve viktimológiai elemzést
készít Pécs város és agglomerációja tekintetében, a közterületen elkövetett
bőncselekmények, így különösen rablás, garázdaság, zseblopás, alkalmi lopás, valamint
gépjármő lopás és feltörés bőncselekménye vonatkozásában.
Felméri az erıszakos bőncselekmények (kiemelten a fegyveresen elkövetett
rablások) által különösen veszélyeztetett objektumokat. Az elemzéseket térképen rögzíti, és
célirányosan használja fel az állampolgárokat célzó kiadványok elkészítésénél, hangsúlyt
helyezve az EKF rendezvényei idıszakában a régióba látogató turisták tájékoztatására,
bőnmegelızési ajánlásokat tesz az érintett objektumok tulajdonosainak, üzemeltetıinek.
Hétköznapi értelemben a bőnügyi térkép alapfunkciója a tájékoztatás. A jó
tájékoztatásnak azonban inkább eszközértéke, mint célértéke van. Attól függıen értékes
vagy értéktelen, hogy mennyire képes a vele szemben támasztott igényeket és
szükségleteket kielégíteni. Az igények és szükségletek viszont az eszköz használatának és
az általa keltett megelégedésnek a folyamatában artikulálódnak. Alaptevékenységnek a
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rendırség vonatkozásában a bőnözés, vagy tágabban a normasértı magatartások
(devianciák) ellenırizhetı mederben tartása tekinthetı. A bőnözéskontroll alapcélja pedig a
bőnözési szint csökkentése. A különbözı bőnözési térkép(ek)nek végsı soron a
bőnözéskontroll alá sorolható olyan tevékenységek közös célját kell szolgálnia, mint a
biztonság fejlesztése, a bőn megelızése, a bőn üldözése és a bőn büntetése.
A konkrét beavatkozások egyes szakaszai ebben az esetben is ugyanúgy épülnek
egymásra, mint bármilyen más beavatkozás esetében:
- a probléma felismerése és értelmezése,
- a beavatkozás megtervezése,
- erıforrások kijelölése és elosztása,
- a mőveletek megszervezése és végrehajtása, és
- a hatás ellenırzése.
2. „A CSEND VILÁGA” – siketek és nagyothallók támogatását célzó program
Magyarországon sok ezer ember kényszerül a hallás-sérülés tényével szembenézni.
Baranya megyében a lakosság több mint 10 %-a siket, vagy nagyot halló. Mivel a siketség
és a nagyothallás mértékében és eredetében is sokféle lehet, ezért a problémával küzdık
nem alkotnak egységes, homogén csoportot. A nagyothallás a korszerő hallókészülékeknek
köszönhetıen ma már jól korrigálható, de igen költséges. Egy jó minıségő hallókészülék
sok százezer forintba kerül. Jóval kevesebben vannak azok, akiknek az állapota a
hallókészülékkel alig, vagy egyáltalán nem javítható.
A két csoport érdekeinek védelmét és képviseletét látja el kiemelten közhasznú
szervezetként a SINOSZ – a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége, amely közel
száz éve tömöríti közösségbe a kommunikációs gátakkal élı embereket.
A siketek és nagyothallók kommunikációs akadálymentesítéséhez a „hidat”
közösen, az egész társadalomnak kell építeni. Ezt a munkát az esélyegyenlıség elve
határozza meg. A „híd” építésében a Baranya Megyei Rendır-fıkapitányság is fontos
szerepet vállalt, amikor – együttmőködve a SINOSZ Baranya Megyei Szervezete
képviselıivel – kidolgozta az érintett – az áldozattá válás szempontjából is különösen
veszélyeztetettnek tekinthetı – csoport és a rendırség ügyeleti szolgálata közötti
kommunikációt elısegítı, mobiltelefonos hálózatra alapozó jelzırendszer telepítésének
metodikáját, illetve biztosította a rendszer mőködési feltételeit.
3. „KORTÁRS – SORSTÁRS” – bőnmegelızési referensek foglalkoztatása és képzése
Minden társadalomban léteznek bizonyos kisebbségi, etnikai csoportok, melyeket a
társadalom konformista részének szempontjából „problémahordozónak” tartanak. Ezek a
csoportok rendszerint gyakrabban kerülnek kapcsolatba a rendırséggel, mint a társadalom
egyéb csoportjai, velük szemben hatványozottabban van jelen az elıítéletesség, esetenként a
diszkrimináció.
