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Bevezetés
Marcali Város Képviselőtestülete 2019. 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 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 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.
A fentiek alapján a 2018. évre vonatkozó, Marcali Város közbiztonságáról szóló beszámolót az
alábbiak szerint terjesztem elő:
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I. Marcali Város közbiztonsági helyzetének értékelése
1. A bűnügyi helyzet bemutatása, a közterületi jelenlét mértéke (létszám, óraszám), a
közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt idegenforgalmi területek biztonsága.
1.1. A várost érintő regisztrált bűncselekmények számának alakulása
Az elkövetés helye szerinti adatokat tartalmazó Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi
Bűnügyi Statisztika(ENYÜBS) alapján, Marcali város területén a 2018. évben 214
bűncselekmény vált ismertté, az előző évben mért 272-vel szemben. Az értékelt időszakban 58
esettel kevesebb bűncselekmény történt, amely az előző évhez viszonyítva 21,3% arányú
csökkenést eredményezett. (1. számú melléklet 1. diagram)
1.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények számának alakulása
Marcali város közterületein a 2018. évben 73 bűncselekmény vált ismertté az előző évben
regisztrált 85 esettel szemben. Az értékelt időszakban 12-vel kevesebb ilyen jellegű
bűncselekmény történt. (1. számú melléklet 3. diagram)
1.3. A várost érintő regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya, változása
A KSH adatok alapján, Marcali város lakónépessége (a 2018. január 1. állapotot figyelembe
véve) 11 169 fő. A népességadat alapján a 2018. évben regisztrált bűncselekmények 100 ezer
lakosra vetített aránya 1916, az előző évben mért 2357 esettel szemben. (1. számú melléklet 2.
diagram)
1.4. A város területén regisztrált, kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása
A kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása és azok mértéke, lényeges mutatója a
bűnügyi helyzet értékelésének. E kategóriába 14 olyan bűncselekmény - emberölés, testi sértés,
kiskorú veszélyeztetése, embercsempészés, garázdaság, kábítószerrel kapcsolatos
bűncselekmények, lopás, személygépkocsi lopás, zárt gépjármű-feltörés, lakásbetörés, rablás,
rongálás, orgazdaság, jármű önkényes elvétele - tartozik, amelyeknek mind az objektív, mind a
szubjektív közbiztonságérzetre gyakorolt hatása tekintetében kiemelkedő jelentőséget
tulajdonítunk. Marcali város területén regisztrált összes, 14 kiemelten kezelt bűncselekmény
számát tekintve javulás következett be, mivel a bűnesetek száma a 2017. évi 155-ről, a
tárgyévben 114-re (26,4% arányban) csökkent. (1. számú melléklet 4. diagram)
2. A bűnüldöző munka értékelése (eljáró szerv szerinti adatok alapján)
2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása
Az összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekményt figyelembe véve, a Marcali
Rendőrkapitányság a 2018. évben 83,9% nyomozáseredményességet ért el, amely az előző évi
69,2% eredményességi mutatóhoz viszonyítva 14,7% arányú emelkedést eredményezett. (1.
számú melléklet 1. diagram)
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2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi
mutatója.
A Marcali Rendőrkapitányság illetékességi területének közterületein elkövetett bűncselekmények
nyomozáseredményességi mutatója 88,9%, amely az előző évhez viszonyítva 0,4% mértékű
emelkedést eredményezett. (1. számú melléklet 3. diagram)
2.3. A Marcali Rendőrkapitányság eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt
bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója
A testi sértés nyomozásának eredményessége: 97,8% - (2017-ben: 86,5%)
A súlyos testi sértés nyomozásának eredményessége: 95,5% - (75%)
A garázdaság nyomozásának eredményessége: 100% - (82,4%)
A lopás nyomozásának eredményessége: 66% - (58,8%)
A rablás nyomozásának eredményessége: 100% - (0%)
A jármű önkényes elvétele nyomozásának eredményessége: 100% - (75%)
A 14 kiemelten kezelt bűncselekmény nyomozásának eredményessége összesen: 74,6% - (63%)
(1. számú melléklet 7.,8.,12.,14.,18.,4.,21. diagramjai)
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 2018. évben 279 tulajdon elleni
szabálysértési ügy megindítására került sor, az előző évi 338 esettel szemben. (2. számú melléklet
10. diagram)
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.
A tulajdon elleni szabálysértések eredményességi mutatója a tárgyévben 49%, az előző évben
elért 39,92% eredménnyel szemben. (2. számú melléklet 11. diagram)
A tulajdon elleni szabálysértési kategórián belül, a bolti lopás nélkül számított eredményességi
mutató is javult, 45,11%-ról, 48,72%-ra.
