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Tisztelt Polgármester Úr! 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

 

Lengyeltóti Város Képviselőtestülete 2013. évben is napirendjére tűzte a település közrend-, és 

közbiztonsági helyzetének vizsgálatát, az erről szóló kapitányságvezetői beszámoló meghallgatását.  

 

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. Törvény 8.§. (4) bekezdése alapján a rendőrkapitányság 

vezetője az illetékességi területén működő települési önkormányzatoknak évente beszámol a 

közbiztonság helyzetéről, és a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről.  

 

A rendőrségről és az önkormányzatokról szóló törvények felelőssé teszik a megfelelő közrend-, 

közbiztonsági viszonyok alakulásáért mind a rendőrséget, mind pedig az önkormányzatokat és 

feladatokat is megszabnak az eredményesség érdekében. 

 

A fentiek alapján a 2012. év közbiztonságának alakulásáról Lengyeltóti tekintetében az alábbi 

beszámolót teszem. 

 

A beszámolóban azokat a bűncselekményi kategóriákat és egyéb jogellenes cselekményeket 

emelem ki, amelyek Lengyeltóti lakosságának szubjektív biztonságérzetére a legnagyobb 

befolyással bírnak.  

 

 

I. Általános bűnügyi helyzet leírása a 2012. év I-XII. hónap tekintetében 

 

A közbiztonsági és bűnügyi helyzet értékelésénél nem hagyható figyelmen kívül Lengyeltóti 

földrajzi elhelyezkedése, társadalmi, gazdasági viszonyai, közlekedése, úthálózata és a környező 

települések, az itt található intézmények működési viszonyai sem.  

 

Ebből a szempontból meghatározó lehet a Balaton közelsége, a településhez kapcsolódó 

mezőgazdasági tevékenység és annak infrastruktúrája, illetve a külterületi ingatlanok, az átmenő 

utak, az itt található intézmények, vállalkozások helyzete.  

    

Lengyeltóti város területén a Robotzsaru Neo program adatai szerint 2012. évben 93 

bűncselekményt regisztráltunk, ami csökkenés a 2011. évi 171-hez képest. A 2011. év 

kiemelkedően magas regisztrált cselekményszámot hozott, de a 2012-es szám az ezt megelőző 

évekhez viszonyítva is csökkenést mutat.  

 

Ha tendenciaként tekintünk a bűncselekmények számára, az egymást követő évek között jelentős 

eltéréseket láthatunk. Ezen nagy eltérések adódnak a jogszabályi környezet változásából, vagy egy-

egy nagyobb bűncselekmény sorozat elkövetéséből, illetve az úgynevezett járulékos cselekmények 

magas számából.   

 

Az értékelt időszakban Lengyeltótiban nem történt olyan kiemelten súlyos és a polgárok szubjektív 

biztonságérzetét erősen befolyásoló bűncselekmény, mint például emberölés, személyi szabadság 

megsértése, erőszakos közösülés.   



 

A bűncselekményi adatok elemzése alapján az alábbi megállapítások tehetők. 

 

Mindenképpen külön kell szólni az elkövetett jogsértések dandárját kitevő, a lakosság 

biztonságérzetét döntően befolyásoló, összefoglaló néven vagyon elleni bűncselekményekről. 

 

Ezek száma csökkent a korábbi évhez képest (2011-ben: 78, 2012-ben: 54), és kijelenthető, hogy a 

csökkenés a fokozottabb közterületi jelenlét mellett a jogszabályi változásoknak is betudható. A 

vagyon elleni bűncselekmények száma még így is jelentős, amire hatással lehetett a társadalmi-

gazdasági viszonyok negatív irányú változása, és elmondható, hogy e bűncselekmény kategória 

kezelése, visszaszorítása jelentős feladatokat ró ránk. 

  

A vagyon elleni bűncselekmények kategóriájában a különböző módszerekkel elkövetett lopások 

száma a meghatározó.    

 

Ki kell emelni a betöréses lopásokat, amelyek számában enyhe csökkenés volt tapasztalható. (2011-

ben 23, míg 2012-ben 17 ilyen esetet regisztráltunk.) 

