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ELŐZMÉNY 

 

Balatonakarattya község képviselő-testületének felkérésére a közrend- és a közbiztonság helyzetét a 

Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. Tv. 8.§. ( 4 ) bek. figyelembe vételével az alábbiak szerint 

értékelem. Beszámolóm a 2021. január 1. és 2021. december 31. között eltelt időszakot öleli fel. 

 

 

I.  

II. A KÖZBIZTONSÁGI HELYZET ÉRTÉKELÉSE 

 

 

1. A bűnügyi helyzet bemutatása 

A Balatonalmádi Rendőrkapitányságon 2021. évben 534 volt a rendőri eljárásban regisztrált 

bűncselekmények száma. Ez 49,2%-kal magasabb az előző évinél (358) és 55,3%-kal kevesebb 

a bázis évi (2010) adatnál.  

A rendelkezésre álló adatok figyelembevételével megállapítható, hogy a regisztrált 

bűncselekmények száma illetékességi terültünkön 2018. évig csökkenő tendenciát mutatott, 

majd 3 évi stagnálás után a tavalyi évben a 2010-es évek közepén mutatott szintre 

emelkedett.  

A regisztrált bűncselekmények növekedésének oka, hogy az elmúlt évben hatóságunk 2 

olyan internetes csalás miatt folytatott eljárást fejezett be (az ország egész területéről érkező 

eljárások egyesítésével), melyek együttesen az előző évhez képest bekövetkezett növekedést 

eredményezte.  

A regisztrált bűncselekmények számának alakulása. A kiemelten kezelt bűncselekmények 

számának alakulása   

A nyomozás eredményességi mutató 2021. évben 84,3% lett, amely eredmény 7,24%-kal 

meghaladta a 2020. évi eredményt és 30,7 %-kal több, mint a bázis évben volt.   

A felderítési eredményességi mutató 2021. évben 78,2% lett, amely 18%-kal emelkedett az 

előző évihez képest és 16,7 %-kal az országos átlag felett kiváló eredménynek mondható.  

 

I/2. Balatonakarattya település közbiztonsági helyzetének értékelése 

 

Bűncselekmények alakulása Balatonakarattya község területén (Balatonakarattya településen 

az értékelt évben összesen 42 regisztrált bűncselekmény történt.) 

 

 

 

Bűncselekmény 2019. 

 

2020. 2021. 

Súlyos testi sértés 2 1 - 

Könnyű testi sértés  2 2 

Szabadság, emberi méltóság elleni bcs. 2  1 

Zaklatás 3 1 2 

Személy elleni bűncselekmények 7 5 5 
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Közúti jármű ittas (bódult) vezetése 8 8 3 

Közúti baleset okozása 3 1 1 

Közúti veszélyeztetés 1 - 1 

Közlekedés biztonsága elleni bcs. - - 1 

Járművezetés tiltott átengedése 1 - 1 

Közlekedési bűncselekmények 13 10 7 

Garázdaság 4 2 2 

Egyéb közbizalom elleni bcs 2 5 - 

Egyéb közbiztonság elleni bcs - - 3 

Visszaélés kábítószerrel - 3 - 

Közrend elleni bűncselekmények 6 10 5 

Személygépkocsi feltörés -  1 

Egyéb lopás 8  2 

Alkalmi lopás 11 5 6 

Lopás nyaraló épületből   2 

Csalás  2 1 2 

Orgazdaság    

Jogtalan elsajátítás   1 

Sikkasztás 1  2 

Rongálás 5 4 9 

Vagyon elleni bűncselekmények 27 10 25 

Összesen: 53 35 42 

 

 

A 2021. évben Balatonakarattya településen 42 büntetőeljárás került elrendelésre, mely az elmúlt 

évekhez képest némi növekedést mutat. A számadatokat megvizsgálva megállapítható, a vagyon 

elleni bűncselekmények száma nőtt, míg a közrend elleni bűncselekmények száma csökkent. 

A település bűnügyi fertőzöttsége egyébiránt hasonló a közel azonos összetételű, szerkezetű más 

települések számadataihoz.  A településre jellemző volt az előző évben az alkalmi lopások, 

melyeket főként az idegenforgalmi szezonban követtek el. 

 

2. A bűnüldöző munka értékelése  

Kapitányságunk és a Rendőrőrs a felderítő munkára az elmúlt években is nagy hangsúlyt fektetett. 