4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások
A Marcali Rendőrkapitányság illetékességi 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 2017. évhez képest
lényegesen csökkent (70-ről, 50-re). Lényegi változás továbbá, hogy 2018-ban halálos
kimenetelű baleset nem következett be. Az előző év eredményéhez képest csökkent az ittasan
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okozott közúti közlekedési balesetek száma (7-ről, 6-ra). (2. számú melléklet 12.,13.,20.
diagramjai)
5. Az illegális migráció helyzete (jellemző kategóriák, trendek, módszerek, a visszaszorítása
érdekében tett intézkedések)
A Marcali Rendőrkapitányság illetékességi területével összefüggésben fő migrációs útvonalként
az M7-es autópálya, a 7-es számú főút, a 76-os, a 68-as, valamint a 61-es számú főút a leginkább
érintett. Ezen útszakaszokat, illetőleg az M7-es autópálya esetében az arra le- és felhajtókat a
közterületi személyi állomány folyamatosan, visszatérően ellenőrizte az illegális migráció
kiszűrése érdekében.
Az illegális migrációval összefüggő rendőri ellenőrzések kapcsán a már említett fő migrációs
útvonalak mentén található szálláshelyek ellenőrzése szúrópróbaszerűen megtörtént, amely során
a Marcali Rendőrkapitányság az illegális migrációval összefüggő jogsértést a 2018. évben nem
tárt fel. Valamennyi bejelentésre, felmerülő információra soron kívül reagálás megtörtént,
azonban a bejelentések megalapozatlannak bizonyultak.
Marcali városa, az értékelt időszakban az illegális migráció nyílt megjelenésével nem volt
érintett.
Külön említést érdemel az értékelt év vonatkozásában, hogy Balatonszentgyörgy vasútállomáson
áthaladó egyik szerelvény utolsó kocsijában a nyári idegenforgalmi szezonban, kettő illegális
migráns is elfogásra került, akikkel szemben az SMRFK Határrendészeti Osztálya az eljárást
lefolytatta. Továbbá büntetőeljárás megindítására is sor került velük szemben, okirat-hamisítás
bűncselekmények gyanúja miatt.
Pusztakovácsi belterületén 2018. október 13. napján 1 fő török, valamint 1 fő afgán férfi
igazoltatására került sor, akik nem tudták a Magyarországon való jogszerű tartózkodásukat
igazolni, ezért őket elfogta az intézkedő rendőr. A szükséges eljárási cselekmények
foganatosítását követően az átkísérésük a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság tompai
határátkelőhelyére megtörtént. (2. számú melléklet 22.,23.,24. diagramjai)
A kapitányság állománya időszakosan 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
1. A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt
idegenforgalmi területek biztonsága (létszám, óraszám, közrendvédelmi állomány/lakosság
aránya)
A Marcali Rendőrkapitányság rendészeti hivatásos személyi állománya a tárgyévben 9132
alkalommal, összesen 83 396 közterületi órát teljesített az előző évi 8726 alkalom / 78 618
közterületen töltött szolgálati órával szemben. Ez kapitánysági szinten - a közterületi jelenlét
óraszámát tekintve -, 6% mértékű emelkedést eredményezett. (2. számú melléklet 9. diagram)
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A Marcali Rendőrkapitányság illetékességi területének - ezen belül Marcali város
közterületeinek, nyilvános helyeinek, illetőleg a kiemelt idegenforgalmi területeinek közbiztonságát a 2018. évben, 55 fő közrendvédelmi állományba tartozó rendőrrel biztosítottuk.
A Marcali Járás 31 350 fő lakónépességi adatait alapul véve, 1 fő hivatásos rendőrre 570 lakos
jutott, amely arány a tárgyévben elégségesnek bizonyult a 2017. évben elért jó eredmények
további növeléséhez. Az eredményekhez nagyban hozzájárult a Marcali Városi Rendészet tagjai
által a közös szolgálatellátás alkalmával végzett támogató tevékenysége is.
Az illetékességi területhez tartozó Balaton-parti települések révén a Marcali Rendőrkapitányság
vezetői, valamint a rendészeti- és bűnügyi személyi állomány az idegenforgalmi idényben
fokozott figyelmet fordított a lakosság, illetve a pihenni vágyó emberek biztonságérzetének
fenntartására. Marcali városa az idegenforgalmi idényben a Balaton vonzáskörzete miatt, továbbá
a 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, az ezzel érintett települések megjelölése
Évekkel ezelőtt bevezetésre került Somogy megyében az a szolgálat ellátási rendszer, amely a
rendőrség legátfogóbb szolgálati ágára, a körzeti megbízotti csoportokra alapozott. Ezzel a
rendszerrel nőtt az egyszerre szolgálatban lévő rendőrök száma és a terület rendőri lefedettsége.
Az egységek, egy 24 órában hívható telefonnal rendelkeznek, amely a lehető leggyorsabb elérési
módot és a legjobb reagálási lehetőséget rejti.
Az értékelt időszakban a bejelentéstől a kiérkezésig eltelt reagálási idő tekintetében pozitív
változás következett be. A 2017. évi 13 perc 41 másodpercről, a 2018. évben, 12 perc 10
másodpercre csökkent ez a mutató.