 

Ennél a bűncselekményi kategóriánál figyelembe kell vennünk, hogy Lengyeltóti földrajzi 

elhelyezkedése miatt az idegenforgalmi idényben többen látogatnak a településre, nagyobb az 

átmenő forgalom is, illetve a településen a földrajzi adottságai miatt több nyaralóként, hétvégi 

házként használt, nem állandóan lakott ingatlan is található, ezért a vagyon elleni bűncselekmények 

terén – értve ez alatt a lopások minden fajtáját - az őrizetlenül hagyott ingatlanok jelentenek 

célpontot az elkövetőknek.  Az elkövetésekben különböző mértékben szerepet játszik az áldozatok 

hanyagsága is.  

 

A vagyon elleni bűncselekmények körében a csökkenési folyamatot remélhetőleg a 2013. évben 

sikerül fenntartani, az idei év fontos feladata a bűncselekmények  további csökkentése, eredményes 

visszaszorítása.   

 

Lengyeltóti község „bűnözési földrajza” szerint - a statisztikai adatok tükrében - nincsenek 

különösen veszélyes környékek, utcák, azonban betörések szempontjából veszélyeztetettebbek a 

főként a kieső, kevésbé forgalmas utcák  

 

A személy elleni bűncselekmények kategóriája a másik, amely a lakosság biztonságérzetére nagy 

hatással van, ezért ebbe a kiemelt kategóriába tartozó, mint a köznyugalmat súlyosan sértő 

bűncselekményt, a testi sértéseket, illetve az ehhez tartozó jelenségeket kiemelten kezeljük. A 

felderítésükre, valamint az eljárások hatékonyságára nagy hangsúlyt fektetünk. 

 

Az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni bűncselekményeknél 

előforduló cselekmények jellemzően nem befolyásolják lényegesen a település közbiztonságát, 

illetve az itt lakó emberek szubjektív biztonságérzetét, egyebekben ilyen eset nem is történt az 

értékelt időszakban. 

 

A közrend elleni bűncselekmények kategóriájában a garázdaság az amire figyelmet kell fordítani. 

A 2011. évben 5 ilyen eset történt a településen, míg 2012-ben 3 esetet regisztráltunk. Ebben a 

bűncselekményi kategóriában is csökkenés tapasztalható. 

 

Ez a bűncselekmény fajta az emberek részéről tapasztalható egyre növekvő agresszivitásnak, 

társadalmi feszültségnek is betudható, amelynek hozadéka, hogy a vitás helyzetüket erőszakos úton 



próbálják megoldani, illetve az alkohol hatására helyezkednek szembe a társadalmi együttélési 

szabályokkal.  

 

A köznyugalmat jelentősen érintő és a társadalmi érdeklődés középpontjában lévő másik 

bűncselekmény fajta a kábítószerrel visszaélés, amelynek előfordulása Lengyeltótira nem jellemző. 

Szervezetten elkövetett vagy terjesztéssel is foglalkozó bűnözői csoportokról vagy személyekről a 

rendőrségnek jelen pillanatban nincs tudomása. Természetesen a felderítő munka ezen a vonalon is 

folyamatos, ilyen jellegű magatartás megjelenése esetén képesek vagyunk azt megfelelően reagálni. 

 

A jövőbeni célkitűzésünk, hogy az elkövetéseket a közterületi jelenléttel, az elkövetések hamarabbi 

felismerésével és lereagálásával megelőzzük és megszakítsuk. Emellett ebben a körben a 

megelőzés oldalán eredményt a lakosság rendszeres tájékoztatásával kívánunk elérni.  

 

Összességében megállapíthatjuk, hogy a 2012-es év Lengyeltóti területén csökkenő bűncselekmény 

számot hozott, amely eredménye a tett erőfeszítéseknek, azonban a lopások, betörések számának 

további visszaszorítása érdekében még intézkedéseket kell tennünk. 

 

II. Bűnmegelőzési tevékenység 

 

A Fonyódi Rendőrkapitányság a 2012.év elején tovább folytatta a korábban megkezdett D.A.D.A 

program oktatását. A rendszeres D.A.D.A órákon kívül, több oktatási intézményben is tartottunk 

bűnmegelőzéssel kapcsolatos előadásokat az intézmények előzetes felmérés és igénye alapján. Az 

év folyamán a bűnmegelőzési előadó havi rendszerességgel tartotta a kapcsolatot az illetékességi 

területünkön található oktatási intézményekkel és az alapszolgáltató központok munkatársaival. A 

tanév kezdetén és a téli ünnepek idején az illetékességi területünk valamennyi településével 

felvettük a kapcsolatot, és az adott időszakban általában tapasztalt veszélyekre irányuló 

bűnmegelőzési tájékoztatással éltünk, melyet több helyi média megjelentetett.  

