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Balatonakali község képviselő-testületének felkérésére, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV.
Tv. 8. §. figyelembe vételével Balatonakali község 2020. évi idegenforgalmi szezonjának közrendés a közbiztonság helyzetét az alábbiak szerint értékelem.
Az értékelés 2020. év június, július, augusztus hónapok időszakát öleli fel.
Balatonakali községben 2020. június 01. - 2020. augusztus 31. közötti időszakban az
idegenforgalmi szezonnal kapcsolatban meghatározott feladatokat az alábbiak szerint hajtottuk
végre:
A hazai turizmus növekedett, mely az idei évben a Covid-19 vírus terjedése okán elrendelt
veszélyhelyzetnek és az azt követő járványügyi készültségnek volt köszönhető elsősorban,
másodsorban a területünkön megrendezésre kerülő – jogszabály által korlátozott létszámot vonzó –
rendezvényeknek.
Az elmúlt évekhez képest továbbra is megfigyelhető jelenség, hogy a nyaralni, pihenni vágyók
többnyire családosan keresik fel a régiót, a fiatalok jellemzően a strandolási és szórakozási
lehetőségeket hétvégére, vagy a nagyobb programokra, rendezvényekre időzítik.
A község nagyobb rendezvényeinek - kiállítások, strandi rendezvények, koncertek, színházi
előadások a Nagyszínpadon - biztosítását a polgárőrség segítségével minden esetben rendkívüli
esemény nélkül végrehajtottuk.
Megerősítő erőként a Veszprémi és Pápai Rendőrkapitányság állományából kerültek átvezénylésre
rendőrök a Balatonfüredi Rendőrkapitányság illetékességi területére 2020. július 15-től 2020.
augusztus 23-ig.
Cím: 8230 Balatonfüred pf.:340 Fürdő u. 15.
Telefon: (87) 482-287 / 4456; Fax: (87) 482-287 / 4421
e-mail: Kovacskr@veszprem.police.hu
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Segítségükkel Balatonakaliban is napi rendszerességgel volt rendőri jelenlét, a kmb csoport
területén 24 órában volt elérhető rendőri egység, valamint a helyi polgárőrség tagjaival és
halőrökkel, hivatásos vadásszal közös szolgálat ellátás is történt.
A minél ideálisabb állapot elérése érdekében hangsúlyt fektettünk a bűnmegelőzési, közbiztonsági,
közrendvédelmi tevékenységre, valamint a lakossággal és Önkormányzati szervekkel történő
kapcsolattartásra, együttműködésre. „Az illegális migrációval kapcsolatos fokozott közterületi
jelenlét” intézkedés keretében 24 órában rendőri ellenőrzés volt a területen. A közterületen töltött
órák száma nem csökkent. A közrend, közbiztonság fenntartásának és javításának elengedhetetlen
része volt, hogy körzeti megbízott többnyire körzetében teljesíthetett szolgálatot és napi
kapcsolatban lehetett a település lakosságával. Az idei szezonban változást jelentett, hogy május
01-vel új körzeti megbízott érkezett a településre, Hajdú Szilárd r. zls. személyében. Sajnos
jelenléte nem lesz tartós, mivel november 01-től a Veszprémi Rendőrkapitányság illetékességi
területén fog kmb-s szolgálatot ellátni.
Az idegenforgalmi időszakban kiemelt figyelmet fordítottunk a tervezett rendezvények rendőri
biztosításának megszervezésére a polgármester úrral, kirendeltség vezető úrral, alpolgármester
úrral, és a rendezvények szervezőivel folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, és a helyben jelentkező
problémák megoldását célzó intézkedések hatását rendszeresen elemeztük. Ellenőriztük a település
környéki illegális szemétlerakó helyeket, a szemetelés megelőzése érdekében közös akciót
szerveztünk a polgárőrökkel, hivatásos vadászokkal. Az idei szezonban jellemzőek voltak a
csendháborítás miatti küldések. A viszgált időszakban 30 bejelentés érkezett ezzel kapcsolatban,
melyek mindegyikére rendőri reagálás történt. Kiemelt figyelemmel ellenőriztük a strand parkolási
rendjét, és az éjszakai nyitva tartás rendjét.
Megállapítható, hogy a község közbiztonsági helyzete az elmúlt időszakhoz képest nem romlott. Az
ismerté vált bűncselekmények száma csökkent az előző évhez képest.
2018. év június, július és augusztus hónapjaiban 5 bűncselekmény történt Balatonakali községben.
3 lopás, 1 közúti jármű ittas vezetése, 1 könnyű testi sértés bűncselekménye.
2019. év június, július és augusztus hónapjaiban 9 bűncselekmény történt Balatonakali községben.
5 lopás - ez sajnálatos módon, egy napon történt sorozat jelleggel -, 1 ittas jármű vezetése, 1
zaklatás, 1 könnyű testi sértés és 1 rongálás.
2020. év június. július és augusztus hónapjaiban 6 bűncselekmény történt. 1 esetben közúti jármű
ittas vezetése, 1 esetben egyéb nemi erkölcs elleni bűncselekmény, 2 esetben garázdaság, 1 esetben
lopás betöréses módszerrel és 1 esetben jogtalan elsajátítás.
A terület közlekedésbiztonsági, baleseti helyzete:
A területen a fenti időszakban 4 vadelütés, 1 sérülés nélküli, anyagi kárral járó és 1 súlyos sérülést
eredményző közúti közlekedési baleset történt. Halálos baleset nem volt.
A jelenlegi helyzetet figyelembe véve úgy gondolom, hogy a közbiztonsági és
közlekedésbiztonsági helyzet jónak mondható. A szolgálat ellátása során jó kapcsolatot alakítottunk
ki az önkormányzattal, lakossággal, melyet szeretnék továbbra is ezen a színvonalon tartani, ápolni.
Kérem a jelenlevőket, hogy a rendőrséget és a községet érintő problémákkal és észrevételekkel
keressenek meg engem, vagy parancsnokaimat. Ezt azért tartom fontosnak, mert egy község életét
akkor tudjuk biztonságosabbá, eredményesebbé és még élhetőbbé tenni, ha pontosan ismerjük a
helyi közbiztonsági viszonyokat, azok pozitív és negatív vonásait és így az ismeretek tükrében
lehetőségünk nyílik a felmerülő problémák gyors és hatékony megoldására.
Remélhetőleg erőfeszítéseink hozzájárulnak, hogy a lakosság biztonságérzete megmaradjon és a
jogsértések száma tovább csökkenjen.
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Beszámolóm befejezéseként még egyszer szeretném megköszönni Önöknek az eddigi munkához
nyújtott segítségüket, támogatásukat.
Kérem Önöket - amennyiben egyetértenek vele - fogadják el a beszámolót.
Balatonfüred, 2020. október …..
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Dávid Lajos r. főtörzszászlós
körzeti megbízott csoport vez.
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