A rendır-cigány „problémakör” nem csupán egy népcsoport és a hatóság közötti
kapcsolat javításáról szól, hanem a demokratikus jogállamban elvárható rendıri magatartás
kialakításáról is, hiszen az elıítélet-mentes intézkedés minden esetben alapvetı
kötelezettsége a rendırnek. Alapvetésként kell elfogadnunk: a kisebbségek jogainak
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tisztelete csak attól a rendırségtıl várható el, amely általában is ismeri, elfogadja, és
tiszteletben tartja az emberi jogokat.
A rendszerváltozást követı elsı évek útkeresése után a rendırségi gondolkodásba
beépült a kisebbségi ügyekkel való foglalkozás fontossága, ezen belül is a rendırség és a
cigány kisebbség harmonikus viszonya iránti igény. A rendırség kezdeményezı szerepet
játszott a konfliktusok feloldásában, az esetleges diszkriminatív rendıri fellépések okainak
feltárásában, a cigány szervezetekkel a partneri együttmőködés kialakításában. Az évek óta
következetesen folytatott munka eredményeként több cigány szervezettel alakult ki a
formalitásokon túlmutató, mőködı kapcsolat. Közös programok („Rendır-Roma-Respect
3R” 2005 évben, „Rács helyett háló” program 2006-ban) kerültek lebonyolításra.
A folyamatos kommunikáció és az egyre tartalmasabbá váló partneri viszony is
közrejátszik abban, hogy az elmúlt években a rendıri tevékenység során elvétve fordult elı
olyan eset, mely mögött feltételezhetı a cigányokkal szembeni elıítéletességbıl fakadó
megkülönböztetı eljárás.
Pécs Megyei Jogú Város Cigány Önkormányzata a Dél-Dunántúli Regionális
Munkaügyi Központtal együttmőködve, 2007. július 1. és 2008. április 30. közötti
idıszakban két fı cigány származású, tartósan munkanélküli „bőnmegelızési referens”-t
foglalkoztatott. A Bőnmegelızési Osztállyal együttmőködve, számukra bőnmegelızési
tartalmú feladatrendszert dolgozott ki. A foglalkoztatás költségeit 50%-ban a pályázati
támogatás, 50%-ban a Munkaügyi Központ hozzájárulása biztosította.
A Bőnmegelızési Osztály a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal – alapozva az
együttmőködı, valamint a Cigány Kulturális és Közmővelıdési Egyesület 2005. és 2006.
évben bonyolított, cigány kisebbséghez tartozó fiatalokat célzó „Rács helyett háló”
programsorozatára – bőnmegelızési tematikájú képzést indított tizenkét fı, halmozottan
hátrányos helyzető, Pécs város agglomerációjában, szegregált körülmények között élı, az
iskolai képzési rendszerbıl már kikerült munkanélküli számára.
4. „TOURIST POLICE” – idegenforgalmi áldozatvédelem
Immár kilencedik alkalommal a 2007-es évben is mőködött – június 18. és
szeptember 02. között – az információs mini centrum az ún. Tourist Police pavilon Pécsett.
Diáktolmácsok adtak segítséget a hozzájuk fordulóknak ıket megfelelı nyelvismerettel
rendelkezı 16 év feletti, közép vagy felsıoktatásban, nappali tagozaton tanuló gyermekek
közül választottuk ki. Foglalkoztatásukat a Fürge Diák Iskolaszövetkezeten keresztül
oldottuk meg. Az érdeklıdés tárgya leginkább Pécs városával kapcsolatos információk
(55%), turizmussal kapcsolatos kérdések (37%) kulturális rendezvények (5%) voltak, de
tudakozódtak rendvédelem, biztonság (3%) témákban is.
A pavilon külsején plakátok mutatták be az áldozattá válás elkerülésének
lehetıségeit, a szünidejüket töltı diákoknak, gépkocsi tulajdonosoknak, tömegközlekedési
jármővön utazóknak. A pavilonban helyet kaptak a posztos rendırök is, akik jelenlétükkel
biztosították a város lakóinak és a megyénkbe, városunkba érkezı turisták biztonságát.
Összesen 5.085 érdeklıdı személyt regisztráltunk a 11 hét során. 63 % magyar, 17
% angol, 12 %-ban német, 0,5 % horvát, 7,5 % egyéb nyelvterületrıl érkezı volt. Az
érdeklıdık korcsoportonkénti megoszlása: 18 év alatti, 311 fı, 18-30 év közötti, 1.551 fı,
30-60 év közötti, 2.871 fı, 60 év feletti, 352 fı volt.
