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Bevezetés 
 

Marcali Város Képviselőtestülete a 2022. 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 teszi 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.  

 

Egy szervezet éves munkájáról szóló beszámoló mindig egy adott szakasz lezárását és egy új szakasz 

kezdetét jelképezi. Minden évben visszatekintünk az elmúlt időszakra, melynek célja, hogy értékeljük 

eddigi tevékenységünket, okuljunk az esetleges hibáinkból és hasznosítsuk a megszerzett 

tapasztalatokat.  

 

Munkánkat a közrend, közbiztonság javítása érdekében végeztük, de tevékenységünket jelentős 

mértékben meghatározta a koronavírus-járvány folytán bevezetett egyes intézkedések teljesítése.  

 

A fentiek alapján a 2021. évre vonatkozó, a 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 (a továbbiakban: ENyÜBS) alapján, Marcali város területén regisztrált bűncselekmények 

száma a 2021. évben 20,99%-kal, a 2020. évi 181-ről 143-ra csökkent. (1. számú melléklet 1. 

diagram) 

 

1.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények számának alakulása. 

A közterületen elkövetett bűncselekmények meghatározó jelentőségűek a területen élő közösség 

szubjektív biztonságérzetére. Marcali város közterületeit érintően a 2021. évben regisztrált 

bűncselekmények száma 37,50%-kal, a 2020. évi 64-ről 40-re mérséklődött. (1. számú melléklet 3. 

diagram)  

 

1.3. A várost érintő regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya, változása. 

A www.kormányhivatal.hu felületen közzétett adatok alapján, Marcali város lakónépessége (a 2021. 

január 1. állapotot figyelembe véve) 11 395 fő. A népességadat alapján a 2021. évben regisztrált 

bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya a 2021. évi adatokhoz viszonyítva 22,58%-kal, a 

2020. évi 1621-ről 1255-re változott. (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 egyes kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása:  

- testi sértés: 12 (a 2020. évben 25); 

- garázdaság: 6 (a 2020. évben 8); 

- lopás: 21 (a 2020. évben 36); 

- lakásbetörés: 8 (a 2020. évben 3); 

- rablás: 2 (a 2020. évben 1); 

- jármű önkényes elvétele: 2 (a 2020. évben 0); 

- a 14 kiemelten kezelt bűncselekmény összesen: 55 (a 2020. évben 82). 

(1. számú melléklet 7., 12., 14., 17., 18., 21., 4. számú diagram) 

 

1.5. A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények szöveges 

értékelése. 

Marcali város lakosságát érintően a kiemelt bűncselekmények körén kívül továbbra is a csalás miatt 

indult eljárások fordultak elő leggyakrabban. E cselekmények elkövetői a sértettek jóhiszeműségét, a 

hirtelen kínálkozó kedvező üzleti lehetőséget, vagy egy nyeremény kilátásba helyezése miatti 

figyelmetlenségét, illetve az idősebb személyek ijedtségét kihasználva követték el a jogsértést. E 

deliktumok jellemzően: internetes felületen hirdetés útján történt adás-vétel folytán, autóvásárlás 

kapcsán, telefonhívással nyeremény kilátásba helyezésével, valamint telefonhívással - egy kitalált 

közlekedési baleset színlelésével - a hívott fél hozzátartozójának érintettsége miatti ijedtségét 
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kihasználó tévedésbe ejtéssel, illetve önmagát banki alkalmazottnak kiadva megtévesztéssel 

valósultak meg. Az ismertté vált bűncselekmények történeti tényállása alapján továbbra is levonható 

az a következtetés, hogy a nagyobb sértetti körültekintés, higgadtság és odafigyelés mellett ezek a 

bűnesetek elkerülhetővé válhattak volna.  

 

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 2021. évben 87,5% nyomozáseredményességet ért el, ami a 2020. évi 81,6% 

eredményességi mutatót alapul véve 5,9% arányú növekedéssel járt. (1. számú melléklet 1. diagram) 

 

2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója. 

A Marcali Rendőrkapitányság illetékességi területének közterületein elkövetett bűncselekmények 

nyomozáseredményességi mutatója 94,1%, ami a 2020. évhez viszonyítva 0,7% mértékű emelkedést 

eredményezett. (1. számú melléklet 3. diagram) 

 

2.3. A Marcali Rendőrkapitányság eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt 

bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának alakulása.  

- testi sértés nyomozáseredményessége 94,4% (a 2020. évben: 94,3%); 

- garázdaság nyomozáseredményessége: 100% (a 2020. évben: 94,4%); 

- lopás nyomozáseredményessége: 65,4% (a 2020. évben: 58,9%); 

- lakásbetörés nyomozáseredményessége: 68,2% (a 2020. évben: 46,2%); 

- jármű önkényes elvétele nyomozáseredményessége: 100% (a 2020. évben: 100%); 

- 14 kiemelten kezelt bűncselekmény nyomozáseredményessége: 78,6% (a 2020. évben: 70,6%). 

(1. számú melléklet 7.,12.,14.,17.,21.,4. diagramjai) 

 

3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok. 

A 2021. évben 157 tulajdon elleni szabálysértési ügy indult, ami 21,1%-os csökkenést eredményezett 

a 2020. évi 199-hez viszonyítva.(2. számú melléklet 10. diagram)  

 

A tulajdon elleni szabálysértések eredményességi mutatója a 2021. évben 45,69%, a 2020. évben elért 

48,28% eredménnyel szemben. (2. számú melléklet 11. diagram)  

 

Az elkövetés tárgya az ismertté vált - lopás miatt indított - ügyekben széles skálán mozgott, azonban 

legjellemzőbb a kerékpár, a mobiltelefon- és a kiskertekből a szezonális termények eltulajdonítása, 

valamint a falopások voltak. 

 

4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások. 

