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Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

 

 
BEVEZETÉS 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város közössége egyik fő értékének a biztonságot tekinti. Ugyanakkor 

manapság a biztonság megőrzése az egyik legnagyobb kihívás, amellyel a társadalom szembenéz. A 

biztonságra való igény az ember alapszükséglete, nélküle nem lehet jólét, fejlődés. 

 

Magyarország Alaptörvénye Szabadság és felelősség című fejezetének IV. cikk (1) bekezdésében 

rögzíti, hogy „Mindenkinek joga van a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz”. 

 

Alaptörvényünk 46. cikkének (1) bekezdésében az ezzel kapcsolatos állami feladatok egy részét a 

rendőrségre bízta, amikor kimondja, hogy a rendőrség alapvető feladata a bűncselekmények 

megakadályozása, felderítése, a közbiztonság, a közrend és az államhatár rendjének védelme. Az 

Alaptörvény által meghatározottakat több mint háromszáz jogszabály és közjogi szervezetszabályozó 

eszköz bontja le részletes feladatokra, hatáskörökre és illetékességre. 

 

Kaposvár Megyei Jogú Város közgyűlése ezen elvek alapján tett és tesz fontos intézkedéseket polgárai 

biztonsága érdekében. Ennek egyik fontos eszköze, hogy a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. 

törvény 8. § (4) bekezdése alapján a rendőrkapitányság vezetőjét évente beszámoltatja a közbiztonság 

helyzetéről és a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről. 

 

Ezek alapján terjesztem be Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elé a Város közbiztonságának 

2019. évi alakulásáról szóló beszámolót. 
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I. KAPOSVÁR KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE 

 

1. A BŰNÜGYI HELYZET BEMUTATÁSA 

 

1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása 

 

A regisztrált bűncselekmények számában a 2010. év óta tartó csökkenő tendencia 2019. évben is látható 

volt. Kaposvár területén 2018. évben 942 volt az összes regisztrált bűncselekmény száma, 2019. évben 

pedig 843, ami 11%-os csökkenést jelent. Ha a tendencia alakulását a 2010. évhez viszonyítjuk, akkor 

a regisztrált bűncselekmények számának csökkenése már 81%.  

 

1.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények számának alakulása 

 

Kaposváron a közterületen elkövetett bűncselekmények száma 2010. évtől 2016. évig folyamatosan 

csökkent, ez alatt az idő alatt 54%-kal esett vissza. Ezt követően az elmúlt években nagyságrendileg ez 

a szám stagnált. Eszerint 2018. évben 291 bűncselekmény került regisztrálásra közterületeinken, 2019. 

évben pedig 283. Továbbra is fontos hozzátenni azt is, hogy a közterületen elkövetett cselekmények 

jelentős hányadát teszik ki az az ittas járművezetések, amelyeket kollégáim feltárnak. Ezek száma 2019. 

évben 110 volt 16%-kal több, mint előtte évben.  

 

1.3. A regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya, változása 

 

Egy adott terület bűnügyi fertőzöttsége a 100 ezer lakosra jutó bűncselekmények nagyságrendjével 

jeleníthető meg. Kaposváron 2018. évben 1465 bűncselekmény jutott 100 ezer lakosra vetítve, míg 

2019. évben 1332. 

 

1.4. A kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása  

 

A rendőrség azokat a bűncselekményeket kezeli kiemelt bűncselekményként, amelyek a lakosság 

szubjektív közbiztonság érzetére a leginkább hatnak. Emiatt prioritást élvező feladat ezek elkövetésének 

megakadályozása.  

 

Ezen cselekmények száma összességében 78%-kal csökkent 2010. év óta, az elmúlt két évet 

összehasonlítva pedig 2018. évben 479, 2019. évben 416 ilyen jellegű bűncselekményt regisztráltunk. 

 

Testi sértésből 44-et regisztráltunk Kaposváron 2019. évben, ami eggyel több, mint 2018. évben. A testi 

sértések elkövetése a város területén az évtized első felében jellemző százas nagyságrendről kevesebb, 

mint felére, míg a súlyos testi sértések száma 26-ról 22-re csökkent. 

 

A kiskorú veszélyeztetések száma nagyságrendileg nem befolyásolja a közbiztonságot ugyanakkor 

fontos, hogy a veszélyeztetett helyzetben levő gyerekek segítséget kapjanak. Tavaly összesen 4 esetben 

kellett a büntetőjog eszközével közbelépnünk veszélyeztető magatartás miatt. 

 

Garázdaságot 13-mal több alkalommal regisztráltunk, a 2018. évi 18 eset után, 2019. évben 31-szer 

indítottunk eljárást emiatt.   

 

Az önbíráskodás elkövetése ritka, mindössze 2 ilyen eset történt 2019. évben. 

 

A terjesztői magatartással megvalósított visszaélés kábítószerrel bűncselekmények elkövetőit 

igyekszünk a lehető legszélesebb körben felderíteni. Ennek kapcsán 2018. évben 7 esetet regisztráltunk, 

2019. évben pedig 4-et. 
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A kiemelten kezelt bűncselekmények döntő részét mindig is a lopások tették ki, a 2019. évben 279 lopást 

regisztráltunk Kaposváron, ami azt jelenti, hogy 2010. év óta kevesebb, mint ötödére esett vissza a 

számuk, a 2018. évi 346 esetről pedig 20%-kal. 

  

Tavaly egy személygépkocsit loptak el Kaposváron az adatok szerint, zárt gépjárművet 18 esetben törtek 

fel, ami a 2018. évinél 3-mal kevesebb, 2010. évhez képest pedig 84%-os csökkenést jelent. Jármű 

önkényes elvétele bűncselekmény miatt hárommal kevesebb esetben, 5 alkalommal kellett eljárnunk. 

 

A betöréses lopások száma 2010. év óta majdnem a tizedére esett vissza. A 2019. évben 61 elkövetést 

regisztráltunk, a 2018. évi 90 után. Lakásbetörés 35 történt, amely 26%-kal kevesebb, mint a 2018. évi 

47.  

 

Rablás bűncselekmény 2018. évben nem történt Kaposváron, 2019. évben azonban 5 ilyen cselekmény 

miatt folytattunk nyomozást és mindegyikben elfogtuk az elkövetőt, kifosztás 2018. évben 7, 2019. 