 

A jövőben a bűnmegelőzési tevékenységet két fővel kívánjuk megvalósítani: megtörtént egy fő 

szenior állományú, nagy tapasztalattal rendelkező kolléga foglalkoztatása erre a területre, amely 

lehetőséget ad olyan területeken is a bűnmegelőzési tevékenységre, ahol eddig nem került rá sor. 

Célközönségként kiemelten kezeljük a fiatalokat és az időskorúakat.  

 

III. Tulajdon elleni szabálysértések alakulása 

 

A tulajdon elleni szabálysértések terén markáns jogszabályváltozások történtek 2012-ben. Ennek 

következménye, hogy jóval hatékonyabban kezelte a rendőrség ezeket az eseteket.  

 

Lengyeltótiban a tulajdon elleni szabálysértések közül ki kell emelni a lopást és a rongálást. A 

lopásoknál a legtöbb esetben a szabálysértés tárgya kerékpár volt, ezen kívül telefon és termény 

volt még.  

 

A tulajdon elleni és más – nem közlekedési – szabálysértések alakulása. 

 

Lopás Rongálás Jogtalan 

elsajátítás 

Csalás Sikkasztás Bankkártyá-

val való 

visszaélés 

Összesen  

10 6 1 1 1 1 20 

 

 

 



 

 

Tekintettel arra, hogy ezen cselekményekkel kapcsolatban a jogszabály módosítások 2012-ben 

történtek korábbi évekkel kapcsolatban összehasonlítás nem tehető.     

 

A tettenért esetekben a Rendőrkapitányságon általánosan alkalmaztuk az őrizetbevétellel együtt 

járó három napon belüli bíróság elé állítást, illetve a helyszíni bírságot.  

 

IV. Közlekedési helyzet 

 

A lakosság biztonságérzetét nagymértékben befolyásolják a községben tapasztalható közlekedési és 

baleseti viszonyok.  

 

Az Európai Unió kötelezettségeket ír elő Magyarország számára a közlekedési helyzet javításával 

kapcsolatban, amely a rendőrségre is számos feladatot ró. 

2012. évben 3 személyi sérüléses közlekedési baleset történt, amelyek közül  1 súlyos 2 pedig 

künnyű sérüléssel járt.  A balesetekben  5 fő sérült meg 2 fő súlyosan, 3 fő könnyebben. 

A közlekedési balesetek vonatkozásában általánosságban megállapítható, hogy elsődleges okok 

továbbra is a sebességtúllépés, elsőbbségi jog megszegése, valamint kanyarodási szabályok be nem 

tartása volt.  

Lengyeltótiban 2012 évben 1 közlekedési baleset történt amit ittas járművezetés okozott, itt 

személyi sérülés nem történt, azonban ez a fajta jogsértés kiemelt figyelmet érdemel. 

Elmondható, hogy az elmúlt időszakban kifejezetten balesetveszélyes helyek nem alakultak ki a 

településen. 

Kiemelt fontosságú a nyári idegenforgalmi szezonban a  közlekedésben részt vevők ellenőrzése. Az 

üzemanyag árak drasztikus emelkedése és a jó idő beköszöntével a kerékpárosok ellenőrzése, mivel 

sok kerékpáros nem rendelkezik a szükséges közlekedési ismerettel.  

A baleseti helyzet a forgalomhoz mérten elfogadható. A baleseti adatokat továbbra is folyamatosan 

nyomon követjük a hatásos megelőzés érdekében.  

 

Balesetmegelőzési tevékenység 

 

A balesetmegelőzési tevékenységben jelentős előremozdulás 2008. őszétől következett be. 

2009/2010-es tanévtől az iskola rendőre program megindult, melyhez már 11 iskola csatlakozott. 

Emellett a kicsiknek elméleti oktatással egybekötött többfordulós KRESZ versenyt hirdettünk 

minden évben, illetve versenyt is lebonyolításra került. A nagy érdeklődésre tekintettel a 

2013/2014-as tanévben ugyanezen versenyt ismételten meghirdettük. Mind az iskoláktól, mind a 

szülőktől folyamatosan pozitív visszajelzéseket kaptunk, a gyermekek várják a következő 

előadásokat.  

