KÖZBIZTONSÁGI TESTÜLET

BESZÁMOLÓ
a Balaton Fejlesztési Tanács Közbiztonsági Testülete 2014. évi
tevékenységéről, valamint tájékoztató a Balaton Régió közbiztonságának
alakulásáról
Testületünk 2014. évi tevékenységét alapvetően négy tényező alakította:
- a 2011-ben elfogadott Közbiztonsági Együttműködési Program;
- a KT idénynyitó munkaértekezletén rögzített feladatok;
- a 2014-2020 fejlesztési időszakra történő felkészülés tervezési feladatai;
- a Komplex Vízbiztonsági Program aktualizálásának feladatai
- az idegenforgalmi szezon által generált helyzetek kezelésének igénye;
- az egyes szakterületeken jelentkező koordinációs, egyeztetési, tervezési, vagy
jogszabály előkészítési feladatok.
A testület összetétele a korábbi évhez képest némileg változott, illetve létszámában is nőtt. Az
egyes megyéket, illetve szakterülteket a megalakulás óta változó viszonyoknak megfelelő
összetételben és növekvő létszámmal az erre felkért testületi tagok, illetve szakértők
képviselték (lásd: függelékben lévő összeállítás.)
A szakmai pólusok munkájának irányítására 2011-ben három munkacsoport vezetőt választott
a Testület. A Rendészeti Munkacsoportot a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság
aktuális vezetője (2014-ben Pungor János r. ezredes úr, SMRFK), a Rendkívüli Helyzetek
Munkacsoportot Heizler György ny. tü. ezredes, a Vízbiztonsági Munkacsoportot Horváth
László r. alezredes a BVRK vezetője irányította. Amennyiben a szakmai szempontokon túl
speciális megyén belüli koordináció szükséges volt, úgy az összetétel arra is lehetőséget
biztosított, hiszen mindhárom megyét magas szintű rendőri vezető képviselte.
A Testület két alkalommal ülésezett (2014. március 6.-án, valamint 2014. október 29.-én
Siófokon). Az idénynyitó márciusi ülés az alábbi napirendi pontok szerint folyt:
-

-

A BFT 2014. február 28.-i ülésének közbiztonságot érintő határozatának ismertetése.
A közbiztonsági célú támogatással kapcsolatos elvárások egyeztetése
A KT javaslat egyeztetése és előterjesztés kidolgozása a következő kérdésekben:
o A területi-, illetve szervezeti arányok;
o A fejlesztési és fenntartási/működési költségek közti arányok;
o A kiemelt, nem egy-egy szervezethez kötődő fejlesztési programok
rangsora, mértéke;
o A támogatásra jogosult és arra érdemes szervezetek;
o Az egyes szakterületi célok közül a preferáltak meghatározása
A 2013. évi beszámoló tartalmának egyeztetése, felkészülés az áprilisi BFT ülés
közbiztonsági napirendjére
A 2014. évi szezonra való felkészülés terve, javaslat a munkaprogram tartalmára
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-

A 2014-2020-as EU fejlesztési ciklusra történő felkészülés jegyében elkészült, a
Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területfejlesztési koncepciójának helyzetelemzőhelyzetértékelő munkarészéből fakadó testületi feladatok meghatározása.
Tájékoztató a folyamatban lévő - és a KT bevonásával történő – jogszabály módosítási
tevékenységekről.
A Komplex Vízbiztonsági Program átdolgozásával, aktualizálásával kapcsolatos
feladatok meghatározása.
Egyebek.

Az október végi KT ülést a BFT munkaszervezet tanácstermében tartottuk. Programja az
alábbi volt (zárójelben a felkért előadók):
-

-

-

-

-

-

A BFT KT személyi összetételében történt változások bejelentése, az új tag, illetve
szakértő bemutatása. (Dr. Garamvölgyi László, Kövér Gábor, Jamrik Péter)
A 2014. évi idegenforgalmi szezon munkájának értékelése. Bűnmegelőzési
programok. Tájékoztatás a BKKB záró üléséről. (Pungor János, dr. Garamvölgyi
László, Jamrik Péter)
A nagyrendezvények biztosításainak tapasztalatai. (Pungor János, Horváth László,
Bagyó Sándor, Horváth Ákos)
A BFT közbiztonsági támogatási elveinek módosítása a 2014. évi tapasztalatok
alapján. (Dr. Molnár Gábor, Jamrik Péter)
A strandok elsősegélynyújtó helyeire és azok személyi feltételeire vonatkozó
észrevételek, javaslatok egyeztetése. (Dr. Czirner József, Horváth László, Bagyó
Sándor)
A meteorológiai helyzet alakulása, valamint az új viharjelző állomásokkal kapcsolatos
tapasztalatok. A jelzési szezonnal (májustól-októberig) kapcsolatos kérdések. (Dr.
Horváth Ákos, Dobai Sándor.)
Tájékoztató a közbiztonsági pályázatok teljesítéséről, az elszámolásokról. (Dr. Molnár
Gábor, Dr. Horváthné Labát Márta)
A 2014-2020-as EU fejlesztési ciklusra történő felkészülés jegyében elkészült, a
Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területfejlesztési koncepciója alapján kidolgozott
projekttervek ismertetése, a testületi feladatok meghatározása. (Dr. Molnár Gábor,
Jamrik Péter)
A Balaton Régió Közbiztonsági Díjának jövője. (Dr. Molnár Gábor, Jamrik Péter)
Egyeztetés a BFT jogszabályokat értékelő programjáról. (Dr. Molnár Gábor)
A Rendészeti Munkacsoport 2015. évi vezetőjének megválasztása. (Anda György,
Pungor János, Prok József)
Tájékoztatás a polgárőrségekkel kapcsolatos megváltozott kapcsolattartási formáról és
annak idei tapasztalatairól, továbbá a polgárőrségek EDR tesztjének eredményéről.
(Anda György, Kövér Gábor, Kovács Imre, Jamrik Péter)
Egyebek.

A 2014. évi munkaprogram kiemelt feladatai a következők voltak:
- Felkészülés a 2014 idegenforgalmi szezonra;
- A 2014-2020-as EU fejlesztési ciklusra történő felkészülés érdekében, a Balaton
Kiemelt Üdülőkörzet területfejlesztési koncepciójának és egyéb anyagainak
elkészítésében való részvétel;
- A Komplex Vízbiztonsági Program átdolgozásával, aktualizálásával kapcsolatos
feladatok elvégzése;
- A közbiztonsági célú támogatással kapcsolatos feladatok elvégzése;
- A „Biztonságban a Balatonon” információs- és képzési program végrehajtásában való
részvétel;
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Pályázati keretek között működő támogatási rendszer fenntartása, a fejlesztési és
üzemeltetési támogatási feladatok átvizsgálása, javaslat a forrás allokációkra;
Meteorológiai előrejelzés, a viharjelzés, valamint a segélyhívás – különösen a vízi
eseményekre vonatkozó – fejlesztések figyelemmel kísérése, értékelése;
Az ESR-112 működésbe lépésével kapcsolatos „finomhangolás” segítése;
A Balatont érintő jogszabályok felülvizsgálatában való részvétel;
A Balaton Régió Közbiztonsági Díjának fenntartásával, szervezésével kapcsolatos
teendők;
Az OPSZ-el történő szakmai együttműködés alapjainak lerakása, a régió polgárőrségei
munkájának támogatása, az EDR-be történő bevonásuk megkezdése;
A kiemelt nagyrendezvények közbiztonsági feltételei biztosításában való
közreműködés;
A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia végrehajtásában való részvétel előkészítése.

Az idegenforgalmi szezon által generált helyzetek kezelése okán az alábbi további
feladatokkal foglakoztunk:
- A mederben található veszélyes tárgyak kezelésével kapcsolatos program
végrehajtásának előkészítése;
- Az új típusú (LED technológián alapuló) viharjelző fejlesztése, illetve üzembe
helyezése miatt a lakosság, valamint a vendégek széleskörű tájékoztatása;
- Az MVK ifjúsági programja realizálását támogató helyi feltételek megteremtésében
való részvétel;
- A nemzetközi sportversenyek biztonsági-, biztosítási feladatai szervezésében való
részvétel (Magyar Úszás Napja, junior nyíltvízi EB, Vitorlás EB );
- Az MVSZ kérésére a Kékszalag vitorlásverseny előkészítésének segítése;
- Részvétel a rendőrség Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottsága (BKKB)
szezon előkészítő- és záró értekezletein, eseti egyeztetések operatív kérdésekben;
- A Vízi Polgárőrség működésével kapcsolatos formai és tartalmi kérdések tisztázása
a működésükkel kapcsolatos anomáliák megszüntetése érdekében;
- A BFT által jóváhagyott, a közbiztonsági célú NFM támogatás megalapozását, majd
a forrás allokációját segítő programok, tervek összeállítása, majd a pályázatok
lebonyolításában való közreműködés;
- A kiemelt rendezvényekhez szükséges minta biztonsági terv átdolgozása, bővítése,
ezen rendezvények szervezéseinek segítése;
- A kiemelt rendezvények, valamint vízi sportrendezvények meteorológiai
támogatását segítő telefonos információs lehetőségek és igények koordinálása;
- A „Biztonságban a Balatonon” vízbiztonsági- és katasztrófavédelmi kiadvány
terjesztése;
- A BM közbiztonsági pályázatában való részvétel segítése az önkormányzatok
számára;
- Közbiztonsági referensek képzésében való részvétel;
- A kerékpárok szállításával kapcsolatos tájékoztató anyag összeállítása,
kivitelezésének megszervezése, részben terjesztése;
- A Magyar Vöröskereszt katasztrófavédelmi egységeinek továbbképzésében való
részvétel.
Az egyes szakterületeken jelentkező koordinációs, egyeztetési, vagy jogszabály előkészítési,
illetve tervezési feladatok keretében a Testület tagjai az alábbi tevékenységeket végezték:
- A Magyar Vitorlás Szövetség jogszabály módosítási javaslatainak egyeztetése;
- A rendezvények biztosításával kapcsolatos anomáliák jogszabályi hátterének
elemzése;

8600 Siófok, Batthyány u. 1. - Tel.: 84/ 313-346, Tel./Fax: 84/317-002
E-mail: bftkht@balatonregion.hu; Website: http://www.balatonregion.hu

3

-

-

-

-

A sport rendezvények eü. biztosítási feltételeivel kapcsolatos OMSZ észrevételek
megtárgyalása;
A vízbiztonsággal kapcsolatos érvényes jogszabályok listájának felülvizsgálata, újra
kiadása a pontosítások után;
A BVR új technológiájának bevezetése kapcsán kialakult közhangulat okán a
láthatósági-, megfelelőségi eljárásokban való részvétel;
A BM által korábban kezdeményezett, a szabad vízen tartózkodás jogszabályi
kritériumainak vizsgálata, a BVRK által kért támogató tevékenység;
A Vízbiztonsági Alap létrehozását célzó megalapozó szakmai anyagok egyeztetése a
BFT elnökével és az NFM illetékes államtitkárság, valamint a OKBT képviselőivel;
A nemzetközi trendekhez kapcsolódóan a hajózási VHF rádiózás, valamint az AIS
kísérleti rendszer tapasztalatai alapján a bevezetés jogszabályi lehetőségének
vizsgálata;
A hajózás biztonságának növelését célzó VHF kommunikációs megoldások üzembe
helyezését követően az érintettek tájékoztatását segítő tevékenység. A Balaton
NAVINFO tevékenységének továbbfejlesztése az RSOE és a VMSZ támogatására;
A meteorológiáról szóló törvénytervezet egyeztetésében való részvétel, a BFT
véleményének összeállítása a beérkezett javaslatok (kritikák) alapján;
A Balaton-törvény módosítása kapcsán a veszteglő-helyek szabályozásával
kapcsolatos közbiztonsági jellegű problémák elemzésében való részvétel;
A Balaton-törvény módosítása kapcsán a vízen tartózkodás szabályozásának
véleményezése;
Az ÁROP keretében finanszírozott – a 2014-től kezdődő EU-s fejlesztési ciklus
előkészítését célzó – regionális tervezési munka kapcsán jeleztük, hogy a
közbiztonság és a vízbiztonság a gazdasági fejlődés komoly befolyásoló tényezője a
régióban, így az elemzéseknek, majd tervezésnek erre is ki kell térni. Ennek kapcsán
önálló fejezet kidolgozására kaptunk lehetőséget, amelyet a rendelkezésre álló rövid
idő ellenére sikerrel teljesítettünk.
A Balatoni Komplex Vízbiztonsági Programot véglegesítettük és véleményeztettük
az érintett önkormányzatokkal, a közreműködő, együttműködő szervezetekkel.