évben 6 került regisztrálásra, zsarolás mindössze 1. 

  

A rongálások terén a 2018. évi 43 elkövetett bűncselekmény után 2019. évben 29 cselekményt 

regisztráltunk, amely nagyságrendileg mintegy ötöde a 2010. évi számnak. 

  

Az orgazdaságok száma 1-ről 5-re emelkedett a 2018. évhez képest, amelynek oka a felderített vagyon 

elleni bűncselekmények nyomán az eltulajdonított vagyon visszaszerzésének eredményesebbé válása 

volt. 

 

A közlekedés körében elkövetett bűncselekmények közül a segítségnyújtás elmulasztását és a 

cserbenhagyást kell a kiemelten kezelt bűncselekményi kategóriába sorolni. A segítségnyújtás 

elmulasztások esetszáma érdemben nem változott, 8-ról 7-re csökkent, míg cserbenhagyás 2019. évben 

3 esetben fordult elő a korábbi 1 után.  

 

1.5. A közbiztonság szempontjából kiemelt érdeklődést kiváltó bűncselekmények 

 
Ismeretlen tettes 2019. év májusában, egy éjjel ajtókifeszítés módszerével behatolt Kaposvár, Bajcsy 

Zs. utca 25. szám alatt található ingatlanba, ahol a Bábszíntér irodájából 5 817 411 forint összeget 

eltulajdonított és 100 000 forint rongálási kárt okozott. A nyomozás során a térfigyelő kamerák 

felvételeinek vizsgálatával merült fel egy személygépkocsi, amit a bűncselekmény helyszínéhez tudtunk 

kötni, majd a városból kivezető egyik úton levő rendszám felismerővel felszerelt kamera segítségével 

megállapítottuk a személygépkocsi rendszámát, így jutottunk el egy Baranya megyei lakoshoz. A 

kutatás során az eltulajdonított készpénz nagy része feltalálásra került, amit visszaadtunk a sértettnek és 

ezen felül megállapítottuk, hogy ugyanez a személy követte el 2018. év nyarán a Raktár utcában lévő 

telephely-betörést is.  

 

Rablás bűntett elkövetéséről kaptunk bejelentést, amely szerint ismeretlen személyek 2019.08.12-én 

éjszaka egy kapualjba csaltak egy férfit a Fő utcán, ott bántalmazták és elvették 9000 forintját, a 

bántalmazással pedig súlyos sérülést okoztak neki. A nyomozás során a kaposvári térfigyelő 

kamerafelvételek azonnalos, gyors elemzésével elfogtuk a három elkövetőt, akik beazonosítása a 

kamerafelvételek segítségével történt meg, mozgásuk, ruházatuk, a bűncselekmény előtti és utáni 

útvonaluk alapján.   

 

Ismeretlen tettes 2019. év decemberében, az esti órákban telefonon felhívott egy 79 éves Kaposváron 

lakó hölgyet azzal, hogy unokája balesetet szenvedett és azonnal készpénzre van szükség a 

megmentéséhez, majd miután a hölgy ezt elhitte és címét megmondta, megjelent sértett lakásán, ahol a 

megtévesztés következtében 3 000 000 forintot átvett és azzal távozott. A térfigyelő kamerafelvételek 

megtekintését követően megállapítást nyert, hogy az elkövető milyen személygépkocsival hagyta el a 

helyszínt. Ez alapján a járművet Kaposváron megtaláltuk, és az elkövetőt sikerült elfognunk.  
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2. A BŰNÜLDÖZŐ MUNKA ÉRTÉKELÉSE  

 

2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása 

 

A Kaposvári Rendőrkapitányság összes regisztrált bűncselekménnyel kapcsolatos 

nyomozáseredményessége 2018. évben 79,9%, 2019. évben 78,6% volt. 

 

2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója 

 

A közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozáseredményessége 2018. évben 84,1%, 2019. évben 

86,7% volt. 

  

2.3. A rendőrkapitányság eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt bűncselekmények 

nyomozáseredményességi mutatója  
 

A testi sértéssel kapcsolatban lefolytatott nyomozások eredményessége 2018. évben 98,2%, 2019. évben 

97% volt. Ezeken belül a súlyos testi sértések esetében ez az arány mindkét évben 97%. 

 

A kiskorú veszélyeztetések miatti nyomozások eredményessége az elmúlt két évben 100% volt. 

 

Embercsempészés miatt nem folytattunk nyomozást. 

  

A garázdaságok miatti nyomozások eredményessége 95,8%-ról 100%-ra javult 2019. évre. 

 

Az önbíráskodások terén folytatott eljárásokban 2018. évben ez 100%, 2019. évben 66,7% volt. 

  

A kábítószerrel kapcsolatos cselekmények közül társadalomra veszélyessége miatt a kereskedői 

magatartásokat tartjuk szem előtt. Az ezen cselekményekkel kapcsolatos felderítő munka a korábbi 

évekhez hasonlóan  100%-ban eredményes volt. 

  

A lopások nyomozás eredményessége 58,5%-ról 54,9%-ra módosult. 

 

A személygépkocsi lopások nyomozáseredményessége 50%-ra alakult. 

  

A zárt gépjármű feltörések nyomozáseredményessége 2018. évben 48,1%, 2019. évben 57,9% volt. 

  

A betöréses lopások miatti felderítések eredményessége 52%-ról 59%-ra emelkedett, míg a 

lakásbetörésekkel szembeni nyomozások terén 2019. évben kiemelkedő eredményt sikerült elérni, 

amely egyrészt a cselekmények alacsony számát, másrészt a felderítés eredményességének 2018. évi 

48,9%-ról 68,5%-ra történt javulását jelenti. 

 

Rablás 2018. évben nem történt, azonban 2019. évben igen és az ezen cselekmények miatti nyomozások 

eredménye 83,3% lett, ugyanez a zsarolás terén 100%, míg a kifosztásokkal kapcsolatban 80%. 

 

A rongálások nyomozáseredményessége 47,9%-ról 51,3%-ra emelkedett.  

 

Jármű önkényes elvétel miatt indított nyomozások 100%-át zártuk sikerrel. 