A 2021. évben bekövetkezett személysérüléses balesetek száma a 2020. évhez képest 48-ról 65-re 

emelkedett azzal együtt, hogy 3 halálos kimenetelű közúti közlekedési baleset is bekövetkezett. Az 

ittasan okozott közúti közlekedési balesetek száma ugyanakkor a 2020. évi 4-ről 3-ra csökkent. A 

baleseti statisztika kedvező mutatója, hogy az ittasan okozott balesetek száma és aránya az összes 

személysérüléses baleseten belül tovább mérséklődött. A közlekedési balesetek elsősorban a 

gyorshajtás, az elsőbbségi- és a kanyarodási szabályok megszegése miatt következtek be. (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, a 76-os számú, a 68-as számú, valamint a 61-es számú főút a 
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leginkább érintett. Az illegális migrációhoz köthető jogsértő cselekményt, a közúti járműben 

elrejtőzést a végrehajtott mélységi ellenőrzések a 2021. évben több esetben is feltártak. Ezek 

döntően az M7-es autópálya balatonkeresztúri szakaszát és pihenőjét érintették, de a 76-os számú 

főútvonalon Balatonszentgyörgy bel- és külterületén is történtek elfogások. 

 

A rendőri intézkedések tapasztalatai azt mutatják, hogy a térség a korábbi évekhez képest nagyobb 

migrációs nyomással, tranzit jellegű jogsértésekkel terhelt. Az elkövetések tekintetében a közúti 

járműben megbújással elkövetett cselekmények mellett az embercsempész segítségével történő 

szállítás is előtérbe került.  

 

A végrehajtott ellenőrzések következtében a 2020. évhez képest a 2021. évben az ismertté vált 

illegális migrációval összefüggő jogsértő cselekmények esetszáma 2-ről 7-re emelkedett (1 fővel 

szemben embercsempészet miatt indult büntetőeljárás, tiltott határátlépés szabálysértése miatt 6 fő 

vonatkozásában idegenrendészeti intézkedés - a magyar-román visszafogadási egyezmény szerinti 

átadás - történt). Tiltott határátlépés további 4 elkövetőjének feltartóztatását követően a Bács-Kiskun 

Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén lévő IBH kapun az átkísérésük megtörtént. Az 

elemzések alapján az illegális migráció visszaszorítása érdekében végrehajtott rendőri ellenőrzések a 

Marcali Rendőrkapitányság - fentiekben körülhatárolt - veszélyeztetett területeire koncentrálódtak.  

(2. számú melléklet 22.,23. diagramjai) 

 

6. A határrendészeti tevékenység helyzete. 

Az elemzések alapján az illegális migrációs jogsértésekkel veszélyeztetett útszakaszokat, illetőleg 

az M7-es autópálya esetében az arra le- és felhajtókat a közterületi személyi állomány visszatérően 

ellenőrizte. A végrehajtott ellenőrzések a 2021. évben a bűnügyi osztály nyomozói állományával 

kiegészülve valósultak meg, minimum havi 4 alkalommal az M7 

autópályán - portyaszolgálat teljesítésével.  

 

Az illegális migrációval összefüggő rendőri ellenőrzések kapcsán a már említett fő migrációs 

útvonalak mentén található szálláshelyek szúrópróbaszerű ellenőrzése is megvalósult, ami jogsértést 

nem tárt fel. A SIS II rendelet alapján körözött személyek- és tárgyak feltalálásában az intézkedési 

aktivitás 4,1%-kal emelkedett 2020. évhez viszonyítva. 

 

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 rendészeti hivatásos személyi állomány a 2021. évben 7127 alkalommal, összesen 60 336 

közterületi órát teljesített a 2020. évi 6940 alkalom / 56 659 közterületen töltött szolgálati órával 

szemben. A közterületi óraszám az esetszámmal együtt nőtt. (2. számú melléklet 8.,9. diagramjai)    

 

A Marcali Rendőrkapitányság az illetékességi területének - ezen belül Marcali város közterületeinek, 

nyilvános helyeinek, illetőleg a turisztikai idény folytán fokozottan érintett települések - 

közbiztonságát a 2021. évben 48 fő közrendvédelmi állományba tartozó rendőrrel biztosította. A 

rendészeti szakterületen elért eredményekhez a Marcali Városi Rendészet tagjai által a közös 

szolgálatellátás alkalmával nyújtott támogató tevékenysége is hozzájárult. Marcali Járás 33 239 fő 

lakónépességi adatait alapul véve, 1 fő hivatásos rendőrre 692 lakos jutott.  
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Az illetékességi területhez tartozó Balaton-parti települések révén a vezetői, valamint a rendészeti- és 

bűnügyi személyi állomány a turisztikai idényben fokozott figyelmet fordított a lakosság, illetve a 

pihenni vágyó emberek biztonságérzetének fenntartására. A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság (a 

továbbiakban: SMRFK) a 2021. évben is - a korábbi évek pozitív tapasztalatai alapján -, a turisztikai 

idényben 24 órás lefedettséggel, siófoki székhellyel Bűnügyi Műveleti Központot hozott létre.  

Kiemelt feladat volt a sértettközpontú panaszfelvétel, a  professzionális helyszíni tevékenység, az 

adatgyűjtések, a kihallgatások és egyéb nyomozási cselekmények gyors, szakszerű és eredményes 

foganatosítása, a digitális nyomok beszerzése, azok elsődleges elemzése, értékelése.  Marcali városa a 

turisztikai idényben a Balaton vonzáskörzete miatt, továbbá a Városi Fürdő és Szabadidőközpont 

révén fokozottan érintett. A 2021. évben 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. 

A szándékos bűncselekmény elkövetésén tetten ért és elfogott személyek száma a 2020. évi 257-ről 

174-re, a bűncselekmény gyanúja miatti előállítások száma 241-ről 238-ra csökkent. (2. számú 

melléklet 1., 3. diagram).  