 

Az Országos Balesetmegelőzési Bizottság, illetve a Somogy Megyei Balesetmegelőzési Bizottság 

által biztosított szóróanyagokat, tájékoztatókat a célközönségnek, a járművezetőknek az aktuális 

időszakokban eljuttattuk, az aktuális balesetmegelőzési akciókról a média bevonásával tájékoztatást 

adtunk. 

 

2012. évben elméleti és gyakorlati versenyt tartottunk a gyerekeknek. Kiemelt figyelmet 

fordítottunk a szeptemberi iskolakezdés miatt az iskolák környékének visszatérő ellenőrzésére. 



Örömteli, hogy a korábbi évekhez hasonlóan 2012. évben sem történt az iskolába járással 

összefüggésbe hozható, gyermekeket érintő közúti baleset a területünkön. 

 

V. Együttműködés 

 

A Fonyódi Rendőrkapitányság együttműködési hálóján belül  Lengyeltóti Önkormányzatával 

rugalmas kapcsolat valósult meg.  

 

Javuló tendenciájúnak ítélem meg a különböző civil szervezetekkel, kisebbségi szervezetekkel és 

az egyéb közigazgatási szervekkel az együttműködést, mely elsősorban a növekvő számú közös 

ellenőrzésekben, feladatmegoldásokban nyilvánul meg.  

 

A Fonyódi Rendőrkapitányság a Fonyódi Járási Ügyészséggel, a Fonyódi Városi Bírósággal 

megfelelő, kulturált, konstruktív munkakapcsolatot alakított ki. A NAV, a Fogyasztóvédelmi 

Felügyelőség, a Munkavédelmi Felügyelőség, a Nemzeti Közlekedési Hatóság és az ÁNTSZ 

munkatársaival sor került közös ellenőrzések megtartására.  

 

A Fonyódi Rendőrkapitányság a rendezvények környezetének fokozott ellenőrzésével segítette elő 

azok zavartalan bonyolítását és a település közbiztonságának fenntartása érdekében a 

társszervekkel is együttműködve dolgozott a jogszabályok betartása érdekében.      

 

VI. Célkitűzések 

 

Ma Magyarországon központi kérdést képez a közbiztonság megerősítése, hiszen ez egyik alapját 

jelenti a gazdasági-társadalmi fejlődésnek. 

 

Ennek érdekében az alábbi célkitűzéseket tettük a 2013. évre: 

 

I. Lengyeltótiban tovább kell csökkenteni a vagyon elleni, és közterületi bűncselekményeket, 

így különösen a lakosságot leginkább irritáló és foglalkoztató betöréses lopásokat. 

  

II. 2013. évben a közterületi állomány tevékenységének erősítésével tovább kell javítani a 

lakosság köznyugalmát, és érezhetően aktív rendőri jelenlétet kell biztosítani az 

állampolgárok közösségeinek biztonságérzetét 

 

III. Törekedni kell a lakossággal való aktív, kezdeményező párbeszédre, és a lakosság körében 

tovább kell javítanunk a rendőrség iránti bizalmat többek között azért is, hogy a későbbiek 

során minél több hasznosítható információval segítsenek bennünket.  

 

IV. A közterületi rendőri jelenlét során folyamatosan az állampolgárokat segítő, szolgáltató 

jellegnek kell dominálnia. Ennek érdekében szakszerű és kulturált rendőri magatartást kell 

tanúsítani. 

 

V. 2013. évben is folytatni kell, és tovább kell terjeszteni a különböző korosztályok számára a 

korosztályhoz igazított tartalmú bűn-, és baleset-megelőzési előadásokat, különös tekintettel 

az időskorúakra és a gyerekekre.   

 

VI. A baleseti helyzet fenntartása, illetve javítása, főleg az ittas járművezetők forgalomból 

történő kiszűrése, a megfelelő közlekedési morál és kultúra törvényes eszközökkel történő 

elérése, a baleset-megelőzési tevékenység javításával a gyermekek helyes közlekedésre 

nevelése, különös figyelemmel a gyalogos és kerékpáros közlekedés biztonságára.  



 

 

Összegzés 

 

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

A statisztikai adatok és a lakosság szubjektív biztonságérzete nem feltétlenül párhuzamosak. 