A végrehajtott intézkedések számadatait megvizsgálva megállapítható, hogy a 2018. évben a
rendőrkapitányság beosztottjai által 248 (tettenérés miatti) elfogásra, 217 bűncselekmény gyanúja
miatt előállításra, valamint 179 biztonsági intézkedésre került sor. (2. számú melléklet 1.,3.
diagram)
A közterületi szolgálatot ellátó állomány 531 esetben kísérelt meg elővezetést foganatosítani,
melyek közül 379 eredményesen zárult. E feladatok végrehajtása jelentős terhet rótt az
állományra. (2. számú melléklet 4. diagram)
A szabálysértési feljelentések száma 1213-ra nőtt, a 2017. évi 1086-ról. A 2017. évben 1719, a
tárgyévben 2722 figyelmeztetést alkalmazott a közterületi személyi állomány, amely révén a
kisebb súlyú szabálysértések esetében is megtette a szükséges intézkedéseket, de mindezt úgy,
hogy figyelembe vette a szabálysértés súlyosságát, és annak arányában differenciáltan
intézkedett. Helyszíni bírsággal 1801 főt sújtottunk, az előző évi 1573 fővel szemben. (2. számú
melléklet 5. diagram)
A tárgyévben 148 esetben kezdeményezett a közterületi személyi állomány büntető feljelentést
különböző bűncselekmények miatt. (2. számú melléklet 6. diagram)
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Az alkoholszondás ellenőrzés, összesen 143 esetben járt pozitív eredménnyel. Az alkoholos
befolyásoltság mértékétől függően került sor szabálysértési vagy büntetőeljárás
kezdeményezésére a jogsértést elkövető személyekkel szemben. (2. számú melléklet 7. diagram)
Az értékelt 2018. évben a Készenléti Rendőrség személyi végrehajtói állománya több
alkalommal érkezett a Marcali Rendőrkapitányság illetékességi területére közös szolgálatellátás
céljából. A feladat végrehajtása során közös ellenőrzőpontokat létesített az intézkedő állomány az
idegenforgalmi szezonnal érintett településeken és azok környezetében, továbbá a mélységi
területeken, a jogsértések megelőzése, felderítése, megakadályozása céljából. A Készenléti
Rendőrség állománya a helyi parancsnokok alárendeltségében látta el szolgálatot. Az
együttműködés kiváló volt, a lakossági visszajelzések kifejezetten pozitívnak bizonyultak.
3. A rendezvénybiztosítások
A Marcali Rendőrkapitányság személyi állománya az értékelt időszakban 84 esetben hajtott végre
különböző tárgyú rendezvénybiztosítást. A feladatok eredményes végrehajtása érdekében a
rendezvények szervezőivel a kapcsolattartás folyamatos volt.
A nemzeti ünnepeken a Marcali Rendőrkapitányság illetékességi területén megtartott ünnepi
megemlékezések, méltóságteljesen, zavartalanul kerültek lebonyolításra. Kiemelt feladatot
jelentett a mindenszentek ünnepével, a halottak napjával és az év végi ünnepekkel kapcsolatos
rendőri biztosítások végrehajtása. A rendőri jelenlét erősítette a temetők, a közterületek, a
nyilvános helyek, nyilvánossá tett magánterületek rendjét, amely egyben megalapozta a jogsértő
magatartások visszaszorítását. A személyi állomány jó szinten látta el a - megnövekedett
feladattal járó - szolgáltató és védő jellegű tevékenységét.
A rendezvénybiztosítások során a költséghatékonyság érdekében minden alkalommal bevonásra
kerültek a rendezvények helyszínei szerint illetékes polgárőrök, valamint az egyes rendészeti
feladatot ellátó személyek. A bevezetett rendszabályok érvényre juttatása során állampolgári
panasz nem érkezett, közlekedési baleset nem következett be.
Az értékelt időszakban a gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvény nem került bejelentésre,
illetve megtartásra. A 2018. évben is biztosított volt, hogy az állampolgárok a békés
összejöveteleket, felvonulásokat és tüntetéseket tartsanak, melynek során a résztvevők a
véleményüket szabadon kinyilváníthatták.
4. Az esetlegesen bekövetkezett katasztrófa-, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban
végrehajtott rendőri feladtok (különösen a települések védelme érdekében tett rendőri
intézkedések)
Az értékelt időszakban ilyen irányú tevékenység végrehajtására nem került sor.
5. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése
A körzeti megbízotti (továbbiakban: KMB) székhelyekben, illetve a státuszok számában változás
nem következett be. A 2018-as év folyamán több, e feladatkört ellátó személy, saját kérelmére
más szerv állományába, illetve más beosztásba került áthelyezésre, így összesen 5 megüresedett

7
KMB státusz volt az év folyamán. Időközben - 2018 novemberében - 2 státusz feltöltésre került,
majd 2019. január 01. napjától további 2 fő, megbízással kezdte meg a KMB tevékenységgel járó
feladatok ellátását. A Marcali Rendőrkapitányság illetékességi területén 31 350 fő
lakónépességgel és 23 fő KMB státusszal számolva a 2018. évben 1363 lakosra jutott 1 fő körzeti
megbízott.
A körzeti megbízotti személyi állomány által a városban és mélységi területeken kifejtett
tevékenysége - és az általuk kialakított helyi kapcsolatrendszer összessége -, nagyban hozzájárult
a Marcali Rendőrkapitányság elért jó eredményeihez.
