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ELŐTERJESZTÉS 
a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 2013. évi munkájáról, a 

közbiztonság helyzetéről, a megye bűnügyi helyzetképéről 

szóló beszámolóhoz 
 

 

A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése alapján a megyei 

önkormányzat felkérésére a rendőrfőkapitány vagy kijelölt helyettese beszámol a megye 

közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal 

kapcsolatos feladatokról. A Somogy Megyei Közgyűlés munkaterve alapján 2014. 

júniusi ülésének napirendjére tűzte a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 2013. évi 

munkájáról szóló beszámolót. Dr. Piros Attila r. dandártábornok, megyei 

rendőrfőkapitány a felkérésnek eleget téve az előterjesztés mellékletét képező anyagot 

terjeszti a közgyűlés elé. 

 

Figyelemmel a megyei rendőrfőkapitány által készített beszámoló anyagban foglaltakra 

abból az alábbiakat tartom szükségesnek kiemelni és a közgyűléssel röviden ismertetni. 

A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság célja mindenkoron a közbiztonság erősítése, a 

lakosság biztonságérzetének javítása, a rendőrség iránti közbizalomnak és a rendőrség 

tekintélyének az erősítése. Ezek az általános vezérelvek határozták meg a Somogy 

Megyei Rendőr-főkapitányság 2013. évi munkáját. 

 

A főkapitányság a 2013. év egyik célkitűzéseként meghatározott, a 2012. év végén 

megindított szervezeti struktúra átalakítás okán egyfajta szakmai megújulás útjára lépett 

oly módon, hogy az új megoldásokat a múltban eredményesen működő szervezeti 

elemekkel ötvözték, melyben a magasabb szintű közbiztonsági szolgáltatás 

megvalósítását irányozták elő. Ezen  a célkitűzés mentén végezte a megyei rendőr-

főkapitányság mindennapi munkáját, amit a beszámolóban ismertetett statisztikai adatok 

és tendenciák is alátámasztanak, és megerősítik azok a közvélemény kutatások is, 

melyek a rendőrség bizalmi indexének növekedéséről számolnak be.  

 

A bűncselekmények 2013-ban regisztrált száma a 2012. évihez képest jelentős 

csökkenést (29,8%) mutat, amelyhez a jogszabályi változások is hozzájárulnak (2013. 

február 1. napjától hatályba lépett az Büntető Törvénykönyv). A bűncselekmények 

száma legerőteljesebben a városokban csökkent. Az összbűnözés (100%) szerkezetében 

jelentősen csökkent a  közterületen elkövetett jogsértések száma (20,8%), de még 

mindig meghatározó a kiemelt bűncselekmények elkövetése, amelyek jellemzően testi 

sértés, lopás, rablás, rongálás, garázdaság (72,4%). 
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A nyomozószervek nyomozáseredményessége három adaton keresztül mérhető, az 

eredményes nyomozások, a vádemelések, valamint a bíróság elé állítások alakulásán 

keresztül. Somogyban a nyomozáseredményesség a tavalyi 31%-os szintről 38,6%-ra 

javult, melybe beleértendő a lakosság szubjektív biztonságérzetét javító közterületen 

elkövetett bűncselekmények felderítésének növekvő eredményessége is. A kiemelten 

kezelt bűncselekményi kategóriák zömében is javuló tendenciát mutat a 

nyomozáseredményesség, mégis a 2014. év kiemelt feladata ezen mutatók javítása, 

különösen a vagyon elleni bűncselekmények körében.  

 

A közeledésbiztonsági helyzet értékelése során megállapítható, hogy a megye útjain a 

2012. évhez képest alacsonyabb mértékű növekedés volt tapasztalható a balesetek 

számát tekintve. Kiemelendő azonban az ittasan okozott közúti közlekedési balesetek 

számának jelentős csökkenése.  

A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság a 2012. évhez képest eredményesebb évet 

zárt, melynek legfőbb mutatója, hogy a komplex tevékenység eredményeként a 

vízbefulladások száma az elmúlt időszakhoz képest 2013-ban volt a legalacsonyabb (6 

fő). 

 

Az SMRFK közbiztonság érdekén tett intézkedései az alábbiak szerint foglalhatók 

össze. A közterületi vezénylések száma, és közterületi jelenlét óraszáma ugyan 

csökkent, ellenben a nem közterületi vezénylések száma nőtt. Az idegenforgalmi 

időszak rendőri feladataihoz szükséges állomány száma a vezénylések okán növekedett. 

Jelentős volt továbbá a sportrendezvények biztosítása. Eredményként fogható meg a 

több százezer főt vonzó kulturális események zökkenőmentes, rendkívüli esemény 

nélküli lebonyolítása. A rendkívüli időjárás okozta többletfeladatok is megoldásra 

kerültek.  

 

A körzeti megbízotti státuszok vonatkozásában 2013-ban jelentős mértékű változás állt 

be, mely alapján valamennyi KMB területén biztosítottá vált a 24 órás szolgálat. Nem 

csak létszámában erősödött meg a KMB, de szakképzettségében is felkészültebbé vált. 

Az új struktúra révén a megbízotti állomány közterületi jelenléte jelentősen emelkedett. 

Az egyszerűbb megítélésű ügyekben a nyomozást megfelelően végrehajtják, azonban 

célként tűzik ki a nyomozáseredményességi mutatójuk növelését. 

 

Az SMRFK együttműködése a helyi szervekkel, önkormányzatokkal, polgárőr 

egyesületekkel, és a horvát határ menti rendvédelmi szervekkel jónak mondható. Az 

önkormányzati együttműködést tovább erősítette az a főkapitányi tájékoztató körút, 

melyre a járási székhelyeken került sor.  

