ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA
Helyi szerv
1. Szervezeti, személyzeti adatok
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Elérhetőségi adatok
Hivatalos név:
Marcali Rendőrkapitányság
Székhely:
8700 Marcali, Rákóczi u. 55.
Postacím:
8701 Marcali, Pf.: 44.
Telefonszám:
+36-85/515-150
Faxszám:
+36-85/515-150/ 56-25
Központi elektronikus levélcím: marcalirk@somogy.police.hu
A honlap URL-je:
www.police.hu
Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége:
telefonszám:
+36-85/515-150
telefaxszám:
+36-85/515-150/ 56-25
ügyfélfogadás helye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 55.
postacíme:
8701 Marcali, Postafiók 44.
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve: Beke Mária r. őrnagy
10. Az ügyfélfogadás rendje: fogadónap: minden hónap első kedd 13.00-15.00 óráig
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

II. A szervezeti struktúra
1.

A szervezeti struktúra ábrája

III. A szerv vezetői
1. A szerv vezetője és helyettesei:
Vezető neve: Beke Mária r. őrnagy (mb.)
Telefonszám: +36-85/515-150
Telefaxszám: +36-85/515-150/ 56-25
Postacím: 8701 Marcali, Pf.: 44.
Elektronikus levélcím: marcalirk@somogy.police.hu
Helyettes neve: Detrich Péter Viktor r. alezredes
Telefonszám: +36-85/515-150
Telefaxszám: +36-85/515-150/ 56-25
Postacím: 8701 Marcali, Pf.: 44.
Elektronikus levélcím: marcalirk@somogy.police.hu
2.

A szolgálati ágak, szolgálatok és szakszolgálatok vezetői
Név: Bűnügyi Osztály
Vezető neve: Szarka Ákos r. alezredes
Telefonszám: +36-85/515-150
Telefaxszám: +36-85/515-150/ 56-25

Postacím: 8701 Marcali, Pf.: 44.
Elektronikus levélcím: marcalirk@somogy.police.hu
Név: Vizsgálati Osztály
Vezető neve: Teleki Andrea r. százados (mb.)
Telefonszám: +36-85/515-150
Telefaxszám: +36-85/515-150/ 56-25
Postacím: 8701 Marcali, Pf.: 44.
Elektronikus levélcím: marcalirk@somogy.police.hu
Név: Közrendvédelmi Osztály
Vezető neve: Tury Ottó r. alezredes (mb.)
Telefonszám: +36-85/515-150
Telefaxszám: +36-85/515-150/ 56-25
Postacím: 8701 Marcali, Pf.: 44.
Elektronikus levélcím: marcalirk@somogy.police.hu
Név: Közlekedésrendészeti Osztály
Vezető neve: Detrich Péter Viktor r. alezredes
Telefonszám: +36-85/515-150
Telefaxszám: +36-85/515-150/ 56-25
Postacím: 8701 Marcali, Pf.: 44.
Elektronikus levélcím: marcalirk@somogy.police.hu
Név: Igazgatásrendészeti Osztály
Vezető neve: Sólyomné Csorbics Veronika r. őrnagy
Telefonszám: +36-85/515-150
Telefaxszám: +36-85/515-150/ 56-25
Postacím: 8701 Marcali, Pf.: 44.
Elektronikus levélcím: marcalirk@somogy.police.hu
Név: Hivatal (alosztály jogállású)
Vezető neve: Marton Szilvia c. r. őrnagy
Telefonszám: +36-85/515-150
Telefaxszám: +36-85/515-150/ 56-25
Postacím: 8701 Marcali, Pf.: 44.
Elektronikus levélcím: marcalirk@somogy.police.hu
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
I. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
1. A szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a
fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv
felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
Név: Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság
Székhely: 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14/c.
Telefonszám: +36-82/502-700
Telefaxszám: +36-82/502-700/27-74 mellék
Postacím: 7401 Kaposvár, Pf.: 121

Elektronikus levélcím: somogytitk@somogy.police.hu,
somogymrfk@somogy.police.hu
Honlap: www.police.hu
2. A szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a
fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a törvényességi ellenőrzést
gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége
Telefonszám: +36-82/502-700
Telefaxszám: +36-82/502-700/27-74 mellék
Postacím: 7401 Kaposvár, Pf.: 121
Ügyfélfogadás helye: 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14/c.
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
1. A hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező
szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró
szerv megnevezése.
Közrendvédelmi Osztály
a) ellátja a közterületi szolgálattal kapcsolatos
feladatokat,

