
A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság kapcsolata a helyi 
közösségekkel

Sodelovanje Glavne policijske kapitanije županije Zala z 
lokalnimi skupnostmi

SALAMON RÓBERT 



Zala megye
Županija Zala 

3 784 km2

258 település / naselij

10 város / mest

288 000 lakos / prebivalcev



Zala megye
Županija Zala

Zalai dombság / zalsko gričevje

Keszthelyi-hegység / gorovje Keszthely

Nyugat-Balaton / 

zahodni del Blatnega jezera

Zala folyó / reka Zala

Hévízi tó / jezero Héviz



Rendőri szervek 
Organi policije

megyei rendőr-főkapitányság / 

glavna policijska kapitanija županije

4 rendőrkapitányság / 4 policijske kapitanije

8 rendőrőrs / 8 policijskih pisarn



Önkormányzatok 
Samouprave

napi kapcsolat / dnevni kontakt

jó együttműködés / dobro sodelovanje

Beszámolók / poročila

Kisebbségek / manjšine



Körzeti megbízotti szolgálat 
Služba vodje policijskega okoliša

20 székhelyen 105 fő / na 20 sedežih 105 oseb

szoros kapocs / tesen kontakt

széles feladatkör / 

širok spekter delovnih zadolžitev

irodák, fogadó óra / pisarne, uradne ure



Járási közbiztonsági egyeztető fórumok 
Okrožni usklajevalni forumi v zvezi  javne varnosti

6 járásban közösségi vezetőkkel /  

v 6 okrožjih z vodji skupnosti:

• Polgármesterek / župani

• tanintézeti vezetők / vodje izobraževalnih ustanov

• egyházak  képviselői / predstavniki cerkve



Rendészeti feladatot ellátók 
Tisti, ki skrbijo red

7 közterület felügyelet / 

nadzor nad 7 javnimi površinami

9 mezőőrség / 

nadzor nad 9 agrarnimi površinami



Térfigyelő kamerarendszerek 
Sistem nadzornih kamer

jogszabályi felhatalmazás alapján / na podlagi zakonskih pooblastil

közbiztonság és vagyonvédelem / varovanje javne varnosti in premoženja

rendőr, vagy közterület-felügyelő / policist nadzornik ali nadzornik javnih površin

megállapodás a rendőrséggel / dogovor s policijo



65+ program
Program 65+ 

65 évnél idősebbek (53 381 fő) / 

starešji nad 65 let (53381 oseb)

saját ötlet alapján koncentrált megelőzés / 

koncentrirana preventiva na podlagi lastne zamisli 

kis lélekszámú települések / 

naselja z malo prebivalstva

széles együttműködői kör / 

širok krog sodelovanja



65+ program
Program 65+ 

Több szintű tájékoztatás / informiranje na več ravneh:

•személyes megszólítás / osebni kontakt

•elérés helyi közösségek útján / dosegljivost preko skupnosti

•előadások, rendezvények / predavanja, prireditve

•ELBÍR hírlevelek / okrožnica ELBÍR



Kulturális események
Kulturni dogodki 

kohéziós erő / kohezijske moči

hagyományok őrzése / ohranjanje tradicije

szervezeti kultúra ápolása / negovanje kulture



Önkormányzati kérdőíves felmérés
Analiza samoupravnega anketnega vprašalnika

munkánk minőségének fokmérője / 

nivo kvalitete našega dela

folyamatosan javuló megítélés / 

sprotna izboljšava ocene

Zalai rendőrök 2015: 4,26 / 

zalski policisti 2015: 4,26



Köszönöm a figyelmet!

Hvala za pozornost!