Kiemelten szeretnék szólni arról a nagy ívű és számos szervezet kiváló szakértőjének
részvételével folyt tevékenységről, amely a 2014-2020 évek fejlesztési ciklusa megalapozását
szolgálta. A BFT Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Program részeként az alábbi projekt
javaslatokat dolgoztuk ki, illetve illesztettük be a fejlesztési modellekbe:
A Feladatterv fejezeteket az alábbi ütemezéssel készítettük (Operatív Program 5.4. Személyés vagyonbiztonsági programok projektjeihez):
2014. augusztus 15.- Feladatterv készítése: projekt rövid leírása, egyeztetési partnerek,
ütemezés meghatározása.
2014. szeptember 8. – Egyeztetési változatok elkészítése, szakmai háttér anyagok adaptálása,
szakértői egyeztetések, projekt bemutató PR anyagok elkészítése.
2014. szeptember 30. – Végleges projekt leírások elkészítése, módosítások kezelése
Ennek alapján 20 javaslat alapján – részben azok összevonásával - az alábbi Projekt
javaslatok készültek el (az egyeztetési partnerek felsorolásával) a Balaton kiemelt térségi
fejlesztési programjába:
1. Mederbiztonsági projekt
Partnerek: KVI Balatoni Vízügyi Kirendeltség, Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Somogy-, Veszprém- és Zala Megyei Igazgatóságai, Balatoni Vízirendészeti
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Rendőrkapitányság, Vízimentők
Integrációs Np.Kh. Kft.

Magyarországi

Szakszolgálata

Egyesület,

Balatoni

2. EMESE vízi sürgősségi ellátás technikai feltételei megteremtése
Partnerek: Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesület, Országos Mentőszolgálat,
Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság
3. BALATRÖNK közösségi digitális rádiórendszer fejlesztése
Partnerek: Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület, Vízimentők
Magyarországi Szakszolgálata Egyesület, Balatoni Integrációs Np.Kh. Kft., Magyar Vitorlás
Szövetség
4. Időjárási és vízminőségi monitoring, valamint riasztási rendszerek fejlesztése
Partnerek: Országos Meteorológiai Intézet, KVI Balatoni Vízügyi Kirendeltség, Rádiós
Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület, Balatoni Integrációs Np.Kh. Kft.,
Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság Somogy-, Veszprém- és Zala Megyei Igazgatóságai
5. Vízbiztonsági Központ megteremtése
Partnerek: Balatoni Integrációs Np.Kh. Kft., Siófok Város Önkormányzata, Balatoni
Vízirendészeti Rendőrkapitányság, Országos Meteorológiai Intézet, Vízimentők
Magyarországi Szakszolgálata Egyesület
6. Vízi élet- és eszközmentés technikai fejlesztése
Partnerek: Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesület, Országos Mentőszolgálat,
Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság, Magyar Vöröskereszt, Zamárdi Vízimentő
Egyesület, Keszthelyi Vöröskeresztes Vízimentő Egyesület
7. Kistérségi vízimentő bázisok létrehozása
Partnerek: BKÜ partszakasszal rendelkező önkormányzatai, Balatoni Vízirendészeti
Rendőrkapitányság, Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesület, Magyar
Vöröskereszt, Zamárdi Vízimentő Egyesület, Keszthelyi Vöröskeresztes Vízimentő Egyesület
8. Települési és vízfelületi felügyeleti technikai fejlesztések (kamera- és érzékelő
rendszerek)
Partnerek:
Érintett
megyei
rendőr-főkapitányságok,
Balatoni
Vízirendészeti
Rendőrkapitányság, Önkormányzatok, illetve a BKÜ városi kapitányságai, polgárőr
egyesületek, közbiztonsági alapítványok.
9. Műszaki mentés eszközrendszerének fejlesztése (M7 és Balaton specifikus
technológiák adaptálása)
Partnerek: Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság Somogy-, Veszprém- és Zala Megyei
Igazgatóságai, KVI Balatoni Vízügyi Kirendeltség
10. Kistérségi Bűnmegelőzési, Áldozatsegítő és Polgárőr Centrumok létrehozása
Partnerek: Fehér Gyűrű Áldozatvédelmi Egyesület, Érintett megyei rendőr-főkapitányságok
bűnmegelőzési egységei, polgárőr egyesületek, közbiztonsági alapítványok, kistérségi
centrumokat felvállaló önkormányzatok, Magyar Máltai Szeretetszolgálat.
Itt feltétlenül szólnom kell a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság, és a Somogy Megyei
Rendőr-főkapitányság delegált szakértőiről, dr. Veress Gábornéról, valamint dr. Jávorszkiné
dr. Molnár Magdolnáról, továbbá a katasztrófavédelmi fejezetek kidolgozásában oroszlánrészt
vállaló Heizler Györgyről, akik fáradtságot nem ismerve vettek részt a munkában.
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A Testület tagjai által végzett fenti munkák jelentős hányadban eredményesen zárultak.
Ugyanakkor meg kell említenünk, hogy néhány szakanyagok összeállításának terjedelme, a
végzett tevékenység színvonala, mennyisége a Testülettől, illetve tagjaitól elvárható általános
kritériumoktól úgy mennyiségükben, mint minőségükben eltért, tipikusan nem a „társadalmi
munka” kategóriájába tartozott. Ezekre azonban sem előre, sem utólag forrást szerezni nem
tudtunk. Az általunk végzett munkák, illetve azok produktumai nyilvánosan követhetőek
voltak, illetve hozzáférhetőek a BFT honlapján is. Jelentős energiát fordítottunk
tevékenységünk megismertetésére, népszerűsítésére különböző médiákban, rendezvényeken.
Előadásokat tartottunk szakmai fórumokon, cikkeket jelentettünk meg, a helyi/régiós sajtóval
kapcsolatunk eredményes volt. Munkánkat elismerték a közbiztonság területén működő
országos szervezetek, az érintett civil szervezetek is.
Meg kell említenem azonban néhány olyan körülményt és tapasztalatot, amelyek nem
segítették munkánkat, az általunk kitűzött célok elérését.
Továbbra is javítanunk kell az önkormányzatokkal és néhány civil szervezetekkel való
együttműködés hatásfokát. Ebben jelentős kedvező változást hozott, hogy az
önkormányzatoknál kijelölésre kerültek a közbiztonsági referensek. Ők egyelőre a
katasztrófavédelemmel kapcsolatos koordinációs feladatokra készültek fel, de szeretnénk
segítségüket a többi szakág munkájában is igénybe venni. A kapcsolatfelvételek
megtörténtek, a közös munka alapjait leraktuk. Az integrált feladatok ellátására alkalmas civil
szervezetek (polgárőr egyesületek, önkéntes tűzoltó egyesületek) több szakterületet érintő
felkészítését továbbra is támogatni javasoljuk, mert tapasztalataink szerint ennek jelentős
hatékonyságnövelő hatása van.
A korábban megkezdett paradigmaváltás, majd a kidolgozott Közbiztonsági Együttműködési
Program a Nemzeti Együttműködés Rendszere legfontosabb alaptéziseire épített. Ezek egy
részén az elmúlt 4-5 évben az élet túllépett, aktualizálásuk fontos lenne. Ennek elősegítésére a
szakmai szervezetek javaslatai, véleményei mellett erősen támaszkodni kívántunk az
önkormányzatok, valamint a civil szféra véleményére. E kezdeményezésünket számos esetben
minimális siker kísérte, kevés választ, támogatást kaptunk. Ugyancsak jelentősen változott a
civil szereplők és kormányzati szervek közti együttműködés, a civil kezdeményezések
fogadtatása. A katasztrófavédelem területén életbe lépett új jogszabályok, a struktúra
változások, valamint az önkéntesek minősített rendszerén alapuló támogatási formák okán
több korábbi javaslatunk (pl: a Készenléti szervezetek Koordinációs Központja keretében
elgondoltak) felülvizsgálatra szorul. A Közbiztonsági Díj fenntartására irányuló terület- és
szervezetarányos finanszírozási törekvéseinket nem kísérte siker.
Idén is ellenállásba ütköztünk a kiemelt – támogatott – rendezvények kapcsán azon
szándékunkkal, hogy a biztonsági célok megfelelő tervezéssel, ellenőrizhető előkészítéssel és
dokumentáltsággal realizálódhassanak.
A közbiztonsági támogatási pályázat lebonyolítása idén sem volt negatív tapasztalatoktól
mentes. A megítélt támogatások felhasználása és elszámolása sok utólagos egyeztetést
igényelt – rámutatva arra, hogy a támogatási célokat és a támogatott szervezetek kiválasztását
is alaposabban kell vizsgálni. Meglepő volt, hogy az OMeSZ számára megítélt technikai
fejlesztést jelentő eszközöket időben nem vehették át. Hosszas egyeztetés után – elsősorban az
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OMeSZ elnök asszonya aktivitásának köszönhetően – engedélyezte a miniszterelnöki hivatal
vezetője három számítógép beszerzését.
Az időjárási és vízminőségi monitoring, valamint riasztási rendszerek fejlesztése témakörében
továbbra is aggodalomra ad okot a siófoki obszervatóriummal szomszédos telek sorsának
bizonytalansága. Annak beépítése komolyan veszélyeztetheti a gyorsuló klímaváltozás miatt
is kiemelt jelentőségű időjárás monitorozását.
A polgárőrségek számára megítélt támogatásra 2014.-ben az már nem az egyesületekkel,
hanem OPSZ-el kötött szerződést a BFT, azonban a végrehajtás során a törvény által előírt
követelményeket nem-, vagy késve tudta a partner teljesíteni. A problémák megoldásában is
nehézségek voltak, ráadásul nagy nyilvánosság előtt megalapozatlan váddal illették a BFT-t.
Az eddig 11 alkalommal kiadott „A Balaton Régió Közbiztonságáért” Díj előkészítését
időben megkezdtük, azonban meghirdetését a forráshiány fenyegette. A díjra normatív, vagy
egyéb állandó forrás nem állt rendelkezésre. 2009-ig alapvetően a Testület költségvetésének
maradványából tudtuk finanszírozni, azonban 2010 óta nem rendelkezünk önálló forrás felett.
Már tavaly is külső segítséget, támogatást, adományokat kellett igénybe vennünk. 2013-ban
az önkormányzatok kis értékű, de nagyobb számú támogatása mellett cégek biztosították a
forrást. Tekintettel arra, hogy a 10-20 ezer forintos támogatásokra ugyanazt a jelentős
adminisztrációt kellett fordítani, mintha többmilliós szerződésről lenne szó, a BFT
munkaszervezete ezt már nem tudta felvállalni. A megyei közgyűlések elnökei sem vállaltak
részt a finanszírozásban. A hagyomány fenntartása miatt a BFT egy díj költségét vállalta,
tehát a 2014-es idény kiemelkedő közbiztonsági munkáját ezen az úton egy személy részére
tudtuk elismerni. A nyilvános meghirdetés ellenére alacsony volt a felterjesztések száma is. A
díj átadására a 2015. április 29.-én került sor. Díjazott: Horváth László r. alezredes, a SMRFK
Siófoki Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály vezetője.
A Testület munkájáról, a közbiztonsági fejlesztésekre fordított összegek felhasználásáról, a
dokumentumokról és programokról részletes összefoglaló anyag található a
www.balatonregion.hu
honlapon
a
régiófejlesztés/közbiztonság/közbiztonsági
testület/letölthető anyagok mappában. Az időrendben összefoglalt eseményeket a mellékelt
„Agenda” tartalmazza.
A Balaton közbiztonsági helyzetéről, az egyes szakterületek munkájáról a szakmai pólusok
vezetőinek beszámolói alapján a függelékben található összefoglaló ad képet.
Siófok, 2015. május 4.

