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BEVEZETÉS 

 

Marcali Város Képviselőtestülete 2016. évben is napirendjére tűzte a város közrend és 

közbiztonsági helyzetéről szóló kapitányságvezetői előterjesztés megtárgyalását. 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 a települési önkormányzatokról szóló törvények mindkét szervnek 

megteremtik a lehetőségét és előírják a kötelezettségét az együttműködésre a megfelelő közrend-, 

közbiztonsági viszonyok alakulása érdekében és ennek során feladatokat is megszabnak. 

A rendőrségről és az önkormányzatokról szóló törvény egyértelműen felelőssé teszik mind a 

rendőrséget, mind az önkormányzatokat a településeken a megfelelő közrend-, közbiztonsági 

viszonyok alakulásáért, és feladatokat is megszabnak az eredményesség érdekében. 

 

A fentiek alapján a 2015. évre vonatkozó, Marcali Város közbiztonságáról szóló beszámolót az 

alábbiak szerint terjesztem elő: 
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A Marcali Rendőrkapitányság bűnmegelőzési, közigazgatási és rendészeti feladatait a 

Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek 

hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvényben, a Rendőrség 

Szolgálati Szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendeletben, valamint a Rendőrség 

nyomozó hatóságainak hatásköréről és illetékességéről szóló 25/2013.(VI.24.)BM rendeletben 

rögzítettek szerint hajtotta végre. 

Magyarország Alaptörvénye 46. cikkének (1) bekezdése értelmében a rendőrség alapvető feladata 

a bűncselekmények megakadályozása, felderítése, a közbiztonság, a közrend és az államhatár 

rendjének védelme.  

Jelen beszámoló tekintetében a bűncselekmények megakadályozása a cselekményszám 

alakulásában és a bűnmegelőzési tevékenységben, a bűncselekmények felderítése a nyomozás 

eredményességében, a közrend és a közbiztonság védelme a közterületi jelenlétben, a 

közterületen dolgozó rendőrök aktivitásában, a szabálysértésekkel, a tulajdon elleni 

szabálysértésekkel, a közigazgatási eljárás alá tartozó jogsértésekkel kapcsolatban érhető tetten.  

 

I. MARCALI VÁROS KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE 

 

1. A BŰNÜGYI HELYZET BEMUTATÁSA - ELKÖVETÉS HELYE SZERINT (1. számú melléklet) 

 

1.1 A várost érintő regisztrált bűncselekmények számának alakulása  

 

Marcali város területén a 2015. évben 284 bűncselekmény vált ismertté az előző évben regisztrált 

288 esettel szemben. Az értékelt időszakban 4 esettel kevesebb bűncselekményt regisztráltunk, 

amely az előző évhez viszonyítva 1,4% arányú csökkenést eredményezett. Az ötéves időszaki 

átlaghoz(414) viszonyítva is kedvezően alakult a tárgyévben a város illetékességi területén 

ismertté vált bűncselekményszám. A grafikonon látható, hogy az elmúlt öt év viszonylatában a 

városi területén ismertté vált bűncselekményszám a 2015. évben érte el a legalacsonyabb szintet.     

 

1.2 A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények számának alakulása 

 

Marcali város közterületein a 2015. évben 48 bűncselekmény vált ismertté az előző évben 

regisztrált 62 bűncselekménnyel szemben. Az értékelt időszakban 14 esettel kevesebb 

bűncselekményt regisztráltunk, amely az előző évhez viszonyítva 22,6% arányú csökkenést 

eredményezett. Az ötéves időszaki átlaghoz(97) viszonyítva is kedvezően alakult a közterületen 

elkövetett regisztrált bűncselekmények számaránya. 

 
1.3 A várost érintő regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya, változása 

 

A KSH adatok alapján, Marcali város lakónépessége (a 2015. január 1. állapotot figyelembe 

véve) 11 541 fő. A népességadat alapján a regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített 

aránya 2 461, amely bűncselekményszámot a 2015. évben is a megyei átlag (3 463,5) alatt 

sikerült tartani. Az előző évben ez a szám 100 ezer lakosra vetítve 2 462, amely megyei 

viszonylatban 3 229,4 bűncselekményt jelentett. A várost érintő ötéves időszaki átlag 3 542. 
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1.4 A város területén regisztrált, kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása  
 

Kiemelt bűncselekményeknek tekintjük azokat a Büntetőtörvénykönyv különös részébe foglalt 

tényállásokat megvalósító cselekményeket, amelyek a lakosság szubjektív közbiztonság érzetére 

a legnagyobb hatást gyakorolják. Emiatt elsődleges feladat e bűncselekmények megakadályozása, 

azok számának lehetőség szerinti csökkentése.  

 

Marcali város területén a kiemelten kezelt 14 bűncselekmény körén belül az ismertté vált 

bűncselekmények száma - az ötévi időszaki csökkenő tendencia mellett - az előző év azonos 

időszakához viszonyítva a 2015. évben 29 esettel 21% arányban nőtt.  

 

A kiemelten kezelt bűncselekmények közül, az adott település közterületein megjelenő garázda 

jellegű bűncselekmények, valamint a vagyon elleni és a vagyon elleni erőszakos 

bűncselekmények számaránya nagymértékben befolyásolhatja a lakosság szubjektív 

biztonságérzetét.  

 

A garázdaság bűncselekmény elmúlt öt év városi vonatkozású számadataiból látható, hogy a 

2011. évben regisztrált 2 esetet után, a következő évben stagnálás következett be, majd a 2013. 

évben ismertté vált 14 bűncselekmény ugrásszerű növekedése után a bűncselekményszám 

visszaesése és ismételt stagnálása mutatható ki.  

