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Tisztelt Polgármester Úr! 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
 

BEVEZETÉS 
 

Kaposvár Megyei Jogú Város közössége egyik fő értékének a biztonságot tekinti. Ugyanakkor 
napjainkban a biztonság megőrzése az egyik legnagyobb társadalmi kihívás a közbiztonság 
vagy a koronavírus-járvány tekintetében egyaránt. 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”. 
 
Az Alaptörvény 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. 
  
Kaposvár Megyei Jogú Város bűnügyi és rendészeti helyzetét befolyásoló körülmények a 2020. 
évben a koronavírus-járvány megjelenése miatt megváltoztak. A működési feltételrendszert a 
koronavírus-járvánnyal olyan jelentős hatás érte, ami alapjaiban változtatta meg a társadalmi és 
jogi környezetet, illetve ezzel párhuzamosan a rendőri munkát. A koronavírus-járványra 
figyelemmel megfelelő rugalmassággal kellett az újonnan keletkezett feladatok mellett a 
kiemelt célkitűzések mentén dolgozni, illetve a feladatok struktúrájában a szükséges 
korrekciókat végrehajtani. 
 
  

I. KAPOSVÁR KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE 
 
 
1. A bűnügyi helyzet bemutatása, a közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános 
helyek biztonsága 
 
1.1 A regisztrált bűncselekmények számának alakulása 
 
Kaposvár területén a 2020. évben az elkövetés helye szerint regisztrált bűncselekmények száma 
1119 volt, ami a 2019. év ugyanezen adatához (843) viszonyítva - a korábbi évek csökkenő 
tendenciájával ellentétben - 32,7%-os növekedést mutat.  
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Az emelkedés elsősorban egy eljárás befejezésére, egy webáruház sérelmére információs 
rendszer felhasználásával elkövetett csalássorozatra és a kapcsolódó hamis magánokirat 
felhasználásokra, továbbá személyes adattal visszaélésekre vezethető vissza. Ezeket a 
bűncselekményeket a 2018. és 2019. években követték el, de a szerteágazó nyomozás csak a 
2020. évben fejeződött be.  
 
1.2 A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények számának alakulása 
 
A közterületen elkövetett bűncselekmények száma a 2010. évtől 2016. évig folyamatosan 
csökkent, ez alatt az idő alatt gyakoriságuk 54%-kal esett vissza. Ezt követően a 2016. év és a 
2019. év közötti időszakban nagyságrendileg stagnált az előfordulás (283 és 291 között volt 
évenkénti elkövetés), majd a 2020. évben 259 bűncselekmény került regisztrálásra a 
közterületek tekintetében.   
A közterületi bűncselekmények kedvező változása részben a közterületi kamerarendszer 
visszatartó erejére, részben a koronavírus-járvánnyal járó korlátozásokra vezethető vissza. A 
közterületi bűncselekményi kategória meghatározó hányadát adó ittas járművezetések száma - 
főként a kijárási korlátozások hatására - csökkent (2019. évben 110, 2020. évben 59).  
 
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 a 2019. évben 1374 bűncselekmény jutott 100 
ezer lakosra vetítve, míg a 2020. évben 1846. 
 
1.4 A kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása  
 
A kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása, azok mértéke lényeges mutatója a 
bűnügyi helyzet értékelésének. Ez a kategória olyan bűncselekményeket tartalmaz, amelyeknek 
mind az objektív, mind a szubjektív közbiztonságérzetre gyakorolt hatása kiemelkedő 
jelentőségű. Az értékelt időszakban 428 kiemelt bűncselekmény került regisztrálásra Kaposvár 
területén, ami az elmúlt években tapasztalt csökkenő tendencia után a 2019. évi 416 esethez 
viszonyítva 2,9%-os, minimális növekedést jelent. A kiemelt bűncselekmények csekély 
mértékű változása is alátámasztja, hogy az összes bűncselekmény esetében tapasztalt 
emelkedés az állampolgárok biztonságérzetét kevésbé befolyásoló jogsértések gyakoribbá 
válásával magyarázható. 
A rendőri eljárásban az elkövetés helye szerint regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények 
száma az alábbiak szerint alakult a 2020. évben: 
 
− testi sértés: 62 (a 2019. évben 44); 
− garázdaság: 31 (a 2019. évben 31); 
− visszaélés kábítószerrel (terjesztői magatartás): 5 (a 2019. évben 4); 
− lopás bűncselekmények (a betöréses lopásokkal együttesen): 251 (a 2019. évben 279); 
− lakásbetörés: 31 (a 2019. évben 35); 
− rablás: 5 (a 2019. évben 5); 
− rongálás bűncselekmény: 50 (a 2019. évben 29); 
− összes kiemelt bűncselekmény: 428 (a 2019. évben 416).  
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1.5 A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények 
szöveges értékelése 
 