Jamrik Péter sk.
közbiztonsági tanácsos
a BFT-KT elnöke
Függelék:
Rendészeti-, vízbiztonsági- és
rendkívüli helyzetek munkacsoportok összefoglalói
Melléklet:
- Éves tevékenységi agenda
- Közbiztonsági Díj 2014. évi díjazottja
- A KT tagjainak listája
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Függelék
Összefoglaló a Balaton 2014. évi idegenforgalmi szezonjának közbiztonsági
helyzetéről, az egyes szakterületek munkájáról
Rendészeti Munkacsoport
Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság
A Regionális Idegenforgalmi Bizottságok, valamint a Regionális Idegenforgalmi Bizottságok
munkaszervezeteinek feladatairól szóló 28/1998. (V. 13.) IKIM rendelet turisztikai régiókra
osztotta fel az országot. Az egyik a Balaton turisztikai régió, ezen belül Balaton kiemelt
üdülőkörzet. A Balaton területén három megye Somogy, Zala és Veszprém osztozik. A tó és
környezete a Balaton kiemelt üdülőkörzethez tartozik (2000. évi CXII. törvény 1/1. számú
melléklete tételesen felsorolja a Balaton kiemelt üdülőkörzethez tartozó településeket), amely
összesen 179 települést fed le.
Somogy megye első számú turisztikai célpontja a Balaton, amely vezető turisztikai
desztinációja a Dél-Dunántúli Régiónak is. A balatoni üdülőkörzethez 18 partközeli és 49
parttól távolabbi település tartozik Somogy megyében.
Magyarország kereskedelmi szálláshelyein kínált férőhelyek 13%-a Somogyban található. E
kínálat 38%-a szállodai szobákban áll rendelkezésre. A szálláshelyek térbeli megoszlása
rendkívül egyenetlen. A kereskedelmi- és magánszálláshelyek együtt közel 130.000
férőhelyet kínálnak a Balatoni Kiemelt Üdülőkörzet Somogy megyei szakaszán. A férőhelyek
döntő többsége a 18 partmenti településen található. Az erős szezonalitás miatt a
szálláshelyek csupán negyede fogad vendéget egész évben, többségük csak az idegenforgalmi
főidényben van nyitva.
Az országos rendőrfőkapitány 46/2013. (XI. 15.) ORFK utasítása határozza meg a turisztikai
idény rendőri feladatainak végrehajtását. A szabályozás célja a turisztikai szempontból
frekventált helyeken a bűncselekmények és szabálysértések megelőzése, felderítése, a rendőri
feladatok egységes, hatékony és szakszerű végrehajtása.
A nyaralás együtt jár a szezonális időszakban fellépő bűnözési hullámmal. A turisztikai
idényben jelentkező rendőri feladatok végrehajtásához több tényező figyelembe vétele
szükséges. A földrajzi és infrastruktúrális adottságok közbiztonságra gyakorolt hatása mellett
a szezon időjárása is befolyásolja a jogsértések mennyiségét és összetételét.
Szervezési intézkedések
2014. évben kiemelt feladat volt a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság
(továbbiakban: BKKB) vezetői munkájának ellátása, a BKKB munkaprogramjának
elkészítése, a bizottság munkájának szervezése, irányítása.
Az előző évek idegenforgalmi tapasztalatai és a polgármesterekkel történt egyeztetések
alapján meghatározásra kerültek azok a minimálisan biztosítandó létszámkeretek, szolgálati
csoportok, melyek a nap 24 órájában biztosítani tudták az eseményekre való hatékony
reagálást. A napi szolgálatot a parancsnokok e keret figyelembe vételével szervezték.
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Szolgálat szervezés, vezetés-irányítás, megerősítés
A Balaton-parti térségben megerősítő erő elsősorban az idegenforgalommal nem frekventált
"belső" rendőrkapitányságaink állományából és a megyei rendőr-főkapitányságot érintette. A
szezonban 110 főt csoportosítottunk át összesen „belső” erőből. Ez a megerősítő erő az
eddigi tapasztalatok alapján elégségesnek bizonyult. A Készenléti Rendőrség V. Bevetési
Főosztály VIII. és XI. Bevetési Osztályának, Lovas Alosztályának és a Különleges
Szolgálatok Igazgatósága Légirendészeti Parancsnokságának állománya összesen 70 fővel
teljesített szolgálatot a turisztikai idényben.
Az idegenforgalommal érintett rendőrkapitányságokon 2014. június 1-jével folyamatos
szolgálatirányító tiszti (2 fő rendészeti és 2 fő bűnügyi) szolgálat került bevezetésre a
Balaton-parti saját erő és a "belső" rendőrkapitányságok állományából. A rendészeti és a
bűnügyi tisztek a nap 24 órájában folyamatosan látták el a szolgálatot.
A koordinátor tisztek fő feladata az eligazítások és beszámoltatások összehangolása, a
szakterületek tevékenységének koordinálása volt. Szükség szerint az erők és eszközök
átcsoportosításában, a rendkívüli események kivizsgálásában vettek részt.
Tevékenységükről ún. tevékenységi lapot vezettek, melyet naponta felterjesztettek a megyei
rendőrfőkapitány-helyettes (rendészeti) részére. A tevékenységi lap többek közt tartalmazta a
szolgálatba beosztott állományt, a főbb tevékenységi mutatókat, eseményeket, az
együttműködést a bűnügyi szolgálattal, a szolgálati kutyák alkalmazását.
A Siófoki Rendőrkapitányság 2014. június 1-től 20 fő közterületi szolgálatot ellátó
egyenruhás, valamint 24 fő bűnügyi nyomozó, 4 fő bűnügyi technikus és 4 fő kutyavezető
állománnyal került megerősítésre. Szabad kapacitás esetén az SMRFK Mélységi Ellenőrzési
és Közterületi Támogató Osztály állománya eseti jelleggel látott el a Balaton térségében
járőrszolgálatot, vett részt rendezvények biztosításában. A turisztikai idényben biztosítottuk a
24 órás balesethelyszínelőt 2 fő vezénylésével.
A Készenléti Rendőrség állományából 2014. június 15-től további 1 bevetési csoport, 12 fővel
segítette a kapitányság tevékenységét.
Az elmúlt évek tapasztalatát a megerősítő erők július-augusztus havi vezénylésénél figyelembe
vettük. A Balaton fővárosa Siófok, és a nagyobb tömegeket vonzó rendezvények helyszíneként
is szolgált a térség, ezért 2014. júliusától a Siófoki Rendőrkapitányság további megerősítésére
történt intézkedés. Az Igazgatásrendészeti Osztály július hónapban 1 fővel került
megerősítésre, valamint a Siófoki Rendőrkapitányság illetékességi területén látott el szolgálatot
a Készenléti Rendőrség V. Bevetési Főosztály VIII. és XI. Bevetési Osztályának állománya
54+2 fővel, illetve a Készenléti Rendőrség Lovas Alosztályának 4 fő beosztottja heti
váltásokban.
2014. júliusában a BRFK II. Kerületi Rendőrkapitányság. Zseblopási Alosztály munkatársai is
teljesítettek szolgálatot a Siófoki Rendőrkapitányság illetékességi területén.
Az értékelt időszakban lebonyolított nagyobb rendezvények (pl.: Zamárdi - Balaton Sound
Fesztivál, - Strand Nagyon Zene Fesztivál, Balatonszemes - RockPart Fesztivál, Balatonvilágos
- B My Lake Fesztivál) biztosításához a szezonra vezényelt erőkön túl további megerősítő
erőket kaptunk a Készenléti Rendőrségtől, valamint további saját erőket vezényeltünk.
A Fonyódi és a Marcali Rendőrkapitányság 25 fő közterületi szolgálatot ellátó egyenruhás
állománnyal került megerősítésre a turisztikai idény kezdő napjától. Ezen felül a Fonyódi
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Rendőrkapitányságra 12 fő bűnügyi nyomozó, 2 fő bűnügyi technikus és 2 fő kutyavezető
került átcsoportosításra.
A turisztikai idényben biztosítottuk a 24 órás balesethelyszínelőt 2 fő vezénylésével.
A Készenléti Rendőrség állományából a Siófok-Kiliti Repülőtérre egy helikopter
kezelőszemélyzettel együtt került vezénylésre július 1-jétől augusztus 31-ig. Az igénybevételi
szabályok figyelembe vételével a helikopter rendszeresen igénylésre került a Balaton
légteréből történő vízirendészeti ellenőrzéssel, a fokozott ellenőrzések légi támogatásával,
rendkívüli feladatok végrehajtásával, valamint a balatoni régióba vezető egy- és kétszámjegyű
főközlekedési útvonalak rendszeres ellenőrzésével, rendkívüli eseményekkel, balesetekkel
kapcsolatos légi figyelési feladatok végrehajtására.
A külföldiekkel való kommunikáció biztosítása céljából az idegenforgalommal érintett három
rendőrkapitányságon diáktolmácsok kerültek alkalmazásra. A tolmácsok biztosítása a Siófoki
Rendőrkapitányságon, a Balatonföldvári Rendőrőrsön, a Balatonlelle Rendőrőrsön, a Fonyódi
Rendőrkapitányság épületében, valamint a Balatonkeresztúri Rendőrőrsön (elsősorban német
nyelvet beszélő) a pályázatot elnyert diáktolmácsokat közvetítő cégen keresztül történt.
Információs centrumok
A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya 14 évvel ezelőtt
bűnmegelőzési szakmai programot dolgozott ki társadalmi, közösségi bűnmegelőzés
kialakítására és működtette a Dél-Balatoni Szezonális Bűnmegelőzési Központot.
Ennek keretében működtettünk bűnmegelőzési irodákat a Balaton déli partján levő
városokban. Ez évben a program iránt jelentkező nagyobb érdeklődés miatt új iroda
létrehozásával és több diák bevonásával bővült a tevékenység. 2014. július 7-től augusztus
24-ig terjedő időszakban 5 turnusban Siófokon, Balatonföldváron, Balatonszárszón,
Balatonlellén létesültek bűnmegelőzési irodák.
Az irodák a projekt ideje alatt minden nap az aktuális bűnügyi helyzethez igazodva tartottak
nyitva, alapvetően 10.00 – 18.00 óráig. A diákok ezen időszak alatt látták el bűnmegelőzési
feladataikat "Bűnmegelőzés" feliratú pólóban. A prevenciós célú diákjárőr tevékenységet az
iskola által delegált pedagógusok koordinálták.
Feladatuk volt a megjelölt strandok, parkolók, utcák, közterületek bűnmegelőzési célú
ellenőrzése, szórólapozás, az áldozattá válás szempontjából potenciálisan veszélyeztetett
személyek kiszűrése és a figyelmeztetés. A diákok önálló intézkedésre nem voltak jogosultak,
amennyiben bűncselekmény elkövetését észlelték vagy segítséget kértek tőlük, kötelesek
voltak az irodavezetőt mobiltelefonon értesíteni és segítséget kérni.
Érdemi felvilágosítás adására 42 esetben került sor, ezen túl több esetben segítettek
útbaigazítani a hozzájuk forduló turistákat. Napi kapcsolatban álltak a nyaralótulajdonosokkal
és turistákkal, a tőlük származó információk és saját megfigyeléseik alapján rendőri
intézkedésekre is sor került.
24 lehúzott ablakú személygépkocsit találtak, melyek kapcsán, vagy a strandok
hangosbemondóin keresztül sikerült elérniük a tulajdonost, vagy felváltva őrizték a
gépjárművet a tulajdonos megérkezéséig, ezzel is megelőzve egy esetleges bűncselekmény
elkövetését.
A strandokon járőröző diákok egyrészt folyamatos demonstratív jelenlétükkel próbálták
megelőzni a bűncselekmények elkövetését, másrészt 13 fő (2-11 éves korú) elveszett vagy
elkóborolt gyermeket találtak meg.
A bejelentéseket és a felkutatásokat - az irodavezetők koordinálásával - saját hatáskörben
rendezték le, ezzel jelentős terhet levéve a szolgálatban lévő rendőri állomány válláról. 12 db
elhagyott tárgyat (táska, okmányok, kulcs) találtak, melyek többségét visszaszolgáltatták a
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tulajdonosaiknak, valamint az okmányok leadásra kerültek az illetékes Rendőrkapitányságon.
Az illetékes Rendőrőrsök parancsnokaival egyeztetve Balatonföldváron, Balatonszárszón