Ezen tevékenységek végrehajtását – a helyi kmb. bevonásával – a Bűnügyi Osztály hajtja 

végre. A súlyos illetve sorozatjellegű bűncselekmények felderítéséhez a nyomozó alosztályvezető 

minden esetben 2-4 fős nyomozó csoportot hoz létre, melynek gyakran ő a vezetője. A hatékonyan 

működő nyomozócsoportok szép eredményeket értek el betöréses lopás sorozat, trükkös lopás 

sorozat illetve rablás bűncselekmény felderítésénél.   

A település bűnügyi fertőzöttségének elemzés során megállapítható, hogy a környező és távolabbi 

településekről érkező átutazó bűnözők számára kiemelten kedvező a település fekvése, 

megközelíthetősége. Ennek megelőzése érdekében kiemelt járőrözési – gépkocsizó, gyalogos, 

kerékpáros – feladatokat látunk el mind önállóan, mind a település polgárőrei bevonásával. 

 

Az önkormányzat segítséget nyújthat több telepített kamerarendszer kiépítésével, melynek 

köszönhetően a település közbiztonsága további jelentős mértékben javulhat. Más településen ahol 

kiépített kamerarendszer működik megállapítható, hogy a bűnelkövetést szándékozók oda már nem 

lépnek be azért, hogy bűncselekményt kövessenek el, mivel tudják, látják, hogy a felderítés 

szempontjából a hatóságok előnyben vannak a korábbiakhoz képest. Nagy előrelépést jelentene, ha 

Balatonakarattya településen térfigyelő, vagy más kamerarendszer kiépítésére sor kerülne, mely 
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egyrészt védi a települést, másrészt a bűnüldözői munka tekintetében segítséget nyújt a rendőrség 

részére.      

 

A kamerarendszer telepítésén túl továbbra is kiemelten fontosnak tartjuk az egymásra figyelést, 

illetőleg jelzés megtételét a rendőrség felé. 

 

3. A tulajdon elleni szabálysértések 

A Balatonalmádi Rendőrkapitányság 2021. évben 138 szabálysértési előkészítő eljárást folytatott 

le. Elzárással is sújtható szabálysértés miatt helyszíni bírságra 2021. évben 6 alkalommal került 

sor, 5 esetben tulajdon elleni szabálysértés, 1 esetben engedély nélküli vezetés miatt, összesen 

195.000,- Ft összegben, mely összegből 115.000 Ft. befizetésre került. 
 

23 alkalommal került sor szabálysértési őrizet alkalmazására, melyet minden esetben bíróság 

elé állítás követett. 

Fentiek alapján megállapítható, hogy a Balatonalmádi Rendőrkapitányság sok esetben élt a bíróság 

elé állítás lehetőségével. Ezek eredményessége azt mutatja, hogy az eljárások lefolytatására és 

bizonyítékok beszerzésére ilyen esetekben rendelkezésre álló rövid idő ellenére minden esetben az 

eljárás alá vontak felelősségének megállapítására került sor. Így elmondható, hogy az eljárások 

megalapozottan kerültek lefolytatásra, a gyorsaság nem ment az eredményesség rovására.  
 

A 2021. évben Balatonakarattya 4 darab (2 engedély nélküli vezetés, 2 csalás területen lévő 

benzinkutak) elzárással sújtható szabálysértési ügy indult. Az eljárások felderítési mutatója 

80%.  

Egyéb elzárással súlytható szabálysértés: 4 járművezetés az eltiltás hatálya alatt, 1 távoltartó 

határozat szabályainak megszegése, 1 valótlan bejelentés.   

 

4. A közlekedésbiztonság helyzete 

 

A Balatonalmádi Rendőrkapitányság állományának tevékenysége a 2021. évben is kiterjedt az 

elkövetett közlekedési szabályszegések szankcionálására, az utak folyamatos forgalmának 

segítésére, a bekövetkezett torlódások felszámolására, a gyors és szakszerű balesethelyszínelésre. 

Balatonalmádi városában közlekedésbiztonsági szempontból kiemelésre méltó esemény a 2021. 

évben nem volt. 