 

Az ismertté vált garázda jellegű bűncselekmények helyszínei továbbra is döntően a 

szórakozóhelyekre korlátozódtak, illetve az egymással haragos viszonyban lévő szomszédok 

között kialakult személyes ellentétek vezettek a - közterületen személy elleni erőszak formájában 

megjelenő - tettlegesség kialakulásához. Összességében levonható az a következtetés, hogy a 

klasszikus útonállásszerű bűnelkövetés hiányában, a város lakosságának csak szűk köre 

értesülhetett közvetlenül az ismertté vált bűncselekményekről, így ezek a bűnesetek továbbra sem 

voltak jelentős hatással a város lakosságának szubjektív biztonságérzetére.  

 

A grafikon adataiból látható, hogy a testi sértések esetében a bűncselekmények száma 9, amely 

61% mértékben maradt el az előző évben mért 23 esethez viszonyítva.  

 

A súlyos sérüléssel járó testi sértések száma a 2012. évtől kezdődően egyenletesen nőtt, majd a 

2015. évben csökkenés következett be. E bűncselekmény kategória esetében megállapítható, 

hogy az ötéves időszaki átlagot el nem érő mértékben indult büntetőeljárás a város területén. 
 

A 2015. évben személygépkocsi lopást - az előző évhez hasonlóan - nem regisztráltunk, viszont a 

2013. évben 1 ilyen eset történt. Az öt év viszonylatában, összesen 1 esetben követtek el ilyen 

bűncselekményt. Az ötéves időszaki átlag 0,2.  

 

A zárt gépjármű-feltörés bűncselekmény kategóriában a 2015. évben 3 bűncselekmény vált 

ismertté, amely az előző évhez viszonyítva az ötévi időszaki átlagot meg nem haladó mértékben 

nőtt. 

 

A város területén az öt év viszonylatában, egy esetben indult büntetőeljárás emberölés 

bűntettének megalapozott gyanúja miatt. Az ismeretlen elkövetőket rövid időn belül sikerült 

elfogni. A büntetőeljárást a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság a hatáskörében eljárva 
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folytatta le. Az eset a statisztikai számadatokban nem jelenik meg, mivel a nyomozás a 2015. 

évben még nem zárult le. 

 

Az értékelt időszakban, a kiemelt bűncselekmény kategóriába tartozó személy elleni erőszakos 

vagyon elleni bűncselekmény (rablás) miatt a város területén a 2015. évben 3 esetben indult - az 

elkövetők eljárás alá vonása mellett - büntetőeljárás. Az ötéves időszaki átlag 2. 

 

A lakosság vagyoni biztonságérzete szempontjából meghatározó jelentőséggel bír a vagyon elleni 

bűncselekmények köréből a lopás, valamint a lakásbetörések számadatainak az alakulása. 
 

A város területén az elmúlt öt évben ismertté vált lopás miatt indított bűnügyek számadataiból 

látható, hogy az ismertté vált bűncselekmények száma - az ötévi időszaki csökkenő tendencia 

mellett - az előző év azonos időszakához viszonyítva a 2015. évben 40 esettel 40,4% arányban 

nőtt.  

 

A lakosság szubjektív vagyoni biztonságérzetére negatív hatással járó 2013. év végi lakásbetörés 

sorozat megszűnését követően a 2014. évben a bűncselekményszám jelentősen csökkent, majd a 

tárgyévben - az ötévi időszaki csökkenő tendencia mellett - az előző év azonos időszakához 

viszonyítva 4 esettel nőtt.  

 

2. A BŰNÜLDÖZŐ MUNKA ÉRTÉKELÉSE – ELJÁRÓ SZERV SZERINTI ADATOK ALAPJÁN                    

(1. melléklet) 

 

2.1 A nyomozáseredményességi mutató alakulása 

 

Az összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekményt figyelembe véve, a Marcali 

Rendőrkapitányság a 2015. évben 54,7% nyomozáseredményességet ért el, amely az előző évi 

48,2% eredményességi mutatóhoz viszonyítva 6,5% mértékű emelkedést eredményezett. A 

nyomozáseredményességi mutató ötéves időszaki átlaga 45,9%, amelyből kitűnik, hogy a Marcali 

Rendőrkapitányság - növekvő tendencia mellett - az ötévi átlagot meghaladó mértékű 

nyomozáseredményességet ért el a 2015. évben. 

 

2.2 A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi 

mutatója 

 

A Marcali Rendőrkapitányság illetékességi területén, a közterületen elkövetett bűncselekmények 

nyomozáseredményességi mutatója 84,9%, amely az előző évhez viszonyítva 2% eredményesség 

növekedést eredményezett. A közterületen elkövetett bűncselekmények esetében az ötéves 

időszaki átlag 67,3%, így a Marcali Rendőrkapitányság az e bűncselekmény kategóriákon belül 

az ötévi átlagot meghaladó mértékű nyomozáseredményességet ért el a 2015. évben. 

 

2.3 A Marcali Rendőrkapitányság eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt 

bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója  
 

A garázdaság nyomozáseredményessége 76,3% - (az előző évben 66,7%) 

A testi sértés nyomozáseredményessége 95,7% - (68,8%) 

A súlyos testi sértés nyomozáseredményessége 93,3% - (45,8%) 
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A jármű önkényes elvétele nyomozáseredményessége 83,3% - (80%) 

A zárt gépjármű-feltörés nyomozáseredményessége 14,3% - (0%)  

A rablás nyomozáseredményessége 100% - (50%)  

A lopás bűncselekmények nyomozáseredményessége 31,8% - (36%) 

A lakásbetörések nyomozáseredményessége 25,1% - (31,1%) 

 

3. A TULAJDON ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSEKKEL KAPCSOLATOS TAPASZTALATOK, ADATOK. 

 

Az Igazgatásrendészeti Osztály hatáskörébe tartozik az elzárással sújtható szabálysértési ügyek 

feldolgozása, így az előkészítő eljárás lefolytatása. A 2015. évben 258 tulajdon elleni 

szabálysértési ügy megindítására került sor, az előző évi 304 esettel szemben.  

 

Az elkövetés tárgya, az ismertté vált ügyekben széles skálán mozgott, azonban legjellemzőbb 

volt továbbra is a kerékpár, a mobiltelefon, a kiskertekből a szezonális termények eltulajdonítása, 

és a falopások.  

