
 

 
KÁLMÁN ZSOLT HOZZÁSZÓLÁSA 

A Magyar Köztársaság Rendırsége – ezen belül természetesen szolgálati helyem, a 
Somogy Megyei Rendır-fıkapitányság – tevékenyen részt vesz a jogellenesen 
Magyarországra belépı és itt tartózkodó, illetve jogellenesen munkát vállaló külföldiek 
(illegális migránsok), valamint az illegális migrációhoz mint jogellenességhez kapcsolódó 
más törvénysértı cselekmények elleni fellépésében. A tevékenységünk jogszabályi alapját 
az illegális migráció és az ahhoz kapcsolódó más jogellenes cselekmények komplex 
mélységi ellenırzésének kialakítására és mőködtetésére kiadott, a Belügyminiszter, a 
Pénzügyminiszter, valamint a Szociális és Családügyi Miniszter 2/2002. (BK10) BM-PM-
SZCSM együttes utasítása teremti meg. 

A jelentkezı feladatok végrehajtása során együttmőködünk a Pécsi és a 
Nagykanizsai Határır Igazgatóságokkal, a Somogy Megyei Munkabiztonsági és Munkaügyi 
Felügyelıséggel, a BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Dél-Dunántúli Regionális 
Igazgatóságával, valamint a Vám- és Pénzügyırség illetékes megyei szerveivel. Az 
együttmőködés az alábbi területekre terjed ki: 
- résztvevı állomány, összekötı tisztek kijelölése, önállóan és közösen szervezett 

felkészítések végrehajtása, 
- a közös feladat-végrehajtás érdekében az illegális migrációval összefüggı hatósági 

eljárások tapasztalatainak kicserélése, a vonatkozó információk begyőjtése, elemzése, 
értékelése és továbbítása, 

- az illegális migrációval fertızött területek, útvonalak, csomópontok, kiemelt 
idegenforgalmi körzetek és rendezvények közös közrendvédelmi, közlekedésrendészeti 
hatósági ellenırzésének megszervezése és végrehajtása, 

- napi önálló szolgálati tevékenység összehangolása, elsısorban a Barcsi – mint 
határmenti – Rendırkapitányság tekintetében, 

- közös szolgálatok, akciók és fokozott ellenırzések tervezése, szervezése és 
végrehajtása, 

- a szervezetszerő és bevonható technikai eszközök alkalmazásának összehangolása. 
 

A Somogy Megyei Rendır-fıkapitányság illetékességi területének földrajzi 
elhelyezkedésébıl adódóan, elsısorban a nyári idegenforgalmi szezonban nı meg 
számottevıen a külföldi állampolgárok száma, és ez jelentıs többletfeladatot ró a Balaton-
parti rendırkapitányságokra. A külföldi állampolgárok által elkövetett bőncselekmények 
jellemzıen a garázdaság, illetve munkavállalási engedély nélküli illegális munkavégzés, 
illetve tartózkodás körébe tartoznak. 

A 2003. évben, az iraki önkéntesek Taszári kiképzésének idıszakában, speciális 
feladatként került végrehajtásra az SMRFK Közlekedésrendészeti Osztály 
Forgalomellenırzı Alosztálya, a Kaposvári Rendırkapitányság Közrendvédelmi és 
Közlekedésrendészeti Osztályai és a Pécsi Határır Igazgatóság Bevetési Osztálya által 
végrehajtott közös járır-tevékenység, amely elsısorban Kaposvár, Taszár térségében a 61-
es, 66-os és 610-es utakon valósult meg. Jelentısen segítette a feladat eredményes 
végrehajtását a korszerően felszerelt „schengen busz” alkalmazása, amely sajnos nem áll 
rendelkezésre a fıkapitányságon. A feladat-végrehajtás során a Határırség és Rendırség 
által rendszeresített híradóeszközök inkompatibilitása esetenként problémát okozott. 
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A Pécsi és Nagykanizsai Határır Igazgatóságokkal, a Somogy Megyei munkaügyi 
Felügyelıséggel, a Készenléti Rendırséggel, a Somogy Megyei Vám- és Pénzügyırséggel 
közös szolgálat ellátásra negyedévi bontásban az alábbiak szerint került sor: 
 
I. negyedév január hónapban a Pécsi Határır Igazgatósággal 1 alkalommal 7fı határır, 2 fı 
közlekedési rendır, 6 fı felszámoló; február hónapban a Pécsi és Nagykanizsai Határır 
Igazgatósággal összesen 5 alkalommal 8-8 fı határır, 2-2 fı közlekedési rendır és 6-6 fı 
felszámoló; március hónapban a Pécsi és Nagykanizsai Határır Igazgatósággal összesen 4 
alkalommal 8-8fı határır, 2-2 fı közlekedési rendır és 6-6 fı felszámoló részvételével. 
 

Megnevezés: Eset száma: 

Közlekedési szabálysértés feljelentés 10 
Hatósági engedélyelvétele 7 
Elıállítás 3 
Vezetıi engedély 2 
Priorálás 246 
Külföldi állampolgár igazoltatása 27 

 
II. negyedévben közös feladat végrehajtására nem került sor. 

 
III. negyedévben  július hónapban 11-én, 18-án és 23-án 3 alkalommal a Nagykanizsai 
Határır Igazgatósággal és a Somogy Megyei Munkaügyi Felügyelıséggel együttmőködve 
20 fı határır 6 db kisbusz, 31 fı rendır, 5 fı felszámoló, 8 fı a Készenléti Rendırségtıl 2 
db kisbusz, 8 db szolgálati gépkocsi, 2 fı munkaügyi felügyelı részvételével. 
 

Megnevezés: Eset száma: 

Elfogás 4 
Elıállítás 3 
Közlekedési szabálysértési feljelentés 6 
Hatósági engedély elvétele 1 
Biztonsági intézkedés 1 
Gépkocsi átvizsgálás 38 
Helyszínbírság 14/46.000 Ft 
Igazoltatás 187 
 
IV. negyedévben közös feladatvégrehajtásra 1 esetben került sor a Nagykanizsai 
Határırigazgatóság állományából 15 fı határır bevonásával, eltőnt idıs, beteg személy 
felkutatása során Tab térségében. 
 

2003. március 12-én csapatszolgálati továbbképzés keretében a Nagykanizsai 
Határır Igazgatóság 4 fı elıadót biztosított a közös feladatokra való felkészítés 
végrehajtására. A Siófoki Rendırkapitányság a Nagykanizsai Határır Igazgatóság kijelölt 
állományával az idegenforgalmi szezonban 4 alkalommal komplex fokozott ellenırzést 
hajtott végre 61 fı határır, 2 kábítószerkeresı-kutya, 1 db Schengen-busz bevonásával. 

A Határırség és a többi együttmőködı szervezet részvételével végrehajtott közös 
fokozott ellenırzések jelentısen hozzájárultak megyénkben a „fekete munka” 
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csökkentéséhez, a lakosság és a turisták szubjektív biztonságérzetét erısítı demonstratív 
fellépéshez, egymás munkamódszereinek megismeréséhez és hasznosításához. A közös 
feladatvégrehajtás során jó munkakapcsolat alakult ki a végrehajtó állomány, illetve az 
akciókat koordináló, vezetı parancsnoki állomány között, mely jelen idıszakot is jellemzi. 
 
 