 

 

A Balatonalmádi Rendőrkapitányság illetékességi területén a személyi sérüléssel járó közúti 

közlekedési balesetek száma a 2020. évhez képest a 2021. évben 8%-al, 63-ról 58-ra csökkent. A 

balesetek kimenetelének súlyosságát tekintve elmondható, hogy a 2021. évben nem történt halálos 

közlekedési baleset a rendőrkapitányság illetékességi területén.  A szintén kiemelten kezelt ittasan 

okozott személyi sérüléses baleset száma 6 volt a 2021. évben, ami a 2020. évi 5-hez képest 

20%-os növekedést jelentett. Az összes sérüléses baleset 10%-ában volt ittas az okozó személy. 

Ezek közül 3 gépkocsivezető, 1 gyalogos, és 2 kerékpáros volt. 

 

Balatonakarattya község közigazgatási területén nem történt halálos kimenetelű baleset, azonban 

2 (1/2020.) súlyos, 6 (1/2020.) könnyű sérüléssel járó, és 13 (4/2020.) sérülés nélküli, anyagi 

káros közlekedési baleset történt. A balesetek közül a 2021. évben vaddal történő ütközés 5 

(1/2021.) esetben következett be.  

Balatonakarattya közigazgatási területén bekövetkezett személyi sérüléses közlekedési 
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baleseteket előidéző okok jellegükben és arányukban lényegesen nem változtak. A 2021. évben is 

meghatározó az abszolút és relatív értelemben vett sebességtúllépés, az elsőbbség meg nem adása, 

és, a követési távolság be nem tartása.. 

 

Baleseti gócpont nincs a településen. Az M7–es autópálya lehajtó – 710-es gyorsforgalmi út 

összekötő szakasza (amely Balatonakarattyát és Balatonkenesét megkerülve Balatonfűzfőnél 

csatlakozik a 71-es főútba) 2019. november 29-én került átadásra. Az elkerülő út többnyire az 

átmenő forgalomból vett el az értékelt időszakban jelentősen csökkentve a településen áthaladó 

71-s számú főútvonal forgalmát. 

 

Az ittas állapotban okozott személyi sérüléses balesetek számának visszaszorítása állandó 

feladatát képezi a rendőrkapitányság állományának. Ellenőrzéseink eredményeként 65 esetben 

indult büntetőeljárás ittas vezetés miatt 2021. évben, valamint 38 esetben szabtunk ki 

közigazgatási bírságot ittas járművezetővel szemben.  

 

A baleseti okok megszüntetése érdekében a sebességellenőrző berendezést napi szinten 

működtettük. Az útirányok összeállításánál a „baleseti gócpontokon” túl, figyelmet fordítottunk az 

állampolgári jelzésekre, valamint az önkormányzati igényekre is.  

A megadott adatok alapján mutatkozó baleseti kép éves szinten emelkedő tendenciát mutat, a előző 

évi jelentős csökkenés után, de továbbra is célunk, kiemelt feladatunk a sérüléses balesetek 

számának csökkentése. 

 

Közlekedési szempontból kiemelendő probléma Balatonakarattya település életében a „Nekünk a 

Balaton” vendéglátó egység népszerűségének ugrásszerű megnövekedése, és az ahhoz kapcsolódó 

jelentős gépkocsi és gyalogos forgalom volt. Folyamatos egyeztetés történt a tulajdonosok, az 

önkormányzat és a rendőrség között a megoldás megkeresésére. A vendéglátóhely elköltözésével a 

probléma megszűnt. 

 

5. Az illegális migráció 

A Balatonalmádi Rendőrkapitányság, illetve Balatonkenese Rendőrőrs illetékességi területén 

átvezető útszakaszain is a mélységi ellenőrzések során célirányosan és rendszeresen hajtottuk végre 

az illegális migrációval kapcsolatos feladatokat. Ennek során a 2021. évben volt illegális 

migrációval kapcsolatos intézkedésünk is.  

 

A rendőrkapitányság 2015 óta folyamatosan jelen van megerősítő erőként a Csongrád, és 

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányságok határőrizeti feladatainak végrehajtásában, továbbá 

az Észak-macedón - Görög határszakasz, illetve a Szerb határ védelmében is részt veszünk.  

A migráció kapcsán megemlítésre méltó az országon belüli belső migráció helyzete is, mely 

elsősorban az ország keleti régióiból Veszprém megyében, így a környező települések területén is 

nagy számban jelennek meg kiemelten építőiparban foglalkozó vendégmunkások. Az 

vendégmunkások ellenőrzését, nagyobb erő bevonásával folyamatosan hajtjuk végre. 