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5. „REND – BIZTONSÁG” – bőn- és balesetmegelızési közterületi akciók
A jó közbiztonság nem valósítható meg kizárólag a bőnüldözés és a büntetı
igazságszolgáltatás hagyományos rendszerében. A közbiztonságot ugyan javítja a
bőnüldözés teljesítményének és a büntetı igazságszolgáltatás hatékonyságának növelése,
szükség van azonban olyan, a társadalmat ösztönzı és mozgósító programok, technikák
intézményesítésére is, amelyek a nagy- és kisközösségek, az intézmények, a gazdasági
szereplık és az állampolgárok önvédelmi képességét, bőnözéssel szembeni védettségét
fokozzák. Ennek érdekében a Bőnmegelızési Osztály akciókat szervezett a közterület
felügyelık,
polgárırök,
bőnmegelızési
referensek
bevonásával
közterületen,
tömegközlekedési eszközökön elkövetett bőncselekmények, így különösen a rablások,
zseblopások, alkalmi lopások, gépkocsi lopások és –feltörések, valamint a szabálysértések
megelızésére.
6. „ÉRTED ! – ÉRTED ?” – bőn- és balesetmegelızési programok
2007. április 27-én „Együtt a biztonságért” címmel a vagyon elleni
bőncselekmények megelızése érdekében konferenciát szervezett a megyei rendırfıkapitányság az Expo Centerben. A konferencia fıvédnöke Petrétei József, akkori
igazságügyi és rendészeti miniszter volt. A konferencia résztvevıi voltak a régió (Baranya,
Somogy, Tolna megye) mindazon szervezetei és vállalkozói, amelyek a személy-, és
vagyonbiztonság megteremtése és megvédése érdekében tevékenykednek.
D.A.D.A. a rendırség komplex biztonságra nevelı általános iskolai programja
tizenhat éve mőködik országosan, 3., 4. és 6., 7. osztályban oktatjuk, kiemelt szerepet kap
ebben is a drogmegelızés. Ellen-szer a rendırség középiskolai biztonságra nevelı
programja, melyben sok egyéb téma mellett a kábítószer fogyasztás megelızése is helyt
kapott harmadik éve mőködik országosan.
Egyre több helyrıl érkezik kérés, hogy a tanulókkal szakember beszélgessen a
kábítószer fogyasztás veszélyeirıl tanórai keretek között. A rendır a kábítószer probléma
büntetıjogi vonatkozásában hitelesen tud a diákokkal beszélgetést kezdeményezni, a
következményeket ismertetni.
Az egészségnevelés részét is képezi e témakör. Fontos megértetni a fiatalokkal,
hogy a kábítószerek használatát azok veszélyessége miatt rendeli büntetni a hazai
büntetıjog. Foglalkozásokon hangsúlyozni szükséges, hogy produktív életstílusuk által
érjenek el sikereket az életben, ne pedig kábítószer fogyasztóként találkozzon a
rendırséggel egy büntetıeljárás kapcsán.
Már hagyománnyá vált, hogy a Baranya Megyei Rendır-fıkapitányság
Bőnmegelızési Osztálya rendszeresen nagyszabású drogprevenciós rendezvényre (kiállítás,
elıadások) invitálja a megye diákjait:
– 2002. Pláza – „A szenvedély ára” c. kiállítás,
– 2004. „Cogito, ergo sum” címmel drogellenes világnapi rendezvénysorozat
rendırkapitánysági székhelyő városainkban és a záró rendezvény Budapesten,
– 2005. „…hogy ne veszíts éveket!” címő kiállítás a Szivárvány gyermekházban,
melyet közel 5.000 diák látogatott egy hét alatt,
– 2007. „Kerek a világ dogok nélkül” címmel az Ifjúsági Házban megtartott
rendezvény, melyre az érdeklıdı drogprevencióban érintett felnıtteket
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(ifjúságvédelmi felelıs, drogkoordinátor, gyermekvédelmi szakember stb.)
szakmai fórummal, a diákokat nagyszabású elıadással és képkiállítással vártuk. Az
egynapos rendezvényen több mint ötszáz diák jelent meg.
Az osztály által készített tizenkét részes, a drogokat és azok büntetıjogi
következményeit feldolgozó kiállítást elızetes jelentkezés alapján iskolák rendelkezésére
bocsátja, igény esetén tárlatvezetéssel is segíti a prevenciót.