 

Az elrendelt elővezetések száma a 2020. évi 460-ról 550-re nőtt, amellett az eredményesen 

végrehajtott elővezetések száma 383-ról 421-re emelkedett, ami 9,92% mértékű javulást 

eredményezett. (2. számú melléklet 4. diagram)    

 

A szabálysértési feljelentések száma a 2020. évhez viszonyítva 1352-ről 1118-ra mérséklődött. Az 

intézkedési gyakorlat közben az állomány figyelembe vette a figyelmeztetés, a helyszíni bírság, a 

szabálysértési feljelentés alkalmazása során a fokozatosság elvének betartását, törekedve arra, hogy a 

szigorúbb szankciók alkalmazására valóban indokolt esetben történjen intézkedés. A 2021. évben a 

feljelentések aránya csökkent, így továbbra is megállapítható, hogy az állomány differenciáltan 

alkalmazta a szankciókat. (2. számú melléklet 5. diagram) 

 

A 2021. év során a Készenléti Rendőrség személyi állománya eseti jelleggel megerősítő erőként - a 

helyi parancsnokok alárendeltségében - teljesített meghatározott rendészeti feladatot a Marcali 

Rendőrkapitányság illetékességi területén. A tevékenysége során közösen, illetve egyénileg is 

létesített ellenőrzőpontokat a jogsértések megelőzése, felderítése, megakadályozása céljából. Az 

együttműködés kiváló volt, a lakossági visszajelzések kifejezetten pozitívnak bizonyultak. 

 

3. A rendezvénybiztosítások. 

A Marcali Rendőrkapitányság személyi állománya a 2021. évben 100 rendezvény helyszínén látott 

el felügyeleti, vagy biztosítási feladatot, illetve ellenőrizte visszatérően a rendezvények helyszíneit. A 

feladat eredményes végrehajtása érdekében a szervezőkkel a kapcsolattartás folyamatos volt.  

 

A nemzeti ünnepeken, az illetékességi területen megtartott ünnepi megemlékezések 

méltóságteljesen, zavartalanul teltek el. Kiemelt feladatot jelentettek a mindenszentek ünnepével, a 

halottak napjával és az év végi ünnepekkel kapcsolatos rendőri biztosítások végrehajtása, ami során 

a személyi állomány jól kezelte a megnövekedett forgalmat. A rendőri jelenléttel erősítette a 

temetők, a közterületek, a nyilvános helyek, nyilvánossá tett magánterületek rendjét és biztosította 

a jogsértő magatartások visszaszorítását.  
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A biztosítási feladatok végrehajtásában lehetőség szerint részt vettek az illetékes polgárőrök, 

valamint az egyes rendészeti feladatot ellátó személyek. A bevezetett rendszabályok érvényre 

juttatása során állampolgári panasz nem érkezett, közlekedési baleset ezzel összefüggésben nem 

történt. 

 

4. Az esetlegesen bekövetkezett katasztrófa-, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott 

rendőri feladtok (különösen a települések védelme érdekében tett rendőri intézkedések). 

A koronavírus-járvány és azzal összefüggésben bevezetett és fenntartott járványügyi készültség 

jelentős többlet feladatot rótt ki a 2021. évben is. A rendészeti személyi állomány a szükségesség és 

arányosság követelményeit mindvégig szem előtt tartva intézkedett a bevezetett rendszabályok 

betartása érdekében. 

 

A 2021. évben az elrendelt hatósági házi karanténban lévő személyek ellenőrzése 22 369 

alkalommal történt meg. A korlátozó rendszabályok megsértőivel szemben 519 esetben helyszíni 

bírság kiszabására történt intézkedés, és további 183 eset zárult 

szabálysértési feljelentéssel. A Marcali Rendőrkapitányság, mint szabálysértési hatóság a 

jogszabályok megsértése miatt összesen 236 fővel szemben járt el. 

 

5. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése. 

A 2021. év folyamán a körzeti megbízottak létszámában nem történt változás, összesen 24 fő 

teljesített szolgálatot. A rendszeresített státuszok száma 28 fő, így a 2021. évben a feltöltöttségi 

arány változatlan (85,71%). 

 

A Marcali Rendőrkapitányság illetékességi területén 33 239 fő lakónépességgel, és 24 fő betöltött 

státusszal számolva a 2021. évben 1385 lakosra jutott 1 fő körzeti megbízott. 

 

A 2021. év során a körzeti megbízottak létszámában nem, csak az összetételében történt változás. 

Az állományból 1 fő körzeti megbízott szolgálati viszonya megszűnt 

és további 1 fő áthelyezését kérte a Készenléti Rendőrség állományába. A Marcali 

Rendőrkapitányságra más rendőri szerv állományából 1 fő érkezett, valamint 1 fő közrendvédelmi 

járőr megbízással teljesített körzeti megbízotti szolgálatot. 

 

A koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet és a 2021. évben is fenntartott 

járványügyi készültség, valamint a vírus terjedésének megelőzésével kapcsolatos feladatok a körzeti 

megbízottak tevékenységét is alapvetően meghatározták. 

 

A megelőzés érdekében az érintett személyi állomány a 2021. évben is jelentős szerepet vállalt a 

házi karantén ellenőrzések végrehajtásában, továbbá az elrendelt védelmi intézkedések folyamatos 

betartatásában. 

 

A bűnügyi tevékenység teljesítése során, összesen 11 alkalommal alkalmaztak eseti adatközlőt. Az 

eseti adatközlők alkalmazásán túlmenően a felmerült bűnügyi információk alapján a 

bűncselekmények realizálása terén is eredményeket értek el. 

 

A 2021. évben önállóan nyomozást továbbra sem folytattak, ugyanakkor az együttműködő 

nyomozások kapcsán egyes meghatározott nyomozati cselekményeket végrehajtottak. A 2020. 