6. A koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a vészhelyzet és a járványügyi 

készültségi időszakban bevezetett rendszabályok betartatása érdekében végzett rendőrségi 

feladatok értékelése.  

A koronavírus világjárvány nagy kihatással volt és van a rendőri intézkedésekre, a rendőri 

feladatellátásra a mindennapokban.  
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A koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása érdekében a közterületi állomány részére 

egyéni védőeszközök kerültek kiosztásra. A szolgálati gépjárművekbe egyéni védőeszközöket, 

védőfelszereléseket tartalmazó egységdobozokat helyeztünk el. 
 

A koronavírus világjárvány kapcsán végrehajtandó intézkedések során eljárásrendek, protokollok 

kerültek kiadásra, melyek maradéktalan betartására törekedtünk.  
 

Az értékelt évben bevezetett rendszabályok betartatása zökkenőmentesebb volt, mint a világjárvány 

kezdetén. A megrendezésre kerülő rendezvények vonatkozásában a bevezetett intézkedések 

kapcsán előzetes bejárásokon részt vettünk. A védettségi igazolvány meglétének ellenőrzését, az 

egyes rendezvények biztonsági személyzete ellenőrizte, valamint az ilyen rendezvényeket 

visszatérően ellenőriztük.  

 

III. A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEK ÉS AZ AZZAL 

KAPCSOLATOS FELADATOK 

1. A közterületi jelenlét 

A Balatonalmádi Rendőrkapitányság Balatonkenese Rendőrőrs illetékességi területének 

közbiztonsági helyzete stabil, 2021. évben is szélsőséges megnyilvánulásoktól mentes volt.  

 

Balatonakarattya község közterületein és nyilvános helyein a közbiztonsági szempontból indokolt 

rendőri jelenlétet és ezen keresztül a közrend fenntartását a közterületi állomány az elvárásoknak 

megfelelő színvonalon biztosította. A közterületi szolgálatot ellátó állomány az állampolgári 

bejelentésekre minden esetben haladéktalanul reagált, a szükséges és elsődleges intézkedések 

végrehajtásra kerültek.  

 

A rendészeti szakterület tevékenysége 2021. évben elsődlegesen a járványhelyzettel kapcsolatos 

feladatok végrehajtására, a bűnözés csökkentésére, a közrend, közbiztonság fenntartására, a 

félelemtől mentes életminőség megőrzésére, a társadalmi elvárásokhoz igazodva, az állampolgári 

bejelentésekre történő gyors, hatékony reagálás biztosítására, a törvényes, szakszerű, hatékony és 

magas minőségű szakmai munkára, a jogsértésekkel szembeni határozott fellépésre, valamint a 

közlekedési és baleseti helyzet pozitív irányba történő befolyásolására irányult. 

 

2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata 

A kapitányság rendészeti állománya a 2021. év folyamán kiegyensúlyozott munkát végzett.  

 

A közterületi szolgálatok megerősítését 2021. október 01-ig a Magyar Honvédség által 

biztosított megerősítő erőkkel sikerült elvégezni. A turisztikai időszakban a közterületek és a 

nyilvános helyek közbiztonságát az elvárásoknak megfelelő szinten sikerült megtartanunk. A 

feladataink ellátásához megerősítő erőt az Ajkai Rendőrkapitányságtól, a területi szervektől, 

illetve időnként a Készenléti Rendőrségtől kaptunk.  

 

3. A rendezvénybiztosítások 

2021. évben is a koronavírus világjárvány az idegenforgalmi szezonra hatással volt. 

Balatonakarattya község területén lévő rendezvények kapcsán különösebb rendőri intézkedésre 

nem került sor.  
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A sportversenyek közül a legnagyobb rendezvény a kapitányság, így az Őrs területén is a 

„BALATONMAN” Triatlon verseny volt, melyet nagy érdeklődés övezett. A verseny két napon 

keresztül a legforgalmasabb főút (710) lezárása mellett zajlott, mely kihatott a településre is.   

 Kiemelt biztosítási feladatként kezeltük az állami ünnepek rendezvény biztosításait, illetve a több 

napos hosszú hétvégék rendezvényeit. 