 

Az eredményességi mutató a tárgyévben 30,16% az előző évben elért 29,28% eredménnyel 

szemben.  

 

4. A KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI HELYZET, AZ ABBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK. 

 

A Marcali Rendőrkapitányság területén jelentős tranzit utak húzódnak. A korábban jelentős 

járműmozgást lebonyolító 7-es főút forgalma jelentősen visszaesett az M7-es autópálya 

megépítésével. A 68-as, valamint a 76-os út jelentősége megnőtt, mivel déli irányból és a Balaton 

északi partjáról ezen utakon van lehetőség az autópályára való felhajtásra. A balesetek helyszínei 

is ennek megfelelően rendeződtek át.  

 

Az értékelt időszakban a bekövetkezett személyi sérüléses balesetek száma a korábbi évekhez 

képest lényegesen nem változott. A korábbi években folyamatos csökkenés volt tapasztalható, 

majd a 2014. évben kismértékű emelkedés történt, mely az értékelt időszakban tovább 

emelkedett, de kisebb mértékben. A bekövetkezett események közül kettő, a legsúlyosabb 

következménnyel járó közlekedési baleset volt.  

 

Az értékelt időszakban cserbenhagyás, valamint segítségnyújtás elmulasztása bűncselekmények 

miatt büntetőeljárás nem indult. 
 

5. AZ ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓ HELYZETE 

 

A Marcali Rendőrkapitányság - ezen belül Marcali városa - az értékelt időszakban az illegális 

migráció nyílt megjelenésével nem volt érintett.   

 

Az illegális migráció kiemelten érintette Magyarországot, különös figyelemmel a Szíriából 

érkező menekültek létszámára és úticéljára. Mozgások útvonala szempontjából Magyarország 

tranzit állomásként szerepelt. Marcali vonzáskörzetét ez a jelenség közvetlenül egy alkalommal 

érintette, mely során 14 fő szír állampolgár került feltartóztatásra Balatonszentgyörgy 

belterületén. Ezen migráns személyek közül kilenc előzetes magyarországi regisztrációja 
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megtörtént, azonban a többiek nem rendelkeztek az ország területén jogos tartózkodást igazoló 

irattal. A személyekkel szemben a szükséges intézkedések foganatosításra kerültek.  

 

A kapitányság állománya 2015. augusztus 31.-től folyamatosan és aktívan részt vett a Somogy 

Megye déli országhatárán az illegális migrációval összefüggő rendőri tevékenységben.  

 

II. A MARCALI RENDŐRKAPITÁNYSÁG ÁLTAL A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN 

TETT INTÉZKEDÉSEK ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOK (2. SZÁMÚ 

MELLÉKLET) 

 

1. A KÖZTERÜLETI JELENLÉT MÉRTÉKE, A KÖZTERÜLETEK, NYILVÁNOS HELYEK BIZTONSÁGA 

2013-ban került bevezetésre Somogy megyében az a szolgálat ellátási rendszer, amelyet ún. 

„őrszoba” rendszer néven emlegetünk. Ez a rendszer voltaképpen a rendőrség legátfogóbb 

szolgálati ágára, a körzeti megbízotti szolgálatra alapoz. Az „őrszobák” körzeti megbízotti 

csoportokat jelentenek, amelyek terület és személy ismerettel rendelkeznek az adott területen. 

Ezzel a rendszerrel – az ábrán megyei bontásban látható módon - nőtt az egyszerre szolgálatban 

lévő rendőrök száma és a terület rendőri lefedettsége. Az egységek továbbra is rendelkeznek egy 

24 órába hívható telefonnal, amely a lehető leggyorsabb elérési módot és legjobb reagálási 

lehetőséget rejti.  

 
 

A Marcali Rendőrkapitányság rendészeti hivatásos állománya a tárgyévben 70 800 óra közterületi 

órát teljesített az előző évi 68 729 órával szemben, amely kapitánysági szinten 3% emelkedést 

eredményezett.    

 

Az önkormányzati rendészeti feladatokat ellátó szervekkel történő együttműködés kapcsán 

elmondható, hogy a Marcali Városi Rendészeti Csoport tagjaival továbbra is rendszeres a 

munkakapcsolat, gyakoriak a közös szolgálatellátások. 

 

A Marcali Rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozó Balaton parti települések révén a 

Marcali Rendőrkapitányság vezetése, valamint a rendészeti és bűnügyi személyi állomány az 

idegenforgalmi idényben fokozott figyelmet fordít a lakosság, illetve a pihenni vágyó emberek 

biztonságérzetének fenntartására. Marcali városa az idegenforgalmi idényben a Balaton 
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vonzáskörzete miatt, továbbá a Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont révén fokozottan 

érintett. Az értékelt időszakban a jellemzően a strandi idényhez köthető vagyon elleni 

bűncselekmények nem jelentek meg, továbbá a közterületeken a nyugalmat megzavaró 

események sem következtek be.  

 

2. A KÖZRENDVÉDELMI SZOLGÁLATTELJESÍTÉS GYAKORLATA (A TETT INTÉZKEDÉSEK SZÁMA 

ÉS AZOK EREDMÉNYEI), A KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG MEGERŐSÍTŐ ERŐKÉNT TÖRTÉNŐ 

SZOLGÁLATELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK  

A végrehajtott intézkedések számadatait megvizsgálva megállapítható, hogy ebben az évben a 

rendőrkapitányság beosztottai által 190 (tettenérés miatti) elfogásra, 334 bűncselekmény gyanúja 

miatt előállításra, valamint 106 biztonsági intézkedésre került sor.  

 

Az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedéseket megvizsgálva megállapítható, hogy a 

korábbi év azonos időszakához képest az értékelt időszakban a tettenérés miatti elfogások 

vonatkozásában 163,9%, a bűncselekmény gyanúja miatti előállítások esetében 32% mértékű 

növekedés, a biztonsági intézkedések számát tekintve 23,2% mértékű csökkenés következett be.  