évhez hasonlóan, összesen 21 elrendelt együttműködő nyomozásban vettek részt aktívan. 
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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 tevékenysége. Az egység riasztásától a 

helyszínre érkezésig eltelt idő alapján a 2021. évben a Marcali Rendőrkapitányság átlag reagálási 

ideje: 10:05 perc volt.  

 

A kialakított protokoll szerint a 107 nemzeti-, illetve a 112 nemzetközi segélyhívószámokon 

kezdeményezett segélyhívások a Szombathelyi, illetve a Miskolci Hívásfogadó Központokba 

érkeztek, ahonnan a szükséges előszűrést követően az illetékes megyei tevékenység-irányítási 

központokba kapcsolták, ahonnan a szolgálati csoportok közvetlen irányítása történt. A Marcali 

Rendőrkapitányság közvetlen vezetékes számára érkezett hívások szintén az SMRFK Tevékenység-

irányítási Központjába futottak be.  

 

7. Az igazgatásrendészeti tevékenység (szabálysértési eljárások, engedélyügyi tevékenység, 

kábítószer-rendészet). 

A 2021. évben 1119 ügy iktatására történt intézkedés a 2020. évi 1196 üggyel szemben, ami 6,43%- 

os csökkenést hozott. A 2021. évben 2040, a 2020. évben 1815 szabálysértés elkövetése vált ismertté. 

A szabálysértési eljárás alá vont személyek száma a 2021. évben 1132, míg a 2020. évben 

1200 fő volt. További 203 esetben figyelmeztetéssel zárult az eljárás. 

 

A 2021. évben 194 (2020. évben 173) kiemelt szabálysértés vált ismertté. Nem kiemelt közlekedési 

szabálysértést a 2021. évben 598 esetben, a 2020. évben 1021 alkalommal 

követtek el. A közrend elleni szabálysértést a 2021. évben 83 esetben követtek el, a 2020. évi 185 

esettel szemben. A szabálysértési eljárás megszüntetésére a 2021. évben 154 alkalommal történt 

intézkedés a 2020. évi 168 esettel szemben. Meghallgatási kérelmet 49 fő terjesztett elő, kifogást 5 fő 

nyújtott be. 

 

Érvénytelen hatósági engedéllyel vagy jelzéssel való közlekedés szabálysértést a 2021. évben 81 

alkalommal követtek el, a 2020. évben 138 ilyen jellegű szabálysértés vált ismertté. A 

Kormányhivataltól átvett ügyek lezárása megtörtént. 

 

Az illetékességi területen a 2021. évben 416 fő természetes személy, és 2 jogi személy rendelkezett 

lőfegyvertartási engedéllyel.  

 

Az engedélyügyi szakterület vonatkozásában visszatérő feladat volt az új Országos Polgári 

Lőfegyver Nyilvántartó programban történő adatok rögzítésének folyamatos biztosítása, a benne 

rögzített adatok helyességének ellenőrzése. A Marcali Rendőrkapitányság kábítószer-rendészeti 

tevékenységet közvetlenül nem végez. 

 

8. A bűn- és baleset-megelőzés. 

8.1. A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai, szakirányítás. 

A 2021. évben a koronavírus-járvány miatt sorra maradtak el a bűnmegelőzési kampányok, 

vetélkedők, versenyek, és fel kellett függeszteni a gyerekek, idősek részére meghirdetett előadásokat, 

fórumokat. A kialakult helyzethez igazodva át kellett értékelni a bűnmegelőzést, új módszerek 

bevezetése vált szükségessé. A tevékenység jelentős része az online térben valósult meg, új felületen 

jött létre a kapcsolat a lakossággal. A Marcali Rendőrkapitányságnak - a központi bűnmegelőzési 

iskolai programokon túl - saját kezdeményezései is voltak.  
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A bűnmegelőzés állandó programjai: 

- DADA;  

- Biztonságosabb Internet nap; 

- „Házhoz megyünk”;  

- Somogy megyei idős bűnmegelőzési kortárssegítő program; 

- Útravaló bűnmegelőzési program; 

- „Boldog biztonságos karácsonyt” elnevezésű bűnmegelőzési program; 

- Biztonságban, egészségen bűnmegelőzési program. 

 

8.1.1. Család- és gyermekvédelemi tevékenység, valamint a hozzátartozók közötti erőszak 

helyzetének bemutatása.  

A jelzőrendszerben közreműködő intézmények között folyamatosan szakmaközi megbeszélések 

voltak a távoltartások tapasztalatairól, az esetlegesen felmerült akadályokról és a lehetséges 

megoldásokról. A gyermekvédelmi jelzőrendszer társszerveivel az együttműködés magas színvonalú. 

 

A NETZSARU adatai alapján a vizsgált időszakban összesen 79 esetben indult eljárás hozzátartozók 

közötti erőszakkal kapcsolatos bűncselekmény miatt, ezek közül 49 esetben testi sértés, 10 esetben 

pedig kapcsolati erőszak miatt. A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról 

szóló 2009. évi LXXII. számú törvény értelmében a 2021. évben a Marcali Rendőrkapitányság 

illetékességi területén 9 esetben vált szükségessé az ideiglenes megelőző távoltartás elrendelése.  

 

A bántalmazott fél 1 esetben mindkettő szülő, míg a többi esetben a sértett nő volt. A bántalmazó a 

férj, vagy az élettárs, 1 esetben pedig a gyermek. Az elrendelt megelőző távoltartó határozat szabályait 

1 fő 1 esetben szegte meg.  

 

8.1.2. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése, ezen belül a Rendőrség iskolai 

prevenciós programjai (DADA, ELLEN-SZER, iskolai bűnmegelőzési tanácsadók, OVI-ZSARU 

program). 

A Rendőrség központi ifjúságvédelmi iskolai programjai tematikus oktatását a bűnügyi osztály 

állományából 1fő nyomozótiszt (DADA, Ovi-Zsaru), míg a közrendvédelmi állományból 1 fő 

körzeti megbízott (DADA) végezte. 