 

Javaslom, hogy a közgyűlés fogadja el a Somogy megyei rendőrfőkapitány 

beszámolóját, és köszönje meg a megyében szolgálatot teljesítő rendőrök munkáját. 

 

Határozati javaslat: 

 

1./ A Somogy Megyei Közgyűlés a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 2013. évi 

munkájáról szóló, a megyei rendőrfőkapitány által előterjesztett beszámolót 

elfogadja.  
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2./ A közgyűlés köszönetét fejezi ki a megyében szolgálatot teljesítő rendőröknek a 

végzett munkájukért, valamint felkéri a megyei rendőrfőkapitányt, hogy a megye 

közrendjének, közbiztonságának és bűnügyi helyzetének további javítása, továbbá a 

határrend biztonságának és a határforgalom zavartalanságának megőrzése 

érdekében tegyen további intézkedéseket. 

 

 Felelős: Witzmann Mihály, a közgyűlés alelnöke (a határozat közléséért) 

 Határidő: folyamatosan 

 

 

 

Kaposvár, 2013. június 3. 

         Witzmann Mihály 

 

 

 

 

Az előterjesztést készítette a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Beszámoló 

anyagának felhasználásával: 

 

Dr. Sárhegyi Judit 

megyei aljegyző 

 

Az előterjesztést jóváhagyta: 

 

Dr. Vörös Tamás 

megyei főjegyző 





Tiszte|t Közryúlés|

A somogy Megyei Rendőr-főkapitrínyság (a továbbiakban: SMMK) vezetőjeként első
alkaloDmal számolhatok be úgy a megye közg}'iilése előtt. hogy a teljes éÍtékelt időszak
(2013-as év) alatt a szeÍvezet az é1ljÍányításom alatt állt.

Egy szeNezet éves muntájáról szóló beszámoló mindig egy adott szakasz lezfuásétt és egy
szakasz kezdetét jelképezi. Minden évben visszatekinttink az elmúlt időszaka, melynek célja,
hogy értékeljilk eddigi tevékenységünl(et, okuljunk az esetleges hibánkból és hasznosítsuk a
megszeEett tapasáalatokat. A Rendőrség közbiáonságot szolglíltat és nem önmagunkéIt
vagyunk.

Az elmúlt évben taItott beszámolómat azzal ziÍtafi, hogy a 20|2. év végén megindított egyes
szervezeti átalakítások nyomiín és szakmai változtatások ÍendszeÍe mentén az SMRFK
egÉ.ajta szakmai megújulás útjára lépett' me1y intézkedések közös céljai a közbiztonság
eÍősítése, a lakosság biaonságérzetének javíüísa. a Rendőrség ilánti közbizalom és a
Rendőrség tekintélyének erősítése.

A fenti célkitűzések hati!|ozttk meg a 2013' évben minden intézkedéseÍnet, döntéssmet,
kollégáim e célkitíizések teljesítése érdeLében végeáék mindennapi munkájukat.

Armak rernényében kértem támogatásukat. hogy az idei évben Önök elé tárhatom a jalrrlás és
a fejlődés megkérdőjelezhetetlen eÍedméÍIyeit.

BáÍ vélemenyem szerint a beszámolómban ismertetett statisáikai adatok és tendenciák
alátámasztják, hogy az SMRFK a korábbi évekhez képest magasabb szintű szolgáltat.íst tudott
nÉjtani a közbiztonság és a közrend megtelemtésében, addig soha nem gyozöm
hangsúlyozni, hogy muntánkat az állampolgárok igy Ónök is - értéke|ik, az ő (Önök)
üsszajelzéseik alapjrín tudjuk megítélni, hogy a tett intézkedésein*kel elégedettek-e,
biáonságban érzík-e magukat'

A közvélemény kutatások eredményei azt mutatják, hogy a fejlesztéseink eredményesek
voltak, a Rendőrség bizalmi indexe jar'uló tendenciát mutat.

Tettiik mindeá úgy, hogy az SMRFK bűnügyi és rendészeti helyzetét meghatfuozó általános
k.idilmények természetesen a 2013' évben sem vátoáak. A településszerkezet sajátossá8ai
szórt telepÍilésű, aprófalvas belső táség és a nagy látogatottságú idegenforgalmi térség _
továbbla is egyik legjelentősebb meghatlíTozója a bÍínügyi-közbiztonsági hel}zetnek.

Előbbiek tükében szeretném tnöknek felvrízolni Somogy megye 2013. évi bűnügyi-
közbiáonsági helyzetét, a Rendőrség munkáját, azt az e|ért ercdmén}'t, melyre a továbbiakban
is építkezniink kell.



J

I. A bíinügyi helyzet

Az SMRFK illetékességi területén a t.fugyidőszakban legisárát bűncselekmények száma
13 153 volt, mely a megelőző év ugyanezeÍ adaÍához (]'8,I24) yiszonyítva jelenlős, 29,8 %-
os csökkenést mutat' Meg kell aá is említeni azonban. hogy a jogszabál változások is
szercpet játszottak a biincselekmények számiának csökkenésében. A csökkenés eglk oka,
hogy a 2013. febÍufu 1-jei hatállyal módosított, a Büntető Törvénykönywől szóló 1978. évi
IV. törvény alapján 1 rendbeli biincselekménFlek kell tekinteni aá a cselekmén}.t, mel}nek
séfiettjétől több okiratot, illetőleg készpénz-helyettesítő fiZetési eszköZt tulajdonítanak €1. A
jogszabá}.vtí1toz.íst megelőzően egy adott jogséÍtésen belül egy séÍtett sérelmére több
rendbeli bÍincselekmén}t kellett megállapítani, ha több okirat keÍillt eltulajdonításra egy
cselekményen belül.