 

Ugyanakkor a tapasztalatok, és a lakossági visszajelzések alapján összefoglalva kijelenthető, hogy 

a Fonyódi Rendőrkapitányság 2012-ben alapvetően meg tudott felelni a szakmai, és a települési 

elvárásoknak.  

 

Az Önök által képviselt emberek jogos elvárása, hogy Lengyeltóti biztonságos, élhető, nyugodt és 

az ide látogatók számára vonzó környezet legyen.  

 

Bízom abban, hogy az itt élő és ide látogató emberek a rendőrség és a vele együttműködő szervek, 

személyek munkája által kézzel fogható javulást tapasztalnak a közbiztonság terén. 

 

Végezetül szeretném megköszönni Lengyeltóti Önkormányzatának, képviselőtestületének, és a 

települési intézmények vezetőinek az együttműködést.  

 

Bízom abban, hogy a Fonyódi Rendőrkapitányság és Lengyeltóti Önkormányzata kapcsolatát a 

jövőben is hatékony, és a lakosság nyugalma, biztonsága érdekében való közös munka fogja 

jellemezni. 

 

 

Fonyód, 2013. október 18. 

 

Tisztelettel: 

 

 

dr. Heffer Attila r. alezredes 

                 mb. kapitányságvezető 



 

A bűncselekményi adatok alakulása 2008 -2012. 

 

 
 