A 2020. évben Kaposváron 691 nem kiemelten kezelt bűncselekményt regisztrált a statisztika, 
ami a 2019. évi 427 jogsértéshez viszonyítva 61,8%-os növekedést jelent. Ezen deliktumok 
összes regisztrált bűncselekményen belüli aránya az értékelt időszakban 61,75% volt, ami 
11,1%-kal magasabb, mint a 2019. évben (50,65%). 
A nem kiemelt bűncselekmények 17,1%-át (118) a csalások tették ki, hasonló arányú volt a 
hamis magánokirat felhasználások elkövetése (118). Meghatározó mértékben történt még 
személyes adattal visszaélés bűncselekmény (83). A felsorolt jogsértések döntő többsége a 
korábban már említett csalássorozat befejezéséhez kapcsolódik, melyben a sértettek személyes 
adatainak felhasználásával az elkövetők szolgáltatói webáruházból rendeltek mobiltelefon 
készülékeket. 
 
1.6 A közbiztonság szempontjából kiemelt érdeklődést kiváltó bűncselekmények 
 
Ismeretlen tettes 2020.05.23. napon 16:00 óra körüli időben a Kaposvár, Teleki utca 12-14. 
szám alatt található Nemzeti Dohánybolt üzletébe bement és az eladót késsel megfenyegetve a 
bevétel átadását követelte. A sértett a fenyegetésnek eleget tett, átadta a napi bevételt, ami 150 
000 Ft volt, majd ezt követően az elkövető a helyszínről távozott. Az eljárás során a beszerzett 
térfigyelő, illetve az üzlet biztonsági kameráinak felvételei alapján az elkövetőket sikerült 
beazonosítani és elfogni. 
 
Ismeretlen tettes egy 81 éves kaposvári hölgy lakásába azzal a megtévesztéssel jutott be, 
miszerint Ő az új postás és az OTP megbízásából ellenőriznie kell, hogy az ATM-ből korábban 
felvett bankjegyek hamisak-e. Ezt követően a sértett jóhiszeműen, önként átadta az elkövető 
részére az ATM-ből felvett 95 000 Ft készpénzt. 
Ugyanezen elkövető több kaposvári idős személyhez ment be hasonló legenda alkalmazásával.  
A nyomozás során megállapítást nyert, hogy az elkövető nemcsak Kaposváron, hanem az 
ország egész területén követett el ilyen bűncselekményeket. Elfogása után az elkövetőt 
letartóztatásba helyezte a bíróság.  
 
A bűnügyi osztály állománya tetten ért egy személyt, aki Kaposvár területén az általa 
termesztett kender növényeket gondozta. A szemle során összesen 26 darab 1-1,5 méter 
nagyságú kender növény került feltalálásra és lefoglalásra. 
A beszerzett adatok alapján információ merült fel arra is, hogy az elkövető kábítószerrel 
kereskedett és több személynek kábítószernek minősülő marihuánát értékesített. 
 
 
2. A bűnüldöző munka értékelése  
 
2.1 A nyomozáseredményességi mutató alakulása 
 
A Kaposvári Rendőrkapitányság összes regisztrált bűncselekménnyel kapcsolatos 
nyomozáseredményessége a 2019. évben 78,6%, a 2020. évben 73,9% volt. 
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2.2 A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi 
mutatója 
 
A közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozáseredményessége a 2019. évben 86,7%, a 
2020. évben 82,4% volt. 
  
2.3 A rendőrkapitányság eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt 
bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója  
 
− a testi sértés bűncselekmények nyomozáseredményessége: 94,6% (a 2019. évben 97,0%); 
− a garázdaság bűncselekmények nyomozáseredményessége: 97,4% (a 2019. évben 100,0%); 
− a visszaélés kábítószerrel (terjesztői magatartás) bűncselekmények 

nyomozáseredményessége: 100% (a 2019. évben 100%); 
− a lopás bűncselekmények (a betöréses lopásokkal együttesen) nyomozáseredményessége: 

42,4% (a 2019. évben 54,9%); 
− a lakásbetörés bűncselekmények nyomozáseredményessége: 45,9% (a 2019. évben 68,5%); 
− a rablás bűncselekmények nyomozáseredményessége: 88,9% (a 2019. évben 83,3%); 
− a rongálás bűncselekmény nyomozáseredményessége: 54,5% (a 2019. évben 51,3%); 
− az összes kiemelten kezelt bűncselekmény nyomozáseredményessége: 58,1% (a 2019. évben 

64,5%). 
 