 

A vagyon elleni cselekményekhez kapcsolódó orgazdaságok nyomozás eredményességi mutatója 

100%-os.  

 

A segítségnyújtás elmulasztása miatti nyomozások eredményessége 90%, a cserbenhagyásé 100% lett 

2019. évben. 
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3. A TULAJDON ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSEKKEL KAPCSOLATOS TAPASZTALATOK, ADATOK. 

 

Tulajdon elleni szabálysértés elkövetése, illetve elkövetésének gyanúja miatt 2018. évben 470 eljárást 

indítottunk, ami 2019. évben 454-re csökkent. Az elkövetések nagy többsége a bűncselekményi 

értékhatárt el nem érő lopás, illetve rongálás volt.  

 

A tulajdon elleni szabálysértési eljárások gyorsítása – a szankció visszatartó erejének növelése -  

érdekében 43 esetben folytattuk az eljárást őrizet elrendelése mellett. 

  

A befejezett eljárások vonatkozásában a felderítési mutató a korábbi évekhez hasonló eredményű, 

41,8% volt. 

 

4. A KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI HELYZET, AZ ABBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK. 

 

Kaposvár területén 2019. évben összesen 720 közlekedési baleset történt, 89-cel több, mint a 2018. 

évben. Ennek nagy része – szám szerint 634 - kizárólag anyagi kárral járt. Halálos baleset tavaly 

Kaposvár belterületén nem volt, de 25 járt súlyos, további 61 könnyű sérüléssel. A súlyos sérüléssel járó 

balesetek száma 6-tal emelkedett, a könnyű sérüléses balesetek száma 12-vel csökkent. 

 

Az anyagi káros balesetek között továbbra is nagy számban vannak jelen az úgynevezett helyszín 

elhagyások, ami azt jelenti, hogy a parkolókban történt koccanások során a kárt okozó autós nem hagyja 

hátra személyi adatait, hanem elhajt. 

 

A balesetekben 28-an sérültek meg súlyosan és 81-en könnyebben. 

 

Kaposváron a személyi sérüléssel járó balesetek okai között az elsőbbségi jog meg nem adása vezet, 

emellett a gyorshajtás és a kanyarodás szabályainak megszegése emelendő ki gyakori baleseti okként.  

 

Az okozók elemzése alapján megállapítható, hogy természetesen az utakon legmagasabb számban jelen 

levő személygépkocsi vezetők okozták a baleseteket legnagyobb arányban, utánuk a kerékpárosok 

következnek az okozók sorában.    

 

Ittas állapotban 7 járművezető okozott személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetet. Ezek 

megelőzésére kiemelt figyelmet fordítottunk, ezért összesen 60 431 esetben alkalmaztunk alkohol 

szondát a közúti ellenőrzéseink során. 

 

Ezen kívül 848 közigazgatási eljárást indítottunk többek között a megengedett legnagyobb sebességre 

(„gyorshajtás”), a biztonsági öv használatára, a járműforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülék 

jelzéseire, a járművezető szervezetében a szeszes ital fogyasztásából származó alkohol tilalmára („ittas 

vezetés”), a vasúti átjárón való áthaladásra, a behajtási tilalomra, a korlátozott övezetre (zóna), a 

kötelező haladási irányra vonatkozó szabályok megszegése miatt. 

 

5. AZ ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓ HELYZETE 

 

Kaposvár közvetlenül nem volt érintett az illegális migrációval, a fő migrációs útvonalak nem 

keresztezik. Ettől függetlenül másodlagos, keletről-nyugatra vezető útként a 61. számú főút szerepelhet. 

A határrendészeti jelzések alapján a 67. számú főút a szerb határszakasz fokozódó ellenőrzésének 

eredményeként felmerült alternatív útvonalként, azonban az elmúlt időszak tapasztalatai ezt nem 

erősítették meg. Felmérésre kerültek a két főútvonal körzetében azon területek, ahol pihenést, átszállást 

lehet végrehajtani. A járőrszolgálat szervezésében ezt rendszeresen figyelembe vettük és ellenőriztük.  
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A Kaposvári Rendőrkapitányság is végrehajtotta illetékességi területén a schengeni egyezmény szerinti 

mélységi migrációs ellenőrzéseket. Ennek során, 2019. év júniusában Jákó-Nagybajom állomáson 6 fő 

szír állampolgárt fogtunk el, akik egy Horvátországból érkező és vasércet szállító szerelvény 

tehervagonjaiban megbújva jogszerűtlenül jutottak be és tartózkodtak Magyarország területén. Továbbá 

2019. év decemberében a Kométa biztonsági személyzete bejelentette, hogy egy ismeretlen személyt 

látott gyalogosan közlekedni a vasúti sínek mentén. A személy igazoltatása során megállapítottuk, hogy 

nem jogszerűen tartózkodott Magyarország területén, okmányokkal nem rendelkezett, magát pakisztáni 

állampolgárnak vallotta.  

  

A Kaposvári Rendőrkapitányság állománya is részt vett a Horvátország felől a zöldhatáron érkezett 

illegális migránsok feltartóztatásában és elfogásában. 

 

Magyarország elkötelezett a szigorú határőrizet fenntartásában, melyet támogatva a szerb-bolgár, illetve 

az észak-macedón-görög határra határőrizeti feladatra küldött kontingensek tagjaként 6 alkalommal 9 

főt delegáltunk a Rendőrkapitányság állományából. 

 

A Magyarországra terhelődő migrációs nyomás kezeléséből a Rendőrkapitányság állománya is kivette 

a részét, még ha a Készenléti Rendőrség új határvadász egységeinek szolgálatba állásával erre jelentősen 

kisebb mértékben volt szükség, mint korábban. Magyarország határának védelmében 10 kaposvári 

rendőr összesen 636 szolgálati órát töltött határvédelemmel. Emellett a nyári időszakban ismét 

rendeltünk át kaposvári rendőröket a Balaton partjára, az idegenforgalmi szezon zavartalanságának 

biztosítására, amely az ebben az időszakban a Kaposváron szolgálatot teljesítőkre is nagyobb terhet rótt.  