Összességében megállapítható, hogy a Rendőrkapitányság személyi állománya a rendezvények 

biztosítási feladatait megfelelő színvonalon, fegyelmezetten teljesítette.  2021. évben az 

előírásoknak megfelelően hajtottuk végre a rendezvények biztosítását, amihez társszervek és a 

megerősítő erők közreműködése, segítsége elengedhetetlen volt, a biztosítások során kiemelt 

rendőri intézkedés nem történt.  

 

4. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése 

A Balatonalmádi Rendőrkapitányság állományában 11 település vonatkozásában 11 körzeti 

megbízotti státusz betöltésére van lehetőség. Ebből a Balatonkenese Rendőrőrs személyi 

állományában jelenleg hat fő körzeti megbízott teljesít szolgálatot. A körzeti megbízotti státuszok 

feltöltöttsége 100%-os. A rendőrőrs működési területének nagyságához, valamint a lakosság 

számához viszonyítva ez funkcionálisan szükséges és indokolt.  

 

A település kapcsolattartó körzeti megbízottja Eőry Ferenc r. tzls., de a többi körzeti megbízott is 

személyes kapcsolatot tart a hivatalok munkatársaival, a civil szervezetekkel, a lakossággal. Havi 

egy alkalommal a helyi kapcsolattartó körzeti megbízott az önkormányzatnál fogadó órát tartott a 

járványügyi szabályozások figyelembevétele mellett, melynek időpontjáról, valamint a 

kapcsolattartó elérhetőségéről az önkormányzatnál kifüggesztett értesítő alapján tájékozódhattak a 

lakosok.   

 

A körzeti megbízott és a körzeti megbízotti állomány tevékenységét értékelve feladataikat 2021. 

évben jó színvonalon végezte el. 

 

 

II/5. Az igazgatásrendészeti tevékenység 

Az igazgatásrendészeti szolgálat tevékenységére továbbra is a kulturált, ügyfél-centrikus ügyintézés 

volt a jellemző. A végrehajtandó feladatok szakszerűségét, jogszerűségét biztosító jogszabályi 

környezet jelentős módosításon ment keresztül 2021. évben is, mely komoly feladat elé állította a 

szolgálatot.  

 

A Balatonalmádi Rendőrkapitányság, mint szabálysértési hatóság a tavalyi évben összesen 599 

szabálysértési ügyben járt el. (2020: 718, 2019: 472, 2018: 549, 2017: 479, 2016: 524, 2015:420) 

Balatonakarattya lakosai közül 15 fővel szemben indult szabálysértési eljárás hatóságunknál, 

mindegyik esetben közlekedési szabálysértés miatt. (2020: 19, 2019: 10, 2018:7, 2017: 52 fő) 

A szabálysértések közül 2 volt a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 

nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény XXVII. Fejezetében nevesített kiemelt 

közlekedési szabálysértés 11 kisebb súlyú közlekedési szabálysértés, 2 közrend elleni 

szabálysértés.   

A kiemelt közlekedési szabálysértések megoszlása: - érvénytelen hatósági engedéllyel vagy 

jelzéssel való közlekedés 1; - elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése 1  

Balatonakarattya területén elkövetett szabálysértés miatt 56 fővel szemben indult 
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szabálysértési eljárás hatóságunknál. Ezek között voltak helyi lakosok is. (2020: 60, 2019: 32, 

2018: 43, 2017: 53 fő) 

Ezek közül 6 kiemelt közlekedési szabálysértés, 45 kisebb súlyú közlekedési szabálysértés, továbbá 

2 közrend elleni szabálysértés. A veszélyhelyzettel, védelmi intézkedésekkel összefüggésben 

összesen 3 szabálysértési eljárás indult.   

A kiemelt közlekedési szabálysértések megoszlása: - közúti közlekedés rendjének megzavarása 

(baleset) 5; - érvénytelen hatósági engedéllyel vagy jelzéssel való közlekedés 1 

6. A bűn- és balesetmegelőzési tevékenység 

A Balatonalmádi Rendőrkapitányság területén bekövetkezett eseményeket nagymértékben 

befolyásolta a pandémiás helyzet. Ez jelentős mértékben kihatott a megelőzési tevékenységünkre 

is.  

