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Keszthely város közrendjéről, közlekedésbiztonságáról 

a Keszthelyi Rendőrkapitányság 2017. évi tevékenységéről 

 

I. 

Bevezetés 

 
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.  
Közigazgatási szempontból illetékességi területünk a Keszthelyi és a Zalaszentgróti járást1  
öleli fel. A három városból (Keszthely, Hévíz és Zalaszentgrót) valamint a 47 községből álló 
térség geopolitikai, gazdasági helyzete alapvetően meghatározza a terület kriminalitását. 
Rendőrszakmai szempontból alapvetően két részre osztható illetékességi területünk. Az egyik 
Keszthely központtal a zalai Balaton-parti térség, és az ehhez szervesen kapcsolódó Hévízi, 
kimondottan intenzív nemzetközi idegenforgalommal fémjelzett központi terület, amely 
folyamatosan célpontja a helyi, illetve az utazó bűnözésnek. A kedvező vagyoni viszonyok 
erőteljesen vonzzák a bűncselekmények elkövetőit. Az idegenforgalmi mozgás, az ezzel 
összefüggő vagyontárgyak és értékek rendszeres jelenléte, a jelentős és értékéhez képest 
viszonylag alacsony szinten védett ingatlan vagyon, determinálja a bűnügyi mozgásokat, 
jelenségeket. Az illetékességi terület másik része, nagyobb hányada, pedig inkább 
hagyományos vidékies, kis lélekszámú településekkel, mezőgazdasági arculattal jellemezhető. 
E területen alacsonyabb intenzitású bűnözéssel találkozunk. 
Az idegenforgalom folyamatosan nő, a nyári turisztikai idény, - különösen az elmúlt fél 
évtizedben - erős növekedésnek indult, ez nagyobb igénybevételt jelentett az év egyéb 
időszakához képest. E kihívást a tárgyévben is eredményesen kezeltük, biztosítva a nyugodt, 
kiegyensúlyozott nyaralást az ide látogató jelentős számú üdülővendégnek. 

                                                           
1 Keszthely Járásban 49.384 lélek, a Zalaszentgrótiban 15.518 lélek, míg Keszthelyen 20.116 lélek él. Területünk 
összlakossága 64.902. 
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A területünkön áthaladó főutak forgalmának növekedése az idegenforgalmi szezonhoz köthető, 
ezzel együtt a tranzitforgalom jelentősen befolyásolja a közlekedés biztonságát.  
Reagáló képességünket fenntartottuk, annak ellenére, hogy migrációval összefüggésben erőket 
rendeltünk át a veszélyeztetett határtérségekbe. 
2017. évre meghatározott kiemelt szervezeti célkitűzéseink a szakmai munka innovációját 
irányozták elő. Fontosnak tartjuk, hogy szervezetünk tagjai a kor kívánalmainak megfelelő 
tudással rendelkezzenek, képzésük folyamatos legyen, illetőleg az illetékességi területünkön 
eljáró rendőreink a lehető legmagasabb színvonalon lássák el feladataikat. 
 
A szervezeti célok kitűzése mellett nem maradt el az előző évek szakmai tapasztalatainak 
értékelése, valamint a bűnözési tendenciák elemzését követően felállított szakmai 
követelményrendszer elemeinek kidolgozása. 
A szervezeti és szakmai feladatterv kidolgozása során meghatározott mérőszámok teljesítése 
érdekében egyrészt igazodni szükséges a központilag meghatározott elvárt mutatókhoz 
másrészt illetékességi terület individuális partícióival is számolni kell. Az eltérő földrajzi, 
kulturális környezet nem csupán az ország egyes régiói között, hanem egy-egy kapitányság 
illetékességi területén belül is eltéréseket mutat. Helyi viszonyokat tekintve más feladatok 
jelentkeznek a turisztikailag frekventált Keszthely városában, mint a kis lélekszámú 
településeken. 
Figyelembe véve az elmondottakat 2017-es évben is feladattervet készítettünk abból a célból, 
hogy Keszthely város polgárai, valamint a város vendégei biztonságos környezetben élhessék 
minden napjaikat, élvezhessék a város nyújtotta természeti környezet adományait, valamint a 
város vezetése által megszervezett kulturális életet. 

 
II. 

Keszthely város közbiztonsági helyzetének értékelése 
 

1. A bűnügyi helyzet bemutatása 
 

1.1 A regisztrált bűncselekmények számának alakulása. 
A fentiekben leírt feladatterv megvalósítása eredményességéről adnak számot a statisztikailag 
mérhető adataink. A város területét érintő bűncselekmények száma 2010. évtől változó 
mértékű, azonban egyértelműen csökkenő tendenciát mutat.  
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Ahogy a táblázat vizuális megjelenítésében is jól látható, az összes rendőri eljárásban regisztrált 
bűncselekmények az elmúlt években csökkenő tendenciát mutatnak. A változás mára már 
kisebb méretű, de a jelentősége ott mutatkozik meg, hogy a kiemelt bűncselekmények 
vonatkozásában – amelyek a társadalmi elvárások tükrében váltak hangsúlyossá – igazán 
értékelhető eredményeket értünk el. Az továbbra is elmondható, hogy a bűncselekmények 
mennyiségét tekintve közel felét Keszthelyen követik el, amely kriminálgeográfiai 
magyarázata, hogy a városokban erőteljesebb tendenciák, dinamizmusok tapasztalhatóak a 
bűnelkövetés terén. Keszthely városra is igaz, hogy bázis település, amelyhez jelentős 
agglomeráció tartozik,  így gazdasági, kulturális központként üzemel a környező városok, 
községek tekintetében.  
A városi élethez hozzátartozik a hétvégi szórakozó helyek látogatása, a fiatalok előtt nyitva álló 
divatos és a változó igényekhez igazodó vendéglátó egységek nagyobb kapacitása. Azon 
szórakozóhelyek, amelyekről elmondható, hogy meghatározott időpontokban nagyobb számú 
fiatal befogadására alkalmasak, - mindemellett alkoholfogyasztásra is sor kerül - nagyobb 
számban valószínűsíthető, hogy valamely bűncselekményt elkövetnek. Szakmai 
tapasztalatokra alapozva a korábbi években felállított programunk alapján, a fiatalok 
biztonságos szórakozása érdekében, folyamatos és összehangolt rendészeti és bűnügyi 
tevékenységet fejtettünk ki, melynek során jelentős sikereket értünk el, hiszen jelentős 
mértékben csökkentek a szórakozó helyek működése során elkövetett bűncselekmények. 
  