  

II. A KAPOSVÁRI RENDŐRKAPITÁNYSÁG ÁLTAL A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN 

TETT INTÉZKEDÉSEK ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS FELADATOK 

 

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

 

A közterületi tevékenység alapját 2019. évben is a körzeti megbízotti és járőrszolgálat, továbbá a 

közlekedésrendészeti járőrszolgálat jelentette. Ezen felül gyalogos mozgóőr is rendszeresen jelen volt a 

közterületeken. Kaposváron a körzeti megbízotti csoportok vezénylésével egyidőben nagyobb létszámú 

erőt mutattunk fel a közterületeken, mint általában más nagyvárosokban. Az egységek továbbra is 

rendelkeztek egy 24 órában hívható telefonnal, amely a lehető leggyorsabb elérési módot és legjobb 

reagálási lehetőséget biztosította.  

 

Kaposváron a közterületi vezénylési alkalmak száma 7144, a közterületen töltött szolgálati órák száma 

82 589 volt 2019. évben. Ezen felül meg kell említeni, hogy a Készenléti Rendőrség kaposvári 

egységeinek jelenléte tovább emelte a rendőri jelenlétet a városban. 

 

A közrendvédelmi szolgálati ág a közterületi jelenléte során főként a bűncselekmények megelőzésére, 

megszakítására, az elkövetők felkutatására és elfogására, a kiemelt szabálysértések elkövetőinek 

felderítésére és szankcionálására figyelt. Ennek során 1489 szabálysértési feljelentést tettünk, 1545 

esetben alkalmaztunk helyszíni bírságot, mivel azonban a büntetést továbbra sem célnak, hanem 

eszköznek tekintjük, meg kell említeni, hogy 1487 esetben „csak” figyelmeztettük a jogsértést 

elkövetőket. 

 

Továbbra is prioritást élvezett a belvárosi közterületek és nyilvános helyek biztonságának erősítése. 

Rendszeresen ellenőriztük a városközpontot (Kossuth tér, Fő u., Noszlopy u., Ady E. u.), kiemelten az 

ott található vendéglátóhelyeket és a közterület rendjét zavaró személyeket.  

 

Fokozottan ellenőriztük a Csert és a Donnert, és amennyiben a Készenléti Rendőrségtől megerősítést 

kaptunk, kiemelten ezeket a területeket jelöltük ki fokozott ellenőrzésre, kiegészítve a Szentjakabi 

városrésszel. 
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2. A KÖZRENDVÉDELMI SZOLGÁLATTELJESÍTÉS GYAKORLATA (A TETT INTÉZKEDÉSEK SZÁMA ÉS 

AZOK EREDMÉNYEI), A KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG MEGERŐSÍTŐ ERŐKÉNT TÖRTÉNŐ 

SZOLGÁLATELLÁTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK  

 

A szervezettség és a folyamatos rendőri jelenlét megvalósítása érdekében Kaposvár területén maradt a 

4 körzeti megbízotti (gépkocsizó járőr) útirány, 4 mozgóőr (gyalogos járőr) útirány, illetve a cseri és 

szentjakabi városrészekben további 2 gyalogjárőr útirány. A járőr körzetek kialakítása úgy valósult meg, 

hogy a különböző területek egymást kiegészítve teljes lefedettséget biztosítanak. Kaposvár területének 

lefedése a szolgálat szervezése során kiemelt figyelmet élvez. 

 

A Rendőrkapitányság reagáló képessége tovább javult a korábbi évekhez képest, ami azt jelenti, hogy a 

bejelentésekre a helyszínre érkezési idő rövidült. A megyeszékhelyen a járőrök a nap 24 órájában 

néhány percen belül képesek adott helyszínre érni vagy szükség esetén kisebb területre nagyobb erőt 

koncentrálni. 

 

A közterületi jelenlét aktivitását mutatja, hogy a személy igazoltatások száma Kaposváron 31991 volt. 

Ezen tevékenységnek is köszönhetően 810 személyt fogtunk el, akik közül 581 bűncselekmény 

elkövetésén tetten ért elkövető volt. Összesen 1193 embert állítottunk elő, közülük 531 főt 

bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt. Különböző okok miatt veszélyeztetett helyzetbe került 

embereket biztonsági intézkedés keretében 440 esetben segítettük ki, a különböző hatóságok által 

elrendelt elővezetéseket 70%-os arányban hajtottuk végre. 
 

3. A RENDEZVÉNYBIZTOSÍTÁSOK 

 

Kaposváron jellegük szerint továbbra is három nagy csoportba voltak sorolhatók azok a rendezvények, 

amelyek biztosítását el kellett végezni. Ezek a sportrendezvények, a gyülekezési jogról szóló törvény 

hatálya alá tartozó rendezvények és az egyéb (pl: kulturális) események. 

 

A sportrendezvények közül meg kell említeni, hogy a városban élvonalbeli labdarúgó, kosárlabda, 

röplabda, vízilabda klub is található, amely csapatok mérkőzéseinek külső biztosítását a sportról szóló 

törvény előírja a rendőrség számára. A tavalyi évben 41 volt a sportrendezvény biztosítások száma, amit 

összesen 646 fővel hajtottunk végre.  

 

A gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvények kapcsán változást hozott a 2018. 

év, az új törvény hatályba lépésével. A 2019. évben már ezen törvény előírásai szerint végeztük a 

gyűlések biztosítását.  A gyűléseket a szervezők és rendezők a bejelentéseiknek megfelelően tartották 

meg, az egyeztetések során teljes mértékben konstruktív volt az együttműködés, amit köszönök a 

szervezőknek. Az értékelt évben 180 gyülekezési jog hatálya alá tartozó gyűlést biztosítottunk összesen 

1019 fő rendőr bevonásával, mintegy 3109 órában. Ki kell emelni az Európai Parlament, valamint a 

helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását az események sorából. A gyülekezési 

jogról szóló törvény célja és szellemisége az, hogy mindenki gyakorolhassa a békés gyülekezés, és 

ennek során a véleménynyilvánítás jogát, ennek eleget téve végeztük az egyeztetéseket, mérlegeltük a 

gyűléssel esetlegesen zavart más alapjogok sérelmét és az egyeztetéseket, tudomásul vételeket, illetve a 

biztosítási feladatokat így hajtottuk végre. 