 

A végrehajtott elővezetések száma 496, az előző évben mért 454 esettel szemben, amely 9,3% 

mértékű emelkedést jelentett. 

 

A rendőri intézkedések eredményeként a 2015. évben 178 esetben kezdeményeztünk 

büntetőeljárást az előző évi 154 esettel szemben, amely 15,6% mértékű emelkedést 

eredményezett. 

 

Helyszíni bírsággal 2 527 főt sújtottunk, az előző évi 2 423 fővel szemben.   

 

Az alkoholszondás ellenőrzések kapcsán elmondható, hogy az előző évi 202 esettel szemben, a 

2015. évben 233 esetben mértünk pozitív értéket, majd kezdeményeztünk eljárást a jogsértést 

elkövető személyekkel szemben.  
 

A Készenléti rendőrség 2015-ben a kapitányság területén nem látott el szolgálatot. 

 

3. A 19 MEGYÉRE KITERJEDŐ 24 ÓRÁS KÖZTERÜLETI JELENLÉTET BIZTOSÍTÓ, ÚGYNEVEZETT 

„19/24 PROGRAM” VÉGREHAJTÁSÁNAK TAPASZTALATAI 

Az Országos Rendőrfőkapitány Úr által meghirdetett 19 megyére kiterjedő közbiztonsági 

program bevezetését követően Marcali városát a kiemelt kategóriába soroltuk, melynek 

következtében a város illetékességi területén napi 24 órában biztosítjuk a fokozott rendőri 

jelenlétet.      

 

A fokozott rendőri jelenlétnek is köszönhető, hogy az ismertté vált bűncselekmények számának 

csökkenése mellett a város közterületein és nyilvános helyein olyan kirívó jogsértés, 

bűncselekmény nem törtét, amely a lakosság szubjektív biztonságérzetét veszélyeztette volna.  
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4. A RENDEZVÉNYBIZTOSÍTÁSOK 

Az értékelt időszakban - az előző évekhez hasonlóan - több rendezvénybiztosítást hajtott végre a 

rendőrkapitányság személyi állománya, melyek jelentős része az idegenforgalmi idény 

időszakára összpontosult. A rendezvények szervezőivel a kapcsolattartás - tekintettel a 

rendezvények ismétlődő jellegére - már a rendezvények lebonyolítását megelőző időszakban is 

folyamatos volt. A szervezők tudomásul vették a korai felkészülés fontosságát, figyelemmel arra 

is, hogy a rendőri állomány szerződés keretében, díjazás ellenében foganatosíthat ilyen jellegű 

tevékenységet.  

 

A rendezvénybiztosítások végrehajtása során a költséghatékonyság érdekében minden 

alkalommal igénybevettük a rendezvények helyszínei szerint illetékes polgárőröket. A 

biztosítások végrehajtása kapcsán a 2015. évben sem merült fel hiányosság. A bevezetett 

rendszabályok betartatásával összefüggésben állampolgári panasz nem érkezett, a rendezvények 

biztosításával összefüggésben közlekedési baleset sem következett be.  
 

A 2015. évben is biztosított volt, hogy az állampolgárok a békés összejöveteleket, felvonulásokat 

és tüntetéseket tartsanak, melynek során a résztvevők a véleményüket szabadon kinyilváníthatták.  
 

5. BEKÖVETKEZETT KATASZTRÓFA, ILLETVE VESZÉLYHELYZETTEL KAPCSOLATBAN VÉGREHAJTOTT 

RENDŐRI FELADTOK 

 

Balatonszentgyörgy-Balatonmáriafürdő területén 2015.08.17.-én a vihar következtében hatalmas 

mennyiségű víz, sár és iszap akadályozta a vasúti és a közúti közlekedést. A víz utakat öntött el, 

pincéket, garázsokat, lakóházakat veszélyeztetett. A veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatokat a 

személyi állomány fegyelmezetten és hatékonyan hajtotta végre. 

      

6. A KÖRZETI MEGBÍZOTTI STÁTUSZOK FELTÖLTÖTTSÉGE ÉS TEVÉKENYSÉGÜK ÉRTÉKELÉSE 

 

A Körzeti Megbízott Alosztályról a Marcali I. őrszoba állományából 3 fő a Bűnügyi, valamint a 

Vizsgálati Osztályra, a Marcali II. őrszoba állományából további 1 fő a Bűnügyi Osztályra került 

átvezénylésre.  

 

A működési területükön élő lakossággal történő bizalmi kapcsolatrendszer kialakítását nagyban 

megnehezíti, hogy a körzeti megbízottak jellemzően nem a működési területükön élnek, és a 
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felmerült szolgálati feladatok végrehajtása nem teszi minden esetben lehetővé, hogy a saját 

területén teljesítsenek szolgálatot.  

 

Elmondható ugyanakkor, hogy a körzeti megbízottak az aktivitásuk, motiváltságuk révén képesek 

a követelményeknek való megfelelésnek. A körzetük lakosságával tudatták szolgálatkészségüket 

és képesek a helyi érdekeknek megfelelő intézkedések foganatosítására. A tevékenységüket a 

helyi események elemzése-értékelése alapján foganatosítják.  

 

7. AZ ÜGYELETI TEVÉKENYSÉG ÉS A TEVÉKENYSÉG-IRÁNYÍTÁSI KÖZPONT MŰKÖDÉSE 

 

A helyszíni intézkedések jog-, illetve szakszerűségének biztosításához hozzájárul az intézkedő 

rendőrök szolgálat közbeni közvetlen irányítását végrehajtó Tevékenység-irányítási Központ 

ügyeletesének az intézkedés eredményes befejezését elősegítő szakmai iránymutatása.  
 