 
3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok. 
 
Tulajdon elleni szabálysértés elkövetése, illetve elkövetésének gyanúja miatt a 2019. évben 454 
eljárás indult, ami a 2020. évben 604 elrendelésre emelkedett. Az elkövetések nagy többsége a 
bűncselekményi értékhatárt el nem érő lopás, illetve rongálás volt.  
 
A tulajdon elleni szabálysértési eljárások gyorsítása és a szankció visszatartó erejének növelése 
érdekében 18 esetben az eljárás őrizet elrendelése mellett volt folyamatban. 
  
A befejezett eljárások vonatkozásában a felderítési mutató 49,69% volt (2019. évben 41,8%). 
 
 
4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások. 
 
Kaposvár területén a 2020. évben összesen 713 közlekedési baleset történt (2019. évben 720). 
Ennek nagy része - szám szerint 645 - kizárólag anyagi kárral járt. Halálos baleset a tárgyévben 
Kaposvár belterületén nem következett be, de 22 járt súlyos, további 46 könnyű sérüléssel 
(2019. évben 25 súlyos és 61 könnyű sérüléses baleset). A balesetekben 22 személy sérült meg 
súlyosan és 60 személy könnyebben. 
 
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. E balesetek okozóinak felkutatásában 
jelentős segítséget nyújt a térfigyelő kamerarendszer. 
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Kaposváron a személyi sérüléssel járó balesetek okai közül a gyorshajtás és az elsőbbségi jog 
meg nem adása a leggyakoribb, emellett a kanyarodás szabályainak megszegése is kiemelendő 
baleseti ok.  
A balesetek elemzése alapján megállapítható, hogy azokat az utakon legmagasabb számban 
jelen levő személygépkocsi vezetők okozták a legnagyobb arányban, jelentősebb volt még a 
kerékpáros okozók előfordulása.    
 
Ittas állapotban 3 járművezető okozott személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetet. 
Ezek megelőzésére kiemelt figyelmet fordított a Rendőrkapitányság, ezért összesen 39 358 
esetben alkalmazott az állomány alkohol szondát a közúti ellenőrzések során. 
 
Ezen kívül 1285 közigazgatási eljárást indult, 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 
szerepet játszhat. 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. Ennek megfelelően a bűnügyi és a 
közterületi állomány rendszeresen és visszatérően ellenőrizte az esetleges migrációs 
útvonalakat. 
 
A Kaposvári Rendőrkapitányság végrehajtotta az illetékességi területén a schengeni egyezmény 
szerinti mélységi migrációs ellenőrzéseket. Ennek során, 2020. március 19-én 1 fő szír 
állampolgár került elfogásra Újvárfalva külterületén, akit a Kelebiai Határőrizeti Kirendeltség 
munkatársai átvettek.   
 
A megyét érintő, fokozódó migrációs nyomásra figyelemmel a Kaposvári Rendőrkapitányság 
állománya egy alkalommal vett részt terepkutatásban a Nagyatádi Rendőrkapitányság 
illetékességi területén a Horvátország felől a zöldhatáron érkezett illegális migránsok 
feltartóztatása és elfogása érdekében. 
 
Magyarország elkötelezett a szigorú határőrizet fenntartásában, ezt támogatva a szerb-bolgár, 
illetve az észak-macedón-görög határra határőrizeti feladatra küldött kontingensek tagjaként 7 
alkalommal 6 főt delegált a Rendőrkapitányság.  
 
A Kaposvári Rendőrkapitányság személyi állományát a migrációval kapcsolatos átrendelések 
a 2020. évben más tekintetben nem érintették.   
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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 a 2020. 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 
közterületre vezénylésével nagyobb létszámú erő jelenhetett meg a közterületeken, mint 
általában más nagyvárosokban. Az egységek továbbra is rendelkeztek egy 24 órában hívható 
telefonnal, ami a lehető leggyorsabb elérési módot és legjobb reagálási lehetőséget biztosította.  
 
Kaposváron a közterületi vezénylési alkalmak száma 5565, a közterületen töltött szolgálati órák 
száma 49 146,52 volt a 2020. 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 2014 
szabálysértési feljelentés tett és 1840 esetben helyszíni bírságot szabott ki az állomány, mivel 
azonban a büntetést továbbra sem célnak, hanem eszköznek tekinti a Rendőrkapitányság, ezért 
1860 esetben „csak” figyelmeztetésre került sor a jogsértést elkövetőkkel szemben. 
 