 

A tervezett programok végrehajtása a vírushelyzet okán az oktatási intézményekben a személyes 

jelenlét mellett nem volt lehetséges, így a tervezett órák elmaradtak. Online felületen jutottak el az 

iskolákhoz az internet veszélyeivel kapcsolatos anyagok (közösségi oldalak biztonsága, jelszavak, 

jelmondatok, felhasználói fiókok). A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések 

lépcsőzetes feloldásáról a Kormány több Kormányrendeletben döntött, ami következtében a nyári 

turisztikai idényben tervezett programok megvalósultak. 

 

A nyári gyermektáborokba kapott felkérések teljesítése megtörtént. Marcali Város 

Önkormányzata által a gyermekeknek szervezett nyári tematikus táborokban a Marcali 

Rendőrkapitányság bűn- és balesetmegelőzési, valamint áldozatvédelmi szakemberei 8 alkalommal 

előadásokkal és játékos feladatokkal várták az érdeklődő gyerekeket. További 2, a Balaton-parti 

településen működő gyermektáborba is ellátogattak az előadók. A gyermek- és ifjúságvédelem terén a 

tárgyévben is havi rendszerességgel tartott a Marcali Rendőrkapitányság - az ORFK Vezetője által 

kiadott intézkedési terv alapján - a kábítószerfogyasztás és a 18. életévüket be nem töltött személyek 

alkoholfogyasztásának visszaszorítása érdekében visszatérően fokozott ellenőrzést a fiatalok által 

látogatott helyeken. 
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8.1.3. Az áldozatvédelem területén végzett rendőri tevékenység bemutatása. 

Az áldozatsegítés hatékonyabbá tétele érdekében az Áldozatsegítő Információs Pult kialakítására és 

működtetésére kiadott intézkedési tervben foglaltak szerint a Marcali Rendőrkapitányságon a 

panaszfelvevő irodában látta el az áldozatvédelmi referens a munkáját.  

 

A tevékenysége során több intézménnyel, szervezettel alakított ki együttműködő 

kapcsolatot. A bűnmegelőzési- és a közlekedésrendészeti osztály balesetmegelőzési előadójával 

közösen, több rendezvényen vett részt, ahol az érdeklődők megismerhették a tevékenységét és az 

áldozattá válás megelőzéséről, továbbá az esetleges áldozattá válásukat követően a segítség, és a 

szolgáltatások körének lehetőségét. Az áldozatok jogainak érvényesülése, mind az állami, mind a civil 

szférában 27 alkalommal megvalósult. A tapasztalatok alapján a Kormányhivatallal és a családsegítő 

szolgálatokkal együttműködve, teljeskörű tájékoztatásban részesültek az áldozattá vált személyek. 

Több esetben látott el olyan tájékoztató feladatot, ami bűnmegelőzési, kríziskezelési vagy 

utógondozási célzatú volt. Figyelemmel kísérte a közlekedési balesetben sérültek és a hozzátartozók 

lelki utógondozását, a balesettel kapcsolatos ügyintézést követően. Az áldozatokkal és a 

hozzátartozóival személyesen a hivatali irodában, vagy az otthonukban, illetve telefonon vette fel a 

kapcsolatot. A tapasztalatok alapján elmondható, hogy az áldozatok többsége jóleső érzéssel fogadta a 

referens jelenlétét, a tájékoztatását és a megtett intézkedéseket. 

 

Az értékelt időszakban 21 alkalommal volt szükség áldozati státuszigazolás kiállítására (2 esetben 

súlyos testi sértés, 4 lopás, 2 zaklatás, 4 csalás, 2 könnyű testi sértéssel elkövetett kapcsolati erőszak, 1 

szeméremsértés, 1a tizenkettedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális 

kényszerítés megalapozott gyanúja miatt, 1 könnyű testi sértés, 1 halálos kimenetelű közlekedési 

baleset, 1 jogtalan elsajátítás, valamint további 1 alkalommal garázdaság elkövetése miatt).  

 

A Kormányhivatal tájékoztatta az együttműködő áldozatokat, de volt példa arra is, hogy elutasították a 

kezdeményezést, mivel az áldozatok a szükséges iratokat nem bocsájtották az ügyintéző 

rendelkezésére. A balesetek áldozatai pedig a Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület egyéb szolgáltatásait 

vették igénybe. A külföldi sértettek egyetlen esetben sem kértek áldozatsegítést. 

 

8.1.4. Az emberkereskedelem elleni küzdelem bemutatása. 

Az emberkereskedelem elleni küzdelem hatékonyságának növeléséhez szükséges intézkedésekről 

szóló 1125/2019. (III.13.) Kormányhatározatra figyelemmel a gyermekotthonok lakói részére 

tervezett előadások a 2021. évben a koronavírus-járvány miatt elmaradtak. Emberkereskedelemmel 

kapcsolatos bűncselekmény a 2021. évben a Marcali Rendőrkapitányság illetékességi területén nem 

történt. 

 

„A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) „Ne hagyd, ne tedd! – emberkereskedelem elleni 

kampány” projekt keretében a Marcali Mikszáth Kálmán Általános Iskola 7. osztályában május 

hónapban preventív céllal, online, interaktív osztályfőnöki óra került megtartásra. Ezt megelőzően a 

pedagógusok részére is volt egy foglalkozás, ahol az emberkereskedelem jelensége került 

bemutatásra, továbbá a rendőrség emberkereskedelem bűncselekmény (szexuális és munkacélú 

kizsákmányolás, prostitúció, csicskáztatás, stb.) elleni tevékenységéről és a témával kapcsolatos 

tapasztalatokról kaptak tájékoztatást a résztvevők. 