Keszthely város bűncselekményi számainak alakulása 2010-2017. év 
 

 
 
Egy terület bűnügyileg releváns adatait a vizsgált időszakban elkövetett bűncselekmények 
kvantitatív és kvalitatív jellemzőivel, a bűncselekmények szerkezetével, mindezek 
összességéből kimutatható elkövetési trendekkel lehet kifejezni.  
Az elemzés során a jelenleg irányadó felmérések szerinti, a lakosság szubjektív biztonságérzetét 
leginkább befolyásoló un. 14 kiemelten kezelt bűncselekményt (emberölés és alakzatai, testi 
sértés és alakzatai, kiskorú veszélyeztetése, embercsempészés, garázdaság, önbíráskodás, 
kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények tekintetében a kábítószer kereskedelem, lopás, 
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ezen belül személygépkocsi lopás, zárt gépjármű feltörés, lakásbetörés, továbbiakban rablás, 
kifosztás, zsarolás, rongálás, orgazdaság, jármű önkényes elvétele) súlyozottan vettük számba 
az értékelés során. Továbbá a közterületen elkövetett bűncselekmények, valamint a 
közterületen a fenti kiemelt kategóriában kezelt bűncselekmények adatai kerültek gyűjtésre és 
összehasonlításra. 
 
1.2 A kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása 
Az összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmény száma 2017. évben a korábbi évhez 
képest 18,5%-os csökkenést mutat, amely a Keszthelyi Rendőrkapitányság teljes illetékességi 
területére kivetített adat. 
A kiemelten kezelt bűncselekmények vonatkozásában ugyancsak csökkenő tendenciát értünk 
el, amely azt jelenti, hogy az előző évhez képest újabb 16,23%-al szorítottuk vissza a súlyozott 
bűncselekmények számát. Keszthely város területén elkövetett kiemelten kezelt 
bűncselekmények számadatait az alábbi táblázatok mutatják be. 
 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Testi sértés 34 27 22 40 33 29 21 24

Súlyos testi sértés 16 13 6 10 11 6 10 3

Halált okozó ts.

Kiskorú vesz. 1 5 1 3 4

Garázdaság 22 25 32 42 37 31 29 27

Önbíráskodás 1

Kábszer.visszaélés 1 3 11 3 3 2

Személygk. Lopás 2 2 6 9 2

Gépkocsi felt. 33 20 16 11 10 7 9 1

Lakásbetörés 29 37 27 44 82 45 24 13

Rablás 11 7 1 5 4 3 1 1

Kifosztás 2 1

Zsarolás 2 1 5 1

Jármű.önkényes elv. 1 6 6 2 4 2 4
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A közterületen elkövetett kiemelten kezelt bűncselekmények a korábban leírt bűncselekményi 
halmaz, speciális alhalmaza, amelynek bázis adatait – 2016-os évi adatok -, illetve az értékelés 
alatt álló 2017-es év adatait összevetve ebben a viszonylatban is kedvező trendet tapasztaltunk.  
Az összes közterületen elkövetett bűncselekmény száma is folyamatos csökkenést mutat. 2010. 
év óta ebben a kategóriában 2016-ban volt enyhe emelkedés, azonban 2017-re 130-ról ismét 
csökkenés tapasztalható 120-ra.  
A közterületen elkövetett kiemelt bűncselekmények fajtái jellemzően garázdaság, testi sértés, 
alkalmi lopások, rongálások.  
Az ügyidő2 vonatkozásában 2012. óta folyamatos csökkenés tapasztalható, a 2017. évben 96,7 
napra csökkent a nyomozások átlagos időtartama.  
 

                                                           
2 Az ügyidő kifejezés a nyomozások átlagos időtartamát jelöli. Az ügyidő csökkentésére bevezetett intézkedések 
és normák a büntetőeljárásban résztvevő személyek érdekeit szolgálják. Az új büntetőeljárási kódex – mely 
várhatóan 2018. július elsején lép hatályba, - jelentős változásokat hoz a büntetőeljárások ésszerű határidőn belül 
történő lefolytatására. A kódex jelentős tartalmi változása, nemcsak rendőrségi hatáskörre terjed ki, hanem az 
igazságszolgáltatásban résztvevő valamennyi hatóságra illetve intézményre. 
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1.3 Kiemelt bűncselekmények részletes értékelése 
Testi sértés vonatkozásában az elmúlt 8 év figyelembevételével 2013. volt a kiugró év 78 
esetszámmal, ehhez képest 2017-ben 41 testi sértést regisztráltunk, mintegy 37-el csökkent a 
testi sértések száma.  
Súlyos testi sértés csökkenő tendenciát mutat a vizsgált években, 2010-ben 16 regisztrált eset 
volt a legmagasabb, amelyhez képest 2017-ben ez a szám 3-ra csökkent.  
Kiskorú veszélyeztetése tekintetében kiugró év volt a 2013. év, amikor 5 bűncselekmény történt. 
2017-ben ez a szám 4 volt. Ebben a bűncselekmény kategóriában a bűncselekmények száma 
2010 és 2017 évek között 1 és 5 között alakult.  
A garázdaságok száma 2011-2013 között (magas) 30-40 feletti volt, a 2014 évtől csökkenés 
tapasztalható 2017-re 27 bűncselekményre korlátozódott az elkövetések száma. 
 A terjesztői magatartásokkal elkövetett kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények száma 
2015 óta stagnál, 2-3 ilyen bűncselekmény miatt fejeztünk be sikeresen a nyomozásokat. A 
2014. évben volt kiugróan magas 11 üggyel. 2017-ben kettő ügy került eredményesen 
befejezésre.  
Lopások tekintetében 2010-óta folyamatos csökkenés tapasztalható. A 2010-ben regisztrált 538 
lopáshoz képest 2017-ben 153 lopás miatt folytattunk nyomozást.  
Személygépkocsi lopás 2017. évben Keszthely város területén nem követtek el 
Zárt gépjármű feltörés mindösszesen egy alkalommal követtek el a város területén, ez az adat 
is folyamatos csökkenő tendenciát mutat. Míg 2010. évben 33 esetet regisztráltunk, addig a 
tavalyi évben elkövetett egy eset erőteljes javulást mutat.   