 

Kaposvár magas színvonalú kulturális, ifjúsági, illetve egyéb rendezvényeknek adott helyet. Az elmúlt 

évben 52 ilyen jellegű eseményt biztosítottunk, összesen 329 rendőrrel. A jelentősebb 

sportrendezvények, a Youth Fesztivál, illetve a nagy érdeklődésre számot tartó, nagy résztvevői körrel 

megrendezett kulturális rendezvények, mint például a Rippl-Rónai Fesztivál, a szilveszteri programok, 

a Miénk a város program, a Somogyi Borok Fesztiválja vagy a farsangi felvonulás biztosítása során 

együttműködtünk a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, a Polgárőrséggel és a 

Közterület-felügyelettel is. Ezen rendezvények előtt is minden alkalommal részletesen egyeztettünk a 

szervezőkkel.    
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4. BEKÖVETKEZETT KATASZTRÓFA, ILLETVE VESZÉLYHELYZETTEL KAPCSOLATBAN 

VÉGREHAJTOTT RENDŐRI FELADTOK 

 

Kaposváron 2019. évben katasztrófa vagy veszélyhelyzet nem következett be.  

 

Az esetleges katasztrófahelyzet vagy nagyobb baleset nem érheti váratlanul az azok kezelésére, 

elhárítására hivatott szerveket, ezért 2019. évben egy esetben vettünk részt ilyen jellegű gyakorlaton a 

Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal közösen.  

 

5. A KÖRZETI MEGBÍZOTTI STÁTUSZOK FELTÖLTÖTTSÉGE ÉS TEVÉKENYSÉGÜK ÉRTÉKELÉSE 

 

A körzeti megbízotti beosztásokban dolgozó rendőrök feltöltöttségi aránya 90% feletti volt 2019. évben 

Kaposváron.  

 

Biztosított volt a körzeti megbízottak rendszeres kapcsolattartása a működési területükön az ott élőkkel, 

társadalmi vezetőkkel, együttműködő szervezetekkel (polgárőrséggel, egyes rendészeti feladatot ellátó 

személyekkel, Közterület-felügyelettel, illetve mezőőrrel, erdésszel, hivatásos vadásszal). A körzeti 

megbízottak kapcsolattartása a lakosság felé több központilag elrendelt fokozott ellenőrzésen túl az 

időskorúakkal, az áldozatokkal való kapcsolatfelvétellel, a lakossággal való folyamatos, napi 

információcserével is megvalósul, megfelelő mértékű személy és helyismeretet biztosítva az egész 

működési területen.  

 

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

 

Az ügyeleti feladatokat a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központja 

látja el. A Rendőrkapitányság állományának, ezen belül a szolgálatparancsnokoknak az együttműködése 

a Tevékenység-irányítási Központtal folyamatos, a bejelentések kezelése és azokra történő reagálás 

magas szinten biztosított. 

 

7. AZ IGAZGATÁSRENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG 

 

Az igazgatásrendészet tevékenységét a 2019. évben – a már korábban említett tulajdon elleni, illetve 

egyéb elzárással is büntethető és ezáltal bírói elbírálás alá eső szabálysértések miatt indított előkészítő 

eljárásokon felül - az egyéb szabálysértési, az engedélyügyi, a közigazgatási bírsággal szankcionálható 

cselekmények kapcsán végezte.  

 

A Kaposvár területén elkövetett cselekményekkel kapcsolatban a szabálysértési hatósághoz érkezett 

feljelentések száma a 2019. évben 2043 volt, ami több, mint háromszázzal kevesebb, mint 2018. évben. 

Az eljárások döntő többsége továbbra is közlekedési szabálysértés elkövetése miatt indult. 

  

Az engedélyügyi szakterületen belül az engedélyezett fegyverek száma emelkedett, jelenleg 4687, a 

személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység végzéséhez szükséges engedéllyel 

rendelkező vállalkozások száma is nőtt, 165-ről 181-re, ahol összességében többen is dolgoznak, 

mintegy 911 személy- és vagyonőr.    

 

A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatban kezdeményezett eljárások a biztonsági öv 

használatának elmulasztása, ittas gépjárművezetés, ittas egyéb járművezetés és néhány további ok  

(pl: a Kaposvár MJV Közterület-felügyelete által kezdeményezett behajtási tilalom megszegése) miatt 

indultak. A kezdeményezett eljárások jelentős hányada helyszíni határozattal zárult, kisebb arányban 

bizonyítási eljárás került lefolytatásra és ezt követően került sor döntés meghozatalára.  
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8. A BŰN- ÉS BALESET-MEGELŐZÉS 

 

8.1. A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai 

 

A Kaposvári Rendőrkapitányságon a bűnmegelőzési tevékenység során 2019. évben is prioritásként 

kezeltük az életkoruknál vagy állapotuknál fogva veszélyeztetett csoportokat, különösen az iskolás, 

illetve az idős korosztályt. A központi bűnmegelőzési iskolai programokon túl a Rendőrkapitányságnak 

saját kezdeményezései is voltak. A bűnmegelőzési szakemberek rendszeresen tartottak prevenciós 

előadásokat diákoknak, tantestületeknek, szülőknek.  

 

Széles körű a szakmai együttműködés a társszervekkel (SZOCIONET, alapszolgáltatók, gyámügyi 

szervek, igazságügyi szervek, áldozatsegítő szervek, Cigány Kisebbségi Önkormányzatok, helyi 

önkormányzat, oktatási intézmények, civil szervezetek, gazdasági társaságok). 

 

Folytattuk Kaposváron a „Boldog Biztonságos Karácsony” című programot, amelynek során 

közvetlenül találkoztunk az emberekkel, láttuk el őket bűnmegelőzési, vagyonvédelmi tanácsokkal. 

 

8.2. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése.  

 

A gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységünket az oktatási és gyermekvédelmi intézményekkel 

szorosan együttműködve végeztük. Ennek fő színterei az iskolai előadások, az eset feldolgozások és a 

rendezvényeken való megjelenések voltak, de 2019. évben is részt vettünk szülői értekezleteken is.  

 

Az óvodákban, iskolákban szülőknek, tantestületeknek, nyugdíjasoknak áldozatvédelem, bűn- és 

baleset-megelőzés, internet veszélyei, drogprevenció és csalások megelőzése témakörökben összesen 

5348 főnek 713 eladást tartottunk.  