Továbbra is prioritást élvezett a belvárosi közterületek és nyilvános helyek biztonságának 
erősítése. A közterületi állomány rendszeresen ellenőrizte a városközpontot (Kossuth tér, Fő u., 
Noszlopy u., Ady E. u.), kiemelten az ott található vendéglátóhelyeket és a közterület rendjét 
zavaró személyeket.  
 
A Rendőrkapitányság fokozott jelenlétet biztosított a cseri és a donneri városrészekbe, és 
amennyiben a Készenléti Rendőrségtől támogató erő érkezett, kiemelten ezeken a területeken, 
illetve a szentjakabi városrészben láttak el közterületi szolgálatot. 
 
 
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 járőrkörzetek 
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 bejelentések és a helyszínre érkezések közötti átlagos 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. 
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A közterületi jelenlét aktivitását mutatja, hogy a személy igazoltatások száma Kaposváron 17 
217 volt. Ezen tevékenységnek is köszönhetően 478 személy került elfogásra, akik közül 303 
bűncselekmény elkövetésén tetten ért elkövető volt. Az állomány összesen 679 embert állított 
elő, közülük 359 főt bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt. Különböző okok miatt 
veszélyeztetett helyzetbe jutott embereket biztonsági intézkedés keretében 307 esetben segítette 
az intézkedő rendőr, a különböző hatóságok által elrendelt elővezetések 75,26%-os arányban 
voltak eredményesek. 
A Készenléti Rendőrség az értékelt évben 78 esetben 332 fővel 2937,5 órában vett részt a 
közterületi szolgálat ellátásában. 
 
 
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 kosárlabda, 
röplabda, vízilabda és másodosztályú labdarúgó klub is található, ezen csapatok mérkőzéseinek 
külső biztosítását a sportról szóló törvény előírja a rendőrség számára. A tárgyévben 34 
sportrendezvényt, összesen 593 fővel biztosított a Rendőrkapitányság.  
 
A gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvények kapcsán változást hozott 
a 2018. év, az új törvény hatályba lépésével. A 2020. évben már ezen törvény előírásai szerint 
végezte az állomány a gyűlések biztosítását. A gyűléseket a szervezők és rendezők a 
bejelentéseiknek megfelelően tartották meg, az egyeztetések során teljes mértékben konstruktív 
volt az együttműködés. Az értékelt évben 21 gyülekezési jog hatálya alá tartozó gyűlést, 
összesen 130 fő rendőr bevonásával, mintegy 405 órában biztosított a Rendőrkapitányság.  
 
A koronavírus-járvány miatt a rendezvények jelentős hányadát nem tartották meg a rendezők. 
Elmaradtak a városban a több éves múltra visszatekintő, már szinte tradicionális jellegű, magas 
színvonalú kulturális, ifjúsági, illetve egyéb rendezvények.  Így a 2020. évben csupán 6 ilyen 
jellegű eseményt, összesen 46 rendőrrel kellett biztosítani. 
 
 
4. A bekövetkezett katasztrófa, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott rendőri 
feladatok. A koronavírus-járvány visszaszorítása érdekében végrehajtott rendőri 
feladatok. 
 
Kaposváron a 2020. évben katasztrófa vagy veszélyhelyzet nem következett be.  
 
Az esetleges katasztrófahelyzet vagy nagyobb baleset nem érheti váratlanul az azok kezelésére, 
elhárítására hivatott szerveket, ezért a 2020. évben a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatósággal közösen egy esetben vett részt ilyen jellegű gyakorlaton a Rendőrkapitányság.  
 
