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RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY 

 

Ügyszám: 20040/1245-1/2019. ált. 

 

Beszámoló 

a Keszthelyi Rendőrkapitányság 2018. évi turisztikai tapasztalatairól 

 

A Keszthelyi Rendőrkapitányság működését meghatározó társadalmi környezet, külső 

tényezők, a korábbi évekhez képest jelentősen nem változtak, feladatainkat alapvetően a 

korábbi években kialakult feltételrendszer keretében, nyugodt társadalmi környezetben 

hajtottuk végre. 

 

A Balaton térségében a rendőri feladatok koordinálását a Balatoni Közbiztonsági 

Koordinációs Bizottság (BKKB) végezte. A BKKB egy ideiglenes, az érintett megyei rendőr-

főkapitányságok munkáját koordináló szerv, amelynek a vezetését évente másik rendőr-

főkapitányság végzi.  

Célkitűzésként határoztuk meg a külföldi és belföldi vendégek, a területünkre érkező turisták 

eddigi jó szintű vagyonbiztonságának és megfelelő szubjektív biztonságérzetének 

fenntartását, az idegenforgalomhoz kapcsolódó, nem kívánatos jelenségek, így különösen a 

vagyon elleni és közterületi bűncselekmények megelőzését, visszaszorítását, a reagáló 

képesség javítását, a kábítószerrel és a prostitúcióval összefüggő bűnözés elleni hatékony 

fellépést, a rendezvények megfelelő szintű biztosítását, a közterületeken és 

szórakozóhelyeken a közrend fenntartását. 

A turisztikai idényre való felkészülés időszakában az előző évihez képest növekvő 

vendégforgalommal számoltunk. Tapasztalataink szerint a Kapitányság idegenforgalmilag 

frekventált területén 2018. augusztus elejéig a turista forgalom folyamatosan nőtt, augusztus 

elején érte el a csúcspontját. A vendéglátás az előző évi idegenforgalmi szezonhoz képest 

információink szerint emelkedést realizált. 

A Keszthelyi Rendőrkapitányság illetékességi területén 2018-ban összességében súlyos, 

életellenes, a köznyugalmat jelentősen befolyásoló bűncselekmények nem történtek. A 

bűncselekmények száma jelentősen csökkent, szerkezetükben változásokat tapasztaltunk, a 

vagyon elleni bűncselekmények aránya a korábbi 60-70%-hoz képest 40-50 % alá csökkent. 

Tapasztaltuk a közlekedéssel kapcsolatos jogsértések számának folyamatos emelkedését. ( A 

Keszthelyi Rendőrkapitányság 2018. évi beszámolóját áprilisi önkormányzati ülésen terjeszti 

elő.) 

Keszthely város tekintetében tárgyévet (2018.) összehasonlítva a korábbiakhoz hasonló 

megállapításokat tehetünk. Az idegenforgalmi szezon 2017-ben mintegy 130 bűncselekményt 

9. sz. melléklet



Cím: 8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 31 

Telefon: +36-83/312-234; Fax: +36-83/312-234 

e-mail: keszthelyrk@zala.police.hu 

2 
 

jelentett, ez 2018-ban 81 bűncselekményre mérséklődött. Emberölés, rablás nem történt, a 

súlyos testi sértések száma mindkét évben 4-4 volt. A vagyon elleni bűncselekményeket 

tekintve gépkocsi lopás nem volt, 3 gépkocsi feltörés (2017-ben 2), 4 rongálás (2017-ben 

szintén 4 volt), 3 besurranás (2017-ben 2), 24 alkalmi lopás (2017-ben 68), 2 betöréses lopás 

(2017-ben 4) történt. 

Keszthelyt is érintően a nyári hónapokban egy kerékpár lopás sorozat és egy strandlopás 

sorozat volt, amely komolyabban feladta a leckét. Mindkét sorozatot megszakítottuk, az 

elkövetőket elfogtuk.  Tipikusan a nyári szezonhoz kapcsolódó garázdaságok száma 

jelentősen csökkent, 2017-ben 15 eljárást kezdeményeztünk, míg 2018-ban mindösszesen 3-

at.  

A feszült közlekedési helyzet ellenére közlekedési baleset okozása bűncselekmény 2 volt, a 

korábbi időszak 5 esetéhez viszonyítva. 8 ittas gépjárművezetővel szemben intézkedtünk 

tárgyévben a korábbi 18-al szemben. 

Továbbra is elmondható, hogy a helybéliek, illetve az itt vendégeskedők a kimondottan jó 

közbiztonság miatt ingatlanjaikra, gépjárműveikre, egyéb tárgyi eszközeik biztonságára sok 

esetben nem fordítanak megfelelő gondot.  

Az Önkormányzat közreműködésével és anyagi támogatásával 2018. július 2. és augusztus 

19. között bűnmegelőzési irodát működtettünk a Balaton-parton található Energia téren lévő 

irodában, kiképzett kortárssegítők közreműködésével. 

A Bűnmegelőzési Iroda tevékenységét kiegészítettük a „Bike Safe” kerékpár-regisztrációs 

programmal, továbbá több alkalommal bemutattuk a mobil vagyonvédelmi centrum eszközeit. 

Elsősorban a piaci és strandlopások, gépjárműfeltörések, zsebtolvajlások megelőzése 

érdekében felvilágosító propaganda tevékenységet folytattunk. Rendszeres megelőzési jellegű 

sajtóanyagokat készítettünk és jelentettünk meg, amelyekben az adott területekre és 

időszakokra jellemző bűncselekmények megelőzési lehetőségeiről adtunk tájékoztatást.  