Rendór| eÜárá6ban reg|6ztrá|t boncse|ékmények
száma

2012 20í3

A bűncselekményi fertőzöttség (kriminalitás) mértékét a rendőri eljrírásban a 100 000 lakosÍa
jutó bűncselekmények száma mutatja meg a legkifejezőbben. Ebben a kalegóriában évek
hosszú sola óta az olszágos átlag felett ríllunk az idegenforgalmi szezon bÍínözést genelá.ló
hatása miatt. A tavalyi évben az elóző évhez képest azonban pozitív elmozdulás tapasztalható'
hiszen 5928,1-rő1 4134'9- .e csökkent ez a szám. Ez tőbb mint 30'0 o/o-os mérséklődéstjelent.

A reg|6Írá|t büncse|ekmények 100 000lakosra
vedtett aránya
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A búncselekmények településtípus szerinti alakulását elemezve megállapítható' hogy a
búncselekmények szráma a legerőteljesebben a viírosokban csökkent a 20|2. élhezkepest. Ez
a csöktenés 42,5 %-otjelent.

A Íeg|szlíált büncge|ekmény€k sámána|( a|aku|á3a egyes
t€|epi'|&|ipÜsok vonatkozásában

A köáefiileten elkövetett búncselekmények nagyságrendje és összbúnözésen belüli aÍánya a
megelőző évhez képest 17'9 %.os csökkenést mutat, tfugldőszakban ajogsértések 20.8 %-át
követték el kiiáeúleten. A kategória helyi szervek köái struktüája eltérő képet mutat. A
búncselekményi csopolthoz ta1tozóan meghatlíozó a kiemelt bÍíncselekmények elkövetése,
amelyek leggyakabban testi s&tés, gatázóaság, lopás, rablás és rongálás foÍmájában
manifesztálódnak.

A KaposváÍi Rendőrkapitányság illetékességi teúletén a köáeriileten elkövetett
bfucselekmények száma a megelőző évhez viszonyítva 1|'3 oÁ.k1'I emelkedett' A megye
többi rendőrkapinínyságán kiilönböző alányban csökkent e deliktumok száma' a csökkenés
m&téke a legnagyobb arányú a Fonyódi Rendőrkapitányság (42'3 o/Í) és a Nagyatádi
RendőIkapitiányság (26.l %) tekintetében.

A rendóri elá.áaban rcgÉÍrá|l köztérúlétén é|kövdérr bi]ncsé|étménye!(
alaku|á6a a soÍnogy MRiK r€ndórtaPhinysága|nlk |||€lékee6ég| téío|élén

város

E rorrTrol3l

1200

í0oo

MegyeijogÚ váÍo6

|É m1,i ml3l



A kiemelten kezelt bíincselekmények sziíma tekintetében az elmúlt évek solán jelentős
vií]tozás nem tapasztalható' négy é\lre visszamenőleg 9500 és 9800 között mozog. Bázisévhez
viszonftva a 2013. évben az sMRiK ill€tékességi teÍiil€ten 9527 esetben kedlt
Iegiszbálásla kiemelt búncselekmény. mely az összes bÍincseleknény 72,4 oÁ.át teszi kl'

II. A bűnüldöző munka értékelése

A bűniildöző munka hatékonyságának egyik fő fokméroje a nyomozáseledményességi
mutatók alakulása' Ebbeí a mutatóban a tavalyi évig folyamatosan csökkenő tendencia volt
méIhető, azonban a 2013. évben ez a trend megíordult, és a nyomozás eredményességet
38.6 %-Ia tudtuk iaütani.

Nyomoáseredményességi mutató

50,0%

40'o.Á

30.0%

2012 20í3

Ugyancsak fontos a lakosság szubjektív biztonságérzetének fokozása, javítása erdekében a
köáeliileten elkövetett bűncselelonények eredményes felderítése. Az SMRfK álománya -
kisebb visszaesés után _ ,jawló eredmen}t fud felmutatni' így a nyomozáseredményesség
ismét 50,0 %.hoz közelít.

Közterü|eten e|követett regisztrá|t
búncse|ekmények nyomozáseredményességi

mutató|a
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A kiemelten kezelt bűncselekmények tekintetében a nyomozáseredmenyesség az alábbiak
szerint alakult az elmúlt évbenl

az embetölés bűncselekmények yomozóseredményessége 90,0 96 (2012: 90'9 %")
a szándékos beÍejezett emberölés nyomozósreményessége 100,0 % (2012: 85'7 ya)

_ az emberölés kísérlet bűncselelonények nyomozáseredményessége 100,0 26
(2012: 100,0 %o)
a testi sértés bűncselektnények nyomozóseredményessége 70,j o.ó (2012: 78'1 %")

_ a kiskoni veszélyeztetése bűhcseleldhények nyomozóseredményessége 58'3 oÁ
(2012: 48,5 %)
a garázdasdg bűncselekrnények nyomozóseredméiyessége 7 ],9 % (2012: 70'5 %,)

' a yisszaélés lajbítószerrel (terj esztői magatartás) bí; cselekmények
xyomozásereclményessége 81'8 % (2012: 33'3 %,,)
a loptis bűncselekmények (a betóréses lopósokkal egiixesen) nyomozásetedményessége
18,7 % (2012: 24,5 %)

_ a személygépkocsi loplis bűncselelonények nyomozáseredményessége 22'4 % (20l2: j'7 %o)
a lakósbetórés bűncselehnények nyomozáseredményessége 14,4 96 (2012: 15'2 yo)

_ a rablas bűncselelonények nyomozóseredményessége 41'3 % (2012: 40'8%d
_ az összes hehelt bűkcseleloxény nyomozáseredményessége 25'4 % (2012: j0,2 %o)

Az idei év eglk meghatrírozó feladata az SMRFK közrendvédelmi és búnügyi állománya
szétÍláÍa a kiemelten kezelt búncselekmények nyomoáseledményességének javítása,
különösen a vagyon elleni bÍincselekmények kategódájában'