Bcs.megnevezése 2008 2009 2010 2011 2012 

1. Hiányos ütköztetés/minősítés      

2. Az állam elleni bűncselekmények      

3. Az emberiség elleni bűncselekmények      

Az állam és emberiség elleni bűncselekmények      

4. Egészség elleni bűncselekmények     1 

5. Egyéb élet elleni bűncselekmények      

6. Testi sértés előkészülete      

7. Emberölés      

8. Emberölés előkészülete      

9. Gondatlanságból elkövetett emberölés      

10. Emberölés kísérlete      

11. Gondatlanságból elkövetett könnyű testi sértés      

12. Könnyű testi sértés 1 1 3  1 

13. Gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés      

14. Súlyos testi sértés 3 1    

15. Életveszély okozó súlyos testi sértés      

16. Halált okozó súlyos testi sértés      

17. Az egészségüggyel kapcsolatos bűncselekmények      

18. Emberkereskedelem      

19. Az emberi méltóság elleni bűncselekmények  3 2 1 1 

20. Emberrablás      

21. A szabadság elleni bűncselekmények      

22. Zaklatás 4 4 5 8 1 

Személy elleni bűncselekmények 8 9 10 9 4 

23. A vasúti közlekedés biztonsága elleni bűncselekmények 1 1    

24. A légi közlekedés biztonsága elleni bűncselekmények      

25. A vízi közlekedés biztonsága elleni bűncselekmények      

26. Közúti cserbenhagyás 1     

27. Halált okozó közúti baleset okozása 1  1   

28. Közúti baleset okozása (halált nem okozó) 3 1 1  1 

29. A közúti közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény 1     

30. Közúti veszélyeztetés     1 

31. Közúti jármű vezetése bódult állapotban      

32. Közúti járművezetés tiltott átengedése   1   

33. Közúti jármű ittas vezetése 6 4 3 4 2 

A közlekedési bűncselekmények 13 6 6 5 4 

34. A házasság, a család és az ifjúság elleni bűncselekmények   2 2 2 

35. Kiskorú veszélyeztetése      

36. Egyéb nemi erkölcs elleni bűncselekmények 1   1  

37. Erőszakos közösülés  1    

A házasság, család, ifjúság és a nemi erkölcs elleni bcs-k. 1 1 2 3 2 

38. A választás rendje elleni bűncselekmény      

39. Egyéb rendészeti bűncselekmények      

40. Beutazási és tartózkodási tilalom megsértése      

41. Jogellenes tartózkodás elősegítése      

42. Embercsempészet      

43. Határjel rongálás      

44. Az államtitok és a szolgálati titok megsértése      

45. A hivatali bűncselekmények      

46. Egyéb hivatalos személy elleni bűncselekmények      

47. Hivatalos személy elleni erőszak      



48. Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények 1  1 1  

49. A közélet tisztasága elleni bűncselekmények      

50. A nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmények      

Államigazgatás,igazságszolg.és a közélet tisztasága 
ell.bcsk 

1  1 1 
 

51. Bűnszervezetben részvétel      

52. Egyéb közbiztonság elleni bűncselekmények   1   

53. Visszaélés haditechnikai termékkel      

54. Visszaélés lőfegyverrel, vagy lőszerrel 2   2 2 

55. Visszaélés robbanóanyaggal, vagy robbantószerrel      

56. Egyéb köznyugalom elleni bűncselekmények      

57. Garázdaság, rendbontás 2 1 1 5 3 

58. Közveszéllyel fenyegetés      

59. Önbíráskodás 1   3  

60. Egyéb közbizalom elleni bűncselekmények 8 6 3 2 2 

61. Visszaélés okirattal 8 17 14 57 18 

62. Egyéb közegészség elleni bűncselekmények 1 1 1   

63. Visszaélés kábítószerrel (termesztés, tartás, előállítás)   1   

64. Visszaélés kábítószerrel terjesztői magatartások      

A közrend elleni bűncselekmények 22 25 21 69 25 

65. Áru hamis megjelölése, fogyasztó megtévesztése      

66. Csődbűncselekmény      

67. Egyéb gazdálkodási rendet sértő bűncselekmények      

68. Gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása  1    

69. Pénzmosás és bejelentésének elmulasztása      

70. Számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekmények      

71. A számvitel rendjének megsértése      

72. Bélyeghamisítás      

73. Devizagazdálkodás megsértése      

74. Hamis pénz kiadása      

75. Pénzhamisítás kisebb értékre,előkészülete és elősegítése 1     

76. Pénzhamisítás minősített esetei      

77. Adócsalás 2 milliós érték alatt      

78. Adócsalás 2 milliós érték felett      

79. Készpénz-helyettesítő fizetési eszközhöz kapcsolódó bűncs.-k 1 5 2 6 4 

80. Csempészet      

81. Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése      

82. Jövedékkel visszaélés elősegítése      

83. Munkáltatással keletkező fizetési kötelezettségek bűncs.-ei      

84. Jövedéki orgazdaság      

85. Visszaélés jövedékkel      

A gazdasági bűncselekmények 2 6 2 6 4 

86. Zseblopás   1   

87. Gépkocsilopás      

88. Gépkocsi feltörés 13 9 2 4 1 

89. Színesfémlopás  1 2 8 2 

90. Fa lopás 1  2 1 6 

91. Trükkös lopás lakásból 2   2  

92. Trükkös lopás gépkocsiból      

93. Strandlopás      

94. Egyéb lopás 33 35 30 31 17 

95. Lakásbetörés 6 8 12 17 6 

96. Nyaraló, hétvégi ház feltörés 2     

97. Üzlet-, bolt feltörés  2 1   

98. Raktár, telephely feltörés 1 3 1 1  

99. Oktatási intézmény sérelmére elkövetett betörés  1    

100. Középület sérelmére elkövetett betörés     1 



101. Pénzintézet sérelmére elkövetett betörés      

102. Egyéb betöréses lopás 2 8 2 5 10 

103. Csalás kisebb értékre (SZV) 1 1 3 4  

104. Csalás szabálysértési értékre (SZV)  4    

105. Csalás nagyobb értékre 1 1  1  

106. Csalás kisebb értékre minősítő körülménnyel (B)  1    

107. Csalás jelentős, vagy azt meghaladó értékre      

108. Csalás nagyobb értékre minősítő körülménnyel      

109. Pénzintézet sér. elk. nem fegyveres rablás      

110. Pénzintézet sér. elk. fegyveres rablás      

111. Fegyveresen elkövetett egyéb rablás      

112. Egyéb rablás   1  3 

113. Zsarolás    1  

114. Hűtlen kezelés 1 2    

115. Jogtalan elsajátítás   1  1 

116. Kifosztás   1   

117. Orgazdaság   2   

118. Fegyveres rablás      

119. Sikkasztás 2 2  1  

120. Egyéb vagyon elleni bűncselekmények 1    1 

121. Rongálás 7 1 3 2 4 

122. Szerzői vagy iparvédelmi jog megsért-hez kapcsolódó bcs.-k      

123. Jármű önkényes elvétele     2 

Vagyon elleni bűncselekmények 73 79 64 78 54 

124. A honvédelmi kötelezettség elleni bűncselekmények      

A honvédelmi kötelezettség elleni bűncselekmények      

Mindösszesen 120 126 106 171 93 
 

 

 

 