6. Az ügyeleti tevékenység és a tevékenység-irányítási központ működése
A helyszíni intézkedések jog-, illetve szakszerűségének biztosításához hozzájárult az intézkedő
rendőrök szolgálat közbeni közvetlen irányítását végrehajtó Tevékenység-irányítási Központ
ügyeletesének az intézkedés eredményes befejezését elősegítő szakmai iránymutatása.
A kialakított protokoll szerint a segélyhívások első körben a Vas megyei, valamint a Borsod –
Abaúj - Zemplén megyei hívásfogadó állomásokra érkeztek, ahol a szükséges előszűrést
követően az illetékes megyei Tevékenység-irányító Központokba kerültek továbbításra, ahonnan
a szolgálati csoportok közvetlen irányítása történt. A Marcali Rendőrkapitányság közvetlen
vezetékes számára érkezett hívások szintén a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság
Tevékenység-irányítási Központjába futottak be.
7. Az igazgatásrendészeti tevékenység (szabálysértési eljárások, engedélyügyi tevékenység,
kábítószer-rendészet)
Az iktatott ügyek száma az értékelt időszakban 1000, az előző év azonos időszakában mért 918
esettel szemben, amely 8,9% mértékű emelkedést jelent.
A 2018-as évben 1403, az előző évben 1386 szabálysértés elkövetése vált ismertté. A
szabálysértési eljárás alá vont személyek száma a 2018. évben 1017, míg a 2017. évben 949 fő
volt.
Engedély nélküli vezetés miatt 90 fővel szemben járt el a szabálysértési hatóság az értékelt
időszakban, az előző évben regisztrált 128 fővel szemben, és további 66 elkövető esetében
alkalmazta a járművezetéstől való eltiltást.
Az elsőbbség és előzés szabályainak megsértése szabálysértés elkövetése miatt 2018-ban 14
feljelentés történt, az előző évi 9 esettel szemben.
Közúti közlekedés rendjének megzavarása szabálysértés elkövetése miatt a 2018. évben 33
feljelentés érkezett, melyek közül 19 esetben a baleset következtében a vétlen személy 8 napon
belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az előző év azonos időszakában ugyanannyi, 33 kiemelt
balesetes ügy mellett, 19 esetben a vétlen személy is megsérült.
Érvénytelen hatósági engedéllyel vagy jelzéssel való közlekedés szabálysértést az értékelt
időszakban 56 alkalommal követtek el, amely jellemzően (36 esetben) a forgalomból véglegesen,
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vagy ideiglenes jelleggel kivont járművel való közlekedéssel valósult meg. Az előző évben 57
ilyen jellegű szabálysértés vált ismertté.
A Marcali Rendőrkapitányság illetékességi területén az értékelt időszakban 411 fő természetes
személy, és 3 jogi személy rendelkezett lőfegyvertartási engedéllyel.
A 2018. évben 1 fő rendelkezett magánnyomozói működési engedéllyel, aki viszont jelenleg,
ténylegesen nem folytat ilyen jellegű tevékenységet.
Az illetékességi területen 1 fegyveres vagyonőri szolgálat tevékenykedett a 2018. évben (OTP
Bank Marcali fiókjában).
A 2018. évben a fegyver engedélyügyi szakterületen szükséges tároló hely ellenőrzéseket a
Marcali Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztálya végezte.
A Marcali Rendőrkapitányság kábítószer-rendészeti tevékenységet közvetlenül nem végez.
8. A bűn- és baleset-megelőzés
8.1. A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai
A bűnmegelőzési feladatok ellátására egy fő került kijelölésre, aki a tevékenységét más
részfeladatok ellátása mellett végezte. Tevékenységét a társosztályok és bűnügyi osztály
állománya is segítette.
Prioritásként kezelte a szakterület, az életkoruknál vagy állapotuknál fogva veszélyeztetett
csoportokat, különösen az iskolás korosztályt. A Marcali Rendőrkapitányságnak - a központi
bűnmegelőzési iskolai programokon túl - saját kezdeményezései is voltak. A bűnmegelőzési
szakemberek rendszeresen tartottak prevenciós előadásokat, diákoknak, tantestületeknek,
szülőknek.
Széles körű a szakmai együttműködés a társszervekkel - SZOCIONET - illetve az
alapszolgáltatókkal, Gyámhivatalokkal, Igazságügyi Hivatallal és annak Áldozatsegítő
Szolgálatával, Cigány Kisebbségi Önkormányzatokkal, helyi önkormányzatokkal, oktatási
intézményekkel.
A Marcali Rendőrkapitányság vonatkozásában hatályban lévő intézkedési tervek közül az egyik
legjelentősebb, a lakosság szubjektív biztonságérzetét 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 előadásokra, filmvetítésre került sor az idősotthonokban, egyházi
rendezvényeken.
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A bűnmegelőzés állandó programjai:
- D.A.D.A.