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Lopás 538 369 318 381 321 233 218 153

14 kiemelt bűncselekmény 659 485 423 506 432 322 300 231

Közterületen elk. bűncselekmények
(kiemelt) 376 181 162 156 69 48 52 43

Közterületen elkövetett
bűncselekmények 440 236 216 235 139 112 130 120

Összes bűncselekemény 1152 1064 1053 821 702 522 669 444
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Lakásbetörés miatt folytatott eljárások száma is csökkenést mutat. Kiugróan magas számú 
bűncselekmény 2014-ben volt, akkor 82 ilyen bűncselekményt regisztráltunk. Erre a területre 
nagyon nagy figyelmet fordítottunk, több éves kitartó munkával több lakásbetörésre 
szakosodott csoport felderítésével és elfogásával, nagyságrendekkel csökkent a lakás betörések 
száma.  
Rablás bűncselekmény elkövetése miatt 2017. évben egy alkalommal Keszthely város területén 
elkövetett bűncselekmény miatt folytattunk eljárást, eredményes felderítés mellett.  
Kifosztás kis számban fordul elő. 2017-ben mindösszesen egy ilyen eljárás befejezése történt.  
Az elmúlt években a számadatok hasonlóan alakultak, 2012-2016 év közötti intervallumban 
ilyen jellegű bűncselekményt nem követtek el Keszthely város területén.   
Zsarolás szintén alacsony számban fordul elő, 2017-ben ilyen bűncselekményt nem követtek 
el. 
Rongálás bűncselekmények száma 2010. óta csökkenő tendenciát mutat, tavalyi évben 
mindössze 15 esetben követtek el rongálást Keszthelyen.  
Orgazdaság vonatkozásában Keszthelyen 2017-ben nem regisztráltunk ilyen bűncselekményt. 
Jármű önkényes elvétele tekintetében nehéz tendenciát meghatározni, ezen ügyek száma 2011-
2012-ben hat-hat volt, míg 2014-ben négy volt. 2016-ban kettő nyomozás, míg 2017-ben négy 
ilyen nyomozás folyt.  
 

2. A bűnüldöző munka értékelése 
 

A Keszthelyi Rendőrkapitányság államigazgatási rendszerben elfoglalt helye, feladata, 
hatásköre és illetékessége szerint általános rendőri feladatokat ellátó rendőri szerv, mely 
nyomozóhatóságnak minősül. A bűnüldözés általános rendőri feladat, amelyet a különböző 
szervezeti egységek speciális feladat meghatározás útján látnak el.  
Az előző években bekövetkezett világpolitikai események miatt szükségessé vált határvédelmi 
feladatok végrehajtásában kapitányságunk állománya is részt vett. A megnövekedett feladatok 
ellátása mellett végrehajtási tervet készítettünk a turisztikai szezonban jelentkező 
többletfeladatok ellátására, melyet álláspontom szerint, valamint a nyomozási mutatók 
rendelkezésre álló számadatai szerint is eredményesen zártunk. Továbbra is kiemelkedően 
fontosnak és eredményesnek tartjuk a helyi önkormányzattal közösen működtetett és 2017. 
évben immár 14. alkalommal megnyílt Bűnmegelőzési iroda üzemeltetését. 
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2.1. Nyomozás eredményességének vizsgálata. 
A Keszthelyi Rendőrkapitányság teljesítménymutatója szerint a rendőri eljárásban regisztrált 
befejezett nyomozások eredményességének alakulása a bűnügyi statisztikai adatok alapján 
58,3%.  

 
 

Ahogy a fenti trendvonal is mutatja, kapitányságunk évről-évre javuló 
nyomozáseredményességet ér el. 

A nyomozás eredményességének javítása érdekében nagy hangsúlyt fektetünk a forró nyomos 
tevékenység speciális, azonnalos és professzionális végrehajtására. Álláspontunk szerint a forró 
nyomon üldözés magába foglalja a rendészeti ágazat és a bűnügyi szakág összehangolt, 
dinamikus együttműködését, az arra szakmailag és pszichikailag alkalmas vezető irányításával. 
A kiemelt bűncselekmények felderítése érdekében (is) a legnagyobb lehetőségek kiaknázását a 
forró nyomos tevékenység legmagasabb szinten való végrehajtásában látjuk.  
A számadatokból kiolvasható javuló eredmények, a bűncselekmények számának csökkenése és 
végrehajtó állomány folyamatos szakmai képzése, erős parancsnoki kontroll összehangolt 
eredménye.  
 