A tevékenység-irányítási központok felállításával a Marcali Rendőrkapitányság ügyeleti 

szolgálata megszűnt. A kialakított protokoll szerint a segélyhívások első körben a Vas megyei, 

valamint a Borsod megyei hívásfogadó állomásokra érkeznek, ahol a szükséges előszűrést 

követően az illetékes megyei Tevékenység-irányító Központokba kerülnek továbbításra, ahonnan 

a szolgálati csoportok közvetlen irányítása történik. A rendőrkapitányság közvetlen vezetékes 

számára érkezett hívások szintén a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-

irányítási Központjába futnak be. 

 

A bejelentést követően szükségessé váló elsődleges intézkedések a tevékenység-irányítási 

központ iránymutatása alapján kerülnek végrehajtásra. 

 

Az értékelt időszakban a bejelentéstől a kiérkezésig eltelt reagálási idő tekintetében pozitív 

változás következett be, az előző év 23 percről 18 percre csökkent.  

 

8. AZ IGAZGATÁSRENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG (SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁSOK, ENGEDÉLYÜGYI 

TEVÉKENYSÉG) 

 

Az iktatott ügyek száma az értékelt időszakban 982, az előző év azonos időszakában mért 864 

esettel szemben, amely 13,65 % mértékű emelkedést mutat. 

 

A szabálysértések számát tekintve 2015-ben 1 385, míg az előző év azonos időszakában 1 184 

szabálysértés elkövetése vált ismertté. A szabálysértési eljárás alá vont személyek száma 2015-

ben 1 000 fő, a 2014-ban regisztrált 882 fővel szemben.  
 
A legjellemzőbb kiemelt szabálysértések, amelyek az illetékességi területünkön ismeretté váltak:  
 
Engedély nélküli vezetés miatt 79 fővel szemben jártunk el az értékelt időszakban, az előző 

évben regisztrált 107 fővel szemben. Valamennyi elkövető esetében alkalmaztuk a 

járművezetéstől eltiltást.  
 
Elsőbbség és előzés szabályainak megsértése szabálysértés elkövetése miatt 2015-ben 9 

feljelentés történt az előző évben mért 7 esettel szemben.  
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Közúti közlekedés rendjének megzavarása szabálysértés elkövetése miatt a 2015. évben 39 

feljelentés érkezett, melyek közül 32 esetben a baleset következtében a vétlen személy 8 napon 

belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az előző év azonos időszakában 19 kiemelt balesetes ügy 

mellett 17 esetben a vétlen személy is megsérült. 

 

Érvénytelen hatósági engedéllyel vagy jelzéssel való közlekedés szabálysértését az értékelt 

időszakban 59 alkalommal követtek el, amely jellemzően (40 esetben) a forgalomból véglegesen, 

vagy ideiglenes jelleggel kivont járművel való közlekedéssel valósult meg. Az előző év azonos 

időszakában 49 ilyen jellegű szabálysértés vált ismertté.  

 

A Marcali Rendőrkapitányság illetékességi területén az értékelt időszakban 397 fő természetes 

személy, és 4 jogi személyiség rendelkezett lőfegyvertartási engedéllyel. 

 

A 2015. évben a fegyver engedélyügyi szakterületen szükséges tároló hely ellenőrzéseket a 

Marcali Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztálya végezte. 

 

9. A BŰN- ÉS BALESET-MEGELŐZÉS  

 

9.1. A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai 
 

A kapitányság illetékességi területén működő állami, önkormányzati és társadalmi szervezeteket 

bevonva - a bűnügyi és rendészeti szervezeti egységek együttműködésével - megoldásokat 

dolgozunk ki a bűnügyi helyzetfelmérést követően feltárt problémákra. 

 

A Rendőrkapitányságon a bűnmegelőzési feladatok ellátására egy fő került kijelölésre, aki a 

tevékenységét más részfeladatok ellátása mellett végzi. Tevékenységét a társosztályok és bűnügyi 

osztály állománya is segíti.  

 

Prioritásként kezelte a szakterület az életkoruknál vagy állapotuknál fogva veszélyeztetett 

csoportokat, különösen az iskolás korosztályt. A rendőrkapitányságnak - a központi 

bűnmegelőzési iskolai programokon túl - saját kezdeményezései is vannak, a bűnmegelőzési 

szakemberek rendszeresen tartanak prevenciós előadásokat, diákoknak, tantestületeknek, 

szülőknek. 

 

Széles körű a szakmai együttműködés a társszervekkel - SZOCIONET- ill. alapszolgáltatókkal, 

Gyámhivatalokkal, Igazságügyi Hivatallal és annak Áldozatsegítő Szolgálatával, Cigány 

Kisebbségi Önkormányzatokkal, helyi önkormányzatokkal, oktatási intézményekkel. 

 

Az áldozattá válás megelőzését, valamint a már bűncselekmény vagy tulajdon elleni 

szabálysértés áldozatává vált személyek segítését, nem csak jogszabályi kötelezettségből, hanem 

tudatos szemléletformálással kívánja a rendőrkapitányság az állomány valamennyi tagja részéről 

érvényesíteni.  

 

A kiskorúak kriminalitását meghatározó kisebb tárgyi súlyú vagyon elleni bűncselekmények 

mellett a korábbi években tapasztalt kedvezőtlen jelenségek továbbra is megfigyelhetőek voltak. 

A rablásokat, a testi sértéseket gyakran nagyfokú agresszivitás jellemezte, a társas elkövetés 

gyakori forma. 
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Az erőszakos cselekményt elkövető fiatalkorúak túlnyomó többsége valamely deviáns csoport 

tagja. Az ilyen környezetből érkezők körében jól megragadható rizikófaktorok a családon belüli 

erőszak élménye, szociálisan hátrányos helyzet, bűnöző családtag, szülői felügyelet hiánya, 

média és internet negatív hatása, motiváció-hiány, kortárshatások. 

 

A rendőrkapitányság vonatkozásában hatályban lévő intézkedési tervek közül az egyik 

legjelentősebb a lakosság szubjektív biztonság érzetét leginkább javító, a prevenciót előtérbe 

helyező rendőri intézkedések megtételére kiadott intézkedési terv. 