Il|. Rendészeti helyzet

A tulajdon elleni szabálysértések szfula 3299, arll'i a 20|2. évben 3540 volt. Ez
szrímszeníségben 6,8 %-os csökkenéstjel€nt. A rendőrkapitányságok illetékességi teriiletén az
alábbiak szerint alakult a tulajdon elleni szabálysé.rtések szríma:

A tu|aldon e||en| szabá|yséÍtéBek a|aku|ása
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A közlekedésbiaonság;L helYzereÍ értékelve megríllapítható, hogy a 2012. évhez képest
alacsonyabb méÍtékú, 3,6 %-os emelkedés volt tapasáalható a megye útjain történt bal€setek
számában. Pozitív elmozdulás tapasztalható 8z ittasan okozott köáti közlekedési balesetek
számlának alakulásában ' 91-tő1'7 4-re (18,7 %-kal) csöl.kent ez a mutató.

Köz|ekedésbiÍonsá9i helyzet

300

sú|yos Könnyú

.2012.2013

somogy megye az illegális mi$ációt tekintve alapvetően alacsony intenzitású térségként
jellemeáető. A zöldhatíron elfogott személy€k száma alacsonyl a szervezett embelcsempész
útvonalak általában elkerii1ik a Somogy megyei hatáÍszakaszt. Az illegális migÍáció alacsony
volumerrére való tekintettel a köáeÍiileti rendőri jelerÍét nem annak visszaszorítiísát. hanem
elsősorbaÍr a megelőzést szolgiílja' Embercsempészet bÍíncselekmény elkövetése miatt 2 fő
keÍiilt elfogásla 2013-ban, szorosan együtbnúködve a horvát társszervekkel.

A határfoÍgalom mind a személyek, mind pedig a jármúvek vonatkoásában csökkenő
tendenciát mutatott, az átlépő utas kategórirík jellemzően magyar, horvát. valamint EU/EGT
álampolgIárok. Az összes átleptetett személy mindössze 6,6 %-a harmadik országbeli
állampolgár. A határrendsértések, valaÍIint haíírrendi esetek vonalkozásábarr jelentős
csökkenés állt be. a hatiárrendi viszonyok Íendezettek.

szemé|y

150

Ha|á|os

120000

100000

80000

00000

40000

20000

o
0 l 02, 03. 04, 05, 06. o7, 08. 09. 10. 1 l

.2012 36342 21944 38206 4309í 13477 643í1 0603t í02206 57297 50016 37492 3t3í0
l20í3 24111 21259 31409 331E6 39811 51860 98259 't085035í576 44552 39008 36803



A Balatoni vízirendészeti Rendőrkapitányság á11onínya biztosította Euópa legnagyobb
vízfelÍlletú tavlín a víziközlekedés és ff,irdőzés biztonságát, a víziÍendezvények
zayafia|anságát, és megfelelően Íeagáltunk az időjárás okoáa változiísoka a megelőzési
jellegú intézkedésekkel. Komplex tevékenységÍint eredménye' hogy a vízbefulladások száma
az elmúlt időszakok legalacsonyabbja volt,6 személy vesáette életét. Hiárom esetben
felmeriilt az öngyilkosság, két €satben pedig az ittasság gyanúja is.

Pozití!'um, hogy a magas hőmérséklet miatt elrendelt hőségriadók soÉn (amikor tömegekben
lepik el a ffbdőzók a tó partjait) sem vált senki a tó áldozatává, ami a megelőzési tevékenység
jó színvonaláttiikózi. vízbólmentésre 102 esetben volt szÍikség. összesen 223 fő biáonságba
helyezése töItént meg' Munkánkal nagymértékben segítette a Készenléti Rendőrség
helikopterének Balatonkilitiben történő állomásoáalása. Több esetb€n vettek lészt eltűnt,
valamint m€ntendő személy keresésében. orvhalász háó megtalálásában.

Iv. Az SMRFK által a közbütonság érdekében tett intézkedések és rz azzal kapcso|atos
feladatok

A köáerületi vezénylések szráma minimáisan, a köáefileti jelenlét óraszríma ennél
jelentősebb méÍtékben csökkent. Ezzel szembert a nem közteÍiileti vezénylések sziíÍna
dup1ájfua onelkedett. Az idegenforgalmi időszak rendőri feladatainak 2013' évi
végehajtásáÍa julius és augusztus hónapban rendészeti megerősítő előként a KészgÍ éti
Rendőrség ríllomrínyából a korábbi évek}rez viszonyítva jelentősebb méItéld' 5 bevetési
csoport, valamint 4 fő lovas járőr került alkalmazísra'

Az intézkedési aktivitást _ a Íöbb mutatók vonatkozásában vizsglílva a legtöbb szervezeti
egység esetében megállapítható, hogy az csökkent. A helyszíni bírságok számának
emelkedése sem komperizálta a szabáysértési feljelentések esetszámiínak cst'lítenését' A
Fonyódi Rendő*apitányság volt az egyetlen szervezeti egység, ahol jelentős méÍtékben nőtt a
helyszíni bírságoltási aktivitás.

A szonélyi szabadságot korlátozó intézkedések száma emelkedett. E kategórián belül is
kiemelkedő az elfogrísok szímának növekedése. A Nagyaüídi Rendőrkapitányság állománya a
201.L ,évhez üszonftva másfélszer több szeÍnélyi szabadságot korlátozó intézkedést
foganalosított' Az elfogások sziíma a Barcsi Rendőrkapitányságon kiugÍó méÍtékben
négyszeresere . emelkedett. Az elővezetések hatékonysága teÉn szintén a Nagyatádi
RendőÍkapitányság nÉjtott átlag feletti teljesítmén}'t.