 

8.1.5. Megelőző vagyonvédelemben végzett tevékenység.   

A "Házhoz megyünk!" elnevezésű országos megelőző vagyonvédelmi program a 2021. évben is 

folytatódott. A Marcali Rendőrkapitányság összesen 3 alkalommal települt ki a lakossági 

megelőzési programmal, ami során vagyonvédelmi tanácsokkal, játékos feladatokkal hívták fel az 
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érdeklődők figyelmét arra, hogy már minimális óvintézkedés megtételével elkerülhető az áldozattá 

válás. A régóta sikeres, az országos "BikeSafe" elnevezésű kerékpár regisztrációs programot a 

Marcali Rendőrkapitányság a 2021. évben is törekedett népszerűsíteni a „Házhoz megyünk!” program 

részeként és önálló szervezésben egyaránt. Összesen 98 kerékpár regisztrálása valósult meg. 

A mindenszentek ünnepével, a halottak napjával kapcsolatosan október hónap végén és november 

hónap elején az állampolgárok részére szórólapterjesztés, tanácsadás, figyelemfelhívás történt.  A 

temetői parkolókban leállított gépjárművek szélvédőire elhelyezett szórólapok a gépjárműlopások, a 

járműből, járműről történő lopások megelőzésére hívták fel a figyelmet.  

 

A Marcali Rendőrkapitányság munkatársai az SMRFK Bűnmegelőzési Osztálya által kezdeményezett 

„Boldog, biztonságos karácsonyt!” programhoz csatlakozva, az adventi vásár területén nagy hangsúlyt 

fordított arra, hogy az odalátogatókat tájékoztassa az értékeik fokozottabb védelmére és az áldozattá 

válás megelőzésére. A jótanácsok mellé apró ajándékokkal, szaloncukorral kedveskedve kívántak 

kellemes ünnepeket minden érdeklődő részére. 

 

8.1.6. A kábítószer prevenció helyzete (ezen belül a „A szülők és a családok a Rendőrség kiemelt 

partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében" című programterv tapasztalatai). 

A kábítószerekkel összefüggő bűncselekmények kapcsán a Marcali Rendőrkapitányság a 2021. 

évben is derített fel eredményesen kábítószer terjesztőket - a terjesztői tevékenységéből származó 

vagyon lefoglalása mellett -, illetve több fogyasztóval szemben büntetőeljárást indított, amiknek a 

számában a 2021. évben kismértékű csökkenés következett be. 

 

"A szülők és a családok a Rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében" 

elnevezésű országos program a kiskorúak kábítószer-fogyasztásának csökkentése érdekében 2014. év 

szeptemberében indult el. A gyermek- és ifjúságvédelmi programok egységes végrehajtásáról szóló 

16/2016 (VII.21.) ORFK utasítás 23. pontja azzal került kiegészítésre, hogy a területi szervenként 

külön erre a célra létrehozott elektronikus postafiókba érkezett levelekre lehetőleg azonnal, de 

legfeljebb 8 napon belül válaszol, amennyiben személyes találkozó, tájékoztató előadás, interaktív 

fórum lebonyolítására érkezik felkérés, úgy azt az illetékes rendőrkapitányság a programban résztvevő 

rendőrének továbbítja.  

 

A programban korábban meghatározottak szerint, telefonon is kereshették a kijelölt drogprevenciós 

tisztet, aki minden hónap páratlan hét szerdáján 10:00 - 11:00 óra közötti időben telefonos ügyeletet 

tartott.  A 2021. évben fogadóóra megtartására nem érkezett felkérés.  

 

A 2021. június 26-ai Kábítószer-ellenes Világnaphoz kapcsolódva a többi témakör mellett a 

programokon kiemelt hangsúlyt kapott a drogprevenció. 

 

8.1.7. Kiberbiztonság bemutatása. 

A bűnmegelőzési előadások, továbbá a kitelepülések szerves témája volt az internetbiztonság. Az 

internet kiváló terepet biztosít a csalások elkövetéséhez, mivel az elkövető könnyen leplezheti a 

személyazonosságát, ezért nagyobb biztonságban valósíthatja meg a bűncselekményt.  

 

A leggyakoribb bűncselekményekre hívták fel az előadók a figyelmet, mint az 

- online hirdetési csalások, amikor valamilyen árut kínálnak megvételre, termékértékesítés 

esetén a megrendelt és kifizetett áru nem érkezik meg, vagy helyette más, gyengébb minőségű 

dolgot küld az elkövető; 

- telefonos csalások, amikor a felhasználó megtévesztésével próbálnak pénzhez jutni, emelt díjas 

SMS küldésével, vagy fogadásával, illetve nyereményjáték csalás formájában; 
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- jogosulatlan belépés a felhasználói fiókba, könnyen visszaélhetnek a felhasználói profillal, pl. 

nevében e-mail üzenetet küldhetnek, bejegyzést tehetnek közzé, a felhasználó lejáratása 

céljából megváltoztathatják az oldalt, tranzakciókat, vásárlásokat kezdeményezhetnek. 

 

A Biztonságosabb Internet Naphoz kapcsolódva a Marcali Rendőrkapitányság az oktatási 

intézmények részére online felületen küldött szórólapokkal hívta fel a figyelmet az internet 

veszélyeire. 

 

8.2. Az iskolaőri tevékenység bemutatása.  

Az iskolaőrség 2020. szeptember 01-i hatállyal kezdte meg a működését. Az iskolaőri szolgálat a 

Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény és a rendőrségi szolgálati szabályzatáról szóló 

30/2011. (IX.22.) BM rendelet, az iskolaőrökről szóló 27/2020. (VII.17.) BM rendelet és az 

iskolaőrség tevékenységéről szóló 19/2020. (IX.10.) ORFK utasítás, valamint a feladatok ellátását 

szabályozó belső normák, őrutasítás, valamint az oktatási intézményekkel kötött együttműködési 

megállapodásban foglaltaknak megfelelően végezte a tevékenységet. 