 

A terv megvalósításához szükséges vezetési, irányítási, szervezési feladatok végrehajtása 

megfelelő.  

 

Az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzésére készült fokozott intézkedési 

terv keretein belül felvilágosító előadások tartására, filmvetítésre került sor az idősotthonokban, 

egyházi rendezvényeken.   

 

A bűnmegelőzés állandó programjai: 

- D.A.D.A. 

-„Ellenszer” 

- Biztonságosabb Internet nap 

-„Házhoz megyünk”  

 

9.2. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése.  

 

A gyermekvédelmi jelzőrendszer társszerveinek képviselőivel a Marcali Rendőrkapitányság 

kapcsolata, és az együttműködés jó színvonalú. Az ügyészséggel, bírósággal, a SM 

Kormányhivatal Marcali Járási Hivatal Járási Gyámhivatalával, a Marcali Szociális és 

Egészségügyi Szolgáltató Központ és a vidéki Alapszolgáltatási Központok családsegítő- és 

gyermekjóléti munkatársaival, a SM Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata pártfogó 

felügyelőivel, valamint az oktatási intézmények vezetőivel és az ifjúságvédelmi feladatokat ellátó 

pedagógusokkal rendszeres a munkakapcsolat. Az együttműködés alapján esetmegbeszéléseken, 

kerekasztal megbeszéléseken vettünk részt. 

 

Kiskorú veszélyeztetettsége esetén a 32/2007. (OT.26.) sz. ORFK utasítás 1. sz. mellékletében 

szereplő adatlapon haladéktalanul jelzést küldünk az illetékes Gyermekjóléti Szolgálata felé a 

további szükséges gyermekvédelmi intézkedések megtétele céljából. Hatékonyabb fellépést kell 

megvalósítani a bűnmegelőzés keretén belül a családon belüli erőszakkal kapcsolatos jogsértések 

körében. 

 

A rendőrség fontos feladatnak tartja az áldozattá, vagy elkövetővé válás megelőzése érdekében 

bűnmegelőzési figyelemfelhívó, felvilágosító előadások tartását az oktatási intézményekben, 

mely feladatban a körzeti megbízottak, az iskolarendőrök is részt vesznek.  

 

Az Országos Rendőr-főkapitányság megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által két 

tanévet átölelő D.A.D.A. program hatékonyságmérés kutatásban Marcali két iskolája vett részt. 
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Csatlakozott a kapitányság a 2015. február 10-én tartott a „Biztonságosabb Internet Nap – Safer 

Internet Day” elnevezésű Magyarországon is megrendezett globális kampányhoz. 

 

A gyermek-és ifjúságvédelem terén az elmúlt évben is havi rendszerességgel az Országos 

Rendőr-főkapitányság Vezetője által kiadott intézkedési terv alapján a kábítószer-fogyasztás és a 

18. életévüket be nem töltött személyek alkoholfogyasztásának visszaszorítása érdekében 

visszatérően tartott a Marcali Rendőrkapitányság fokozott ellenőrzést a fiatalok által látogatott 

szórakozóhelyeken, zenés-táncos rendezvényeken, a csoportképző helyeken. 

 

A nyári idegenforgalmi szezonban a Balaton parti szórakozóhelyek ellenőrzésére fordítottunk 

nagyobb hangsúlyt, ahol a programok és azon résztvevő személyek száma is az átlagosnál 

nagyobb volt. Az ellenőrzések során jogsértő-, bűncselekményre utaló magatartást nem 

tapasztaltunk. 

 

9.3. A családon belüli erőszak helyzete, áldozatvédelem. 

 

A gyermekvédelmi jelzőrendszer társszerveinek képviselőivel a Marcali Rendőrkapitányság 

kapcsolata, és az együttműködés jó színvonalú.  

 

A családon belüli erőszak leggyakrabban nő sérelmére következik be, a családon belüli 

bántalmazást túlnyomórészt a férfi családtag követi el. Az erőszakos magatartás megfigyelhető a 

közös háztartásban élők, illetve a volt házastárs, élettársak között.  

 

Tapasztalható, hogy az emberek a vélt- vagy valós sérelmeiket, a mindennapok problémáit nem 

tudják "emberi" módon megbeszélni, megoldani, erre a leghatásosabb megoldásként az erőszakot 

választják és alkalmazzák. Ez már a fiatalabb korosztálynál is megfigyelhető.  

 

A legtöbb esetben az elkövetés idején az elkövető alkoholtól erősen befolyásolt állapotban volt, 

de arra is volt példa, hogy az elszenvedő is hasonlóan ittas állapotban volt.  

 

A Netzsaru adatok alapján megállapítható, hogy összesen 44 ügyben beszélhetünk családon 

belüli erőszakról, melyek közül 19 esetben főleg a testi sértések száma dominál.  

Bűncselekmény megalapozott gyanúja esetén a büntetőeljárást a Be. 170.§ (3) bekezdésében 

foglalt törvényes határidőn belül minden esetben elrendeltük.  

 

A hatóságok közötti jelzőrendszer mindegyik esetben zavartalan volt, a rendőrhatóság 

tudomására jutott tényekről tájékoztatta a családjogi koordinációért felelős szervet és ez fordítva 

is így történt. A bíróság az általa meghozott végzés egy példányát mindkét esetben megküldte a 

rendőrhatóság részére.  

 

A jelzőrendszerben közreműködő intézmények között (Marcali Szociális és Gyermekjóléti 

Intézménnyel) folyamatosan szakmaközi megbeszélésekre került sor az esetlegesen felmerült 

problémás távoltartások tapasztalatairól és a lehetséges megoldásokról.  

 

A 37/2009. (OT22.) ORFK utasítás alapján a 2015. év tapasztalatai alapján az ideiglenes 

megelőző távoltartásos ügyek I. - XII. hónapos időszakot figyelembe véve az alábbiak szerint 

alakultak: 



 13 

 

A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló A 2009. évi LXXII. 

törvény értelmében a 2015. év vizsgált időszakában a Marcali Rendőrkapitányság illetékességi 

területén 1 esetben került elrendelésre ideiglenes megelőző távoltartás.  
 