A Készenléti RendőTség eróinek 2012. évi igénybevételéIe a nyári idegenforgalmi
szezonban megelősítésként érkezett erőkön felül _ 90 alkalommal kefiilt sol' Ezek köál
legnagyobb létszámban a sporhendezvenyek biztosításában (26 alkalom) vettek részt. A 2013.
év tekintetében változást jelentett, hogy Pécsen megalakult a Készenléti Rendőrség XI.
Bevetési osátílya' Az adott évben 162 alkalommal látott el a Készenléti Rendőrség
szo|Eálatot az SMRFK illetékességi te iletén' Továbbra is jelentős volt a spoltrendezvények
biztosítása, valamint a fokozott ellenőüésekben való részvétel _ Íőként a veszélyeztetett
településeken _ je]entősen, 40 alkalomra emelkedett.

szemé|yI szabadságot kor|átozó |ntézkedések

A 2013. év elejen 5 telepiilés, illetve települé$ész (Kaposvár-Cseri vrárosrész, Büssü,
Nemesded, somogyszentpiíl, Kutas) tartozott a veszéIyeztetett települések kategóriába, ez a
száfi az éy végére 4.re (3 község: Nemesdéd, somogyszentpál, Büssü, és 1 városrész:
Kaposvár.Cseri váÍoslész) csökkent. A hiárom veszélyeztet€tt település közül egyedül
Nemesdéden csökkent a búncselekmények száma, azonban a lakosság sz.ímiíhoz viszonyítva
még így is rendkívül magas' Somogyszentpálon stagnálás tapasáalható, Büssüben cseké1y
mértékú növekedés következett be. Az országos RendőI-főkapitányság yezetője a
közbiáonság és a köZend további erósítését elósegítő bÍfuügyi és lendészeti intézkedések
egységes megtételáe intézkedési tervet adott ki, amely alapján lehetőség nyílik a koncentrált
feladat-végÍehaÍásÍa.

A spoÍtrendezvények biáosítása jelentős terhet Iótt a megye közrendvédelmi állományár4
nagy létszáÍnú eÍőket vont el a tényleges köáerületi szolgálat ellátístól. A 2013. éyj' őszi
labdaÍúgó szezontól némileg csökkent a leterheltség, meÍt az FGSZ Siófok kiesett az NB l
osztáyból. A' 2o|3/2o|4. bajnoki idenyben a Kaposvári Rrikóczi FC labdanigó csapata,
továbbá a Kaposvári Kosárlabda I(ub, a Kaposvári Vízilabda l(lub, a Siófoki Kézilabda Club
és a Csurgói Kézilabda Klub, továbbá a 2013/2014' bajnoki idén}.től a Provident JunioÍ
Kézilabda váogatott szerepel a legrnagasabb bajnoki osztá1yban. Ezan csapatok huai
mérkőzéseinek biáosítása jelentős erőket von el' neÍncsak a hellleg illetékes Kaposvii.ri,
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Siófoki, Fonyódi, vagy Nagyaíádi Rendőrkapitányságtól' hanem a többi Íendőrkapitányságtól
is' A méIkőzések eseménymentes biáosítrísához jelentős segítséget ny|ijtott a Készenléti
Rendőrség.

A gyülekezési töNény hatílyán kíviil eső rendezvények többsége a kulturáis kategó ába
sorolható. A 2013. évi rendezvények közül a lésztvevők létszámát tekintve kiemelkedett a
szríntódi Pannónia Fesztivál 40 000 fő látogatóval, a ZaÍnáÍdiban megrendezett és 127 000 1ó
vendéget vonzó Balaton sound fesztivá, a zamáídi Nagyon Zene Fesáiviíl és a
balatonvilágosi B my Lake fesztivál, melyeken 40 000. illetve 25 000 fő vett Íészt' A Lellei
Borhéthez. a Boglfui Sziiret Fesáiválhoz és az augusztus 20-ai Nemzeti Ünnephez
kapcsolódó rendezvények összességében több szélzezeI látogatot vonzottak. A fegyelmezett,
iisszehangolt, részletel(e is nagy hangsúll foldító tevékenységnek köszönietően rendkívüli
esemény a feladatok végrehajtása solán nem történt' A biztosítási fe1adatok végrehajtása
rerrdkívül sokoldalú volt, tekintettel arra' hogy ezeke a rendezvényekre nagy létszrámban
éÍkeztek gépkocsival a látogatók, így a közrend-közbiztonság fenntaltásán hilmenően kiemelt
fis/elmet kellett fordítani a közlekedés rendjének fenntartására is. A rendezvényekert
Iésztvevők összetétele változatos képet mutat.

A 2013' évben rendkívüli, i1letve veszélyhelyzettel kapcsolatban Iendőri feladat
végrehajtásríra három esetben is soÍ keÍtilt, 2013. máÍcius |4-1,7. kőzőÍÍ és 2013. máÍcius 25-
26. között a rendkívüli időjárási körülmények' míg 2013. június 07-09. között a Du ín
levonuló árvízzel kapcsolatban. A csapatszolgálati század összevonlásrira és igenybevételeÍe a
2013' évben egy esetben keÍiilt sor.2013. június 8-9-én az árvízi védekezés kapcsán GyőI
tsrségében látott €1 az állomány feladatokat'