 

A Marcali Rendőrkapitányság vonatkozásában az értékelt időszakban nem történt változás az 

iskolaőrök számában és személyében. Továbbra is 1 fő Böhönyén a Festetics Pál Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskolában, míg a Siófoki SZC Hikman Béla Szakképző Iskolában 1 fő 

állandó, és 1 fő tartalék iskolaőr látott el iskolaőri tevékenységet. 

 

Az iskolaőrök a tevékenységüket napi szinten a SharePoint rendszerbe rögzítették. A helyi 

koordinátor - akadályoztatása esetén a helyettes koordinátor - az ORFK utasítás szerint havonta 

négy alkalommal ellenőrizte az iskolaőröket. A szolgálatellátással kapcsolatos ellenőrzés kiterjedt a 

tevékenységükre, szolgálati öltözetre, kényszerítő eszközökre és épségére, az 

ékítményekre, valamint a szolgálati okmányok meglétére. Az értékelt időszakban nem volt szükséges 

intézkedést foganatosítani egyik oktatási intézményben sem. 

 

Az iskolaőri feladatokon kívül, kizárólag egyéb bűnmegelőzési feladatot hajthattak csak végre. A 

nyári szünetben bűnmegelőzési programokon vettek részt. 

 

8.3. Bűnmegelőzési témájú sikeres pályázatok, együttműködések bemutatása. 

A Marcali Rendőrkapitányság a 2021. évben bűnmegelőzési témájú pályázatot nem nyújtott be. 

 

8.4. Bűnmegelőzési tartalmak közösségi médiában történő megjelenése. 

A bűnmegelőzési előadó a Marcali TaviTv "Felmerült" című műsorában 2021.05.19-én adott interjút 

a felelősségteljes internet használatról, valamint arról is, hogy miként tehetjük biztonságossá a 

világháló használatát. 

 

A piaci napokon a Marcali Piac-rádióban folyamatosan elhangzott az a bűnmegelőzési hangspot, ami 

felhívta a piacra látogatók figyelmét az értékeik fokozottabb védelmére - kiemelten a zseblopások 

miatti áldozattá válás megelőzésére.  A Marcali Rendőrkapitányságnak a 2021. évben 12 

sajtómegjelenése volt a megvalósított bűnmegelőzési tevékenységéről- és programjairól. 

 

8.5. 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 

aktivitás nőtt. Az ezzel kapcsolatos feladatokat továbbra is 2 fő végezte az osztályvezető 
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irányításával. Egy-egy rendezvény kapcsán, az osztály állományából további 2-3 fő csatlakozott, így a 

feladatvégrehajtás megfelelő szintű volt. 

A folyamatos baleseti helyzetelemzés, a közterületi szolgálat, valamint az együttműködők 

visszajelzései alapján a reagálóképesség a változó közlekedési környezet kihívásait követte. Ezek 

célirányos és hatékony feladatmeghatározás formájában jelentkeztek az eligazítások alkalmával, 

igazodva a folyamatosan változó jogszabályi háttérhez.  

 

A megelőzési tevékenységgel összefüggésben a közlekedő gyermekekre fókuszálva, több városi és 

vidéki rendezvényen baleset-megelőzési programok, bemutatók és előadások valósultak meg.  

 

A Marcali Rendőrkapitányság eleget tett továbbá a szakirányítás által előírt programokban 

meghatározottaknak. A korábbi évektől eltérően - a veszélyhelyzettel bevezetett szigorú szabályozás 

miatt - jóval kevesebb rendezvény volt meghirdetve és lebonyolítva.  

 

8.6 Az „iskola rendőre” program, valamint annak keretében végrehajtott „SuliMoped” 

program értékelése az aktuális, valamint az előző tanévre vonatkozóan. 

Az illetékességi területhez 14 általános iskola tartozik. A 2020. évhez hasonlóan a 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. A városi rendészet állománya 

folyamatosan képviseltette magát az iskolakezdési kampány kapcsán szervezett biztosításban. A 

„SuliMoped” programban a Marcali Rendőrkapitányság - az ilyen jellegű képzésre vonatkozó 

megállapodás hiányában - nem volt érintett.   

 

A 2021. év folyamán megvalósultak „Az iskola rendőre” feladattervből, valamint egyéb, központilag 

meghirdetett megelőzési programból kapott feladatok. 

 

9. Együttműködés. 

9.1. A helyi önkormányzattal folytatott együttműködés. 

Tartalmas és eredményes volt az együttműködés a települési önkormányzatokkal és a 

polgármesterekkel. A rendészeti állomány elsősorban a területileg illetékes körzeti megbízottak útján 

napi szintű kapcsolatot tartott fenn a települési önkormányzatok tagjaival, polgármestereivel, aminek 

köszönhetően folyamatos volt a tájékoztatás. Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-Testülete 

az önkormányzati beszámoló írásos anyagát egyhangúan elfogadta. A koronavírus-járvány miatt 

kialakult veszélyhelyzetre figyelemmel, az egyeztető fórumok szervezése elmaradt, ugyanakkor a 

kapitányságvezető a települések polgármestereinek a közbiztonságot és a közlekedésbiztonságot 

érintően felmerült jelzései megoldására a szükséges intézkedést megtette. 

 

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 Marcali Járásbírósággal tartottunk munkakapcsolatot. Az ügyészség szoros 

felügyeletet gyakorolt az egyes bűnügyek esetében, a bizonyítottság megítélése és a szükséges 

mértékű adminisztrációs feladatok elvégzése terén. 

 



 13 

A bűnügyi tevékenységet végző egységek vezetői rendszeres kapcsolattartásán túl a 

kapitányságvezető, havonta - és egyes döntéseket érintően alkalmanként - egyeztetett az ügyészség 

vezetőjével.  

 

A Marcali Járásbírósággal az együttműködés továbbra is jónak volt mondható. Közvetlenebb és 

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

szabálysértések miatt indított ügyekben. 

 

9.3. Az oktatási intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel folytatott együttműködés 

helyzete. 