2006. évben került kidolgozásra „Biztos, hogy ezt akarod?!” címmel a Baranya
Megyei Rendır- fıkapitányság Bőnmegelızési Osztályán a prostitúció és a hozzá
kapcsolódó bőncselekmények /emberkereskedelem, kitartottság, kerítés stb./ veszélyeire
felhívó elıadássorozat. A program meghirdetésre került minden megyei középiskolában, a
pécsi általános iskolák hetedik és nyolcadik osztályos tanulóinak, valamint
nevelıotthonokban élı fiataloknak. Már az elsı tanévben nagy volt az érdeklıdés, ebben az
évben tovább bıvült az igénylések száma, elmondható, hogy már a jövı tanévre is vannak
jelentkezık.
Az „Idıs embertársaink védelmében” címő idıseknek szóló program során,
összesen tizenegy nyugdíjas klubban került sor nagy sikerő és tanulságos elıadás sorozat
megtartására, Csányoszrótól Sombereken át Bólyig. A témák között az idıskorúak személyés vagyonbiztonságának aktuális kérdései, az áldozattá válás elkerülésének módjai
szerepeltek.
A mánfai Collegium Martinemban ahol fıként romaszármazású fiatalok tanulnak
több részbıl álló bőnmegelızési képzést tartott a Bőnmegelızési Osztály személyi
állománya. A témák közül megemlíthetı például a prostitúcióra kényszerítés, a vagyon
elleni bőncselekmények elleni védekezés, valamint a családon belüli erıszak kezelésének
lehetısége.
7. „LASSÍTS” – sebesség-visszajelzı készülék és figyelmeztetı táblák telepítése
Magyarországon a személysérüléses balesetek számát tekintve 1990-tıl 2000-ig
európai mértékkel mérve is jelentıs, pozitív irányú változás az új évtized kezdetén sajnos
ellenkezı irányt vett. 2001-tıl a kedvezı folyamat megfordult, ettıl kezdıdıen hazánk
közlekedésbiztonságát összességében kedvezıtlen adatok jellemzik. 2001 és 2006 között a
személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma 13,4 %-kal, a halálos áldozatok száma
pedig 5,2 %-kal nıtt. A rendırségi statisztikák szerint a balesetek mintegy 30%-nak
hátterében a sebesség helytelen megválasztása, a (relatív) gyorshajtás áll.
Jelen program keretében, a gyorshajtásból adódó közlekedési balesetek
megelızésére, a rendırség a Magyar Közút Kht. támogatásával, 3 db sebesség-visszajelzı
készüléket telepített Pécs város és annak be/kivezetı, közlekedési balesetekkel különösen
érintett útvonalszakaszain (például: Nagykozári út – Üszögi út, Magyarürögi út – Fülemüle
út, Komlói út – Hısök tere)
8. „KÖZHÍRRÉ TÉTETIK!” – kiadványok, tájékoztatók, ajánlások készítése
Bőn- és balesetmegelızési, különösen a közterületen elkövetett bőncselekmények
szabálysértések okait, megelızését, az áldozattá válás megelızésének lehetıségét biztosító,
a közlekedési szabályok betartására felhívó kiadványok kerültek készítésre és terjesztésre.
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9. „SZÓCSİ” – média-programok a lakosság tájékoztatására
Globalizálódó világunkban senki nem vitatja el a média jelentıségét az emberek
tájékoztatásában, ezzel együtt befolyásolásában. A „SZÓCSİ” média-programok a
lakosság mindenoldalú tájékoztatását szolgálják. A Dél-dunántúli Régiót „lefedı” Pécs TVn és a Mediterrán Rádión keresztül tájékoztatóink, bőn-és baleset-megelızési szakterületet
érintı hang- és vizuális „spot”-jaink mintegy 260.000 állampolgárhoz jutnak el. A Déldunántúli Régiót „lefedı” Pécs TV-n és Mediterrán Rádión keresztül folyamatos
tájékoztatást, szakmai felvilágosító információkat közvetített az állampolgárok fele. Bőn-és
baleset-megelızési szakterületet érintı hang- és vizuális „spot”-ok sugárzásával segítséget
nyújtott az áldozattá válás elkerülésében. A lakosság mindennapi gondjai megoldását segítı
interaktív fórumokat biztosított a megyei rendır-fıkapitányság a szakterületek munkatársai,
közép- és felsıvezetıi bevonásával.
A program támogatott költségvetése

Összefoglalásként elmondható, hogy a pályázatban kitőzött célok nagy részben
megvalósultak, a kialakított rendszer jól mőködött. Sikerült egy közös cél érdekében széles
körő társadalmi összefogást elérni, mely alapot jelenthet egy késıbbi tovább
munkálkodáshoz, együttmőködéshez.
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