9.4  A kábítószer prevenció helyzete 

 

Az ORFK Vezetője által „A szülők és a családok a rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer – 

bűnözés megelőzésében” címmel 2014. szeptemberétől országos drogprevenciós tervet indított el, 

melynek értelmében minden kapitányságon drogprevenciós kapcsolattartót jelöltek ki.  

 

A kábítószer fogyasztás megelőzése nem választható el, az általános gyermek-és ifjúságvédelmi 

tevékenységtől. Az illetékességi területen jónak mondható az oktatási intézményekkel, 

társszervekkel a kapcsolat, bátran és közvetlenül veszik fel a kapcsolatot az előadókkal, probléma 

esetén rögtön jeleznek, a kapitányság rögtön reagál a jelzésekre. 

 

A fogadóórákat és a telefonos ügyeletet tartanak a prevenciós tisztek, de a médiakampány 

ellenére sincs érdeklődés. A felkérések is általános gyermek és ifjúságvédelmi témákban 

érkeznek, de természetes részét képezi az előadásoknak a drogprevenció. 

 

A fiatalok kábítószer fogyasztása területén 2015. évben is a designer drogok fogyasztásának 

elterjedése a jellemző. A 18 év alatti személyek tekintetében a kábítószer fogyasztás túlnyomó 

részt csak e kábítószerekre korlátozódott. Az ilyen kábító hatású szer beszerzése bármelyik fiatal 

számára egyszerű és könnyű, mivel nem tiltott szerekről van szó, így bárki szabadon hozzáférhet. 

Jellemző a kereskedelmi forgalomban szabadon kapható gyógynövények (orvosi ziliz, stb.) 

használata. Az ilyen típusú kábítószerek elleni fellépést az is nehezíti, hogy a rendőrségnél 

használatos kábítószer gyorstesztek nem mutatják ki, illetve a szakértői vizsgálat sem terjed ki e 

hatóanyagot tartalmazó szerekre. 

 

Az ORFK Vezetője által „A szülők és a családok a rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer -

bűnözés megelőzésében” címmel 2014. szeptemberétől országos drogprevenciós tervet indított el, 

melynek értelmében minden kapitányságon drogprevenciós kapcsolattartót jelöltek ki. A Marcali 

Rendőrkapitányságon kijelölt személy: Fábos Edit r.fhdgy. - távollétében Garics Zsolt r.ftzls. 

helyettesíti.  
 

A gyermek-és ifjúságvédelem terén az elmúlt évben a Marcali Rendőrkapitányság rendszeresen, 

visszatérően tartott fokozott ellenőrzést a fiatalok által látogatott szórakozóhelyeken, a 

csoportképző helyeken, mely ellenőrzésekbe társszervek is bevonásra kerültek 

(katasztrófavédelem, munkavédelem, fogyasztóvédelem). Az ellenőrzések során jogsértő-, 

bűncselekményre utaló magatartást nem tapasztaltunk. 

 

9.5 A baleset-megelőzési tevékenység, a helyi baleset-megelőzési bizottság tevékenységének 

és programjainak bemutatása. 

 

A folyamatos balesetelemzés, és a közterületi szolgálat, valamint az együttműködők 

visszajelzései alapján folyamatosan reagáltunk a változó közlekedési környezet kihívásaira. Ezek 
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célirányos és hatékony feladat meghatározás formájában jelentkeztek az eligazításokban, 

igazodva a folyamatosan változó jogszabályi háttérhez.  

 

Megelőzési tevékenységünk során a közlekedő gyermekeket szólítottuk meg, de több városi és 

vidéki rendezvényen is részt vettünk, melyeken programokat szerveztünk, bemutatókat és 

előadásokat tartottunk. Oktattuk a Marcali Városi Tűzoltóság gépjárművezetőit is a 

megkülönböztető jelzéssel való közlekedés szabályaira.   

 

Eleget tettünk ezeken felül a szakirányítás által előírt programokban meghatározottaknak. 

Átirányítottuk az érdeklődőket és pályázókat a területi vagy központi megmérettetésekre, így 

például a „Közlekedésbiztonság Gyermekszemmel” rajzpályázatra, a „Kerékpáros Iskola Kupa” 

és a „Középiskolás Közlekedésbiztonsági Kupa" versenyekre. 

 

9.6 Az Iskola Rendőre Program értékelése 

  

Az iskolákban, és a nyári időszakban a táborok alkalmával - többek között az iskolarendőr 

program keretében - több alkalommal tartottunk előadásokat az intézményekben, megjelentünk 

az iskolák által szervezett rendezvényeken, ezen kívül külön felkéréseknek is eleget tettünk. 

Felmerülő igények szerint további szélesebb szakmai előadásokat is tartottunk a bűn- és baleset-

megelőzési témakörökben.  

 

A korábbi évekhez hasonlóan az elmúlt év során az iskolakezdéskor rendőri jelenlét 

biztosításával segítettük az általános iskolák környezetében a tanítás kezdetekor a gyermekek 

intézménybe való megérkezését. Ez az idei évben a nyár folyamán megváltozott forgalmi rend 

miatt különösen nagy hangsúlyt kapott. A tevékenységben hathatós segítséget nyújtottak a 

Marcali Városi Rendészet munkatársai.  

 

Tevékenységünk során több esetben szereztünk be bűnüldözési feladatainkhoz értékes 

információkat az iskolákból, az ott dolgozó pedagógusoktól. Több esetben kérték segítségünket 

az oktatási intézményben történt jogsértések kapcsán az iskola rendőrön keresztül. 
 

10. Együttműködés 

 

10.1 A helyi önkormányzattal folytatott együttműködés. 

 

Tartalmas és eredményes az együttműködés a települési önkormányzattal. Rendszeres a 

munkakapcsolat a település polgármesterével, lehetőséget teremtve a lakossági és a rendőrségi 

elvárások kölcsönös megfogalmazásának. Rendszeressé vált a Marcali Többcélú Kistérségi 

Társulás ülésén a Közbiztonsági Egyeztető Fórum megtartása. 