 

A 2019. évben tovább folytatódott a bűn-és baleset-megelőzési napok végrehajtása, melyben 2 fő 

bűnügyi, 2 fő baleset-megelőzési előadó és 1 fő iskolarendőr (közrendvédelmi) vett részt. Szükség 

esetén, ami az iskolai létszámtól függött, más kollégák is besegítettek. Így összesen a 2019. évben 4055 

főnek 218 előadás került megtartásra.  

 

A Rendőrkapitányság a tárgyévben, büntetőügyben sértetti oldalon 42 fő fiatalkorú és 8 fő gyermekkorú 

sértettet vont be az eljárásokba. Elkövetői oldalon 90 fő fiatalkorú és 20 fő gyermekkorú volt érintett. 

Mindkét oldalon a korábbi évek viszonylatában növekedés volt tapasztalható. 

 

Közigazgatási és egyéb eljárásban gyermek és ifjúságvédelmi ügyben 9 esetben jártunk el. A tárgyév 

folyamán a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai felé 368 alkalommal éltünk jelzéssel, mely tartalmazza 

az eltűnések esetén a gyámhivatalnak küldött értesítéseket is. Az észlelő- és jelzőrendszeri 

esetmegbeszélésre 5 alkalommal került sor, minden esetben kirívóan agresszív, deviáns viselkedés 

miatt.   

 

8.3. A hozzátartozók közötti erőszak helyzete. 

 

A hozzátartozók közötti erőszak esetében rendkívül nagy a látencia, annak ellenére, hogy mindent 

elkövettünk a krízishelyzetekben segítő megoldásokra irányuló felvilágosító tevékenység javítására.  

 

A Kaposvári Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztálya 2019. évben 17 esetben rendelt el ideiglenes 

megelőző távoltartást a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi 

LXXII. törvény alapján.  Megállapítható, hogy az ideiglenes megelőző távoltartások döntő többségét a 

Kaposváron lakó hozzátartozók esetében kellett elrendelni. Ideiglenes hatályú gyermek elhelyezés 

elrendelésére nem volt szükség. 
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A feladat végrehajtása során az a tapasztalat, hogy a hozzátartozók között hosszabb ideje fennálló 

együttélési zavarok a távoltartás elrendelésével nem szűnnek meg, azonban a különélés alatt talán 

mindkét félnek van ideje arra, hogy rendezze a kapcsolatát. Az eljárások során gyakran tapasztalható, 

hogy az ideiglenes megelőző távoltartó határozat meghozatalát követően az eljárást kezdeményezők a 

bírói meghallgatásokon visszavonják kérelmüket, elsősorban az anyagi körülményeikre hivatkozva. 

 

8.4. Áldozatvédelem 
 

Az áldozatvédelem és áldozatsegítés terén 569 sértett esetében telefonon, vagy személyesen került sor 

személyre szabott, segítő beszélgetésre, áldozatvédelmi tájékoztatásra, több alkalommal a sértettek 

felkeresésére, otthonukban, vagy kórházban. Minden személy elleni erőszakos cselekmény sértettjével 

személyes és visszatérő konzultációt, segítségnyújtást végeztünk, más jellegű cselekmények sértetteinek 

részére jogi tájékoztatást adtunk, nyomtatványok kitöltésében segédkeztünk, vagy civil szervezetekhez 

továbbítottuk azokat. Igazolásunk alapján mintegy 30 sértett esetében került sor azonnali anyagi 

támogatás nyújtására a Somogy Megyei Kormányhivatal Áldozatsegítő Szolgálata által. Folyamatosan 

kapcsolatot tartottunk a Somogy Megyei Kormányhivatal Áldozatsegítő Szolgálatával, 

Gyámhivatalával, a Borostyánvirág Anyaotthonnal, a Borostyánvirág Krízisambulanciával, a Kaposvári 

Egyházmegyei Karitásszal, a Fehérgyűrű Közhasznú Egyesülettel, a Szociális Gondozási Központtal, a 

Családsegítő Alapszolgáltatási Központtal, a Gyermekjogi képviselővel, valamint a Kaposi Mór Oktató 

Kórházzal. 

 

8.5.  A kábítószer prevenció helyzete.  

 

A kábítószer fogyasztás megelőzése beleilleszkedik az általános gyermek-és ifjúságvédelmi 

tevékenységbe. A fiatalok kábítószer fogyasztása területén 2019. évben folytatódott az a trend, amely a 

mindig újabb „anyagok” felbukkanását jelenti. Ezeket gyakran legális úton, interneten is be lehet 

szerezni, mivel nem szerepelnek a kábítószerek, illetve a pszichoaktív anyagok listáján. A 18 év alatti 

személyek tekintetében a kábítószer fogyasztás túlnyomó részt csak ezekre a szerekre korlátozódott. 

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

is. Az év végén történt jelentős jogszabály módosítás következtében az új pszichoaktív szerek köre 

bővült, így a korábban „büntetlenül” beszerezhető és fogyasztható, de egyébként ártalmas szerek köre 

csökkent.   

 

Az intézményekben felmerülő problémák során a konkrét esetek megoldása mellett ismeretterjesztő 

előadásokra kérik fel az előadókat. A problémás gyerekek ügyeiben az oktatási intézményekben a 

gyermekvédelmi szervekkel együtt esetmegbeszéléseket tartottunk, továbbá szülői és tantestületi 

értekezleteken is részt vettünk.  

 

8.6. Megelőző vagyonvédelem 

 

A bűnmegelőzési előadó, valamint a rendőrőrsök munkatársai 2019. évben is a legveszélyeztetettebb 

korosztálynak, a nyugdíjasoknak tartottak előadásokat 6 alkalommal 210 fő részére 5 témakörben: 

hétvégi ház feltörések, gépkocsi feltörések, falopások, trükkös lopások és ünnepek előtti értékvédelem. 

Az ehhez készült szórólapok kiosztásra kerültek. A Rendőrkapitányság a megelőző vagyonvédelem 

viszonylatában is kapcsolatot tartott a közterület-felügyelőkkel és a polgárőrökkel.   

 

8.7. A baleset-megelőzési tevékenység, a helyi baleset-megelőzési bizottság tevékenységének és 

programjainak bemutatása. 