Az illetékességi területén működő iskolákkal, egyházakkal, civil szervezetekkel folyamatos volt a 

kapcsolattartás. A lakossági fórumok megtartására a járványhelyzet miatti korlátozások folytán nem 

volt lehetőség. Az előadások megtartásának hiányában is sor került a nyugdíjas klubok, idősotthonok 

tagjai körében a bűnmegelőzési célú szóróanyagok terjesztésére. A napi szintű volt a kapcsolattartás 

az iskolák vezetőivel. 

 

9.4. A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés értékelése, a megkötött együttműködési 

megállapodások száma, ellátott közös szolgálatokra vonatkozó adatok. 

A Marcali Rendőrkapitányság és az illetékességi területen lévő polgárőr egyesületek kapcsolata a 

2021. évben is harmonikusan alakult. A közrendvédelmi osztály létszámhelyzetéből adódóan 

esetenként szükségessé vált, hogy a rendőrőrsök működési területén és a városszékhelyen is közös 

szolgálatot lásson el rendőr polgárőrrel. Az SMRFK által a polgárőr egyesületekkel kötött 

együttműködési megállapodások között 18 olyan található, aminek hatálya a Marcali 

Rendőrkapitányság illetékességi területére terjed ki. 

 

A 2021. évben 5 fő polgárőr (29 órában, 4 alkalommal) vett részt közös szolgálatellátásban, összesen 

4 fő rendőrjárőr mellett. Ennek során 46 fő igazoltatással járó intézkedésben működtek együtt. A 

negatív alkoholszondák száma 44, ugyanakkor pozitív értéket nem jelzett a légalkohol-mérő 

berendezés.  

 

9.5. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel történő együttműködés. 

Továbbra is hatékony volt a munkakapcsolat a Marcali Városi Rendészettel, illetve a Marcali 

Mezőőrséggel. A havi rendszerességgel teljesített közös szolgálatellátás eredményesen működött. 

 

A Marcali Városi Önkormányzat Városi Rendészete által kezelt kamerarendszer adatbázisa több 

esetben hatékony segítséget nyújtott a szabálysértést, valamint bűncselekményt elkövető személyek 

azonosításához. 

 

A Marcali Katasztrófavédelmi kirendeltséggel az együttműködés hatékonyan működött az egyes 

rendészeti vonatkozású mentési-és veszélyelhárítási feladatok együttes végrehajtása során. 

 

III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra. 

 

Tisztelt Képviselő Testület! 

 

A 2021. évben - az előző évekhez hasonlóan - a Marcali Rendőrkapitányság a közrend és a 

közbiztonság megteremtése és fenntartása érdekében a törvényi felhatalmazásban előírt feladatait 

végrehajtotta. A foganatosított intézkedések az illetékességi területen a szükséges rendőri jelenlét 
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biztosítását, a bűncselekmények számának csökkenését, a lakókörnyezet rendjének javulását és a 

Rendőrség iránti bizalom erősítését szolgálták. 

 

A turisztikai idény rendőri biztosítása eredményesen zárult. A munkavégzés a folyamatosan változó 

társadalmi elvárásokhoz igazodott. Továbbra is célunk, hogy biztosítani tudjuk a város lakói számára 

az elvárásoknak megfelelő, magas szintű közbiztonságot.  

 

Kiemelt célfeladat a 2022. évre: 

 

A közrend és a közbiztonság terén elért eredmények megtartása, lehetőség szerinti javítása, a 

kiegyensúlyozott, szélsőségektől mentes közbiztonság fenntartása, felkészülés a 2022. évi turisztikai 

idényre. 

 

A folyamatos közterületi rendőri jelenlét biztosítása, az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel 

és társhatóságokkal együttműködés, illetőleg a települési önkormányzatokkal folyamatos 

kapcsolattartás. 

 

A közlekedésrendészeti terület tekintetében a baleseti mutatók javítása, a helyszíni tevékenység 

magasabb szintre helyezése.  

 

A koronavírus-járvány kapcsán felmerülő feladatok precíz végrehajtása. 

 

A bűntetőeljárások szakszerűségének, időszerűségének, törvényességének és hatékonyságának tovább 

növelése, ennek érdekében a nyomozások időszerűségének figyelemmel kísérése.  

 

A bűncselekményből származó vagyon minél nagyobb arányú elvonása és az okozott kár megtérítése 

érdekében a vagyonvisszaszerzés, az elkobzás és a vagyonelkobzás hatékony végrehajtása, az 

eredményességi mutatók javítása. 

 

A személyi állomány megtartása, a fluktuáció csökkentése. 

 

A Rendőrség külső- és belső megítélésének javítása, az állampolgárokban és az együttműködő 

partnerekben a professzionális, fegyelmezett, sokoldalú, a lakosság és a helyi közösségek iránt 

felelősséget vállaló, segítőkész, megbízható és biztonságot nyújtó szervezeti összkép erősítése. A 

Rendőrség munkatársai számára kiszámítható pályát nyújtó, a munkatársak közötti kölcsönös tisztelet 

mellett eredményes munkavégzésre lehetőséget adó munkahely biztosítása. 

 

Megragadva az alkalmat, ezúton is megköszönöm az önkormányzatnak, a városi intézmények 

vezetőinek és együttműködőknek a Marcali Rendőrkapitányság és személyi állománya részére a 2021. 

évben nyújtott segítő együttműködését.   

 

A meghatározott céljaink elérése érdekében kérem a Tisztelt Közgyűlés támogatását, bízva abban, 

hogy a jövőben is hasonló jó eredményekről lehet Önöknek beszámolni. 

 

Marcali, időbélyegző szerint                      

      Beke Mária r. alezredes 

                                           kapitányságvezető  

Melléklet: 1. számú melléklet - bűnügyi statisztikai adatok 

2. számú melléklet - rendészeti statisztikai adatok 
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