- Biztonságosabb Internet nap
- „Házhoz megyünk”
- Somogy megyei idős bűnmegelőzési kortárssegítő program
- Útravaló bűnmegelőzési program
- „Boldog biztonságos karácsonyt” elnevezésű bűnmegelőzési program
8.2. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése
A gyermekvédelmi jelzőrendszer társszerveinek képviselőivel a Marcali Rendőrkapitányság
kapcsolata és az együttműködése jó színvonalú. Az ügyészséggel, bírósággal, a SM-i
Kormányhivatal Marcali Járási Hivatal Járási Gyámhivatalával, a Marcali Szociális és
Egészségügyi Szolgáltató Központ és a vidéki Alapszolgáltatási Központok családsegítő- és
gyermekjóléti munkatársaival, a SM-i 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 2/2018. (I. 25.) ORFK utasítás 3. számú mellékletében
szereplő adatlap kiállításával - haladéktalanul jelzés történt az illetékes Gyermekjóléti Szolgálata
felé a további szükséges gyermekvédelmi intézkedések megtétele céljából.
A rendőrség fontos feladatának tartja az áldozattá vagy elkövetővé válás megelőzése érdekében a
bűnmegelőzési figyelemfelhívó, felvilágosító előadások megszervezését az oktatási
intézményekben. A feladat végrehajtásában a körzeti megbízottak, és az iskolarendőrök is részt
vettek.
A Marcali Rendőrkapitányság a Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti
Iskola Mikszáth Kálmán utcai Általános Iskolája harmadik és negyedik évfolyam 2-2
osztályában, továbbá a Balatonszentgyörgyi Dobó István Általános Iskola harmadik, és a
Balatonkeresztúri Festetics Kristóf Általános Iskola negyedik osztályában végzett DADA
oktatást. Az illetékességi területen működő három középfokú oktatási intézményben felkérésre
került sor ELLEN-SZER oktatatásra.
A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság a 2017/2018-as tanévben induló "ÚTRAVALÓ"
bűnmegelőzési programja alapján felvettük a kapcsolatot az illetékességi területen működő 11
alapfokú oktatási intézmény vezetőivel, a 7. osztályos diákoknak szóló bűnmegelőzési órák
megtartása érdekében. Az erre a célra készült bűnmegelőzési információs anyag, valamennyi diák
részére átadásra került.
A gyermek-és ifjúságvédelem kapcsán - az ORFK által kiadott intézkedési terv alapján -, a
kábítószer-fogyasztás és a 18. életévüket be nem töltött személyek alkoholfogyasztásának
visszaszorítása érdekében, az elmúlt évben is havi rendszerességgel, visszatérően tartott a Marcali
Rendőrkapitányság fokozott ellenőrzést a fiatalok által látogatott szórakozóhelyeken, zenéstáncos rendezvényeken, és a csoportképző helyeken.
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A nyári idegenforgalmi szezonban a Balaton-parti szórakozóhelyek ellenőrzése kiemelt prioritású
volt. Az ellenőrzések során, jogsértésre-, bűncselekményre utaló körülmény nem merült fel.
8.3. A hozzátartozók közötti erőszak helyzete
A hozzátartozók közötti erőszak a 2018. évben is - a korábbi évekhez hasonlóan -, leggyakrabban
nő sérelmére következett be. A hozzátartozók közötti bántalmazást túlnyomórészt a férfi
családtag követte el. Az erőszakos magatartás megfigyelhető volt a közös háztartásban élők,
illetve a volt házastárs, élettársak között is.
Tapasztalható volt, hogy az emberek a vélt vagy a valós sérelmeiket, a mindennapok problémáit
nem tudták megbeszélni, megoldani, így végső megoldásként az erőszak választották. Ez a
jelenség már a fiatalabb korosztálynál is megfigyelhető. A legtöbb esetben a cselekmény idején
az elkövető alkoholtól erősen befolyásolt állapotban volt.
A NETZSARU adatai alapján a vizsgált időszakban, összesen 77 ügyben indult eljárás
hozzátartozók közötti erőszakkal kapcsolatos bűncselekmény kapcsán, döntően testi sértés
elkövetése miatt (53).
A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény
értelmében a 2018. évben a Marcali Rendőrkapitányság illetékességi területén 10 esetben került
sor ideiglenes megelőző távoltartás elrendelésére. Az elrendelt 10 eset mindegyikében a
bántalmazott fél a nő, míg a bántalmazó a férj, vagy az élettárs volt. Az elrendelt megelőző
távoltartó határozatot 3 esetben szegte meg a bántalmazó.
A jelzőrendszerben közreműködő intézmények között, folyamatos szakmaközi megbeszélésekre
került sor az esetlegesen felmerült problémás távoltartások tapasztalatairól és azok lehetséges
megoldásairól.
8.4. Áldozatvédelem
Az áldozatsegítés hatékonyabbá tétele érdekében az Áldozatsegítő Információs Pult kialakítására
és működtetésére kiadott intézkedési tervben foglaltak szerint a Marcali Rendőrkapitányságon
kialakításra került a panaszfelvevő irodában az áldozatsegítő információs pult.
A függetlenített áldozatvédelmi referens 2018. június 1. napján kezdte meg az áldozatvédelmi
tevékenységgel kapcsolatos munkavégzést.
Az áldozatvédelmi referens több intézménnyel és szervezettel alakított ki olyan együttműködő
kapcsolatot, amely révén az áldozattá vált sértettek részére segítséget tudott biztosítani. A
bűnmegelőzési előadóval közösen, több rendezvényen részt vett, ahol az érdeklődők
megismerhették a tevékenységét, és az áldozattá válás megelőzéséről, továbbá az esetleges
áldozattá válás utáni lehetséges segítség, szolgáltatások körét.