Mind ezek ellenére igyekeztünk hírközlési eszközök útján a kapcsolatot folyamatosan tartani az 

érintett szervezetekkel és a védelmi szabályok betartásával, a lehetőségek függvényében pedig 

előadásokat, fejlesztő programokat is tartottunk.  

Az előző évekhez hasonlóan szoros kapcsolatot tartottunk fenn a település vonatkozásában a 

családsegítő, gyermekvédelmi szolgálatával, annak rendszeres és eseti megbeszélésein a 

megelőzési szakterület munkatársai, a helyi körzeti megbízottak vettek részt. A koronavírus helyzet 

elhúzódása miatt, az értékelt év vége felé hajtottunk végre bűn és balesetvédelmi oktatásokat a 

település általános iskolájában az iskola rendőr bevonásával. 

 

A gyermekkorúak és fiatalkorúak körében történt bűnelkövetések száma: 

 

A Balatonalmádi Rendőrkapitányság 2021. évre vonatkozó adatai alapján a településen fiatalkorú 

személy nem követett el bűncselekményt, szabálysértést. 

Jellemző problémák és azok gyakorisága a gyermekkorúak és fiatalkorúak körében:  

 A helytelen nevelés miatt a korlátok, elvárások hiányában jogszabályokba ütköző 

viselkedés.  

 Már gyermekkorban is megjelent az új pszichoaktív tudatmódosító szerek használata, 

ami az interneten könnyen beszerezhető. Nincsenek tisztában azzal, hogy ezeknek a 

szereknek a hatásáról az orvostudománynak nincs tudása, és nem tudnak az EÜ-ben 

segíteni.  

 Mindennapossá vált az interneten jelentős idő eltöltése. Nincsenek tisztában a helytelen 

adatkezelés veszélyeivel, jogi következményeivel, nem érzik a felelős magatartás 

szükségességét. Felügyelet, kontrol nélküli kapcsolatok, kapcsolatrendszerek 

kialakítása, megnyilvánulások. 

 

A családon belüli erőszak, bántalmazások előfordulása a településen:  

Általánosságban, 2021. évben a Balatonalmádi Rendőrkapitányságon összesen 8 esetben 

került sor ideiglenes megelőző távoltartás elrendelésére. Ezen ideiglenes távoltartások 

vizsgálata során megállapítható hogy (Balatonakarattya településen nem volt ideiglenes 

megelőző távoltartás elrendelve):  

- a bántalmazást mind a 8 esetben férfi követte el, melyből 4 esetben élettárssal, 3 esetben 

feleséggel, 1 esetben édesanyával szemben  

- a bántalmazottak köre 4 esetben élettárs, 3 esetben feleség, 1 esetben édesanya  

- a cselekmények bekövetkezésekor kiskorú gyerek nem volt jelen a bántalmazásoknál   

- az ideiglenes megelőző távoltartások vizsgálata során megállapítható, hogy az esetek 

összefügghetnek alkoholos befolyásoltsággal, (négy esetben) vagy a korábbi megromlott 
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kapcsolat folyamodványa során alakult ki a cselekmény.   

 

A kábítószer terjesztésével, fogyasztásával kapcsolatos adatok, tapasztalatok: 2020-ban 31 eljárás, 

2021-ben 23 eljárás indult a Balatonalmádi Rendőrkapitányságon, fiatalkorú érintettség nem volt.  

(Balatonakarattya településen 1 eljárásban, 2 fő: 155/2021. bü. számon két főt érintően merült fel 

kábítószer fogyasztás gyanúja, mely miatt az eljárást áttétellel zártuk le.)  

 

7. Együttműködés 

7.1. A helyi önkormányzatokkal folytatott együttműködés  

Balatonakarattya település önkormányzatával 2021. évben is folyamatosan jó volt a kapcsolatunk, 

az önkormányzati beszámolóinkat a korábbiakban egyhangúan elfogadták.  

A közös feladatellátás a gyakorlatban minden esetben hatékonynak és sikeresnek értékelhető, 

hiszen a közös szolgálat egyik legnagyobb előnye az összeadódó, más-más szakterületről érkező 

tudás és tapasztalat. A közös szolgálatellátások számának és hatékonyságának növelése 

tekintetében a legfontosabb a folyamatos egyeztetés, kommunikáció, a személyes kapcsolatfelvétel, 

és a személyes kapcsolatok kialakítása, mind vezetői, mind pedig végrehajtói szinten. A lakossági 

bejelentésekre minden esetben érzékenyen reagáltunk.  