2.2 A közterületen elkövetett bűncselekmények mutatói 
A közterületen elkövetett kiemelt – tehát a lakosság szubjektív biztonság érzetét leginkább 
negatív irányba befolyásoló bűncselekmények, bűnözéstől való félelmet fokozzák a város 
polgáraiban. A nagy nyilvánosság előtt elkövetett erőszakos, félelemkeltő cselekmények 
megakadályozása, a napi életvitel során az áldozattá válás megelőzése rendkívüli felelősség a 
rendőrség számára. A város polgárainak mindennapi nyugalmát és biztonságát a közterületi 
állomány folyamatos jelenléte biztosítja. A folyamatos információgyűjtés, értékelés és elemzés 
eredményeit felhasználva jelentős eredményeket tudtunk elérni a szakmai prognózis alapján 
végzett szolgálattervezés és szolgálatszervezés által. 
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2.3 A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok.  
A Keszthelyi Rendőrkapitányság illetékességi területén az ismert és ismeretlen tettes által 
elkövetett tulajdon elleni, valamint elzárással sújtható szabálysértések miatt indított 
szabálysértési eljárásokat a szabálysértési előkészítő eljárások lefolytatására kialakított csoport 
dolgozza fel.  
A felderítés szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bír az évek során megszerzett hely- és 
személyismeretük, társadalmi szervezetekkel és az állampolgárokkal kialakított 
kapcsolatrendszerük. Munkájukat nagyban segítik az üzletek, intézmények által telepített ipari 
kamerák, valamint az egyes településeken kiépített térfigyelő kamera rendszerek felvételei. 
Ezek alkalmazásánál azonban gyakran problémaként merül fel, hogy egyes kamerák 
felvételeinek minősége nem megfelelő és a rögzített felvételeket a kialakított rendszerek is csak 
nagyon rövid ideig képesek tárolni. 
 
A tulajdon elleni szabálysértések számszaki adatainak alakulását kedvezően befolyásolta a 
jogalkotó által, az elzárással sújtandó szabálysértések elkövetői esetében biztosított gyorsított 
eljárások preferálása és az őrizetbe vétel szankciójának következetes alkalmazása.  
A jogszabályi környezet hatására az értékelt időszakban, Keszthely városban tovább csökkent 
az elzárással sújtandó szabálysértési eljárások száma. 
 
Az értékelt időszakban 115 eljárás indult, melyek közül a tulajdon elleni szabálysértések 
dominanciája volt a jellemző továbbra is.  
Tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt 97 esetben indult eljárás, melyek megoszlása: 
lopás 51, rongálás 19, csalás 10, jogtalan elsajátítás 13, sikkasztás három, nem gépi meghajtású 
jármű jogtalan használata egy.  
További szabálysértések megoszlása szerint: rendzavarás egy, valótlan bejelentés négy, 
járművezetés az eltiltás hatálya alatt 10, garázdaság három, távoltartó határozat szabályainak 
megszegése egy.  
 
A 2017. évben foganatosított gyorsított bíróság elé állítások száma 16, amely 10 esetben 
járművezetés az eltiltás tartama alatt szabálysértés, három esetben lopás szabálysértés (ebből 
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kettő esetben bolti lopás), egy esetben csalás szabálysértés, egy esetben rendzavarás 
szabálysértés, valamint egy esetben távoltartó határoztat szabályainak megszegése 
szabálysértés elkövetése miatt lett elrendelve.  
2017. évben a csoport az elvárt 31,20%-os felderítési mutatót 42,11 %-on teljesítette.   
 

3. Közlekedésrendészeti ágazat tevékenysége 
 

2017. évben Keszthely város illetékességi területén 37 személyi sérüléses közúti közlekedési 
baleset történt, mely alapján 38,2 % csökkenés volt tapasztalható a 2016. évi adatokhoz képest. 
Az elmúlt 8 éves időszakban a 2014. évi volt a legmagasabb sérüléses számú, ekkor 103 baleset 
történt.  
A halálos balesetek száma a 2016. évi adatokhoz képest változást nem mutat, 2016. évben és 
2017. évben a város közigazgatási területen nem következett be halálos kimenetelű közúti 
baleset. A súlyos sérüléssel járó balesetek száma 20-ról hétre, míg a könnyű sérüléses balesetek 
száma 40-ről 30-ra csökkent.  
A balesetben megsérült személyek száma tekintetében is csökkenés volt tapasztalható, 60-ról 
41-re csökkent a megsérült személy száma. 
 
A kapitányág illetékességi területének leghosszabb főútvonala, a 71-es számú főút, mely 
közvetlenül a város mellett halad el. A 2016. évben 6, míg 2017-ben 18 sérüléses baleset történt. 
A 71-es számú főútvonalon a rendőri jelenlét rendszeres volt, sebességmérést is folyamatosan 
alkalmaztunk, ennek ellenére nőtt a személyi sérüléses balesetek száma.  
 
A balesetek bekövetkezésének fő oka, a korábbi évekhez hasonlóan a sebesség helytelen 
megválasztása és az elsőbbség meg nem adása, a szabálytalan előzés, és szabálytalan 
kanyarodás, valamint a kerékpárral közlekedő személy jogsértő magatartása.  
 
A város közigazgatási területén bekövetkezett sérüléses baleseteknél 6 esetben merült fel 
ittasság, mind a 6 esetben a balesetet okozó jármű vezetője bizonyult ittasnak. 2016. év 
adataihoz képest kismértékű emelkedés tapasztalható az ittason okozott balesetek száma 5-ről 
6-ra emelkedett.  
 