Az áldozatok jogainak érvényesülése, mind az állami, mind a civil szférában megvalósult.
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Figyelemmel kísérte a közlekedési balesetben sérült hozzátartozók lelki utógondozását, a
balesettel kapcsolatos ügyintézést követően. Az áldozatokkal és a hozzátartozóival személyesen a
Marcali Rendőrkapitányság épületében, illetőleg az otthonukban, vagy indokolt esetben rövid
úton, telefonon vette fel a kapcsolatot.
A tapasztalatok alapján elmondható, hogy az áldozatok többsége jóleső érzéssel fogadta a
referens jelenlétét, az általa nyújtott tájékoztatást és az érdekükben megtett intézkedéseket.
8.5. A kábítószer prevenció helyzete (ezen belül a „A szülők és a családok a Rendőrség
kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében" című programterv tapasztalatai)
A Rendőrség tevékenysége a kábítószerekkel kapcsolatos bűnözés visszaszorítását célozza,
amely megfelel a társadalom elvárásainak is. A kábítószerekkel összefüggő bűncselekmények
kapcsán a Marcali Rendőrkapitányság a 2018. évben is derített fel eredményesen kábítószer
terjesztőket, illetve több fogyasztóval szemben büntetőeljárás is kezdeményezett.
A fogyasztók tekintetében megállapítható, hogy inkább az új pszichoaktív anyagok a keresettek,
mivel azokhoz könnyebben és olcsóbban hozzá lehet férni. Legtöbb esetben nem közvetlen
személytől, hanem az internet útján vásárolták.
A fogyasztók korcsoportját tekintve megállapítható, hogy a 2018. évben a legfiatalabb fogyasztó
16 éves volt, míg a legidősebb 50 éves, így az előző évi 18 - 40 közötti korcsoporthoz képest a
tárgyévben kiszélesedett a korhatár.
A fiatalabb korosztályba tartozók, akinek még nincs munkahelyük és nem rendelkeznek
rendszeres keresettel, azok inkább az olcsóbban hozzáférhető új pszichoaktív anyagokat keresik
és fogyasztják. Az adataink szerint azok a 30 év feletti fogyasztók, akiknek az anyagi helyzete azt
lehetővé tette, inkább a drágábban megkapható kábítószereket vásárolták és fogyasztották. A
2018-as év során, újfajta kábítószer (metanfetamin) is lefoglalásra került. Az elkövetők tisztában
voltak azzal, hogy az új pszichoaktív anyag fogyasztása nem bűncselekmény, még csak
szabálysértés sem, a birtoklása pedig csekély mennyiség esetén csak szabálysértés.
A Rendőrség iskolai bűnmegelőzési programjainak célja, hogy a gyermek- és fiatalkorúakat
megóvja a veszélyes élethelyzetektől, illetve felkészítse őket egy biztonságos életvitelre, a
jogkövető magatartások választására. A DADA órákon túl - igény szerint felkérés alapján - az
általános és középiskolákban is megtartásra kerültek e témakörben a prevenciós előadások.
Az Országos Rendőr-főkapitányság által indított "A szülők és a családok a Rendőrség kiemelt
partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében" elnevezésű programterv alapján kijelölt
drogprevenciós kapcsolattartó a fogadó órákat, és a telefonos elérhetőséget folyamatosan
biztosította. Érdeklődő ezen a csatornán a program indulása óta nem volt.
8.6. A baleset-megelőzési tevékenység, a helyi baleset-megelőzési bizottság tevékenységének
és programjainak bemutatása
Az átalakított baleset-megelőzési tevékenység kapcsán a korábbi évekhez képest a tevékenységi
intenzitás a személyi változás következtében csökkent. A rövid kiesés, valamint a feladat
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végrehajtásához elengedhetetlen kapcsolatrendszer újjáélesztése eredményezte az intenzitás
csökkenést. Státusz hiányában, e feladatot 1 fő járőr végezte az osztályvezető irányításával.
A megelőzési tevékenység során a közlekedő gyermekeket szólítottuk meg. A Marcali
Rendőrkapitányság több városi és vidéki rendezvényen is képviseltette magát, melyeken
programokat szervezett, bemutatókat és előadásokat tartott.
A Marcali Rendőrkapitányság eleget tett ezeken felül a szakirányítás által előírt programokban
meghatározottaknak. Az érdeklődőket átirányította a területi vagy központi megmérettetésekre,
így például a „Közlekedésbiztonság Gyermekszemmel” rajzpályázatra, az „Úton, útfélen”
elnevezésű bábverseny, a „Közlekedik a Család”, a „Kerékpáros Iskola Kupa” és a
„Középiskolás Közlekedésbiztonsági Kupa" versenyekre.
Az év folyamán, ezeken túlmenően végrehajtásra került az Iskola Rendőr feladattervből, valamint
egyéb központilag meghirdetett megelőzési programból - így a „Látni és látszani” című
kampányból eredő feladat.