nagy tömegeket vonzó rendezvények biztosításában is részt vettek.
A bűncselekmények megelőzése, visszaszorítása érdekében megvalósult a tájékoztató
tevékenység a média nyújtotta lehetőségekkel, szóróanyagokkal, a bűn- és baleset-megelőzés
eszközrendszerének hatékony kihasználásával.
Folyamatos rendőri jelenlétet biztosító helyek
A Siófoki Rendőrkapitányság a nappali időszakban elsősorban a Petőfi sétányon folyamatos
mozgóőri, a Jókai Parkban, a strandok, parkolók körzetében, az éjszakai időszakban a Petőfi
sétányon, a Jókai Parkban, és a szálloda soron biztosította a gyalogos járőrszolgálatot.
A Fonyódi Rendőrkapitányság állománya Balatonlelle és Balatonboglár, valamint Fonyód
nyaralókörzetének, a strandok, az autóbusz pályaudvarok, vasútállomások, bevásárló
központok visszatérő ellenőrzését hajtotta végre nappal. Éjjel elsősorban a szállodák és a
szórakozóhelyek visszatérő ellenőrzése volt az elsődleges feladat.
A Marcali Rendőrkapitányság szolgálatot szervezett a nyaralóövezetekben, a strandokon, a
vasútállomások, autóbusz megállóhelyek, hajókikötők, nyilvános és szórakozóhelyek,
parkolók, üzlethelyiségek visszatérő ellenőrzésére: - Balatonmáriafürdő, Balatonkeresztúr
nyaralóövezet; Balatonberény nyaralóövezet; Balatonmáriafürdő, Balatonkeresztúr,
Balatonberény strandjain; Balatonmáriafürdő, Rákóczi u., Bernáth Aurél sétány;
Balatonmáriafürdő „központjában” (Ady E. u., Gróf Széchenyi Imre tér).
A meghatározott célok, feladatok végrehajtásának értékelése
Bűnügyi tevékenység
A bűnügyi helyzet értékelése során kedvező tényként említhető meg, hogy a lakosság
biztonságérzetét különös mértékben befolyásoló, illetve nagy sajtó visszhangot kiváltó,
kiemelt tárgyi súlyú bűncselekmény összesen 2 történt (Siófok emberölés, Fonyódliget
szexuális erőszak).
Az idei turisztikai idényben valamennyi bűncselekmény tekintetében csökkenés figyelhető
meg.
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A leggyakrabban jelentkező lopás bűncselekmények előfordulása a tavalyi idényhez képest
29,5 %-kal esett vissza (1744-1230). Ezen belül 39,8%-kal kevesebb besurranásos lopást
(241-145), 38%-kal kevesebb betöréses lopást (371-230) és 30,8%-kal kevesebb gépkocsi
lopást (26-18) követtek el. A zseblopások előfordulása 11,7%-kal (188-166), a gépkocsi
feltöréseké 13,3%-kal csökkent.
A strandlopások elkövetése 54,6%-kal (194-88) esett vissza, mely elsődleges oka a
csapadékosabb időjárás volt. A strandok üzemeltetői 15-20%-kos forgalom csökkentést tettek
közzé.
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Az idei szezont kevésbé jellemezték az erőszakos jellegű bűncselekmények, 41%-kal
kevesebb súlyos testi sértés (61-36), 17,8 %-kal kevesebb garázdaság (73-60) történt.
Kiemelést érdemel, hogy míg tavaly nyáron 15, idén mindösszesen 3 rablás valósult meg.
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Bűnügyileg legfertőzöttebb területek a nyári szezon nagy tömegeket vonzó településein
megrendezett rendezvényekhez köthető például a Zamárdiban megrendezett Master Card
Balaton Sound Fesztivál, vagy Balatonbogláron a Boglári Szüreti Fesztivál.
A külföldi gyanusítottak száma 35,2%-kal mérséklődött (71-46).
Siófoki Rendőrkapitányság
A BKKB statisztika adatai szerint a nyomozás elrendelések száma a vizsgált időszakban
(2014.06.01. – 2014.08.31.) 30%-kal csökkent (1768-1237).
Az elrendelt nyomozásokon belül az elmúlt éveknek megfelelően most is a vagyon elleni
bűncselekmények domináltak. A vagyon elleni bűncselekményeken belül az idegenforgalmi
idény legjellemzőbb típusai a betöréses, a besurranásos és zseblopások, valamint a
gépjárművekhez kapcsolódó deliktumok voltak.
Az idei szezonban 30 %-kal kevesebb lopást (1214-841) követtek el. Ez a csökkenő tendencia
a nyári hónapokra jellemző lopástípusok döntő többségére nézve elmondható. Több mint 60
%-kal visszaesett a strandlopások előfordulása (177-70), 47,8%-kal kevesebb gépkocsi lopást,
46,8%-kal kevesebb betöréses lopást (265-141) és 43,8%-kal kevesebb besurranásos lopást
(203-114) követtek el a tavalyi adatok viszonylatában az idei szezonban. 15,5%-kal csökkent
a zseblopások (174-147) elkövetése.
A gépkocsi feltörések tekintetében azonban 7,5%-os emelkedés mutatkozik.
A szezonra jellemző, erőszakos jellegű bűncselekmények közül a rablások száma erőteljesen
(15-3) visszaesett, melyek elkövetése a Petőfi sétányra és közvetlen környékére
koncentrálódott, hasonlóan a tavalyi évhez. Visszaesés mutatkozik a súlyos testi sértés
elkövetésének alakulásában (48-ról 25) és mérséklődött a garázdaságok előfordulása is (4936).
A legfertőzöttebb három település Siófok, Balatonvilágos és Zamárdi, melyek egyben a nyári
szezon nagy tömegeket vonzó rendezvényeinek színhelyei.
A bűnügyi mutatók kedvező alakulását beárnyékolja a Siófoki Rendőrkapitányság
illetékességi területét érintő emberölés, mely azonban rövid időn belül felderítésre került. A
kiemelt tárgyi súlyú, a média és a közvélemény érdeklődését egyaránt felkeltő bűncselekmény
2014. augusztus 15-én Siófokon történt. A nyereségvágyból elkövetett emberölés
elkövetésével megalapozottan gyanúsítható elkövetőket rövid időn belül 2014. augusztus 16án és augusztus 19-én sikerült elfogni, illetve terepkutatás végrehajtásával sikerült megtalálni
az elkövetéshez használt eszközöket. A bűntető eljárás az elkövetők előzetes letartóztatása
mellett jelenleg a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztályán folyik.
Fonyódi Rendőrkapitányság
A 2014. évi idegenforgalmi szezonban a nyomozás elrendelések száma 25%-kal csökkent
(488-366).
Az idegenforgalmi szezon legkritikusabb időszaka augusztus hónap volt, és mint minden
évben, az e hónapban megrendezésre került, kiemelten látogatott rendezvények hatására
ebben a hónapban követték el a legtöbb bűncselekményt.
Az ismertté vált jogsértések meghatározó hányadát évről évre a vagyon elleni
bűncselekmények teszik ki. A lopások számának változásában folytatódott a pozitív irányú
elmozdulás közel 40%-kal (308-190). Harmadára visszaesett a besurranásos lopások
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elkövetése (33-11), és 43,8%-kal a betöréses lopások száma (32-18), melyek elsősorban
Balatonboglár, Balatonlelle, Balatonfenyves és Fonyód településeken fordultak elő.
A gépkocsi lopások száma (3-5) nőtt, a gépkocsi feltörések előfordulása azonban több mint 50
%-kal kevesebb volt az idei nyáron (26-12). E tekintetben a legfertőzöttebb település
Balatonboglár.
Az idei szezonban csökkent a tavalyi hasonló időszakhoz képest (16-13) a strandlopások
elkövetése, a zseblopások előfordulása kismértékben emelkedett (12-15).
Az erőszakos jellegű garázdaság és súlyos testi sértés jogsértések gyakorisága 2014. évben
pozitív irányban változott, a garázdaságok 43,5%-kal (23-13), a súlyos testi sértések száma
(8-7) minimálisan csökkent. Ezen erőszakos jellegű bűncselekmények előfordulásával
Balatonboglár, Balatonlelle és Fonyód volt leginkább fertőzött.
Rablás sem a tárgyidőszakban, sem a tavalyi szezonban nem történt.
A bűnügyi mutatók kedvező irányú elmozdulását beárnyékolta a fonyódligeti Erzsébet
táborban 2014. augusztus 30-án az egyetemisták és főiskolások részére megszervezett
„gólyatáborban” elkövetett szexuális erőszak bűntette. A hatékony nyomozás eredményeként
rövid időn belül elfogásra került a bűncselekmény elkövetője, aki jelenleg is előzetes
letartóztatását tölti.
Az összes bűncselekmény területi eloszlását vizsgálva látható, hogy a rendőrkapitányság
illetékességi területén a legfertőzöttebb település Balatonlelle, ezt követi Balatonboglár, majd
Fonyód.
A Balatonlelle és Balatonboglár környékére koncentrálódó, nagyobb tömegeket vonzó
rendezvények (pl. Boglári Szüreti Fesztivál) hatására e településeken több bűncselekményt
követtek el, mint Fonyódon.
Marcali Rendőrkapitányság
A Marcali Rendőrkapitányság illetékességi területe a balatoni idegenforgalommal kevésbé
érintett. A rendőrkapitánysághoz tartozó Balaton-parti települések látogatottsága jelentősen
elmarad Siófok és környékének turista forgatagától.
Az idegenforgalmi szezonban a nyomozás elrendelések száma 35,8%-kal (453-291) esett
vissza.
Az elkövetett jogsértések nagyobb részét a vagyon elleni bűncselekmények tették ki. Ezen
belül a lopások száma kismértékben 9,6 %-kal mérséklődött (218-197).
Pozitív elmozdulás jellemzi a gépkocsi feltörések gyakoriságát, számuk idén 68,8 %-kal
kevesebb, a tavalyi (16-5) eset fordult elő. Gépkocsi lopás a tavalyi évben nem történt, az idei
szezonban, júliusban Balatonmária-fürdőn 1 járművet eltulajdonítottak.
Szintén csökkent, bár szerényebb mértékben, 4,1 %-kal (74-71) a betöréses lopások
elkövetése is. Erőteljesen megemelkedett a besurranásos lopások előfordulása számuk (5-20)
jelentősen nőtt. Szintén kedvezőtlen tendencia jellemzi a strandlopások változását (1-5), mely
főként Balatonmária-fürdő partvonalán történtek. Gyakoribbá váltak a zseblopások is (2-ről
4).
Rablás bűncselekmény a vizsgált időszakban nem történt a Marcali Rendőrkapitányság
Balaton-parti településeit figyelembe véve. A súlyos testi sértések száma 20 %-kal kevesebb
volt az idei szezonban, azonban a garázdaságok száma ugrásszerűen megemelkedett (1-11).
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A buliturizmus fellendült az idei szezonban Balatonmária-fürdőn szombatról vasárnapra
virradó éjszakánként, mely a garázdaságok számában is megjelent.
A bűncselekményekkel való fertőzöttség mind a négy Balaton-parti települést érintette.
Sikerült a nyaralóingatlanokra elkövetett betöréses lopások, besurranások számát
visszaszorítani, azonban a bűnelkövetők a Balatonberény és Balatonkeresztúr pincéit,
nyaralóit törték fel.
Rendészeti tevékenység
A régióba látogatók (turisták, bűnelkövetők) elsősorban közúton, illetve vasúton érkeznek. A
földrajzi adottságok, az úthálózat jellege miatt a Balatonról hazatérő, illetve oda érkező
forgalom elsősorban az M7 autópályán zajlott. A péntek délutáni és esti, szombaton a délelőtti
időszakban az M7 autópálya jobb (Budapest irányából), vasárnap délután a bal pályatesten
(Budapest irányába) a Siófoki le-, felhajtótól keletre a járműsűrűség jelentősen
megnövekedett. Torlódással elsődlegesen a vasárnapi napokon Budapest irányába kellett
számolnunk.
Hétvégén nemcsak az M7 autópályán, hanem a megye közútjain is megnövekedett a
forgalom. Feladatot jelentett a 7-es számú főúton, a 65-ös, a 67-es, 68-as, 76-os számú főúton,
a 6701. úton a forgalom zavartalanságának biztosítása, a forgalomellenőrzés és a torlódások
megszüntetése. 2014. év turisztikai idényben a Siófoki, a Fonyódi, a Marcali
Rendőrkapitányság, valamint a Fonyódi és Balatonvilágosi Autópálya Alosztályok
illetékességi területén a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva a közlekedési balesetek
száma 5,5 %-kal csökkent.