Közlekedésrendészeti Osztály

b)

objektumőrzési, vonatkísérési és más biztosítási Közrendvédelmi Osztály
feladatokat lát el,
Közlekedésrendészeti Osztály

c)

végzi az előállítottak és a rendőrségi fogdában
fogvatartottak őrzését, kísérését,
ellátja a gyülekezési jog hatálya alá tartozó
rendezvényekkel kapcsolatos feladatokat,
ellátja a közúti, légi és vízi közlekedés rendjével
kapcsolatos hatáskörébe utalt feladatokat,

Közrendvédelmi Osztály

baleset-megelőzési feladatokat végez, biztosítja a
folyamatos balesethelyszínelői tevékenység
ellátását,
értékeli és elemzi a közbiztonsági, közlekedési
helyzet alakulását,

Közlekedésrendészeti Osztály

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)
l)

szabálysértési hatósági jogkört gyakorol,
ellátja a külföldiek ellenőrzésével kapcsolatos
feladatokat,
szervezi és végrehajtja a minősített időszaki
feladatokat, egyes honvédelmi és országmozgósítási, katasztrófavédelmi feladatokat,
közreműködik a rendkívüli intézkedések
végrehajtásában,
a törvényben meghatározott esetben
közrendvédelmi bírságot állapít meg,
ellenőrzi a házi őrizet, valamint a lakhelyelhagyási
tilalom előírásainak megtartását,

Közrendvédelmi Osztály
Közrendvédelmi Osztály
Közlekedésrendészeti Osztály

Közrendvédelmi Osztály
Közlekedésrendészeti Osztály
Bűnügyi Osztály
Igazgatásrendészeti Osztály
Közrendvédelmi Osztály
Közrendvédelmi Osztály

Közrendvédelmi Osztály
Közrendvédelmi Osztály

m) a szabálysértési elzárással is büntethető

szabálysértés esetén lefolytatja a szabálysértésekről,
a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló törvényben
meghatározott, a rendőrség hatáskörébe utalt
bírósági eljárást előkészítő eljárást.

Igazgatásrendészeti Osztály
Közrendvédelmi Osztály
Közlekedésrendészeti Osztály

A rendőrkapitányság közigazgatási hatáskörében:
a)
b)

c)
d)
e)

ellátja a fegyverekkel, lőszerekkel, lőterekkel,
Igazgatásrendészeti Osztály
pirotechnikai termékekkel kapcsolatos hatósági
feladatokat,
ellátja a közúti közlekedési bírság kiszabásával Közrendvédelmi Osztály,
kapcsolatos hatósági feladatokat,
Közlekedésrendészeti Osztály,
Igazgatásrendészeti Osztály
ellátja a vállalkozás keretében végzett személy- és
vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói
tevékenységgel kapcsolatos feladatokat,
lefolytatja a figyelmeztető jelzés felszerelésére és
használatára vonatkozó eljárást,
eljár a rendkívüli haláleset kivizsgálásával
kapcsolatos eljárásban.

Igazgatásrendészeti Osztály
Igazgatásrendészeti Osztály
Vizsgálati Osztály

2. A hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező,
hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi
területe.
Balatonberény
Csákány
Kelevíz
Nemesdéd
Somogysámson
Szőkedencs

Balatonkeresztúr
Csömend
Kéthely
Nemeskisfalud
Somogysimonyi
Tapsony

Balatonmáriafürdő
Főnyed
Libickozma
Nemesvid
Somogyszentpál
Táska

Balatonszentgyörgy
Gadány
Marcali
Nikla
Somogyzsitfa
Tikos

Balatonújlak
Hollád
Mesztegnyő
Pusztakovácsi
Szegerdő
Varászló

Böhönye
Hosszúviz
Nagyszakácsi
Sávoly
Szenyér
Vése

Vörs
3. A hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok
felsorolása.
http://www.police.hu/ugyintezes
4. A hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege.
http://www.police.hu/ugyintezes
5. A hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést
segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás.
http://www.police.hu/ugyintezes
6. A hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím
(postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és
nyitvatartási idő.
Ügyfélszolgálat: Marcali Rendőrkapitányság