A települések közül, Balatonakarattya község adta a legnagyobb adományt az értékelt 

időintervallumban, elismerve a kollégák egész éves munkájukat.  

Szeretnénk továbbra is, ha Balatonakarattya község Önkormányzata, a településen kiemelkedő 

munkát foganatosító kollégákat, elismerésekét adomány formájában, jutalomban részesítené. 

Számunkra ez tükrözi a település vezetőségének elégedettségét az elvégzett eredményes munka 

vonatkozásában.   

7.2. A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés értékelése 

A polgárőrséggel az elmúlt egy év tapasztalatai alapján megfelelőnek értékelhető az 

együttműködés, a Balatonakarattya Polgárőr Egyesület működése folyamatos.  

Kiemelésre méltó tevékenységük: baleseteknél forgalomirányítási tevékenység – azonnalos 710-es 

gyorsforgalmi út lezárásában közreműködés; rendezvény biztosítási feladatok; önálló 

járőrszolgálatok. 

 

7.3. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel történő együttműködés 

A polgárőrség mellett Balatonakarattya település vonatkozásában az önkormányzatokkal, ERFESZ 

munkatársaival a társhatóságok részéről a NAV-val, a MAHASZ-val, a Nemzeti Közlekedési 

Hatósággal közös szolgálatokat is ellátunk az értékelt időszakban.  

 

Az együttműködés során, valamint a közös szolgálatok alkalmával kialakult kapcsolat, megfelelő 

lehetőséget biztosít arra, hogy általános és speciális kérdésekben segítségére legyünk egymásnak. 

A társhatóságokkal történő közös ellenőrzések, közös szolgálatok során általában nem a rendőri 

intézkedések kerültek előtérbe, hanem a társhatóságok munkatársai testi épségének megóvására, a 

saját ellenőrzéseik végrehajtásának biztosítására helyeztünk hangsúlyt, mely során rendkívüli 

esemény nem történt.  

 

IV. ÖSSZEGZÉS, KITŰZÖTT FELADATOK A KÖVETKEZŐ IDŐSZAKRA 

 

A Balatonalmádi Rendőrkapitányság valamennyi szakterülete, ezen belül a Balatonkenese 

Rendőrőrs az elmúlt esztendőben igyekezett megfelelni a kihívásoknak, arra törekedett, hogy az 

adott jogi, gazdasági és társadalmi környezetben minél többet tegyen az itt élők, illetve az ide 

látogatók szubjektív közbiztonságérzetének megőrzése érdekében. Továbbra is elsődleges 
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célkitűzése volt a rendőrkapitányságnak a bűnözés lehetőség szerinti csökkentése, a közterületi 

jelenlét növelése, a reagálóképesség javítása, a közbiztonság szinten tartása.  

 

Az értékelt időszakról elmondhatjuk, hogy kiegyensúlyozott közbiztonsági helyzet jellemezte. Nem 

történt olyan jogsértés, ami a lakosság körében félelmet vagy riadalmat keltett volna. A 

Balatonkenese Rendőrőrs állománya, beleértve a megerősítő állományt is tisztességgel, 

fegyelmezetten, becsületesen végezték munkájukat.  

A legfontosabb célkitűzés az, hogy a szervezet saját magával szemben támasztott minőségi 

munkavégzést, szakmai és emberi hozzáállást a 2022. esztendő során is képesek legyünk 

megvalósítani. 

A Balatonakarattya település Önkormányzatának segítsége elengedhetetlen, hogy az itt élő lakosság 

közbiztonságát garantálni lehessen. Ezúton is köszönjük az önkormányzat eddig nyújtott 

támogatását. A 2022. évre megfogalmazott célkitűzéseink elérése érdekében, kérem továbbra is 

támogassák, segítsék a munkánkat!  

Amennyiben egyetértenek a beszámoló írásos anyagával, valamint az esetleges szóbeli 

kiegészítéssel, a rendőri állomány által elvégzett munkával, kérem a beszámolóm elfogadását! 

 

Balatonkenese, időbélyegző szerint   

                                                       

                                                                Tisztelettel:   

 Éliás Gábor r. alezredes 

 őrsparancsnok 



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

19080/1802-999999/2022.ált. 
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