A körzeti megbízotti stiífuszok vonatkozásában a 2013. évben jelentős méítékú változás
következett be' Az év elejen töíént állománÍábla-módosítás következtében, az új KMB
csoportok létrehozása révén a köáerületi szolgrílat ellátás stukturájajelentősen megvá]tozott.
A 28 csopolt Iévén valamennl KMB területen biztosítottá vá|t a 24 ó|ás rendőÍi jelenlét. A
csoportok jellemzően 11 fős _ 7 fő körzeti megbízottból és 4 ft! járórből álló _ létszámmal
iizemelnek. A minél magasabb szintú szolgiílat ellát.is &dekében a slátuszok bővítésén
túlmenően szükségessé vált az álomríny képzése. Az új beosztások mielőbbi feltöltése
érdekében 2013 novembel hónapban a Fonyódi Rendőrkapitányság objektumában kihelyezett
KMB szaktanfolyan megtar|íslfua keÍiilt sor. A képzésen 48 fő vett Iésá, a,ldk köziil
valaÍnenífen eredményes vizsgát tettek' A közeti megbízotti stáfuszok feltöltését követően
az eqy kótzetí ÍneEbízottra jutó telepiilések, illetve lakosok szráma alapjrán lehetőség nyílik a
klasszikus köÚeti megbízotti tevékenységhez történő ,,visszatéIéshez''. Az új strútura
alapján a körzeti megbízotti állomány köáedleti tevékenysége ugrásszelűen emelkedett.
mivel az illetékességi teriileíikön gyakorlatilag áú\/elíék az iigyeleti bejelentésekle rcagáló
gépkocsizó járőÍök feladatköÉt. A megye közeti megbízotti állományfuól e]mondható, hogy
magasan kepzett, sokétű ismeletek:kel rendelkező rendőrökből tevődik össze. A köáeúleti
tevékenység végzése mellett a hatásköriikbe utalt, egyszeÍűbb megítélésű bíinügyek
nyomozását megfelelően végrehajtjrík, azonbaÍl a nyomozáseÍedményességi mutatójú
emelése sziikséges. A lakossággal jó kapcsolatrendszeÍt sikedít kíalakítaniuk, a szolgálati
csoportok számiira rendszeÍesített szolgálati mobi]telefonok Íévén az eléIhetőségük a lakosság
széles körében ismert'

Az Egységes Segélyhívó Rendszer (ESR) kialakításával kapcsolatban a felállítá$a kerülő
megyei integált tevékenység.irrinyítási központok kialakításával kapcsolatos feladatokat az
üternteryben maghatározottak szeÍint, haLíÍidőre teljesítettük. A Tevékenység.ilánftási
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Központ (a továbbiakban: TlK) e1helyezési köÍletével összefiggő építészeti, miiszaki,
kivítelezési, informaúkai feladatokat az SMRFK Gazdasági IgazEatósága végÍehajtotta' A
mindennapí szolgálati feladatok ellátlását megkönnlt€tt€ az új he1lségbe költözés' A TlK
iigyelaeseinek kéjpzése 2073. októbel 07-től megkezdődött, mely a TIK beindultásáig
maradéktalanul lezajlott. majd 2013. november l6-ával felállításra került az sMRFK-n a TIK.

A RendőIség munkájának fontos lésze az igazgatásÍeidészeti tevékenység. Az
igazgatás.endészeti tevékenység sokrétíí' szelteágazó teendőt Íó az állomán1ta' e szolgálati ág
nélkiil nem mutatna teljes kepet az értéke1és. Az e1múlt év sonín 6033 szabályséÍtési eljárást
indítottunk, aÍni a2072, évhez kepest (7008) 1ó.2 o/o-os csöktenést jelent' A szabáysértési
eljárás alá vontak száÍna 6228 ft volt, ezen belül a pénzbírsággal sújtottak száma 3973 fő' A
kiszabott penzbíÍság összege 126 406 000 Ft volt. Az átlag pénzbírság iisszege 31 816 FtIa
emelkedett az előző évi 23 756 Ft-ról. szabríyséÍtési őrizetbe 268 főt helyeáiink, az előző évi
171 fővel szemben' A szabrílysértési őrizetb€ vett személyek köziil 191 fő követett el fulajdon
elleni szabálysértésl az e\óző évi 92 fővel szemben. Az e deliktum miatt szabályséÍtési
őrizetbe v€tt személyek sziáma 10'7 '6 yo.os eÍnelkedést mutal A feg}.vertaÍtási engedéllyel
rendelkező teÍmészetes személyek sziímában jelentős víltozás továbbla sincs. E körben 2013-
ban 160' míg 2012-ben 10ó trárolóhely ellenőrzést hajtottunk vége. Az ellenózések
eredményeként tavaly 4, az e|őző évben7 engedély kedlt visszavonfuÍa, illetve 20l2-ben egy
alkalommal, szabályséÍtési feljelentéssel is éltiink' A kábítószsr-Íendészet tetén M
ellenőrzések sz.rÍIa ,12 volt (2012-bel 6,7)' Az ellenőrzések 90,0 %-ban közforgalmú
gyó gyszeÍtlíÍakat érintettek.

v. Bűn- és baleset megelőzés

A bűnmegelőzési feladalaink keretében a legfontosabb az egységes megyei bűnmegelőzési
projelÍek megvalósíLísa és miíködtetése volt. Ennek keletében a,,Megól.unk, avagy a
búnrn€gelőzés házhoz megy!'' elnevezésú pro$amot folyathrk, illetve folytatjú az akfuális
bíinügyi opeÍatív helyzetnek megfelelően. Az ELBÍR hirleveleket minden hónapban
továbbítottuk a címlist|ínkban szercplő települési önkományzatoknak. ol.1atási
intézmény€knek, gyermekvédelmi sze1veknek, fogyatékkal élőkke1 foglalkozó
szervezeteknek és az egy|lázi kapcsolattartóinknak. A család-, gyermek- és ifúságvédelem
területén 2013.ban is fő feladatként kezeltiik a bíincseleknénÍ elköv€tő gyermekkoru
szeÍnélyek fokozottabb gyeÍnekvédelmi utánkövetésá. A gyermekközpontú
igazságszolgáItatás alapelveinek való megfelelés erdekében januárban oktatís megtaÍtásá(a
került soÍ valaÍneÍrÍIl ÍendőÍLapitányságon a grermekek büntetőeljárásbeli jogairól. azok
éÍvényesülésének fontosságlíÍól és a gyermekvédelmi jelzőrendszeri feladatohól, továbbá
június hónapban a gyermekmeghallgató szobák hasmálatba vételének lendjéről és
használatáról. Decernber 18-án a Kaposvári ReídőIkapitányságon kialakított
gyermekmeghallgató szoba megkapta a hivatalos használatbavételi tanúsítváíyát.