Baleseti helyzet

Halálos
Súlyos sérüléses
Könnyű sérüléses
Anyagi káros
Összesen

2013. június-augusztus
Siófok Rk.
Fonyód Rk.
Marcali Rk.
Autópálya Alosztályok
3
31
82
320

2014. június-augusztus
Siófok Rk.
Fonyód Rk.
Marcali Rk.
Autópálya Alosztályok
2
33
65
312

436

412

A személyi sérüléses balesetek vonatkozásában leggyakoribb baleseti ok a gyorshajtás az
elsőbbségadás elmulasztása, a kanyarodás szabályainak megszegése, valamint a figyelmetlen,
gondatlan vezetés.
A rendőri szervek a munkájuk során nagy hangsúlyt helyeztek az idei szezonban a közterületi
jelenlét erősítésére, melybe igyekeztek bevonni a közbiztonság javítása érdekében
tevékenykedő önkormányzati és civil szervezeteket, valamint a társ rendvédelmi szerveket is.
Az idegenforgalommal érintett kapitányságokon a végrehajtott intézkedések száma 22,1 %kal csökkent a bázis időszakhoz képest. Közterületen 2014. június-augusztus hónapokban
7846, míg 2013. év hasonló időszakában 10072 esetben kezdeményezett, hajtott végre
intézkedéseket a rendőri állomány.
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A személyi szabadságot korlátozó intézkedések száma közül az elfogások száma 18,2 %-kal
emelkedett. Az előállítások száma 17,2 %-kal, a biztonsági intézkedések száma 6,8 %-kal
mérséklődött az elmúlt év hasonló időszakához viszonyítva.
Elvárásként került megfogalmazásra a végrehajtó állomány felé, hogy a kisebb súlyú
jogsértések esetében az intézkedéseik során törekedjenek azok helyszínen történő lezárására, a
helyszíni bírságolás nagyobb gyakorisággal történő alkalmazására. E törekvés következtében
a szabálysértési feljelentések száma mérséklődött és a kiszabott helyszíni bírságok száma
pedig jelentősen emelkedett (18,33%).
A szabálysértési feljelentések száma 3,3%-os csökkenést mutat. A vizsgált tényállások között
növekedés a rendzavarás (47%), a vízi közlekedési szabályok megsértése (42,9%)
szabálysértések esetében figyelhető meg. A statisztikai kimutatásban szereplő többi kiemelt
tényállás vonatkozásában jelentős mérséklődés mutatkozik.
2014-ben is kiemelt feladat volt az ittas járművezetők kiszűrése, mely következtében az
értékelt időszakban ittas vezetés miatt 82 esetben (2013-ban 61) kezdeményeztek büntető,
illetve 60 esetben (2013-ban 57) közigazgatási eljárást. A szabálysértést elkövető külföldiek
száma 129,6%-kal emelkedett (27-62). Külföldi személy sérelmére 38%-kal (196-121)
kevesebb bűncselekményt követtek el, külföldi sérelmére szabálysértést a szezonban 1
esetben (2-1) követtek el. A rendkívüli események száma a felére, a panaszok száma 60%-kal
csökkent. (A bűnügyi és a rendészeti tevékenységet a 4. számú melléklet tartalmazza).
A közbiztonság megszilárdítása érdekében a megye idegenforgalommal frekventált területein
rendszeresen kerültek megszervezésre és végrehajtásra különböző témájú fokozott
ellenőrzések. A BKKB elnöke által elrendelt, a BKKB teljes illetékességi területét érintő
fokozott ellenőrzést összesen 3 alkalommal hajtottunk végre. A közlekedésrendészeti,
bűnügyi, idegenrendészeti fokozott ellenőrzést megszerveztük és végrehajtottuk. A fokozott
ellenőrzés céljától függően a feladatok végrehajtásának összehangolása a társszervek,
kormányhivatalok és polgármesteri hivatalok szakigazgatási szerveinek vezetőivel
megtörtént.
A Balaton-parti rendőrkapitányságok rendszeresen hajtottak végre a lakosság szubjektív
biztonságérzetének fokozására elrendelt, valamint bűnügyi, vagyon-és a megelőzést szolgáló
fokozott ellenőrzéseket pl. TISPOL, NIMROD ellenőrzések.
Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság
Tekintettel a Balatonra, az idegenforgalmi idényben a rendészeti tevékenység egy igen fontos,
és a közérdeklődés homlokterében lévő területe a vízirendészeti tevékenység. A Balatoni
Vízirendészeti Rendőrkapitányság az alapvető feladatát az illetékességi területén, a Balaton
vízterületén a siófoki Sió zsilipig teljesítette.
Biztosította a vízterület közbiztonságát, a vízi közlekedés rendjét, a bűncselekmények
megelőzését, megszakítását és felderítését. A hajózási, a fürdőrendészeti, a halászati, a szabad
vizek és annak parti sávja környezetvédelmére vonatkozó, a hajózási hatóság engedélyében és
a hajózási létesítmények üzemeltetési szabályzataiban foglalt, az engedély, illetve a nem
engedélyköteles hajózási tevékenység, továbbá a hajózási tevékenység korlátozásával
kapcsolatos előírások betartatását, ezek betartásának ellenőrzését.
A BVRK személyi állománya az idei szezonban (a 2013-as év szezonjához hasonlóan)
vezényléses munkaidőrendszerbe került vezénylésre. A munkaidő keret eltérítésre került (heti
48 órára) a május-augusztus közötti időszakban, valamint a két nagy rendőrőrsön (Siófok,
Fonyód) alkalmazott éjszakai szolgálattal megvalósult a 24 órás lefedettség. Az
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idegenforgalmi szezon megemelt óraszámát és az éjszakai szolgálat ellátását csak az
osztályvezetők, őrsparancsnokok és a bűnügyi osztály nyomozóinak hajóvezetőként való
vezénylésével és túlóra elrendelésével lehetett megoldani.
A fenti szolgálati átalakítások, változtatások azonban hozzájárulhattak ahhoz, hogy a BVRK
több évre visszamenőleg jó szezonját zárta a vízbefulladások és vízibalesetek megelőzése
terén, hiszen egy könnyű sérüléses víziközlekedési baleset, valamint négy vízbefulladás
történt egész nyáron. Viharjelzés hatálya alatt nem történt vízbefulladás.
Új tendenciák a víziközlekedésben nem jelentek meg, azonban általánosan látható a
rendezvényszervezési kedv erősödése, és a nagy tömegeket vonzó új rendezvények
megjelenése pl. I love Balaton 2*.
Pozitívumként jelentkezett, hogy a vízirendezvény ellenőrzéseknél a rendezvény ellenőrzések
adminisztrációs terhei csökkentek, mivel visszatértek az évekkel ezelőtt bevált módszerhez.
Minden vízirendezvényt a rendezvény megkezdésekor ellenőriztek jegyzőkönyvön, majd az
azt követő napokon újabb jegyzőkönyv kitöltésére csak abban az esetben került sor, ha az ott
ellenőrző rendőr hiányosságot fedezett fel.
Az idegenforgalmi szezonban a hajópark műszaki állapota folyamatosan romlott. Legkésőbb
a következő szezonban szakmailag szükséges és indokolt megindítani a hajótechnika
amortizációs cseréjét, hiszen a hajók átlagéletkora 18 év. Közép-Európa legnagyobb
vízfelületű tavának vízbiztonsága, a bajba került személyek mentése, és a rendészeti faladatok
hatékony ellátása korszerű hajóparkkal biztosítható.
A balatoni időjárás-jelentés a nyári Balatonnal kapcsolatos talán legfontosabb információ. A
viharjelzés pedig a szó legszorosabb értelmében is életbevágóan fontos.
Mindkettőt az OMSZ Siófoki Viharjelző Obszervatóriumának ügyeletes meteorológusa adja
ki. Az időben kiadott jelzés emberéleteket menthet meg, másrészt a kisebb vitorlások, illetve a
vízi biciklik és csónakok mozgását jelzés esetén rendelet korlátozza, így például másodfokú
viharjelzés esetén nem mehetnek ki a vízre. Az viszont tény, hogy a légkör, amely rendkívül
bonyolult rendszer, sokszor produkál váratlan dolgokat, és előfordulhat, hogy egy jelzés
kiadását követően a vihar elkerüli a Balatont, máshol csap le, vagy hatása csak a tó egy kisebb
területére korlátozódik. A pillanatnyi viharjelzésről a vízen levők a tó körül elhelyezett
jelzőlámpák segítségével szerezhetnek tudomást: a percenkénti 45 felvillanás az első fokú, a
percenkénti 90 felvillanás a másodfokú viharjelzés érvényességét mutatja. A jelzés kiadásáról
az Obszervatórium elsőként a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányságot értesíti,
részletesen megadva a várható szélerősséget és szélirányt. A vízirendészet az a szervezet,
amely rendelkezik a megfelelő mentőhajókkal, jól képzett személyi állománnyal és kellő
tapasztalattal ahhoz, hogy a legmostohább körülmények között is tudjanak segíteni a
bajbajutottakon. A nyári időszakban viharjelzés elrendelésére a három medencében összesen
351 esetben került sor az alábbi megoszlásban.
június