A koronavírus hazánkban történő megjelenését követően 2020. március 11-én a kormány, az 
országgyűlés felhatalmazása alapján, kihirdette a járványügyi vészhelyzetet, ami 2020. június 
18-án megszűnt, majd a második hullám megjelenését követően november 04-től visszaállt a 
rendkívüli jogrend. 
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Ezzel a rendőrségre, így a Kaposvári Rendőrkapitányságra is több feladat hárult, melyeket az 
állomány egészségét szem előtt tartva kellett megoldani.   
A koronavírus-járvány következményeinek elhárítására, a vészhelyzeti időszakban bevezetett 
rendőrségi feladatok ellátása érdekében a Rendőrkapitányság folyamatosan ellenőrizte a 
karanténba helyezett személyeket, a boltokban a szájmaszk viselés és a vásárlási idősáv 
szabályainak betartását, a vendéglátó és italmérő helyek nyitvatartását, az aktuális szabályok 
továbbá a kijárási korlátozások betartását.  
A vészhelyzeti időszakokban a Nemzeti Adó és Vámhivatal a vendéglátóhelyek napi 
ellenőrzésével nyújtott támogatást a feladatok végrehajtásban. A Magyar Honvédség 2020. 
november 18-tól összesen 44 alkalommal 176 fő szolgálatba vezénylésével erősítette a 
közterületi jelenlétet a Rendőrkapitányság állományával közösen. 
Kifejezetten a koronavírus-járvánnyal összefüggő rendőri feladatok ellátása 29 325 órát 
igényelt. Ez idő alatt az állomány 7216 karanténban lévő személyt ellenőrzött és 475 
szabálysértőt, 597 elkövetett jogsértés miatt jelentett fel. Velük szemben a szabálysértési 
hatóság 38 380 000 Ft pénzbüntetést szabott ki. Helyszíni bírságot 127 fővel szemben, 3 017 
000 Ft összegben alkalmazott a Rendőrkapitányság állománya, további 901 esetben 
figyelmeztetésre került sor. Az intézkedések jelentős része Kaposvár Megyei Jogú Várost 
érintette. 
 
Az értékelt évben bolt, egyéb elárusító egység, italmérő hely bezárására nem volt szükség. A 
védelmi intézkedések megszegői ellen tett feljelentések esetén, ha az méltányolható volt, a 
kiszabott pénzbüntetés mértékét felülvizsgálta a Rendőrkapitányság. Helyszíni bírság és 
közigazgatási bírság kiszabása miatt nem volt folyamatban méltányossági eljárás. 
A koronavírus-járvány következményeinek elhárítása érdekében meghatározott feladatokat az 
állomány fegyelmezetten végrehajtotta.  
 
 
5. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése 
 
A körzeti megbízotti beosztásokban dolgozó rendőrök feltöltöttségi aránya 93% feletti volt a 
2020. 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, a Közterület-felügyelettel, illetve erdészekkel, hivatásos 
vadászokkal). A körzeti megbízottak kapcsolattartása a lakosság felé több központilag elrendelt 
fokozott ellenőrzésen túl az időskorúakkal, az áldozatokkal történő kapcsolatfelvétellel, a 
lakossággal való folyamatos, napi információcserével is megvalósult, 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. 
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7. Az igazgatásrendészeti tevékenység 
 
Az igazgatásrendészet a tevékenységét a 2020. évben a szabálysértési, az engedélyügyi és a 
közigazgatási bírsággal szankcionálható cselekmények kapcsán végezte.  
 
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

szóló 2012. évi II. tv. 2020. március 1-i módosítása után a rendőrség általános szabálysértési 
hatóságként jár el, ezért ettől az időponttól a korábban járási kormányhivatalok hatáskörébe 
tartozó szabálysértési, illetve végrehajtási eljárásokat is az igazgatásrendészet folytatta le, 
valamint a járási kormányhivataloknál folyamatban lévő ügyek is áttételre kerültek.    
A Kaposvár területén elkövetett cselekményekkel kapcsolatban a szabálysértési hatósághoz 
érkezett feljelentések száma a 2020. évben 2800 volt, ami közel nyolcszázzal több, mint a 2019. 
évben. Az eljárások döntő többsége továbbra is közlekedési szabálysértés elkövetése miatt 
indult, azonban jelentősebb számban érkezett feljelentés a veszélyhelyzethez kapcsolódó 
intézkedések elmulasztása, megszegése miatt is.  
  
Az engedélyügyi szakterületen belül az engedélyezett fegyverek száma emelkedett, jelenleg 
4774, a személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység végzéséhez 
szükséges engedéllyel rendelkező vállalkozások száma 181-ről 180-ra változott, ahol 
összességében többen dolgoznak, mintegy 989 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 Megyei Jogú Város 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 
született döntés.  
  
 
 
8. A bűn- és baleset-megelőzés 
 
8.1. A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai 
 
A 2020. évben kialakult koronavírus-járvány miatt sorra maradtak el a bűnmegelőzési 
kampányok, vetélkedők, versenyek, 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 munka jelentős része az online 
térben valósult meg, új felületen jött létre a kapcsolat a lakossággal.  
 