A családon beliili erószak felszámolása, felderítése érdekében a fogalomkörbe tartozó
biíncselekmények monitolozása folyamatos. Ennek soÍán nagy hangsu]}t Íéktettink arra, hogy
amennyiben a bíincselekményben kiskoru közvetett vagy közvetleí módon _ is érintett, úgy
ellenőrzésre kertil, hogy az e|jitó szerv élt-e a gyemekvedelmi jelzési kótelezettségével. A
témában folyamatos az rílomríny kepzése is, valamint az akfuális jogszabáy-változásoka is
hangsúlyosan felhívjrík a végrehajtói állonl.íny figyelmét. A megyében miiködő családsegítő
és gyemekjóléti szolgálatokkal folyamatos a kapcsolat, a somogy Megyei Kományhivatal
szakigazgatási szeNével évente egyeáető éÍekezletet megtaltásám keÍiil soÍ. Elkészítettiik és
folyamatosan frissítjük a megyei családok átmen€ti otthona, anyaotthonok és befogadó



otthonok naprakész adaÍbázisát. Az elmúlt évben egyiittmiíködési megállapodás aláírására
került sor a kaposvári szélüelÉ Borcstyánviftíg Alapítvány Anyaottho íval. Az
áldozatvédelmi szakterül€t vonatkozásában _ összhangban a rcndórség áldozatsegítő
feladatairól szóIó 2l2ol3. íI. 31') oRlK utasítlással - intézkedési telv kiadásáÍa keÍiilt sol az
SMRFK és rendőrkapitiányságai iíldozatvédelmi feladatainak egységes végrehajtása
érdekébeí, melyíek megvalósulását témaellenőzés kerctében vizsgiiltiík.

szeptember hónapban valaÍnennl rendőrkapitrínyságon felállításra kelült egy úLÍI.
áldozatvédelmi sarok. melynek keretébeít az alacsony küszöbú áldozatsegítő szolgáltatásokat
ki tudták helyezni a helyi szerveküez, így a bÍincselekmény áldozatai a feljelentést vagy első
kihallgatásúat követően azonnal eléIhetővé vá]nak az iíldozatsegítés szánnáúa, ezzel ís
minimalizáva a másodlagos á|óozatIá yilás kockázatát. AZ itt alkalmazott ríldozatsegítők
feladata az ügyfelek tájékoztatása az igénybe vehető áldozatvéd€lmi szolgáltat.isokól,
támogatásokól, az ehhez szükséges adminiszhációs és koordinációs feladatok segítése.
valamint az ismételt .íldozattá válás megelőzése érdekében bűnmegelőzési taÍxícsok
közvetítése. Az éÍtékelt időszakban több oktatási intézménybő] is érkezett jelzés
drogfogyasztással kapcsolatban, így a megelőzés érdekében fokozott figyelmet foTdítotfunk az
iskolai prevencióra.

A somogy Megyei Baleset-mege]őzési Bizottság, illetve az illetékességi tedileten múködő hat
városi baleset.megelőzési bizottság a közlekedésbiaonság javítása érdekében fol}'tattak
tevékenységet az országos Baleset.megelőzési Bizottság (a továbbiakban: oRFK.OBB) ríta1
kiadott irrányelvek és célkitűzések figyelembe vételével, a hell sajátosságoknak is
megfelelően. A táÍgyévben a baleset-megelőzési tevékenység középpontjába a]apvetően a
legveszélyesebb, és a köáti tlagédiák létrejöttében meghatáIozó szerepet játszó jogséÍtéseket
állítottuk (sebességtullépés, ittas jármúvezetés, a biáonsági öv használatának elmulasztása).
A felmenő ágú gyermekversenyek (Közepiskolások Közlekedésbiztonsági Kupája'
Kerékpáros Iskola Kupa, Közlekedésismereti Tanulmrínyverseny) megyei selejtezőit
megrendeáiik, az országos versenyeken résá vettünt. Közreműködtiink a gyermekek részére
kiírt ,'Köz1ekedésbíztonság gyemekszenfiel,, fujzpá|yázat népszerűsítésében, a rajzok
&tékelésében. Megyénk adott otthont a xII. országos Vízirendészeti Rendőr
JfuőNersenynek' A ,'Közlekedik a család'' országos verseny lebonyolításában Ésá vettünl(. A
legveszélyeáetettebb kőzlekedési célcsopoItoka összpontosítva (gyermekek, gyalogosok,
egy nyomon haladó jáÍművezetók) kampányokat hirdettiink. Kapcsolódtunk az oRFK-oBB
által meghiÍdetett prcglamokhoz '

Legfőbb céljaink között szercpelt a közúti közlekedés legvédtelenebb résztvevőinek, a
gyermekeknek a védelme. A 20|2l2013-as és a 20l3l2014.es tanévben ismételten
csatlakoztunk ''Az iskola rendőÍe'' kamprínyhoz' Megyénl(ben a 2ol3/20I4.es tanévben 113
általános iskola' 6 középfokú oktatási intézmény összesen 79 fő rendőr közremííködésével
vosz lészt a programban. A tanév folyamlín a feladatterv t€matikája alapján zajlik a
közlekedésre nevelés. Szepternber hónapban a tanévkezdési kampríny feladatai kerültek
végrehajtásra, yalamint az oÍszágosan e]lendelt KRESZ- Fesá elnevezésú plog1am. A tanév
folyamán az oktatási intézmények ütemtenéhez alkalmazkodva folyik a megelőzési
tevékenység' A megyeszékielyen az év végéig folÍatódik a közlekedést segítő tevékenység.