július

augusztus

összesen

I. fok

53

81

62

196

II. fok

26

70

59

155

összesen

79

151

121

351

Ki kell emelni a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság évek óta folytatott prevenciós,
felvilágosító tevékenységét. Ennek keretében a Somogy Megyei Baleset-megelőzési Bizottság
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támogatásával háromnyelvű színes kiadvány készítésére került sor, amely tartalmazta a
fürdőrendészeti szabályokat, hasznos tanácsokat, valamint segélykérés esetére a
telefonszámokat, és vízirendészeti elérhetőségeket is. Ezek a szórólapok a nagy
idegenforgalmat bonyolító helyeken, kikötőkben, kijelölt fürdőhelyeken, camping és szálloda
portákon, gyermektáborokban kerültek elhelyezésre, kiosztásra. Az iskolai szünidő
megkezdése előtt több iskolában tartottak baleset megelőzési előadásokat.
2014. év jelentősebb rendezvényei Somogy megyében
A rendezvények palettája ez évben ismét bővült és a teljes Balaton Régióban szerveztek
fesztiválokat, kulturális-, családi és sportprogramokat.
A rendőri állomány a korábban részletezett feladatai mellett nagy számban vett részt
különböző szárazföldi, illetve vízi helyszínű, nem egy esetben százezrek részvételével
megtartott rendezvények biztosításában.
Júniusban két jelentősebb rendezvény történt a megyében, az egyik a Somogybabodon
megrendezett OFF ROAD Fesztivál (2014. június 6-9. között).
A másik júniusi rendezvény a szántódi Pannónia Fesztivál (2014. június 5-8.) közel 50.000 fő
látogatóval.A Pannónia Fesztivált nyílt rendőri biztosítással hajtottuk végre. A rendezvényen
1 zseblopás történt és 4 esetben személyes szabadságot korlátozó intézkedést hajtottak végre a
rendőrök.
A Magyar Úszás Napja 2014. június 21-én került megrendezésre.
Júliusban meg kell említeni a Kékszalag Audi Nagydíj vitorlás versenyt (2014. július 10-12.),
mely során a július 11-én éjjel a mezőnyre lecsapó viharos erejű szél (60-80 km/h) okozott
problémát. Annak ellenére, hogy több vitorlást kellett kikötőbe vontatni árbóc és
kormánytörés miatt, személyi sérülés nem történt.
Szintén ebben a hónapban került megrendezésre a 32. Pek-Snack Balaton–átúszás (2014.
július 19.) Révfülöp és Balatonboglár között.
A Zamárdiban megrendezett és 150.000 fő vendéget vonzó Master Card Balaton Sound
fesztivál (2014. 07. 10-13.) biztosításában 313 fő rendőr vett részt.
Balatonszemesen zajlott a RockPart fesztivál (2014. 07. július 24-27.), melyen 8.000 fő
látogató vett részt. A biztosítási feladatokban az SMRFK MEKTO állományából, valamint a
KR-től kapott erőkkel kiegészítve, 83 fő vett részt.
Augusztusban több nagyobb rendezvény került megrendezésre pl. Balatonlellén a XXII.
Lellei Borhét Fesztivál (2014. 08. 1-10.), a BB Szüreti Fesztivált Balatonbogláron (2014. 08.
15-20.).
A Balaton vízfelületén több verseny is zajlott augusztusban pl. I Love Balaton 2* (2014.
augusztus 9.), Öbölátúszás (2014. augusztus 17.).
Több tízezer látogató szórakozott a balatonvilágosi B my Lake Fesztiválon (2014. augusztus
18-22.). Zamárdiban a Strand Nagyon Zene Fesztivált (2014. augusztus 20-23.) az idén a
szervezők további egy nappal bővítették így ez a rendezvény már négy napos volt.
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Ez évben is az augusztus 20-ai Nemzeti Ünnephez kapcsolódó több rendezvény került
megtartásra.
A fegyelmezett, összehangolt, részletekre is nagy hangsúlyt fordító tevékenységnek
köszönhetően, rendkívüli esemény a feladatok végrehajtása során nem történt. A biztosítási
feladatok végrehajtása rendkívül sokoldalú volt, tekintettel arra, hogy ezekre a
rendezvényekre nagy létszámban érkeztek gépkocsival a látogatók, így a közrendközbiztonság fenntartásán túlmenően kiemelt figyelmet kellett fordítani a közlekedés
rendjének fenntartására is.
A rendezvényeken résztvevők összetétele változatos képet mutatott, a zenei fesztiválok
célközönsége a fiatal és fiatal felnőtt korosztály, a gasztronómiához kötött rendezvényeken az
egészen kicsi gyerekektől kezdve az idősebb korosztály is képviseltetette magát.
A nagyobb rendezvények biztosítására az adott szerv vezetője által jóváhagyott biztosítási
terv alapján került sor. A rendezvények többsége többéves múltra tekint vissza, így a várható
látogatólétszámról rendelkezésre álltak információk. A nagyobb rendezvényeken a biztonsági
beléptető rendszer több lépcsős volt, mely célja a közbiztonságra veszélyes eszközök
rendezvényre történő bevitelének megakadályozása volt.
A biztosítások alkalmával a nappali órák közbiztonsági szempontból általában
eseménymentesen zajlottak le, rendőri intézkedések foganatosítására túlnyomórészt az esti
órákban került sor. A biztosításban résztvevő rendőri erők létszáma is ennek
figyelembevételével került meghatározásra. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a
rendezvények biztosítására megfelelő létszámú rendőri erő bevonásával került sor.
Kommunikáció
A kommunikációs tevékenység a 2014-es év idegenforgalomi szezonjában a Balaton-partján a
Balatoni Vizirendészeti Rendőrkapitányság (BVRK Fonyód Rendőrőrs) épületében került
végrehajtásara 1 fő készenlétes kommunikációs személy részvételével. A szolgálat heti
váltásban történt. A kiemelt események időszakában két személy teljesített szolgálatot
folyamatosan a pontos és gyors kommunikációs tevékenység érdekében.
A Rendőrség honlapján a www.police.hu weboldalon 2014. május 21-től (BKKB nyitó
értekezlet napjától) napi rendszerességgel jelentek meg a Főkapitányságot és a három
társmegyét (Zala-, Veszprém-, Fejér megyét) érintő hírek és aktualitások.
A nyári idegenforgalmi szezonban a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság linkje
felkerült a www.police.hu honlapjára, így mindenki számára könnyen és gyorsan elérhetővé
vált. A linket 2014. május 21-szeptember 15. között 49.034 esetben látogatták.
A külső kommunikációs tevékenység sajtókapcsolatok területe alapvetően a rendőrségi hírek
kiadására, azaz az eredmény centrikus, a rendőri tevékenységet bemutató események
bemutatására koncentrálódott.
Az idegenforgalmi szezon tekintetében az események függvényében kerül végrehajtásra a
helyszíni kommunikációs tevékenység. A Sajtószolgálat részt vett a kiemelt rendezvényeken,
valamint a kiemelt bűnügyi és közlekedési helyszíneken. Az interjúkba bevonásra kerültek a
helyszíneken tartózkodó szakirányú vezetők.
A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Sajtószolgálatának statisztikája 2014. május 21-től
2014. szeptember 15-én 24 óráig az alábbiak szerint alakult:
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Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság
2014. május 21-31.
2014. június hó
2014. július hó
2014. augusztus hó
2014. szeptember 1-15.
Összesen

Megkeresések

Közlemények

Interjúk

Sajtótájékoztató
k

22
102
123
104
70
421

Összes BKKB
41
10
142
26
205
94
145
58
90
9
623
197

9
31
45
17
7
109

1
1
0
2
2
6

A megkeresések, az interjúk és a sajtótájékoztatók a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság
egész illetékességi területére tartalmazzák az adatokat.
Gazdasági feladatok
Az idegenforgalmi szezonban érintett objektumok (Siófok Rendőrkapitányság, Balatonföldvár
Rendőrőrs, Balatoni Vizirendészeti Rendőrkapitányság Fonyódi Rendőrőrs, Fonyódi Hétvégi
Pihenő – vezényeltek elhelyezése miatt) karbantartási és festési munkálatainak elvégzése,
valamint a vezényeltek elhelyezését biztosító beruházások, felújítások a turisztikai idény
kezdete előtt elkészültek.
3 árajánlat kérését követően megkötötték a tolmács, a szállás, és az étkezés biztosításához a
szerződéseket. A pénzben ellentételezett túlszolgálatok az állomány részére kifizetésre
kerültek.
Összegzés
A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság vezetése és a BKKB elnöksége feladatként tűzte ki
az idegenforgalom nem kívánatos jelenségeinek visszaszorítását, így különösen a
bűncselekmények és szabálysértések megelőzését, felderítését, mivel az idegenforgalom
zavartalanságának biztosításához közérdek és gazdasági érdek egyaránt fűződik.
A forgalom jellemzően a hétvégeken tetőzött, ami elsősorban jó időben a strandokra és a
szórakozóhelyekre irányult. A főszezon végét jelentő augusztus 20-i ünnep után a
kedvezőtlenre forduló időjárás miatt jóval kevesebb turista maradt a Balaton-parton, mint az
előző években. Az utazási szokások megváltoztak, a tartózkodási idő lerövidült (kereskedelmi
szálláshelyeken 2,8 nap; magánszálláshelyeken 4,3 nap), gyakoribbak lettek a hétvégi
pihenések.
A turistaforgalom által érintett területeken szélsőségtől mentes bűnügyi-közbiztonsági
viszonyt megteremtettük és a szezonban folyamatosan biztosítottuk. A Balaton ez évben
népszerű és biztonságos volt.
A turisztikai szempontból frekventált helyekre közlekedő személyszállító vonatok, vasúti és
autóbusz pályaudvarok közbiztonsági helyzetének javítása érdekében a vasútállomások,
hajókikötők, nyilvános és szórakozóhelyek, parkolók, bevásárlóközpontok, strandok,
szállodák visszatérő ellenőrzése megvalósult.
A bűnügyi helyzethez szervesen kapcsolódik a közbiztonsági helyzet értékelése. A
statisztikai adatok elemzésénél-, értékelésénél fontos megemlíteni, hogy az eddigi
kapitányság alapú a (67/2007. (XII.28. ) IRM rendelet) statisztikai mutatók helyett 2014. évtől
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a turisztikai idényben a statisztika gyűjtése csak a balatoni régióra (28/1998. (V.13.) IKIM
rendelet) terjed ki. Somogy megye tekintetében - 50, a BKKB tekintetében -244 település az
eltérés mértéke.
Az idegenforgalmi szezonban a turisták sértetti közrehatását azonban hangsúlyozni kell. A
bűncselekmények (különösen a vagyon elleni bűncselekmények) esetén, mely a teljes
nyaralóövezetet érintik elmondható, hogy a turisták gyakran nyitva hagyják az ajtókat,
ablakokat, az értékeket tartalmazó táskáikat őrizetlenül hagyják a zsúfolásig megtelt
szórakozóhelyeken, mely alkalmakat az elkövetők kihasználják. Az erőszakos, garázda
jellegű cselekmények lehetőségét a nagy tömegeket vonzó rendezvények és a
szórakozóhelyek jelentik.
Az idegenforgalmi szezonban
két olyan bűncselekmény történt, mely a lakosság
biztonságérzetét negatívan befolyásolta, illetve jelentős média érdeklődésre tartott számot.
Azonban mind a siófoki emberölés, mind a fonyódligeti szexuális erőszak bűntettével
gyanúsított személyek a gyors, hatékony rendőri tevékenység eredményeként előzetes
letartóztatásukat töltik.
A következő turisztikai idény kiemelt feladata továbbra is a Balaton déli partjára látogatók
biztonságérzetének garantálása, a gyors reagálás, a kerékpárlopások, a besurranások,
betörések területén kell azonban a jövőben eredményeket elérni.