 

A baleset-megelőzési tevékenység a közutakon való jelenlét mellett - a tanintézmények és más 

szervezetek részére tartott előadások, vetélkedők, valamint oktatások formájában valósult meg.  

 



 12 

A 2019. évben az illetékességi területen 111 foglalkozást tartottunk. A felkéréseknek megfelelően 

óvodákban 17, általános iskolában 41, középiskolában 13, nyugdíjas klubban 3, továbbá bölcsődében 2 

alkalommal volt oktatás, illetve ügyességi vetélkedő. Ezen felül 21 rendezvényen, illetve 14 esetben 

táborokban is folytattunk baleset-megelőzési tevékenységet. 

 

A Kaposvár Városi Baleset-megelőzési Bizottság a közlekedésbiztonság javítása érdekében 2019. évben 

összesen 9 baleset-megelőzési programot hajtott végre, melyek során iskolások, óvodások számára 

tanította meg a helyes közlekedés szabályait. E tevékenység keretében az „Útban a biztonság felé" 

időskorúak részére szóló megelőzési programot, „Biztonságosan közlekedni egy életúton" a Magyar 

Autóklub és a Kaposvári Rendőrkapitányság közös baleset-megelőzési programját, valamint a 

„Közlekedik a család" elnevezésű vetélkedőt szerveztük meg a Somogy Megyei Rendőr-

főkapitánysággal közösen. Az ORFK- és az Országos Baleset-megelőzési Bizottság több pályázatot 

hirdetett, amit eljuttattunk az illetékességi területen működő valamennyi oktatási, illetve nevelési 

intézménynek. Ezek voltak a  

 

 „Pindúr-pandur Ki, Mit Tud” Országos vetélkedő program, 

 „Biztonságos közlekedés gyerekszemmel" című rajzpályázat,  

 „Kerékpáros Iskola Kupa" vetélkedő, 

 „Ki a mester két keréken” vetélkedő, 

 „Középiskolás Közlekedésbiztonság Kupa"vetélkedő 

 „Közlekedik a család" vetélkedő. 

A baleset-megelőzési tevékenység keretein belül rendszeresek a tanintézmények, óvodák, nyugdíjas és 

más szervezetek részére tartott előadások, a vetélkedők, az oktatások. 

  

Folytatódott a „Sulimoped” program is, amelynek keretében - az iskola támogató javaslata alapján - a 

hátrányos helyzetű, illetve a kiemelkedő tanulmányi eredményekkel rendelkező tanulók KRESZ 

alaptanfolyamon vehettek részt és segéd-motorkerékpár vezetéshez szükséges jogosítványt 

szerezhettek.  

 

8.8. Az Iskola Rendőre Program  

 

Az „Iskola rendőre” program elsődleges célja a Rendőrség oktató-nevelő munkában való aktív 

részvételével a gyermekbalesetek megelőzése, illetve visszaszorítása. Fentieken túl fontos célkitűzés a 

jól működő kapcsolat kiépítése az iskolák vezetősége és a rendőrség között.   

 

Jelenleg 39 általános iskola, illetve 5 középfokú oktatási intézmény vesz részt a programban, 31 delegált 

rendőr közreműködésével. 

 

A tanév során a programhoz csatlakozott intézményekben felkérésre az iskolarendőrök bűnmegelőzés, 

illetőleg baleset-megelőzés témakörökben (így pl.: áldozattá válás, drog prevenció, az internetezés 

veszélyei, zsarolás esetén a helyes magatartás, bevezetés a jogszabályok ismeretébe, gyalogos és 

kerékpáros közlekedés szabályai, stb.) tartottak előadásokat.  

 

Az ORFK által meghatározottak alapján szeptember hónaptól kezdődően a frekventált belvárosi iskolák 

előtt, elsősorban a reggeli iskolakezdési időszakban, a Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti 

Osztálya - a helyi polgárőrök bevonásával - segítette a gyermekek közlekedését.  
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9. EGYÜTTMŰKÖDÉS 

 

9.1. Az önkormányzattal folytatott együttműködés. 

 

A Kaposvári Rendőrkapitányság évek óta hagyományosan jó munkakapcsolatban van Kaposvár Megyei 

Jogú Város Önkormányzatával.  

 

Tekintettel arra, hogy a Rendőrkapitányság székhelye és illetékességi területünk legjelentősebb 

települése Kaposvár, az együttműködés folyamatos. Ki kell emelni Kaposvár Közterület-felügyeletével 

és a Városgondnoksággal kialakult magas szintű munkakapcsolatot.  

 

9.1.1. Térvédelmi rendszer 

 

A térfigyelő rendszer kialakításával és folyamatos bővítésével országosan egyedülálló projektet valósít 

meg Kaposvár polgárai biztonságának javítása érdekében. A kamerarendszer pozitív hatása két irányban 

jelentkezett az évek során. Az egyik, hogy a bűncselekmények száma csökkent. Ez különösen fontos 

abban a tekintetben, hogy a közösségi terek rendje nagy mértékben befolyásolja a polgárok biztonság- 

és komfort érzetét, továbbá azok a befektetések, amelyekkel ezeket a tereket a város újjá varázsolta 

sokáig új állapotukban maradjanak meg. Elmondható, hogy ebben a tekintetben komoly eredményt 

hozott a rendszer, hiszen az elkövetett cselekmények számának csökkenése látható, különösen a 

kamerákkal védett területeken.  

 

A másik terület az elkövetett cselekmények felderítése, az elkövetők üldözése. Az eltelt időszakban több 

példa is volt arra, hogy az elkövetőket a kamerák képei alapján sikerült azonosítani. Ez nemcsak a 

közterületeken elkövetett cselekmények esetén védi Kaposvár polgárait, hanem a magánterületen 

elkövetett cselekmények nyomozásában is használjuk, hiszen a magánterületet is közterületről lehet 

legtöbbször megközelíteni vagy onnan távozni. 

 

Tavaly a korábbiakat is meghaladó mértékben – közel 400 esetben - alkalmaztuk a kameraszoba 

eszközeit és tekintettünk meg felvételeket bűncselekmények, szabálysértések, balesetek elkövetőinek, 

illetve okozóinak azonosításához. 