Székhely: 8700 Marcali, Rákóczi utca 55.
Postacím: 8701 Marcali, Pf.: 44.
Ügyfélfogadási idő: Hétfő, Kedd, Csütörtök: 08.00 – 12.00
Szerda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 15.00
7. A hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére,
fellebbezésére nyitva álló határidő.
http://www.police.hu/ugyintezes
8. A hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája.
http://www.police.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok
9. A hatósági ügyekben igénybe vehető programok elérése, időpontfoglalás.
http://www.police.hu/ugyintezes/elektronikus-ugyintezes
10. A hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás
az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről.
http://www.police.hu/ugyintezes
VIII. Pályázatok
1. A szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk
A Marcali Rendőrkapitányságnak nincs pályázata.
X. Közérdekű adatok igénylése
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok (a továbbiakban együtt: nyilvános adat)
megismerésére irányuló igényt soron kívül be kell mutatni a rendőrségi adatkezelő szerv
vezetőjének, aki köteles gondoskodni a megkeresés határidőben történő
megválaszolásáról. Amennyiben az igényelt adat kezelője nem a megkeresett rendőrségi
adatkezelő szerv, és az adatot ténylegesen kezelő szerv megállapítható, úgy az
adatigénylést haladéktalanul továbbítani kell a nyilvános adatot kezelő szervnek, és az
áttételről egyidejűleg tájékoztatni kell az igénylőt.
Amennyiben a megkeresett szerv az adatkezelő szerv ismeretének hiányában vagy az
adatigénylés pontatlan, hiányos megfogalmazása miatt a megkeresés áttételére nem tud
intézkedni, úgy az adatigénylőt erről kell tájékoztatni. Amennyiben az adat
keletkeztetőjének megítélése szerint az adat a szerv döntés-előkészítő tevékenységével
függ össze és az Infotv. hatálya alá tartozik, annak adathordozóján – fedőlapján vagy az
első oldalának jobb felső sarkán – fel kell tüntetni a „Nem nyilvános!” jelölést és a
nyilvánosság korlátozásának időtartamát. A „Nem nyilvános!” jelölés alkalmazását a
kiadmányozási jogkör gyakorlója a kiadmányozással hagyja jóvá.
Amennyiben a nyilvános adat megismerésére irányuló igény olyan statisztikai adatra
vonatkozik, mely valamely honlapon, különösen a Központi Statisztikai Hivatal oldalán
közzétételre került vagy onnan elérhető, az igényt a honlap elérhetőségére történő

hivatkozással kell teljesíteni. A nyilvános adat megismerésére irányuló igény elutasítását
a rendőrségi adatkezelő szerv vezetője minden esetben olyan módon köteles írásban
indokolni, hogy az az igénylő által esetlegesen indított perben alkalmas legyen a
megtagadás jogszerűségének és megalapozottságának igazolására.
Az adatigénylés teljesítése során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a nyilvános
adat közlése ne járjon mások jogainak sérelmével. Különös figyelmet kell fordítani arra,
hogy az adatszolgáltatással ne kerüljenek nyilvánosságra személyes és különleges adatok,
minősített adatok, törvény által nyilvánosságában korlátozott vagy – ha a rendőrségi
adatkezelő szerv vezetője másként nem döntött – a „Nem nyilvános!” jelöléssel ellátott
adatok. A rendőrségi adatkezelő szerv köteles gondoskodni arról, hogy a részben vagy
egészben megtagadott nyilvános adatigénylésekről, valamint azok megtagadásának
okáról vezetett nyilvántartásban az adatigénylő személyes adatai ne kerüljenek rögzítésre.
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti
egység neve
Név: Marcali Rendőrkapitányság Hivatala
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti
egység elérhetősége
Székhely: Marcali Rendőrkapitányság 8700 Marcali, Rákóczi u. 55.
Postacím: 8701 Marcali, Pf.: 44.
Telefonszám: +36-85/515-150
Telefaxszám: +36-85/515-150/ 56-25
Elektronikus levélcím: marcalirk@somogy.police.hu
4. Az adatvédelmi tisztviselő neve: Horváthné Urbán Mónika r. őrnagy (SMRFK)
Az adatvédelmi megbízott neve: Marton Szilvia c. r. őrnagy
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre
vonatkozó adatai
A Marcali Rendőrkapitányságra 2018. évben 3 közérdekű és közérdekből nyilvános
adatok megismerése iránti kérelem érkezett, amelyek teljesítésre kerültek. Elutasított
kérelem nem volt.
Személyes adatok megismerése iránt 2018. évben 6 kérelem érkezett, amelyek
mindegyike teljesítésre került. Elutasított kérelem nem volt.
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására,
hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
Nincs ilyen szerződés.
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a
közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
Nincs ilyen szerződés.