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság
Az elmúlt évekhez hasonlóan 2014-ben is kiemelt feladatunknak tekintettük a turisztikailag frekventált
helyeken a hazai és külföldi turisták, a helyi lakosok személy- és vagyonbiztonságának megőrzését, az
idegenforgalom nem kívánatos jelenségeinek visszaszorítását, így különösen a bűncselekmények és
szabálysértések megelőzését, felderítését, az üdülőterületekre vezető utakon a forgalom
folyamatosságának biztosítását.
A rendőrkapitányságok a turisztikailag frekventált helyek ellenőrzésére - elsősorban a strandok és
környékük - a gyalogos, valamint mozgó-őri szolgálat mellett kerékpáros járőrszolgálatot is
működtettek.
Folyamatos volt a strand-rendőri szolgálat szervezése Balatonalmádiban, Alsóőrsön, Balatonkenesén
és Balatonakarattyán, ahol a rendőrök a polgárőrökkel közösen elsősorban a strandok parkolóit
ellenőrizték a gépkocsi lopások és feltörések megakadályozása érdekében.
Kerékpáros járőrszolgálat ellátására a Balatonfüredi és Tapolcai Rendőrkapitányság vonatkozásában
július 01-jétől, a Balatonalmádi Rendőrkapitányságot illetően június 01-jétől (Balatonkenesei
Rendőrőrs 3 fő, Közrendvédelmi Alosztály 2 fő, Készenléti Rendőrség /a továbbiakban: KR/
állományából július 01-jétől 2 fő) került sor. A Balatonfüredi Rendőrkapitányság körzeti megbízottjai
közül 1-1 fő Csopakon és Balatonfüreden látott el kerékpáros szolgálatot, míg a Tapolcai
Rendőrkapitányság kerékpáros járőreivel a badacsonyi, badacsonytomaji, ábrahámhegyi, szigligeti és
révfülöpi strandok, kempingek és azok parkolóinak környezetében lehetett találkozni.
A polgárőrök a gyalogos, gépkocsival és robogóval történő szolgálatellátást részesítették előnyben. A
Litéri és Balatonfűzfői Polgárőr Egyesület tagjai robogó igénybevételével elsősorban a fűzfői,
valamint tobruki strandot és azok parkolóit ellenőrizték.
Június 20-tól az MRFK Közlekedésrendészeti Osztály tiszti állományából a 71-es főút forgalmának
segítése érdekében az előző évek gyakorlatának megfelelően hétvégi parancsnoki szolgálat működött,
amelynek feladata a forgalom segítése, valamint a forgalmi torlódások esetén a szükséges
intézkedések megtétele volt.
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Az MRFK Forgalomellenőrző Alosztály motorkerékpáros járőrei szintén június 20-tól a hétvégi
napokon a 71., 72., 73. és 710. számú főközlekedési utak forgalmát segítették, felügyelték. A
Balatonalmádi, Balatonfüredi és Tapolcai Rendőrkapitányság a frekventált útjain ugyancsak
működtette a könnyen mobilizálható motorkerékpáros járőrszolgálatot.
A KR állománya kihelyezett szolgálatot 1-1 bevetési csoport erejéig július 01. és augusztus 31. között
látott el a Balaton-parti rendőrkapitányságok területén, valamint jelenlétük külön igénylés alapján
biztosított volt a nagyobb tömegeket vonzó rendezvények helyszínén is (pld. Harley-Davidson Open
Road motoros fesztivál, 24. Művészetek Völgye kulturális rendezvénysorozat, Balaton- és Öbölátúszás, Balatonfüredi Borhetek, 189. Anna-bál, veszprémi Utcazene Fesztivál stb.).
A turisztikai területek közrendjének, közbiztonságának fenntartását segítették továbbá a különböző
rendészeti tanintézmények hallgatói, valamint a főkapitányság esetenként vezényelt állománya.
A szezon biztonságának megfelelő szintű szavatolása érdekében a megszokottnál is szorosabb
együttműködést alakítottunk ki a társszervekkel, a Kormányhivatal szakigazgatási szerveivel, és nem
utolsó sorban legfőbb stratégiai partnerünkkel, a Veszprém Megyei Polgárőrségek Szövetségével. Az
említett szervezetek munkatársai/tagjai részt vettek az általunk szervezett különböző célú fokozott
ellenőrzésekben ezzel is támogatva munkánk eredményességét.
A turisztikai idény bűnügyi, közbiztonsági helyzete alakulásának értékelésében az előző évekhez
képest jelentős változást jelent, hogy azt a hatályos belső norma előírásai szerint a Balatoni Regionális
Idegenforgalmi Bizottság illetékességi területéhez tartozó Veszprém megyei települések (28/1998.
(V.13.) IKIM rendelet I. függelék) vonatkozásában végeztük el. Erre tekintettel az értékelés túlmutat a
Balaton-parti területeken, a Veszprémi Rendőrkapitányság vonatkozásában kilenc, az Ajkai
Rendőrkapitányság tekintetében pedig egy olyan települést is figyelembe vettünk, amelyek turisztikai,
idegenforgalmi szempontból nem kimondottan meghatározó, kiemelt jelentőségűek.
A turisztikailag frekventált helyeken a szezon három hónapjában összességében 24,4%-kal csökkent a
nyomozás elrendelések száma, amely az előző évhez képest abszolút számban 198 cselekménnyel
jelent kevesebbet.
Az alábbi diagram alapján látható, hogy az elmúlt évek adatait figyelembe véve a nyomozás
elrendelések tekintetében csökkenő tendencia érvényesült.

Az idei szezont a korábbi évekhez hasonlóan, a vagyon elleni bűncselekmények jellemezték,
kiemelten az alkalmi-, besurranásos- betöréses- és strandlopások. Megállapítható, hogy az alkalmi
lopás kivételével valamennyi kategóriában jelentős csökkenés következett be.
A besurranásos lopások száma összességében 29,9%-kal kevesebb az előző évinél. Ezen cselekmény
elkövetése miatt a Tapolcai Rendőrkapitányság 3 fővel szemben indított eljárást, egyik esetben a
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járőrszolgálat és bűnügyi szolgálat közös munkájának eredményeként. Ez utóbbi ügyben sikerült egy
sáskai illetékességű személyt a nyár elején eljárás alá vonni, aki gépkocsi feltörés és más
bűncselekmények miatti több éves börtönbüntetéséből szabadult.
A betöréses lopások tekintetében szintén kedvezőek az eredmények, melyeknek száma összességében
33,9%-kal kevesebb, elhanyagolható mértékű emelkedés, inkább stagnálás csak a Balatonfüredi
Rendőrkapitányság vonatkozásában következett be.
A strandlopások száma 77,1%-os (35/8) visszaesést mutat. Az idényben a Balatonalmádi
Rendőrkapitányság területén található strandok vonatkozásában lopásról nem érkezett bejelentés,
illetve augusztus hónapban a turisztikailag frekventált helyek strandjain ilyen cselekmény nem történt.
Zseblopást a tavalyi 13-mal szemben az idén 8 alkalommal követtek el, mely fele-fele arányban
oszlott meg a Balatonfüredi és Tapolcai Rendőrkapitányság között.
Az alkalmi lopások teszik ki az összes lopás több mint 20%-át, viszont számuk az előző évi 67-ről 62re mérséklődött. Csökkenő tendencia mellett a legtöbb alkalmi lopást a Balatonfüredi és Tapolcai
Rendőrkapitányság turisztikailag frekventált helyein követték el, míg a Balatonalmádi
Rendőrkapitányság vonatkozásában 12-ről 15-re nőtt ezen cselekmények száma.
A rendőrkapitányságok több alkalmi lopást elkövető személlyel szemben indítottak eljárást, melyek
közül kiemelkedett a balatonfüredi és balatonalmádi eset.
Az első ügyben a járőrök elfogtak egy férfit, aki a város egyik üzletsorán lezáratlan standról gránit
edényeket és késeket tulajdonított el 183.500.- Ft értékben. A másik esetben sikerült eljárás alá vonni
két budapesti személyt, akik Balatonkenese város területén kerékpárokat tulajdonítottak el. Az
elkövetés helyszínére vonattal érkeztek és a lopott tárgyakat szintén vonattal kívánták feljuttatni
Budapestre.

Az elmúlt öt évben az idegenforgalmi területekről 7 és 13 közötti számban tulajdonítottak el gépkocsit,
a legtöbbet 2010. és 2011. évben. Az idén a gépkocsi lopások száma jelentősen, 70%-kal csökkent, a
parti rendőrkapitányságok területéről vittek el 1-1 gépkocsit.
A gépkocsi feltörések vonatkozásában 41,9%-os (31/18) valamennyi területet jellemző csökkenés,
következett be, a legnagyobb mértékű, 61,5%-os (13/5) a Balatonfüredi Rendőrkapitányság
vonatkozásában.
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Az állampolgárok biztonságérzetét, a köznyugalmat jelentősen befolyásoló erőszakos-garázda jellegű
jogsértések körében emberölés nem vált ismertté.
A súlyos testi sértések száma az előző évihez viszonyítva több mint a felével kevesebb. A garázdaság
miatt indított eljárások száma szintén jelentős csökkenést mutat, melynek mértéke 36%-os.
Pozitívumként kell kiemelni, hogy a turisztikailag frekventált helyeken az idegenforgalmi idényben
rablás nem történt.

A kábítószer bűnözés visszaszorítása vonatkozásában sikerként könyvelhetjük el, hogy a NAV
munkatársaival júliusban a Balatonfűzfő Ipari Park területén működő, kultúrnövény termesztéssel
foglalkozó vállalkozásnál tartott közös ellenőrzés során a közreműködő rendőrök 35 gondozott,
öntözőberendezéssel ellátott hasis kender növényt, valamint 5 db, szárított növényi származású
anyagot tartalmazó zsákot foglaltak le. A Balatonalmádi Rendőrkapitányság a terület bérlője ellen
termesztéssel elkövetett kábítószerrel való visszaélés vétsége miatt indított eljárást.
Prostitúcióval kapcsolatos intézkedésre – amely korábban sem volt jellemző a megyére – nem került
sor.
A külföldiek sérelmére elkövetett bűncselekmények száma 16-ról 12-re mérséklődött, sérelmükre
szabálysértést nem követtek el. A külföldi gyanúsítottak száma 55,6%-kal kevesebb az előző évinél.
A vendégforgalmi idényben a közterületi szolgálat kapott prioritást. Mint minden évben az idén is
rendkívül nagy hangsúlyt fektettünk az évek óta növekvő számú, egyre gazdagabb és változatosabb
programokat kínáló rendezvények biztonságának minden oldalú szavatolására.
Az idényben szervezett jelentős számú rendezvény megfelelő színvonalú biztosítása, rendőri
felügyelete többletszolgálat elrendelése nélkül szinte megoldhatatlan feladatot jelent az érintett rendőri
szervek számára. A túlórák részbeni ellentételezését a Balaton Fejlesztési Tanács (a továbbiakban:
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BFT) 2014. évi Köz- és Vízbiztonsági Programjának keretéből utalt támogatás biztosította, melyből
túlóra kifizetésére bruttó 2.656.998,- Ft összegben került sor az alábbi rendezvények kapcsán:

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

Balatonalmádi Hungarikum és Pálinka Fesztivál,
Balatonalmádi Bornapok rendezvénysorozat,
Balatonkenesei Lecsófesztivál,
Alsóőrsi Pannon Várszínház musical előadása,
Alsóőrsi Nyárbúcsúztató fesztivál és felvonulás,
Zorall SörOlimPia (Alsóőrs, Európa Camping),
24. Művészetek Völgye kulturális fesztivál,
Balatoni Hal- és Borünnep,
Balaton Bike Fesztivál,
Kékszalag vitorlás verseny,
Zánkai Halásznapok és Borhetek,
II. Anna feszt, 189. Anna-bál rendezvényei,
Balatonfüredi Borhetek,
Augusztus 20-ai állami ünnepségek (Balatonfüred, Csopak, Tihany, Zánka)