Az ittasan vezető személyek kiszűrésére, a közlekedési balesetek megelőzésére, a közlekedők 
biztonságérzetének növelésére és a zavartalan közlekedés biztosítása érdekében a város 
területén heti, esetenként napi rendszerességgel szervezünk koncentrált közlekedésbiztonsági 
fokozott ellenőrzéseket.  
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III. A Keszthelyi Rendőrkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedések és 

az azzal kapcsolatos feladatok 
 

1. A közterületi jelenlét 
 
2017. év során tovább folytattuk Országos Főkapitány úr 2014. évi feladatszabása alapján 
bevezetett a fokozott közterületi jelenléttel kapcsolatos programot, mely a településeinken a 
rendőri jelenlét erősítésére és a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelésére irányult. 
Az alábbi táblázatba foglalt számadatok jól mutatják, hogy az elmúlt évek tapasztalatainak 
értékelése és elemzése meghozta a sikereket a közterületi tevékenység során. Jelentős 
mértékben növekedett az elfogások és előállítások száma, amely rendőri intézkedés nem csupán 
a tettenérést foglalja magában, mint eredményt, hanem az elkövető további, újabb 
jogszabálysértő tevékenységének megakadályozását is, azaz az áldozattá válás jelentős mértékű 
csökkenését is magába foglalja. 
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Személysérüléses közúti balesetek 45 49 48 103 50 60 37

Halálos közúti balesetek száma 4 0 3 6 3 0 0

Súlyos sérüléses közúti balesetek
száma 7 12 9 28 9 20 7

Könnyű sérüléses közúti balesetk
száma 34 37 36 69 38 40 30

Közúti baleset során meghalt
személyek száma 0 0 3 7 3 0 0

Súlyosan sérült személyek száma 0 0 32 31 9 20 7

Könnyen sérült személyek száma 0 0 104 103 38 40 34

Ittasan okozott közúti balesetk
száma 0 0 5 6 3 5 6
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A program keretében különös figyelmet fordítottunk a 65 éven felüli lakosok személyes 
felkeresésére, melynek során igyekeztünk bűnmegelőzési tanácsainkat közérthető módon, 
közvetlenül eljuttatni az érintettekhez. Ennek során lehetőségünk nyílt arra, hogy a személyes 
elbeszélgetés keretében képet kapjunk az idősebb korosztály bűncselekményekkel kapcsolatos 
tájékozottságáról. 
 
1.1. A nyári idegenforgalmi idény rendőri feladatainak teljesülése  
 
A 2017 évi nyári idegenforgalmi szezonban a Rendőrkapitányság közterületeinek, nyilvános 
helyeinek ellenőrzését a vezetési, és szolgálatszervezési rendszer hatékony alkalmazásával, a 
közterületen tartandó rendezvénybiztosításokat, illetve az idegenforgalmi idényben a hétvégi 
szórakozóhely ellenőrzéseket állandó parancsnoki jelenléttel hajtottuk végre.  

2013 2014 2015 2016 2017

Elfogások 153 270 255 293 288

Előállítások 209 292 278 432 529

Biztonsági intézkedések 147 170 170 161 138

Elővezetések száma 293 336 317 332 280
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Szabálysértési feljelentések 467 835 761 908 1153

Büntető feljelentések 69 163 135 179 166

Helyszíni bírságok száma 3137 2708 2218 2545 3664

Pozitív alkohol szonda száma 164 139 134 274 215
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A Balaton-parti szórakozóhelyek célirányos, fokozott ellenőrzésére külön koncentrált, 
összehangolt ellenőrzés-sorozatokat szervezünk, melyek az értékelt időszakában is pozitív 
eredményeket mutattak. 
A szolgálati tapasztalatok azt mutatják, hogy a szórakozóhelyek látogatottsága hétvégenként 
eltérő volt, melyet főként az időjárás és a környező településeken zajló rendezvények, 
borfesztiválok jelentősen befolyásoltak. A megelőző jellegű rendőri jelenlétet a szezon végéig 
fenntartottuk. 
Az idegenforgalmi szezonban a rendészeti szolgálati ág, a bűnügyi szolgálati ággal 
együttműködve látta el a szórakozóhelyek célirányos, fokozott ellenőrzését. A társhatóságokon 
kívül a közös szolgálatokat stratégiai partnerünkkel, a polgárőrséggel, kiemelten a Keszthelyi 
Polgárőr Egyesülettel teljesítettük, továbbá külön együttműködési megállapodás alapján a 
városi közterület felügyelet munkatársaival kiegészülve.  

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. 

1.2  A rendezvénybiztosítások, csapaterős tevékenység tapasztalatai.  
Működési területünkön elsősorban a kulturális, ünnepi jellegű megemlékezések és esetenként 
kiemelt fontosságú sportrendezvények voltak többségben jellemzőek, melyeket eredményesen 
kezeltünk. A rendezvények nagyobb száma a nyári idegenforgalmi szezonban került 
lebonyolításra. Alkalmanként előfordult, hogy párhuzamosan több rendezvény zajlott, melyek 
megosztották a rendezvény biztosításra rendelkezésre álló rendőri erőket. A 
rendezvénybiztosítások során rendkívüli esemény nem történt. A nyári idegenforgalmi 
szezonban a távollévő állomány közterületi jelenlétének pótlására túlórák elrendelésével volt 
lehetőség. A Keszthelyi Rendőrkapitányság állománya teljesítette a reá rótt feladatokat. 
 
1.3. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése 
A kapitányság körzeti megbízotti státuszai folyamatosan feltöltöttek, azokon szakmailag jól 
képzett, megfelelő hely- és személyismerettel rendelkező kollégák látnak el szolgálatot. 
Keszthely városban három körzeti megbízott teljesít szolgálatot, akik a helyi önkormányzat 
képviselőivel és munkatársaival folyamatos kapcsolatot tartanak. Tekintettel arra, hogy a 
körzeti megbízottak nagyobb tapasztalattal, szakmai tudással, rutinnal rendelkeznek, a jövőben 
még nagyobb hangsúlyt kell fektetni aktivitásuk növelésére, a társadalmi kapcsolatok 
ápolására.  Aktívan végrehajtották a körözés és elfogatóparancs hatálya alatt álló személyek 
felkutatását, elfogását. Emeltük a családon belüli erőszakkal érintett és a társadalmi együttélés 
szabályait be nem tartó személyekkel kapcsolatos tevékenységünk színvonalát.  
 