Hétvégénként, minden pénteki és szombati napon a szórakozóhelyek és azok környékének, 

illetve a vasútállomás és autóbusz pályaudvar környéke rendjének biztosítása céljából az 

éjszakai órákban tiszti jelenléttel fokozott ellenőrzéseket szerveztünk és hajtottunk végre.  

Működési területünkön elsősorban a kulturális, történelmi jellegű megemlékezések és 

esetenként kiemelt fontosságú sportrendezvények voltak jellemzőek, melyeket megfelelő 

módon sikerült kezelni. A rendezvények többsége a nyári idegenforgalmi szezonhoz volt 

köthető. Alkalmanként előfordult, hogy párhuzamosan több rendezvény zajlott, melyek 

megosztották a rendezvény biztosítására rendelkezésre álló rendőri erőket. 2018. évben 

összesen 135 rendezvényt jelentettek be Kapitányságunk illetékességi területére. A 

rendezvénybiztosítások során a biztosítások keretében rendkívüli esemény egyetlen esetben 

sem történt.  

A nyári idegforgalmi szezon alatt kapitányságunk egy kiemelt rendezvény - a B.my. Lake 

2018 fesztivál - biztosítását hajtotta végre. A rendezvény 2018. augusztus 22-e és augusztus 

26-a közötti időszakban Keszthelyen, az Entz Géza sétány 11. szám alatt található Balaton 

Tourist Campingben került megszervezésre. A rendezvényre a szervezők napi 9.700 főt 

jelentettek be, mely egy esetben sem haladta meg a tényleges létszámot. Napi szinten a 

rendezvényre 7-8000 fő vendég érkezett. A biztosítást a Zala MRFK, a Keszthelyi 
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Rendőrkapitányság állományából és a Készenléti Rendőrség állományából szerveztük meg és 

hajtottuk végre. A rendezvénybiztosításban összesen 318 fő vett részt és 3784 órát 

használtunk fel.  

Az idény egyik legfontosabb feladata a közlekedés rendjének fenntartása, segítése, a 

közlekedési szabályok megsértőivel szembeni következetes fellépés, az elmúlt három év 

negatív balesetszám-növekedési tendenciájának megfordítása volt.  

A baleseti helyzetet elemezve megállapítható, hogy a közlekedési balesetek száma csekély 

mértékben csökkent. A szezonban 246 baleset történt, amely 4,87%-kal kevesebb, mint az 

elmúlt évben (258). Halálos közlekedési baleset 2017-ben 1, míg 2018-ban 3 történt. Súlyos 

sérüléssel járó balesetek száma 11-ről 8-ra csökkent, a könnyű sérüléses balesetek száma 43-

ról 36-ra, az anyagi káros balesetek száma 203-ról 199-re csökkent.  Keszthely városát 

tárgyévben 57 anyagi káros, 10 könnyű sérüléses és 2 súlyos sérüléses baleset érintette. 

Az illetékességi területünkön 2018. évben Készenléti Rendőrség (KR) kétféle módon 

teljesített szolgálatot. Részben önálló kezdeményezésük alapján, úgynevezett mellérendelt 

szolgálatot teljesítettek, részben külön igénylés alapján. Igénylés esetén – a konkrét 

feladatokat, illetve eseményeket kivéve - rendszerint azon településekre kértünk megerősítő 

erőt, melyeken a rendőri jelenlét fokozása, a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése 

miatt indokolt volt 

A nyári hónapokban folyamatosan ellenőriztük a 18. életévüket be nem töltött személyek 

alkohol és kábítószer fogyasztását a különböző helyeken. 

Kiemelkedő jelentőségűnek tartjuk Keszthely város Balaton parti rehabilitációjának során 

kialakított „Energia tér”- et, ahol a főként a fiatalok hasznos szabadidő eltöltésére különféle 

sporttevékenységek végzésére alkalmas feltételeket alakított ki a város. Ennek a közterületnek 

és a Balaton parti sétányoknak, vendéglátó-ipari egységeknek a biztonságát nagyban segítő 21 

kamerából álló térfigyelő rendszert is telepítettek, amelynek kezelőegysége a nyári 

bűnmegelőzési irodában került elhelyezésre.  

A Balaton-parti szórakozóhelyek célirányos, fokozott ellenőrzésére külön koncentrált, 

összehangolt ellenőrzés-sorozatokat szerveztünk. 

 

Összegezve megállapítható, hogy a rendelkezésre álló erők konkrét célokhoz rendelt 

vezénylése mellett, folyamatos korrekciókkal, hatékony szolgálatszervezéssel és a 

parancsnoki állomány minél nagyobb fokú bevonásával, illetve a gyors mobilizálhatóság 

biztosításával alapvető céljainkat, és a részünkre meghatározott feladatokat az idegenforgalmi 

szezonban maradéktalanul végrehajtottuk. 

A szolgálati tapasztalataink, valamint a statisztikai adatok tükrében elmondható, hogy az 

idegenforgalmi idény sikeressége a rendőri szervek – szezon biztosításával összefüggő – 

tevékenységén nem múlott.  

 

Keszthely, 2019. március 18.  

  

              Tisztelettel: 
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        Dr. Horváth István r. ezredes 

         kapitányságvezető 