8.1.1. Család- és gyermekvédelmi tevékenység, valamint a hozzátartozók közötti erőszak 
helyzetének bemutatása 
 
A rendkívüli helyzet 2020. márciusi kihirdetését követően mindennemű személykapcsolatot 
igénylő bűnmegelőzési tevekénységet be kellett szüntetni. Az általános iskolák digitális 
oktatásra álltak át, így az iskolai bűnmegelőzési programok is szüneteltek, hasonlóan az 
idősotthonokban, nyugdíjas klubokban végzett tevékenységhez. 
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Bűnmegelőzési programok, rendezvények megtartására - korlátozott körülmények között - a 
nyári tanítási szünet idején a nyári táborokba, illetve a városi strand területén nyílt lehetőség.   
A járványhelyzet második hullámának megerősödése miatt 2020. év őszén is a már említett 
körülmények voltak jellemzőek.  
A járványhelyzet alatt is megmaradt a széleskörű szakmai együttműködés a társszervekkel, a 
SZOCIONET-tel, az alapszolgáltatókkal, a gyámhivatalokkal, a Somogy Megyei 
Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatának pártfogóival, a roma kisebbségi 
önkormányzatokkal, a helyi önkormányzattal, civil szervezetekkel.  
 
A hozzátartozók közötti erőszak esetében rendkívül nagy a látencia, annak ellenére, hogy a 
Rendőrkapitányság mindent megtett a krízishelyzetekben segítő megoldásokra irányuló 
felvilágosító tevékenység javítására.  
 
A Kaposvári Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztálya a 2020. évben 29 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. 
 
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. 
  
8.1.2. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése.  
 
A Rendőrkapitányság a tárgyévben, büntetőügyben sértetti oldalon 81 fő fiatalkorú és 
gyermekkorú sértettet vont be az eljárásokba. Elkövetői oldalon 105 fő fiatalkorú és 18 fő 
gyermekkorú volt érintett.  
Közigazgatási és egyéb eljárásban, gyermek és ifjúságvédelmi ügyben, 9 esetben járt el az 
érintett szakterület. A 2020. évben a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai felé 368 alkalommal 
élt jelzéssel a Rendőrkapitányság, ami tartalmazza az eltűnések esetén a gyámhivatalnak 
küldött értesítéseket is. Az észlelő- és jelzőrendszeri esetmegbeszélés 5 alkalommal volt 
indokolt, minden esetben kirívóan agresszív, deviáns viselkedés miatt.   
A Rendőrkapitányság rendelkezik gyermekbarát meghallgató szobával, ami oldottabb 
környezetet jelent a kisgyermekek meghallgatása során. 
 
8.1.3. Áldozatvédelem 
 
Az áldozatvédelem és áldozatsegítés terén 737 sértett esetében telefonon, vagy személyesen 
egyénre szabott, segítő beszélgetést, áldozatvédelmi tájékoztatást kezdeményezett a 
Rendőrkapitányság áldozatvédelmi előadója, több alkalommal a sértetteket otthonukban vagy 
a kórházban kereste fel. Minden személy elleni erőszakos cselekmény sértettje tekintetében a 
személyes és visszatérő konzultáció, segítségnyújtás került előtérbe, más jellegű cselekmények 
sértetteinek jogi tájékoztatással, nyomtatványok kitöltésével segített a Rendőrkapitányság.  
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A kiállított igazolások alapján 33 sértett részesült azonnali anyagi támogatásban a Somogy 
Megyei Kormányhivatal Áldozatsegítő Szolgálata által. Folyamatosan volt kapcsolattartás 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. 
 
8.1.4. Megelőző vagyonvédelem 
 
A megelőző vagyonvédelem területén a személyes kapcsolattartással járó oktatások, előadások 
megtartása is elmaradt a járványhelyzet miatt. A márciusi felfüggesztés előtt 2 esetben került 
sor felvilágosító előadás megtartására vagyonvédelem területén idős személyeknek.  
 
A személyes kapcsolattal járó felvilágosító tevékenység megszűnésével a médiumokban 
történő tájékoztatás vált az elsődlegessé. A média fokozott figyelmének és az állomány által 
terjesztett szórólapoknak is köszönhetően az „unokázós” csalások esetén egyre több idős 
személy ismeri fel az elkövetési módszert, így nem esik áldozatául az őket becsapni szándékozó 
elkövetőknek. A megelőző vagyonvédelem viszonylatában is folyamatos volt a kapcsolattartás 
a közterület-felügyelőkkel és a polgárőrökkel.   
 