1.4 A közrendvédelmi szolgálatteljesítés színvonala (szervezettség, reagáló képesség, 
intézkedési aktivitás, leterheltség és eredményesség vizsgálata.) 
A városban folyamatosan biztosítottuk a 24 órás rendészeti jelenlétet. Az állomány intézkedési 
aktivitása az elvárt eredmények teljesítésének ismeretében jónak mondható. Az elvárt 
eredményességi mutatók tekintetében a rendészeti állomány minden tervezett mutatót 
teljesített. 
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2. A bűn- és baleset megelőzés 
 

A Keszthelyi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési előadója a kapitányság Bűnügyi Osztályának 
tagjaként dolgozik. A bűnügyi osztályvezetőn kívül a kapitányságvezető is felügyeli 
tevékenységét.  
Igény esetén segítséget kap a megyei bűnmegelőzési alosztálytól, ahonnan a személyes 
feladatellátáson túl ellátják a munkájához szükséges szakmai tanácsokkal és kellékanyagokkal 
is. 
 
2.1. Család-, gyermek- és ifjúságvédelem: 
A család-, gyermek- és ifjúságvédelem, valamint a családon belüli erőszak kezelésével és a 
kiskorúak védelmével kapcsolatos feladatok végrehajtásából adódóan továbbra is napi 
kapcsolatot tartunk fenn a családsegítő szolgálatokkal, gyámügyi előadókkal. A kétoldalú 
információáramlás megoldott, a veszélyeztetett gyermekek érdekében szükséges 
gyermekvédelmi intézkedések megtételét semmi sem akadályozza, illetve lassítja. A hatékony 
gyermekvédelmi intézkedések érdekében a rendőrség minden esetben továbbít adatlapot a 
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat felé, illetve bűnügyek feldolgozása során az illetékes 
jegyző felé is. A körzeti megbízottak a családon belüli erőszak kezelésével kapcsolatban 
félévente jelentést készítenek, melyben a területükön élő veszélyeztetett gyermekek listáját is 
rögzítik. 
A gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésében meghatározó szerepet vállaltunk. Havi 
rendszerességgel került sor a jelzőrendszeri szervek összejövetelére, valamint 34 alkalommal 
vettünk részt esetkonferenciákon, gyámügyi tárgyalásokon, ahol tájékoztattuk a jelzőrendszeri 
tagokat a veszélyeztetett gyermekek és családtagjaik ellen folytatott eljárásokról és 
intézkedésekről, valamint ajánlásokat tettünk a gyermekek és veszélyeztetett családok 
problémáinak kezelésére. 
Ifjúságvédelmi őrjáratra a közrendvédelmi osztály segítségével minden hónapban sor került, 
átlagosan két-három fiatalkorú nem tudta hitelt érdemlően igazolni iskolából való hiányzását. 
Összesen 16 kiskorúról küldtünk jelzést az illetékes oktatási intézményeknek. 
A pártfogói felügyelet, illetve vádelhalasztás alatt álló fiatalkorúak, akárcsak a felnőttek, 
rendszeresen három havonta ellenőrzésre kerültek.  
A 18 év alatti korosztály egyre nagyobb értéket képviselő tárgyakkal  felszerelkezve 
(okostelefon, táblagép, nagy értékű kerékpár, stb.) - azokat feltűnően, gyakran hivalkodóan 
mutogatva - mennek az iskolába, illetve jelennek meg közterületeken, szórakozóhelyeken. Ez 
természetesen felkelti a bűnelkövetők figyelmét is. Ez a magatartás áldozattá válásuk 
szempontjából kockázati tényezőt jelent. 2016. évben lopásnak – jogtalan elsajátításnak 32 
kiskorú sértettje volt, 2017-ben csökkenő, de még mindig jelentős számban, 24 sértettet 
regisztráltunk. A korcsoport tagjai esetében gyakori, hogy saját korosztályukba tartozók 
áldozataivá válnak. 
 
2.3. Kábítószer –megelőzés: 
Zala megye területén a zalaegerszegi Drogambulancia végez drogfogyasztók kezelésével 
kapcsolatos tevékenységet. Az általuk, valamint a nyomozó szervek által szolgáltatott 
adatokból megállapítható, hogy illetékességi területünkön – hasonlóan az országos adatokhoz 
– a marihuána és a különböző amfetamin származékok használata jellemző leginkább. Ezen 
kívül gyakori az egyes szerek váltogatása, esetleg együttes használata. Az utóbbi években 
folyamatosan emelkedik a designer drogokat, új pszichoaktív anyagokat használók száma.  
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2017. évben a Keszthelyi Rendőrkapitányságon három eljárás indult fiatalkorú ellen kábítószer-
birtoklás vagy új pszichoaktív anyaggal visszaélés miatt. 
A család-, gyermek- és ifjúságvédelmi munkánk részeként kiemelten kezeltük a drogprevenció 
témakörét is. Számos előadáson, rendezvényen hívtuk fel a fiatalok, szülők, pedagógusok 
figyelmét a kábítószer fogyasztás veszélyeire. 
2014. szeptember hónapban indult az ORFK új drogprevenciós programja, a „Szülők és 
családok a rendőrség kiemelt partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében”, melynek 
közvetítőjeként meghatározott drogprevenciós koordinátori feladatokat láttunk el. 2017. évben 
több előadást, valamint fogadóórát tartottunk a helyi középiskolákban, személyes találkozókon, 
szülői értekezleteken adtunk tájékoztatást a hozzánk forduló szülőknek gyermekük kábítószer 
problémájával kapcsolatban.  
Drogprevenciós témakörben összesen 22 előadáson 473 diák / 67 pedagógus / 250 szülő kapott 
hiteles információt a kábítószerek, új pszichoaktív anyagok veszélyeiről, a büntető eljárásokról 
és büntetési tételekről. 
A Keszthelyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) ülésein négy alkalommal vettünk részt, 
az általuk szervezett programok végrehajtásában segítséget nyújtottunk. Együttműködő 
partnerként tevékeny részt vállaltunk a KAB-KEF-ME pályázatok elkészítésében, melyeknek 
köszönhetően támogatást nyertünk a keszthelyi KEF működtetésére, valamint kábítószer 
megelőzési programok lebonyolítására.  
 