  

Továbbra is a nyomozások szerves része, hogy rendőrök minden nap esemény alapú, célirányos 

kutatómunkát végeznek a felvételeken. 

 

Az üzemeltetés és a bővítés tekintetében is napi szintű, hatékony, kétoldalú, konstruktív kapcsolat 

alakult ki a rendőrség és az önkormányzat - különösen a Közterület-felügyelet - között.  

 

9.2. A bírósággal és az ügyészséggel folytatott együttműködés helyzete. 

 

Az illetékes ügyészségekkel és bíróságokkal konstruktív, párbeszéden alapuló szakmai együttműködést 

folytattunk 2019. évben is különösen az új Büntetőeljárásról szóló törvény hatályba lépése kapcsán 

keletkezett új feladatok megoldására, illetve a bűncselekményt vagy elzárással is büntethető 

szabálysértést elkövetők minél gyorsabb felelősségre vonása érdekében. A Kaposvári Járási 

Ügyészéggel való együttműködést példaértékűnek minősítették. 

 

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

helyzete. 

 

Az oktatási intézményekkel történő együttműködés egyik szegmense a korábban már részletezett bűn- 

és baleset megelőzési tevékenység volt.  
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A kaposvári Napkerék Egyesülettel már régóta folyamatos az együttműködés, melynek célja a roma 

származású emberek beilleszkedésének segítése elsősorban képzésekkel, pályázatok támogatásával. 

Több éve részt veszünk az egyesület által szervezett rendezvényeken. 

 

A Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezetével már hagyományosan minden évben közösen vesz részt 

a Rendőrkapitányság rendezvények biztosításában, szervezésében, bűn- és baleset-megelőzési 

előadásokon. 

 

Külön is meg kell említeni a KÖTÉL (Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület) Speciális 

Mentőszolgálatot, akik több esetben is segítségünkre voltak. 

 

A Katolikus és Református Egyházakkal több rendezvény és a vallási ünnepeink kapcsán is közösen 

dolgoztunk, hogy a rendezvények zökkenőmentesen sikerüljenek, az ünnepek békésen teljenek el. 

 

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

megállapodások száma, ellátott közös szolgálatra vonatkozó adatok.  

 

A Kaposvár Megyei Jogú Város területén a Kaposvári Kistérségi Polgárőr Egyesület végez szolgálatot.  

 

A polgárőrökkel rendszeres a közös szolgálatok szervezése, a nagy létszámú rendezvénybiztosítási 

feladatokban szinte minden esetben több polgárőr segíti a rendőri tevékenységet. Közös rendőr-polgárőr 

szolgálat 32 alkalommal, 38 rendőr és 54 polgárőr bevonásával, 106,5 órában történt. A polgárőrök 

önállóan 254 alkalommal, 549 fő polgárőrrel, 1922 órában segítették a közbiztonság fenntartását, illetve 

bűncselekményekkel kapcsolatos információ adásával rendszeresen segítik a munkavégzésünket. Ezen 

a területen is kiemelt helyszínnek tekintjük a rendezvényeken kívül a Donner területét. 

 

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

 

Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel történő együttműködés Kaposvár város 

területén a Közterület-felügyelettel való kapcsolattartásban valósult meg. Ez az együttműködés 

folyamatos, hatékony és konstruktív volt, melynek elsődleges területe a közbiztonság javítása érdekében 

az információ csere, illetve egymás intézkedéseinek a segítése volt. Kaposvár Megyei Jogú Város 

Közterület-felügyelete és a Kaposvári Rendőrkapitányság 56 alkalommal 564 órában látott el közös 

szolgálatot rendezvények kapcsán, illetve kiemelten a belvárosban és a Donnerben. 

 

9.6. Az együttműködő partnerekkel közös európai uniós projektekben történő részvétel 
 

A Németh István Program keretében megvalósuló beruházások kapcsán minden kérésnek eleget tettünk, 

különös tekintettel a Közlekedési Központ építésére, az ezzel kapcsolatos forgalomszervezési és 

forgalom segítési feladatokra.  

 

A térfigyelő rendszer bővítése és minőségi fejlesztése kapcsán véleményeztük a szempontokat, 

közreműködtünk a tervezésben és a kivitelezők munkáját is segítettük. 
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III. ÖSSZEGZÉS, KITŰZÖTT FELADATOK A KÖVETKEZŐ IDŐSZAKRA 

 

 
Tisztelt Közgyűlés! 

 

Kaposvár bűnügyi, közbiztonsági helyzete 2019. évben is stabil, szélsőségektől mentes volt. A lakosság 

szubjektív biztonságérzetét alapjaiban megingató súlyos, vagy hosszabb ideig tartó bűncselekmény, 

illetve bűncselekmény-sorozat nem történt, a nyomozások hatékonysága javult.  

 

Ehhez egyre nagyobb mértékben járul hozzá a térfigyelő rendszer és az önkormányzat szerveivel történő 

együttműködés is, amit szeretnék megköszönni.  

 
A beszámoló tényszerűen tartalmazza Kaposvár rendjének és közbiztonságának mérhető adatait. 

 

Kaposvár sok, az itt élők életminőségét javító beruházást hajtott és hajt végre. Ezek egyrészről 

támogatják, hogy a város biztonságosabbá váljon, másrészt a rendőrség közbiztonsággal kapcsolatos 

tevékenységét is segítik.  

 

Bízom abban, hogy a rendőrség és a vele együttműködő szervek, személyek munkája által ezt a 

továbbiakban is biztosítani tudjuk és elérjük, hogy 2020-ban Kaposváron még kevesebb jogsértés 

történjen, a megtörtént cselekmények felderítésre kerüljenek és ezáltal Kaposvár még biztonságosabbá 

váljon. 
 

Szeretném megköszönni Kaposvár Közgyűlésének, a városi intézmények vezetőinek az elmúlt évben 

kapott segítséget és együttműködést. Bízom abban, hogy a Kaposvári Rendőrkapitányság és Kaposvár 

Önkormányzata kapcsolatát a jövőben is hatékony és a lakosság nyugalma, biztonsága érdekében való 

közös munka fogja jellemezni. 

 

 

 

Kaposvár, 2020. február 7. 

 

Tisztelettel: 

 

                     dr. Heffer Attila  r. ezredes 

                           kapitányságvezető 