8.1.5. A kábítószer prevenció helyzete 
 
A kábítószer fogyasztás megelőzése beleilleszkedik az általános gyermek- és ifjúságvédelmi 
tevékenységbe. A fiatalok kábítószer fogyasztása területén a 2020. évben folytatódott az a 
trend, ami 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 intézményekben felmerülő problémák során a konkrét esetek megoldását és hasonló esetek 
megelőzését a koronavírus-járvány speciális körülményeire figyelemmel oldották meg az 
előadók.   
 
8.1.6. Kiberbiztonság bemutatása 
 
A Rendőrkapitányság területén lakó személyeket, illetve az itt működő cégeket nem ért jelentős 
hackertámadás, továbbra is jellemző viszont a banki adatok megszerzésével végrehajtott 
illegális internetes vásárlás, valamint a számítástechnikai rendszerekben való behatolás, 
továbbá a megtévesztő üzenetekkel történő adatszerzés (adathalászat).  
 
 
8.2. Az iskolaőri tevékenység bemutatása. 
 
Az iskolaőri tevékenység 2020. szeptember 01-től kezdően került bevezetésre. Kaposvár 
területén 6 oktatási intézményben 6 fő iskolaőr látott el feladatokat. Az iskolaőrök 
tevekénységét egy fő koordinátor szervezte.   
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Az iskolaőrök megítélése pozitív az oktatási intézmények részéről, a munkájuk során velük 
szemben nem merült fel panasz, illetve a 2020. évben az oktatási intézményekben 
bűncselekmény elkövetése miatt nem kellett intézkedniük. 
 
8.3. A baleset-megelőzési tevékenység, a helyi baleset-megelőzési bizottság 
tevékenységének és programjainak bemutatása. 
 
A baleset-megelőzési tevékenység a tanintézmények és más szervezetek részére tartott 
előadások, vetélkedők, valamint oktatások formájában valósult meg. Az értékelt évben az 
illetékességi területen 50 foglalkozást tartottak az előadók.  
 
A felkéréseknek megfelelően óvodákban 5, általános iskolában 3, középiskolában 5, nyugdíjas 
klubban 2 alkalommal volt oktatás, illetve ügyességi vetélkedő. Ezen felül 20 rendezvényen, 
illetve 16 esetben különböző táborokban is folyt baleset-megelőzési tevékenység. 
 
A Kaposvár Városi Baleset-megelőzési Bizottság a közlekedésbiztonság javítása érdekében a 
2020. évben összesen 51 baleset-megelőzési programot szervezett, ezek során iskolások, 
óvodások számára tanította meg a helyes közlekedés szabályait. E tevékenység keretében az 
"Útban a biztonság felé" időskorúak részére szóló megelőzési program, valamint a "Közlekedik 
a család" elnevezésű vetélkedő került végrehajtásra. Az Országos Rendőr-főkapitányság és az 
Országos Baleset-megelőzési Bizottság több pályázatot hirdetett, amit a Rendőrkapitányság 
eljuttatott az illetékességi területen működő valamennyi oktatási, illetve nevelési intézmény 
számára. Ezek voltak a:  
 

- „Biztonságos közlekedés gyerekszemmel" című rajzpályázat; 
- "Kerékpáros Iskola Kupa" vetélkedő elődöntője; 
- „Ki a mester két keréken” vetélkedő elődöntője; 
- „Közlekedik a család" vetélkedő. 

 
A koronavírus-járvány miatt a Rendőrkapitányság csak korlátozottan tudott rendezvényt 
tartani, vállalni, de a kapcsolattartás folyamatos volt az érintettekkel, akiknek a baleset-
megelőzési előadók elsősorban online nyújtottak tájékoztatást és biztosítottak oktatóanyagokat.                         
 
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.  
 
8.4. 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 6 középfokú oktatási intézmény vesz részt a programban, 
33 delegált rendőr közreműködésével. 
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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 Országos Rendőr-főkapitányság által meghatározottak alapján szeptember hónapban a 
frekventált belvárosi iskolák előtt, elsősorban a reggeli iskolakezdési időszakban, a 
Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya - a helyi polgárőrök bevonásával - segítette 
a gyermekek közlekedését.  
 
 
 
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 területének 
legjelentősebb települése Kaposvár, az együttműködés folyamatos. Ki kell emelni Kaposvár 
Közterület-felügyeletével és a Városgondnoksággal kialakult magas szintű munkakapcsolatot.  
 
A tárgyidőszakban aktívabbá vált az együttműködés az illegális szemétlerakók felszámolása 
érdekében. A Közterület-felügyelettel közösen kidolgozott módszertan alapján 31 köztisztasági 
szabálysértés miatt járt el a Rendőrkapitányság. Az eljárásokban 12 fővel szemben 1 110 000 
Ft bírság került kiszabásra, további 1 fő figyelmeztetésben részesült. 
 