2.4 Megelőző vagyonvédelem 
A gépjárműfeltörések visszaszorítása, megelőzése érdekében fiatal kortárs segítők bevonásával 
tájékoztató szórólapokat osztottunk a rendezvényeken, a parkolókban és a forgalmas 
bevásárlóközpontok helyszínén.  
A mobiltelefon lopásokkal kapcsolatos bűncselekmények visszaszorítása érdekében az oktatási 
intézményekben az előadások keretében tértünk ki a mobiltelefon lopásokkal kapcsolatos 
bűncselekményekre és megelőzési lehetőségekre. 
A trükkös, és besurranásos lopások visszaszorítása érdekében figyelemfelhívó plakátokat és 
tájékoztató lapokat helyeztünk ki Keszthely város területén, illetve több alkalommal hívtuk fel 
a lakosság figyelmét a Keszthely Tv riportjainak és a Balatoni Krónika című helyi újságban 
megjelentett cikkeink segítségével. 
A Keszthely város területén található, idegenforgalmilag frekventált, illetve veszélyeztetett 
helyeken a nyári szünidőben kortárssegítők bevonásával napi jelenlétet biztosítottunk a 
gépkocsi feltörések és a strandlopások megakadályozása érdekében. 
A kerékpárlopások megelőzése érdekében 2017 évben folytattuk a Bike Safe kerékpár 
regisztrációs programot. 
A lakásbetörések megelőzésére és visszaszorítására a „Házhoz megyünk” program keretében 
személyes, szórólapos és vagyonbiztonsági eszközöket bemutató tájékoztató tevékenységet 
folytattunk társszervek bevonásával.  
A Mindenszentek és Halottak Napi kegyeleti megemlékezésekkel kapcsolatban a 
Polgárőrségek tagjai, a kortárssegítők, valamint a Keszthelyi Rendőrkapitányság munkatársai 
közös szolgálatot láttak el. Ezzel járulva hozzá, hogy a megemlékezések napjaiban, a temetők 
környékén bűncselekmény nem történt. 
A zseblopások, alkalmi lopások megelőzésére a húsvéti és a karácsonyi ünnepi időszakokban 
kortárs-segítőkkel tájékoztató tevékenységet folytattunk a bevásárlóközpontokban. 
A vagyonvédelmi cégekkel együttműködési megállapodással nem rendelkezünk, de egyes 
ügyekben, mint például a szabálysértési értékre elkövetett bolti lopások, 
rendezvénybiztosítások, stb. rendszeres kapcsolatban állunk velük. 
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A zseblopások, trükkös lopások, gépkocsi feltörések megelőzése érdekében tájékoztató lapokat 
juttattunk el az illetékességi területünkön található falvakba, figyelemfelhívó plakátokat 
helyeztünk ki bevásárlóközpontokban, piacokon, üzemanyagtöltő állomásokon, orvosi 
rendelőkben. Továbbítottuk a ZMRFK bűnmegelőzési osztálya által készített Elbír hírleveleket. 
A szükséges szórólapokat, propagandaanyagokat a megyei bűnmegelőzési alosztály 
biztosította, illetve egy részét pályázati forrásból fedeztük. 
 
2.5 Kiemelt kockázatú csoportok áldozattá válásának megelőzése. 
A kiemelt kockázatú csoportok áldozattá válásának megelőzése érdekében az iskolákban tartott 
előadásaink és egyéb városi, iskolai programjaink során is kiemelt figyelmet fordítottunk az 
áldozattá válás megelőzésére.  
Az időskorúak felé irányuló bűnmegelőzési tevékenység továbbra is elsősorban a 
bűnmegelőzési főelőadón, a körzeti megbízottakon, valamint segítségükkel a helyi 
polgárőrökön, családsegítőkön keresztül valósult meg. A tevékenység elsősorban a 
vagyonvédelemre irányult. Jelentős a 60 év felettiek aránya a természetes sértettek között. 
Ennek többek között oka lehet növekvő elszegényedés, a biztonságukat szolgáló berendezések, 
eszközök ismeretének hiánya, beszerzése, valamint korukból adódó jóhiszeműségük, illetve a 
megélhetési bűnözés növekedése. 2017. évben a 60 év feletti 238 sértett túlnyomó többsége, 
152 fő, lopás, vagy jogtalan elsajátítás áldozata lett. Nem mehetünk el a trükkös lopások és 
csalások emelkedő száma mellett sem, hiszen főként időskorúak a potenciális áldozatok, 
akiknél némely esetben a hiszékenységen túl észrevehetően nyereségvágy, kapzsiság is 
közrejátszik áldozattá válásukban. A tendencia megállítása érdekében szükséges a 
vagyonvédelmi, áldozatvédelmi tevékenység fokozása, ez azonban pályázati és egyéb források 
bevonása nélkül nem valósítható meg maradéktalanul.  
A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság által „Az áldozattá válás szempontjából leginkább 
veszélyeztettek személyes elérésére készített feladatterv” végrehajtása 2017-ben is folytatódott. 
A Keszthelyi Rendőrkapitányság illetékességi területén található településeken a körzeti 
megbízottakkal 3.183 fő időskorút kerestünk fel személyesen és nyújtottunk részükre 
vagyonvédelmi tanácsadást. 9 alkalommal került sor nyugdíjas klubokban, idősek napján 
megelőző vagyonvédelmi előadás megtartására, összesen 426 fő részére. 
 