szepteÍnber hónapban Somogy megyében is megkezdték tevékenységiiket az iskolai
bÍinmegelőzési tanrícsadók. A hrárom szenior álomrínyú rendőrtisá hét középiskola összesen
4110 diá&ja számára biáosítja a plogam elérhetőségét. A tanácsadói rendszer fogadtatása
megyénkben pozitív volt' mindháÍnan beilleszkedtek az oktatási intézrnények életébe,



elhelyezésük. technikai ellátottságuk megoldott. Mind a diákok, mind a pedagógusok eg}Te
gyakrabban keresik fel őket problémákkal' a gyemekvédelmi jelzőrendszel hatékony tagjává
váltak. tsszesen 113 biínmegelőzési témájú _ elsősoóan a tanácsadói tevék€nység
bemutatás&ól szóló osztáfőnöki óÍát taÍottak, valamint 8 esetben bűncselekmény
elkövetése miatt kellett intézkedniük biintetőeljfuás kezderrrényezésére (pÍostitúcióIa
kenyszerítés, zaklatás, testi s&tés).

vI' Eryüttműkíidés

Az SMRFK, valamint a helyi szenek vezetői által allíírt együttmÍiködési megállapodásokban
foglaltak megvalósultak, azokat a jogszabály-változások tiiloében folyamatosan figyelemmel
kísérttik, az együttmiíködő felekkel a kapcsolatunk folyamatos.

Az öntormányzatokkal hagyományosan jó az együttműködés, melyet a 2013 januá{ában
töÍténő ftjkapitánl _ az SMRFK íj szeÍvezeti lendszerével és feladataival kapcsolatos .
tájékoztató köÍut is megelősített' Az előadásokÍa a járási székhelyeken keÍült sor, ahová
minden éÍintett önkormán1zati vezető meghívásla kelült. A szakmai kapcsolattartást, illetve
egÉthníiködést a Jfuási Közbiztonsági Egyeztetető Fórumok biztosítottiík.

A 2013' évben 36 egÉttműködési megállapodás keÍült megkötésle, melyből 21 po1gfuőI
egyesiilettel, 9 az egyes Íendészeti feladatokat ellátó szonélyek tevékenységeről, valamint
egyes törvényekÍtek az isko1akerillés elleni fellepést biáosító módosításáról szóló 2012' évi
Cxx. töNény hatálya a1á tafiozó rendészeti tevékenységet végzőkkel, és 7 egyéb jellegű
egyilttmlíködési megállapodás' A l€ndőIkapitányságok vonatkozásában a Balcsi
Rendőrkapitrányság által 1, a Malcali Rendőrkapitányság által 3, a Nagyatádi
Rendőrkapitrínyság által 2, és a Siófoki Rendőrkapitányság által 1 megá11apodás került
aláírásra.

A 2013 ' ey1 nemzetköZi kapcsolattaltás B€lüg}midsáérium által meghatáIozott prioritásai
alapján továbbra is kiemelt figyelmet foldítottunk a kétolda1ú magyal-horvát rendőIségi
(hatámenti) együttmúködésrc, a Horvát KöztáIsaság 2013. július l-jei csatlakozásából eledő
feladatoka történő felkészülésÍe és a nemzetközi kapcsolattaÍtásra, mel;'nek keretében a
hatáÍmenti kapcsolattaltásban édntett Barcsi és Nagyatádi RendőIkapitá yság Í.olyamatosan
Íészt vett a kölcsönösen szervezett hatáÍforgalmi talflkozókon. A Horvát Köztlírsaság EU
csatlakozásából kifolyólag egyeztető éÍtekezletet szerveztünk az érintett magyar - hoÍvát
megyei rendőr-fiikapitányságok között.

A Somogy M€gyei Főügyészséggel, illetve a biintetőügyekben felügyeletet gyakolló'
teÍületileg illetékes városi ügyészségekkel a munkakapcsolat továbbÉ is koÍekt'

A po1gárőrségről és a polgárőr tevékenység szabályozásáÍól szóló 2011. évi CLxv' törvény
alapján az SMRFK 74 polgárőr egyesülettel taÍtott kapcsolatot a megkötött egÉttmiíködési
rrregállapodások a1apján a tavalyi évben. A polgárőrök rendkíVül széles köóe bevonhatóak,
akár önállóan, akrír pedig a közös szolgálat ellátás alkalmával. A múlt évben 937 alkalonrmal,
6838 óra időtar.tamban keIült sol közös szolgálatellátásra' Továbbá a polgáÍőrök köztil 10 958
fő a fenti szolgálatokon tulmenően 4714 esefuen 23 262 óra időtartamban teljesített önállóan
szo1sá1atot.
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YII' osszegzés

Tisztelt Közryűlés!

Bízom benne, hogy beszámo1óm alátáÍnasáotta a bevezetőmben e]rnondottakat, így azt is,
hogy a 2013. évben vé8hezvitt szervezeti és szakmai vlíltoztatások mindegyike annak
erdekében töÍtént, hogy az SMRFK magasabb szintÍí szo1gátaüist tudjon nyújtani a közlend
és a közbiztonság megtsrsmtese terén' Az eddig e1ért eÍedményekből az |átsÁk, hogy az
elgondolás és a szaknai koncepció helyes volt. Ehhez kéren a Tisztelt Közgy'iilés
tlínogatását az idei évre is, abbatr bízva" hogy a jövő évi beszrímolómban haso1úó jawlásról,
és eredményekről tudok onöknek beszámolni.

Kaposvár' 2014. június 03.

r. danilártábornok
i rendórfőkapitány
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