9.1.1. Térvédelmi rendszer 
 
A térfigyelő rendszer kialakításával és folyamatos bővítésével országosan egyedülálló projektet 
valósított meg Kaposvár a polgárai biztonságának javítása érdekében. A kamerarendszer 
pozitív hatása két irányban jelentkezett az évek során. Az egyik, hogy a közterületen elkövetett 
bűncselekmények száma csökkent. Ez különösen fontos abban a tekintetben, hogy a közösségi 
terek rendje nagymértékben befolyásolja a polgárok biztonság- és komfortérzetét, 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 csökkenő trendje 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 felhasználható, 
hiszen a magánterületet is közterületről lehet legtöbbször megközelíteni vagy onnan távozni. 
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A 2020. évben a korábbiakat is meghaladó mértékben - 468 esetben - alkalmazta a 
Rendőrkapitányság állománya a kameraszoba eszközeit és az esetek döntő többségében a 
felvételeket bűncselekmények, szabálysértések, balesetek elkövetőinek, illetve okozóinak 
azonosításához lehetett felhasználni. 
  
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 folytatott a Rendőrkapitányság a 2020. évben is, különösen 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.  
 
A koronavírus-járvány a civil szervezetekkel történő együttműködésre is kedvezőtlenül hatott, 
a kaposvári Napkerék Egyesülettel már évek óta fennálló kapcsolat is szünetelt, 
rendezvényeiket nem tartották meg. 
 
A Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezetével a már hagyományos együttműködés is csak 
esetenként valósult meg. 
 
Külön is meg kell említeni a KÖTÉL (Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület) 
Speciális Mentőszolgálatot, akik több esetben is segítséget nyújtottak. 
 
A Katolikus és Református Egyházakkal több rendezvény és vallási ünnep kapcsán is közösen 
dolgozott a Rendőrkapitányság a rendezvények zökkenőmentesen lebonyolítása és a békés 
ünnepek érdekében. 
 
9.4. A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés értékelése, a megkötött 
együttműködési megállapodások száma, ellátott közös szolgálatra vonatkozó adatok.  
 
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 34 alkalommal, 34 rendőr és 61 polgárőr 
bevonásával, 235 órában valósult meg.  
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A polgárőrök önállóan 286 alkalommal, 630 fő polgárőrrel, 2274 órában segítették a 
közbiztonság fenntartását, illetve bűncselekményekkel kapcsolatos információ adásával 
rendszeresen támogatták a rendőrség munkáját. Kiemelkedő a Halottak Napja és 
Mindenszentek idején a temetők, az év végi ünnepek során a vásár, valamint egész évben a 
Donner területének ellenőrzésébe történő részvételük. 
  
9.5. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel történő 
együttműködés. 
 
Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel történő együttműködés 
Kaposvár város területén elsősorban a Közterület-felügyelettel való kapcsolattartásban valósult 
meg. Az együttműködés folyamatos, hatékony és konstruktív volt, ami a közbiztonság javítása 
érdekében elsődlegesen az információ cserében, illetve egymás intézkedéseinek a segítésében 
nyilvánult meg. 
Kaposvár Megyei Jogú Város Közterület-felügyelete és a Kaposvári Rendőrkapitányság 81 
alkalommal 697 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 tett a Rendőrkapitányság, különös tekintettel a Közlekedési Központ építésére, az ezzel 
kapcsolatos forgalomszervezési és forgalom segítési feladatokra.  
 
 
  
 

III. ÖSSZEGZÉS, KITŰZÖTT FELADATOK A KÖVETKEZŐ IDŐSZAKRA 
 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
Kaposvár bűnügyi, közbiztonsági helyzete a 2020. 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 
továbbra is magas.  
 
Ehhez egyre nagyobb mértékben járul hozzá a térfigyelő rendszer és az önkormányzat 
szerveivel történő együttműködés is.  
 
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.  
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A Rendőrkapitányság kiemelt célkitűzése, hogy a rendőrség és a vele együttműködő szervek, 
személyek munkája által a 2021. évben is biztosított legyen a magas szintű közbiztonság, 
Kaposvár még biztonságosabbá váljon, kevesebb jogsértés történjen és a megtörtént 
cselekmények felderítésre kerüljenek. 
 
A Kaposvári Rendőrkapitányság állománya nevében 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, 2021. február 05. 
 
 

Tisztelettel: 
 
 

                         Hegedüs János r. alezredes 
                         mb. kapitányságvezető 