A lebonyolításra került területi balesethelyszínelő versenyen egy komplett feladatállomás
működtetése mellett a szervezési feladatokban is részt vett az közlekedésrendészeti osztályvezető.
8.7. Az „iskola rendőre” program, valamint annak keretében végrehajtott „SuliMoped”
program értékelése az aktuális, valamint az előző tanévre vonatkozóan
Az iskolákban, és a nyári időszakban a táborok alkalmával - többek között az iskolarendőr
program keretében - több alkalommal sor került előadások megtartására. A Marcali
Rendőrkapitányság képviseltette magát az iskolák által szervezett rendezvényeken. Ezen kívül
külön felkéréseknek is eleget tett.
Az illetékességi területhez 14 általános iskola tartozik. Az előző évekhez hasonlóan 2018/19-es
tanév első hónapjában - a hétköznapi oktatás kezdetének és befejezésének időszakában - fokozott
rendőri jelenlét biztosított a Marcali Rendőrkapitányság egyenruhás személyi állománya. Kiemelt
prioritású volt a - közrendvédelmi és közlekedésbiztonsági szempontból frekventált helyen lévő Noszlopy Gáspár Általános és Művészetoktatási Iskola környékének biztosítása. Az intézmény
környékén a forgalmi rend betartásának ellenőrzése, valamint a gyermekek biztonságos
közlekedésének elősegítése érdekében szeptember hónapban (reggel és délután egy-egy órában)
2-2 fő rendőr jelenlétével került lebonyolításra az „iskolakezdési kampány” alapján szervezett
biztosítás. Összesen 20 napon át, 40 órában, 80 fő rendőr vett részt a biztosítási feladatokban. A
városi rendészet állománya folyamatosan, 1 fővel képviseltette magát az iskolakezdési kampány
kapcsán szervezett biztosításban.
A biztosítás egyik fő feladata volt a reggeli órákban az iskolába érkező, majd délután a tanítás
befejeztével onnan gyalogosan távozó gyermekek szabályos közlekedésének elősegítse. A bevont
személyi állomány fokozott figyelmet fordított a gépjárművezetőkre is, így ellenőrzésre került
többek között a biztonsági öv, és a gyermekülés használatára vonatkozó szabályok betartása is.
Az „iskolarendőreink” a feladattervben meghatározottaknak eleget téve valamennyien
megjelentek a körzetükhöz tartozó Általános Iskola tanévnyitó ünnepségein. Ennek során
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átadásra került az első osztályosoknak szóló üzenőfüzet, hátizsákok, valamint az "Iskola rendőre
plakát".
A „SuliMoped” programban a Marcali Rendőrkapitányság nem volt érintett, mivel a SMRFK és a
helyi autós iskola között ilyen jellegű képzésre vonatkozó megállapodás nincs hatályban.
9. Együttműködés
9.1. A helyi önkormányzattal folytatott együttműködés
Továbbra is 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.
9.2. A területileg illetékes bírósággal és ügyészséggel folytatott együttműködés helyzete
A korábbi évekhez hasonlóan, a Marcali Járási Ügyészséggel, valamint Kaposvári Járási és
Nyomozó Ügyészséggel, és a Bíróságokkal tartottunk szorosabb munkakapcsolatot. Az
ügyészség intenzív felügyeletet gyakorol az egyes ügyekben, a bizonyítottság megítélésében és
az egyes adminisztrációs feladatok elvégzésében. 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 büntetőeljárásról szóló törvény által meghatározott szigorú követelményeken
belül, az ügyészség segítő szándékát tapasztaltuk.
A Marcali Járási Bírósággal a kapcsolattartás továbbra is jónak mondható, közvetlenebb és
szorosabb munkakapcsolat alakult ki az ideiglenes távoltartás és a tulajdon elleni szabálysértések
miatt indított ügyek folytán.
9.3. Az oktatási intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel folytatott együttműködés
helyzete
A Marcali Rendőrkapitányság illetékességi területén működő oktatási intézmények vezetőivel, az
egyház helyi képviselőjével, és a civil szervezetekkel folyamatos kapcsolatot tartottunk.
9.4. A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés értékelése, a megkötött
együttműködési megállapodások száma, ellátott közös szolgálatokra vonatkozó adatok
Az illetékességi területen működő Polgárőr Egyesületekkel a kapcsolat a 2018. évben is
harmonikusan alakult. A közrendvédelmi osztály létszámhelyzetéből adódóan, több alkalommal
szükségessé vált, hogy a rendőrőrsök működési területén, alkalmanként közös szolgálatot lásson
el 1 fő rendőr a polgárőrrel.
A Marcali Rendőrkapitányság 16 hatályos - a polgárőr egyesületeket érintő – együttműködési
megállapodással rendelkezik, amelyek az alábbi települések egyesületeivel kerültek megkötésre:
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Marcali, Somogyzsitfa, Somogysámson, Szőkedencs, Vörs, Balatonszentgyörgy, Balatonberény,
Balatonkeresztúr- Balatonmáriafürdő, Böhönye, Gadány, Mesztegnyő, Nemesdéd-Varászló,
Kéthely, Nemesvid-Somogysimonyi, Tapsony településeken, valamint a Balatoni Vízi Polgárőr
Egyesülettel. A Csákányi Polgárőr Egyesülettel a 2012. évben kötött együttműködési
megállapodást a SMRFK Vezetője a 2018. évben felbontotta az egyesület jogutód nélküli
megszűnése miatt.