 

10.2 A területileg illetékes bírósággal és ügyészséggel folytatott együttműködés helyzete: 

 

A korábbi évekhez képest a Marcali Járási Ügyészséggel, valamint Kaposvári Járási és Nyomozó 

Ügyészséggel és a Bíróságokkal tartunk szorosabb munkakapcsolatot. Az ügyészség szoros 

felügyeletet gyakorol az egyes ügyekben, a bizonyítottság megítélésében és az egyes 

adminisztrációs feladatok elvégzésében. 
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A Marcali Járási Ügyészséggel több éve kiemelkedően jó a kapcsolat. 

 

A bűnügyi tevékenységet végző egységek vezetői rendszeres kapcsolattartásán túl a 

kapitányságvezető havonta és egyes döntéseket érintően alkalmanként egyeztet az ügyészség 

vezetőjével. A büntető eljárási törvény által meghatározott szigorú követelményeken belül az 

ügyészség segítő szándékát tapasztaltuk. 

 

A Marcali Járási Bírósággal a kapcsolattartás továbbra is jónak mondható, közvetlenebb és 

szorosabb lett a munkakapcsolat az ideiglenes távoltartás és a tulajdon elleni szabálysértések 

miatt indított ügyekben. 
 

10.3 Az oktatási intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel folytatott együttműködés 

helyzete. 

 

Rendőrkapitányság illetékességi területén működő oktatási intézmények vezetőivel, az egyház 

helyi képviselőjével, és a civil szervezetekkel folyamatos kapcsolatot tartunk. 

 

10.4 A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés értékelése: 

 

A Marcali Rendőrkapitányság és az illetékességi területen lévő Polgárőr Egyesületek kapcsolata a 

2015. évben harmonikusan alakult. 

 

A közrendvédelmi osztály létszámhelyzetéből adódóan több alkalommal szükségessé vált, hogy 

az őrsök működési területén, de a megyeszékhelyen is közös szolgálatot lásson el egy fő rendőr 

polgárőrrel.  

 

Kapitányság 16 együttműködési megállapodást kötött a polgárőr egyesületekkel: Marcali, 

Somogyzsitfa, Somogysámson, Csákány, Szőkedencs, Vörs, Balatonszentgyörgy, Balatonberény, 

Balatonkeresztúr - Balatonmáriafürdő, Böhönye, Gadány, Mesztegnyő, Nikla, Nemesdéd, 

Kéthely településeken. 

 

10.5 Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel történő 

együttműködés: 

 

Továbbra is hatékony, és évről-évre szorosabb munkakapcsolatot alakítottunk ki a Marcali Városi 

Rendészettel, illetve a Marcali Mezőőrséggel. Havi rendszerességgel teljesítenek közös 

szolgálatot, amely eredményesen működik. Kiemelkedő szerepet vállalt ebben az 

együttműködésben Laki István a Városi Rendészet Vezetője.  

 

A Marcali Városi Önkormányzat Városi Rendészeti Csoportja által kezelt városi kamerarendszer 

adatbázisát több esetben hatékonyan tudtuk alkalmazni a szabálysértést, valamint 

bűncselekményt elkövető személyek azonosításához. 

 
III. ÖSSZEGZÉS, KITŰZÖTT FELADATOK A KÖVETKEZŐ IDŐSZAKRA 

 

A Marcali Rendőrkapitányságnak a 2015. évben végzett tevékenysége alapján összességében 

megállapítható, hogy a fiatal, és az ebből adódó kevesebb szakmai tapasztalattal rendelkező 
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személyi állomány a részére meghatározott feladatait jó szinten végrehajtotta, valamint a 

teljesítménykövetelmény minimum célokat nagyrészt teljesítette. Az átszervezést követően 

felállított őrszoba rendszernek is köszönhetően kiemelést érdemelő eredménynek tekinthető, 

hogy a 2015. évben, az illetékességi területünkön - ide értve Marcali város területét is – tovább 

csökkent az ismertté vált bűncselekmények számaránya. Célként meghatározott folyamatos 

ügyszámcsökkentést is sikeresen végrehajtottuk.  

 

Az önkormányzati kérdőíves online felmérés során az önkormányzatok Somogy megyét 4,11 

pontra, a Marcali Rendőrkapitányság tevékenységét a Marcali Városi Önkormányzat megyei 

átlagot meghaladó mértékű 4,31 pontátlaggal értékelte.  

 

A jövőre vonatkozó célkitűzésünk között szerepel, hogy a személyi állomány megfelelő irányú 

szemléletváltásának kialakításával tovább tudjuk fokozni az illetékességi területünkön élő - és az 

idegenforgalmi idényben ideiglenesen itt tartózkodó, pihenni vágyó - lakosság szubjektív 

biztonságérzetét, a meg nem valósult teljesítménykövetelmény minimum célok javítása mellett. 

 

A parancsnoki személyi állomány egyik legfontosabb feladata továbbra is az, hogy az 

állampolgárokkal való kapcsolattartásra, valamint a velük szemben foganatosított intézkedések 

foganatosítására úgy készítsék fel a feladatokat közvetlenül végrehajtó személyi állományt, hogy 

azok valamennyi esetben törvényesek, szakszerűek, hatékonyak és kultúráltak legyenek - erősítve 

ezzel a lakósság rendőrségbe vetett bizalmát és a Rendőrség szolgáltató jellegét.   

 

Végezetül szeretném megköszönni a Marcali Város Önkormányzat, képviselő-testület, és a városi 

intézmények vezetői által az elmúlt évben nyújtott együttműködő támogatását.  
 

 

Marcali, 2016. március 17. 

 

Tisztelettel: 

                          Bene Zsolt r.alezredes 

                  Kapitányságvezető. 

Melléklet: 1. számú 

                  2. számú 

 