2.6 Közösségi életterek rendjének védelme. 
A közösségi életterek rendjének védelme érdekében együttműködünk a kapitányság 
illetékességi területén működő polgárőr szervezetekkel, és bűnmegelőzésben érintett egyéb 
szervezetekkel A fiatalok által közterületen elkövetett bűncselekmények megelőzése az 
Ifjúságvédelmi Őrjárat feladatai közé is tartozik. A Mindenszentekkel és a karácsonyi 
ünnepekkel kapcsolatosan a polgárőrséggel és más civil szervezetekkel, önkormányzattal 
együttműködve fiatal kortárs-segítők bevonásával fokozott közterületi jelenlétet biztosítottunk 
a megelőzés érdekében. 
2017 évben több alkalommal is részt vettünk a 18. életévüket be nem töltött személyek alkohol 
és kábítószer fogyasztásának visszaszorítására kiadott ZMRFK intézkedési tervben 
meghatározott szórakozóhely ellenőrzésekben. Vendéglátó-ipari egységekben, trafikokban 
társhatóságokkal vizsgáltuk a nyitvatartási idő betartását és fiatalkorúak alkohollal, 
dohányáruval kiszolgálását. 
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3. Együttműködés 
 
3.1 Az együttműködési megállapodásokban vállaltak megvalósulásának értékelése. 
Együttműködésünk Keszthely város önkormányzatával, a járási hivatalokkal, a polgárőr 
egyesületekkel, a közrend-, közbiztonság fenntartásában érdekelt szervekkel és 
állampolgárokkal konstruktív, hatékony volt, jól szolgálta rendőr-szakmai célkitűzéseink 
megvalósítását.  
A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság szakirányítást végző osztályaival, valamint a szomszédos 
rendőri szervekkel továbbra is kiegyensúlyozott munkakapcsolatot tartottunk fenn. A 
Kapitányság illetékességi területén rendészeti feladatot ellátó személyekkel a körzeti 
megbízottak rendszeresen folytattak közös tevékenységet.  
Eljárásaink során alapvetően a Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézettel, a Zala Megyei 
Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségével és a Zala Megyei 
Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága Vadászati és Halászati Osztályával tartottunk 
szorosabb kapcsolatot. Megállapítható, hogy mindhárom szervvel a kapcsolatunk jó, a 
munkavégzés során negatív hozzáállást nem tapasztaltunk. A Vadászati és Halászati Osztály 
munkatársaival 2017. évben több alkalommal vettünk részt közösen vadászati ellenőrzésen. A 
Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, annak Keszthelyi Kirendeltségével, a Zala 
Megyei Nemzeti Közlekedési Hatósággal és a Magyar Közút munkatársaival nem csak az 
elrendelt TISPOL akciókban, hanem azok végrehajtásán kívül is megvalósult az 
együttműködés. A közlekedésbiztonság érdekében végzett munkánkat segítették a 
vadásztársaságok, a Magyar Autóklub és a helyi biztosító társaságok is.  
A Keszthelyi Rendőrkapitányságon 2017. évben 435 esetben 996 fő polgárőrrel 3125 órában, 
4 esetben 13 fő NAV dolgozóval 64 órában, 32 esetben 29 fő Közterület-felügyelővel 215 
órában, 9 esetben 9 hivatásos vadásszal 33 órában, 53 esetben 107 erdészeti szakszemélyzettel 
189 órában, 80 esetben 51 halászati őrrel 151 órában, és 35 esetben 30 mezőőrrel 119 órában 
teljesítettünk közös szolgálatot. Jelentős a polgárőrök rendezvények biztosításához nyújtott 
segítsége, melyek közül kiemelendő jelentőségűek voltak a kapitányság területén megtartott 
sportversenyek. 
 
3.2 A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés értékelése, a megkötött 
együttműködési megállapodások száma, ellátott közös szolgálatra vonatkozó adatok. 
Jelenleg 23 polgárőr egyesülettel kötött a Rendőrkapitányság javaslatára a ZMRFK 
együttműködési megállapodást. Ezen egyesületek többsége a megállapodásban vállaltakat 
betartották, fegyelmezetten és folyamatosan segítették a rendőri tevékenység végrehajtását.  
Kiemelt segítséget nyújtottak a Keszthelyért Polgárőr Egyesület, valamint a Keszthely környéki 
egyesületek, a Keszthely Balaton-parti szórakozó komplexum nyári biztosításában.  
 
3.3 A civil szervezetekkel történő együttműködés értékelése. 
A civil szervezetekkel történő együttműködés példa értékű, mely kiemelt szerepet kap a „19/24-
es program” végrehajtása során. A külterületi ingatlanokban, az elnéptelenedő apró- vagy 
törpefalvakban élő személyek sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzésére és 
visszaszorítására irányuló, valamint az időskorúak sérelmére elkövetett erőszakos 
bűncselekmények megelőzése érdekében végrehajtandó rendőri feladatok sikeres 
megvalósítása kapcsán is jelentős támogatást kaptunk a civil szervezetektől.   
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2018. évi célkitűzéseink 
- az országgyűlési választások rendőri biztosításának végrehajtása, 
- a büntető- és szabálysértési eljárások lefolytatásának további gyorsítása, 
- részvétel Magyarország külső határainak védelmében, 
- a közlekedésbiztonsági helyzet javítása, 
- a lakosság szubjektív közbiztonság-érzetének fenntartása, 
- az elektronikus ügyintézés kiterjesztése, 
- Keszthely város közrendjének, közlekedésbiztonságának további erősítése. 

 
 
Keszthely, 2018. március 28. 
 
        Dr. Horváth István r. ezredes 
         kapitányságvezető 
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