A 2018. évben a polgárőrséggel közösen végrehajtott szolgálatok ellátása során, 1559 fő
igazoltatására, 19 szabálysértési feljelentés készítésére került sor. Továbbá 5 fő elfogása, 6 fő
előállítása történt meg polgárőr közreműködése mellett, és 2 biztonsági intézkedés történt. Ezen
túlmenően 56 esetben, összesen 355 000 Ft értékben szabtak ki helyszíni bírságot, 2 bűntető
feljelentést tettek, továbbá 3 közigazgatási bírság kiszabására került sor. A negatív szondák
száma 1250, pozitív értéket 2 esetben jelzett a légalkohol-mérő berendezés.
9.5. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel történő együttműködés
Továbbra is hatékony, évről-évre szorosabb munkakapcsolatot alakult ki a Marcali Városi
Rendészettel, illetve a Marcali Mezőőrséggel. Havi rendszerességgel teljesítenek közös
szolgálatot, amely eredményesen működik.
A Marcali Városi Önkormányzat Városi Rendészete által kezelt kamerarendszer adatbázisa több
esetben hatékony segítséget nyújtott a szabálysértést, valamint bűncselekményt elkövető
személyek azonosításához.
III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra
Tisztelt Közgyűlés!
A 2018. évben - az előző évekhez hasonlóan - a Marcali Rendőrkapitányság magas szintű
szolgáltatást tudott nyújtani a közrend és a közbiztonság megteremtése, fenntartása terén. Az
intézkedéseink a bűncselekmények számának csökkentését, a rendőri jelenlét növelését, a
lakókörnyezet rendjének javulását és a Rendőrség iránti bizalom erősítését szolgálták.
A kitűzött szervezeti célok teljesültek. Az ismertté vált bűncselekmények száma csökkent. A
nyomozáseredményesség, valamint a felderítési eredményesség egyaránt nőtt. A 2018. július 1.
napján hatályba lépő Büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény ismeretéből meghatározott
szint szerint a személyi állomány eredményes vizsgát tett. Az országgyűlési képviselők 2018. évi
választásával kapcsolatos rendőri biztosítási feladatok végrehajtásra kerültek. Az idegenforgalmi
idény rendőri biztosítása eredményesen zárult. A munkavégzésünket a folyamatosan változó
társadalmi elvárásokhoz igazítottuk, igazítjuk. Továbbra is célunk, hogy garantálni tudjuk a város
lakói számára az elvárásoknak megfelelő, magas szintű közbiztonságot.
A 2018. évben, 19 települési önkormányzat vett részt a biztonságérzet mérését szolgáló, online
felmérő kérdőív kitöltésében. A „Hogyan minősíti összességében a településen végzett rendőri
tevékenységet?” kérdésre adott válaszok alapján, az 1-től 5-ig terjedő skálán megjelölt érték a
2017-évben mért 4,45-ről a 2018. évben 4,48-ra emelkedett. A Marcali Városi Önkormányzat az
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átlagot meghaladó mértékben: 4,63-ról, 4,75-re értékelte a Marcali Rendőrkapitányság
tevékenységét.
A 2019. évre kitűzött céljaink:
- Választásokra való felkészülés.
- Idegenforgalmi szezon közrendjének biztosítása.
- Közterületi jelénlét fokozása, differenciált intézkedések foganatosítása.
- Rendezvénybiztosítások szakszerű végrehajtása.
- A reagálási idő csökkentése.
- Ittas járművezetők kiszűrése.
- A sebességtúllépésre irányuló mérések fokozása.
- Balesetszám további csökkentése.
- Ügyfélközpontú engedélyügyi eljárások.
- A lakosság szubjektív közbiztonságát leginkább érintő bűncselekmények felderítési mutatóinak
javítása.
A Rendőrség szolgáltató jellege az intézkedéseink alapján kialakult állampolgári
visszajelzésekben nyilvánul meg a legmarkánsabban. Ezek az állampolgári visszajelzések a
Rendőrségbe vetett bizalmat erősíthetik, vagy gyengíthetik. Ennek érdekében a Marcali
Rendőrkapitányság teljes személyi állománya irányában továbbra is elvárás, hogy a szolgáltató
jelleg, a rendőri intézkedések jogszerűsége, arányossága, és szakszerűségén túl, az
állampolgárokkal történő kapcsolattartás az elvárható szintű udvariassági- és öltözködési
szabályok maradéktalan betartása mellett kell, hogy a jövőben is érvényesüljön.
A felsorolt céljaink elérése érdekében kérem a Tisztelt Közgyűlés támogatását, számítva arra,
hogy a jövő évi beszámolóban szintén hasonló jó eredményekről lehet Önöknek beszámolni.

Marcali, 2019. április 29.
Beke Mária r. őrnagy
mb.kapitányságvezető
Melléklet:

1. számú melléklet - bűnügyi statisztikai adatok
2. számú melléklet - rendészeti statisztikai adatok