A szezon rendezvényei közül még nagyobb rendőri létszámot igényelt a Harley-Davidson Open
Road motoros fesztivál, a 24. Művészetek Völgye kulturális fesztivál, a 189. Anna-bál, a csopaki
Balaton és Hal ünnepe, a Káli vigasságok, a Balaton- és Öböl-átúszás, a Badacsonyi Borhetek, a
Zánkai Bornapok, a Balatonfüredi Borhetek, a veszprémi Utcazene Fesztivál, valamint a várpalotai
Alfa Fesztivál és az alsóőrsi Európa Kempingben megrendezett VII. Zorall SörOlimPia.
Egyéb rendezvények esetében visszatérő ellenőrzésekre, felügyeleti, valamint mozgó-őri szolgálatokra
került sor.
A Harley-Davidson fesztivál és a Művészetek Völgye rendezvénysorozat időszakában – az előző évek
gyakorlatának megfelelően – az érintett helyszíneken rendőrállomás működött. A motoros
találkozóval összefüggésben bűncselekmény nem történt, bűnügyi szempontból a Völgy is nyugodtnak
volt mondható. A minden eddigit meghaladó rekordszámú látogató ellenére mindösszesen két
személlyel szemben intézkedtek rendőreink kábítószer birtoklása és fogyasztása miatt, 3 esetben
történt alkalmi lopás (pénztárca, táska), melyek közül egy esetben az elkövetőt sikerült elfogni.
A korábbi évekhez hasonlóan többnyire közlekedésrendészeti szabályszegések jellemezték a völgyet.
A nagy tömegeket vonzó rendezvények biztonságának fokozása, a gépkocsizó járőrszolgálat reagálási
idejének csökkentése, az esetlegesen eltűnt személyek felkutatása hatékonyságának növelése, illetve a
rugalmasabb ügyintézés érdekében a BFT támogatásból különböző technikai és informatikai eszközök
kerültek beszerzésre, melyek körét a pénzügyi beszámoló tételesen tartalmazza. A két ízben
lebonyolított közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt egyes informatikai eszközök turisztikai idényben
történő alkalmazására (Veszprémi Rendőrkapitányság /laptop/, Balatonfüredi Rendőrkapitányság
/ügyiratok helyszíni előállítását lehetővé tevő eszközök/, Tapolcai Rendőrkapitányság /laptophoz
csatlakoztatható hordozható mobil nyomtató/) csak a 2015. évben fog sor kerülni.
A gépkocsi lopások és körözött gépjárművek felderítése érdekében szolgálati gépjárműbe elhelyezhető
rendszámfelismerő rendszer beszerzésére (Sigmoid ZsaruCAR CAMERA) került sor a Balatonfüredi
Rendőrkapitányság vonatkozásában.
A berendezés 2014. július 01-jével megérkezett a
rendőrkapitányságra, azonban a KEKKH –ban történő rendszerbe helyezés miatt csak augusztus 05-től
üzemelt. Naponta 150-200 db gépjármű azonosítását végezte, melynek következtében több feljelentés
született kitiltás miatt. Lopott gépjármű azonosítására ez idő alatt nem került sor.
Szintén a Balatonfüredi Rendőrkapitányság a Balaton Fejlesztési Tanács támogatásából a rendkívül népszerű
kerékpáros járőrszolgálatát fejlesztette 2 db GIANT típusú kerékpár beszerzésével, amelyek átadása július 01-jén
történt meg. A diákjárőrökkel szolgálatot teljesítő körzeti megbízott augusztus 20-ig naponta, egyéb szolgálatra
(körzeti megbízott saját területén Csopak, Paloznak és Balatonfüred, valamint járőrszolgálatra) hetente 1-2
alkalommal használta.
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Az idegenforgalmi idényben az általánostól nagyobb hangsúlyt fektettünk a bűn- és balesetmegelőzési tevékenységre. A médiumok adta lehetőségeket kihasználva és azokon túl, valamennyi
korosztályt megcélozva prevenciós tárgyú előadásokkal, bemutatókkal jelentünk meg a nagyobb
tömegeket vonzó rendezvényeken – például HD fesztivál, Művészetek Völgye rendezvénysorozat,
valamint a gyermek- és ifjúsági táborokban, illetve falunapokon.
Közterületi bűnmegelőzési tájékoztató feladatot ellátó formaruhás rendészeti fakultációs osztályba járó
diákok Balatonfüred, Veszprém, Várpalota városokban tevékenykedtek az idényben. A diákok rendőri
felügyelet mellett strandokon, nagyobb bevásárlóközpontokban és azok parkolóiban, a veszprémi
állatkertben, illetve a turisták által jelentős számban látogatott közterületeken végezték munkájukat.
Ennek során a bűncselekmények megelőzését célzó, hasznos információkat tartalmazó kiadványokat
adtak át, illetve helyeztek el a parkoló gépjárművek szélvédőin, felhívva a figyelmet az értékek
védelmére. Emellett pedig, pl. amennyiben lehúzott ablakú vagy nyitott ajtajú gépjárművet találtak,
vagy gépjárműben szemmel láthatóan előhagyott nagy értékű tárgyat láttak intézkedtek a tulajdonos
értesítéséről, és annak kiérkezéséig felügyelték a gépjárművet.
Külön ki kell emelni a balatonfüredi Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium
immár 3 rendészeti fakultációs osztálya – összesen 95 fő – diákjainak megelőzési tevékenységét,
amelyet június 30. és augusztus 18. között folytattak Balatonfüreden és Csopakon hétfőtől péntekig
12,30-18,30 óra közötti időszakban. A diákjárőrök „strandrendőrként” is láttak el szolgálatot,
munkájukat 2 fő bűnmegelőzési előadó és 1 fő körzeti megbízott koordinálta.
Bűnmegelőzési mini-centrumokban tanácsért hat helyszínen (Veszprémben kettő, Balatonalmádi,
Balatonfüred, Tapolca és Badacsony városokban egy-egy) lehetett fordulni, amelyek Balatonfüred
kivételével a településeken lévő turinform irodákban kerültek kialakításra azon praktikus okból, hogy
amennyiben a turisták felkeresik az irodákat egyben bűnmegelőzési tanácsokkal is el lehessen őket
látni. A mini-centrum Balatonfüred vonatkozásában a Kisfaludy strand bejáratánál működött.
A mini-centrumokba bűnmegelőzési kiadványok és plakátok kerültek elhelyezésre, az iroda
alkalmazottait a megelőzési szakemberek személyesen készítették fel, illetve velük rendszeresen
kapcsolatot tartottak.
Folyamatos és szoros együttműködés alakítottunk ki az áldozatvédelmi tevékenységet folytató állami
és civil szervezetekkel, így a Veszprém Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatával és a Fehér
Gyűrű Közhasznú Egyesület képviselőivel az áldozattá vált, sérelmet szenvedett turisták problémáinak
gyors és hatékony kezelése érdekében.
Bűnmegelőzési ismeretek, tájékoztatók internetes felületen való megjelenítése érdekében a Balatonparti, illetve a fürdőkkel rendelkező településeket megkerestük és tanácsainkat eljuttattuk részükre. A
rendőrkapitányságok szállodai kapcsolattartókat jelöltek ki. A rendőrkapitányságok megelőzési
munkatársainak bevonásával a megye területén működő nyári gyermek- és ifjúsági táborokban bűn- és
baleset-megelőzési, valamint áldozatvédelmi foglalkozásokat szerveztünk és tartottunk. Az
idegenforgalmi szezonban mintegy 40.000 példányban biztosítottunk bűn –és baleset-megelőzési
kiadványokat, amelyekből a Polgárőrségnek is juttatunk.
A fentieken kívül a vagyonelleni bűncselekmények, valamint az áldozattá válás megelőzése érdekében
a megyei sajtóban és a települések ingyenes újságjaiban rendszeresen jelentettünk meg felhívásokat,
prevenciós jellegű anyagokat, közérdeklődésre számot tartó bűnügyi, közlekedési jellegű
információkat, amelyeket a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság honlapján is közzétettünk.
Zala Megyei Rendőr-főkapitányság

Az idegenforgalmi szempontból frekventált területeink vonatkozásában ebben az évben is a
Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság (a továbbiakban: BKKB) keretében került
koordinálásra a rendőri tevékenység, a rendelkezésre álló erő és eszközök vonatkozásában.
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Megyénkben a Keszthelyi Rendőrkapitányság és a Nagykanizsai Rendőrkapitányság érintett
területein az alábbiak szerint alakult az idegenforgalmi szezon.
A szezon előtt célkitűzésként határoztuk meg a külföldi és belföldi vendégek eddigi jó szintű
vagyonbiztonságának fenntartását, az idegenforgalomhoz kapcsolódó, nem kívánatos
jelenségek, így különösen a közterületi bűncselekmények visszaszorítását, a reagáló képesség
javítását, a kábítószerrel és a prostitúcióval összefüggő bűnözés elleni hatékony fellépést.
A turisztikai idényre történő felkészülés időszakában a rendelkezésre álló adatok alapján az
előző évihez hasonló színvonalat prognosztizáltunk. Az előző évek tapasztalatai alapján a
szezon csúcspontját július végére, illetve augusztus hónap közepére vártuk, ami be is
igazolódott. Az időszak értékelésekor megállapíthatjuk, hogy a nyaralók összetételét jelentős
mértékben tették ki a belföldi turisták, emellett a külföldi vendégek közül – a továbbra is
jelentős számban ide látogató német ajkú vendégek mellett – egyre nagyobb arányban
fordultak elő a keleti régióból érkezők.
Meg kell jegyezni, hogy a turisztikailag frekventált terület Balaton-parttól való kitolódása
továbbra is érezhető. Míg az idegenforgalom a korábbi években jórészt a Balaton partra és
Hévízre koncentrálódott, 2014. nyarára egyre nagyobb mértékűvé vált a háttértelepüléseken
is, mint azt már a tavalyi, és az azt megelőző években is regisztráltuk. A Zalaszentgróton és
Kehidakustányban működő termálfürdő szintén jelentős forgalmat bonyolított.
Zalakaroson továbbra is a városban található fürdő a fő vonzerő és jobbára erre a településre
koncentrálódik az idegenforgalmi szezon. Ugyanakkor elmondható, hogy a környező
településeken is szállnak meg vendégek, illetve rendelkeznek hétvégi házzal, ez utóbbiak
elsősorban a külföldi vendégek.
A kiemelkedő prevenciós tevékenységünk eredményeképpen az elrendelt nyomozások
tekintetében közel 38%-os (448-ról 278-ra) visszaesés tapasztalható, ezen belül a lopások
tekintetében közel 50%-os (233-ról 117-re) a csökkenés. A betöréses lopások száma ezen
belül 61,7%-kal (60-ról 23-ra), a strandlopás pedig 75%-kal (12-ről 3-ra) csökkent. Emelkedő
tendenciát mutat viszont a gépkocsi feltörés, amely az előző időszakhoz képest több mint
megháromszorozódott (4-ről 14-re), illetve a garázdaság bűncselekménye, amely csaknem a
duplájára (11-ről 20-ra) nőtt. A következő idényben ezen cselekményekre kiemelt figyelmet
kell fordítani.
A bűnüldöző munka eredményeképpen a Keszthelyi Rendőrkapitányságon a KeszthelyKertvárosban elkövetett lakásbetörés sorozattal összefüggésben, az előzetes letartóztatásban
lévő gyanúsított vonatkozásában a nyomozás kiszélesítése során mintegy 56 rendbeli
lakásbetörés került megállapításra. A gyanúsított lakásbetöréseket követett el Keszthely,
Balatonboglár, Veszprém, Sopron, Tab, Balatonalmádi, Balatonföldvár közigazgatási
területén.
A Keszthelyi Rendőrkapitányság illetékességi területén sorozat jelleggel elkövetett
gépjárműlopások miatt június hónapban két budapesti elkövetőt vontunk eljárás alá. A
gyanúsítottak öt gépjármű eltulajdonításával gyanúsíthatóak megalapozottan, három
bűncselekményt Keszthely Rendőrkapitányság illetékességi területén, valamint további
gépjárműlopásokat követték el Veszprém megye területén is.
Bűnmegelőzési tevékenységünk keretein belül a 10 éve működő Zalakarosi Bűnmegelőzési
Iroda 2014. július 2.-től augusztus 24-ig fogadta az érdeklődő állampolgárokat 10.00 órától
18.00 óráig. Naponta 1 fő rendőr, 1 fő diáktolmács és 2 fő kortárssegítő (összesen 30 fő
kortárssegítő) végzett bűnmegelőzési tevékenységet. A diáktolmács a Zalakarosi Rendőrőrs
munkáját is segítette.
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A 11 éve működő Keszthelyi Bűnmegelőzési Iroda 2014. július 9-től augusztus 31.-ig 10.00
órától 18.00 óráig (szerdán és szombaton pedig 08.00 órától 16.00 óráig) várta az érdeklődő
állampolgárokat. Az iroda munkájában naponta 1 fő rendőr, 4 fő kortárssegítő és 2 fő
diáktolmács vett rész. A diáktolmácsok a Keszthelyi Rendőrkapitányságon és a Hévízi
Rendőrősön segítették a külföldi állampolgárok ügyeinek intézését. Összesen 28 fő
kortárssegítő tevékenykedett az idegenforgalmi szezonban.
A közterületi intézkedések számában – főként a megnövekedett számú
rendezvénybiztosításoknak
és
differenciált
intézkedések
alkalmazásának
következményeképpen – visszaesés tapasztalható. Az összes intézkedés ennek megfelelően
22%-kal (1776-ról 1386-ra), az elfogások száma 19,7%-kal (76-ról 61-re), az előállítások
száma pedig 17,5%-kal (183-ról 151-re) csökkent. A helyszíni bírságok kiszabása 6,65%-os
(662-ről 618-ra) visszaesést mutat, a kiszabott összeg pedig 14,1%-kal (8.614.000 Ft-ról
7.399.000 Ft-ra) csökkent.
Minden évben komoly igénybevételt jelent az idegenforgalmi szezonban zajló rendezvények
rendőri biztosítása és felügyelete. Ezek jó része helyi szervezésű, és kulturális egyházi- vagy
sportrendezvény, melynek rendőri biztosítása elsősorban abban nyilvánul meg, hogy a
közúton való részvételhez kell segítséget nyújtani, ill. a közbiztonságot fenn kell tartani. Meg
kell említeni, hogy idén is jelentős számú tömeget vonzottak a bornapok, különböző
fesztiválok, a hagyományőrző fesztiválok és felvonulások.
Az illetékes rendőri szervekre háruló feladat hatékony végrehajtásában nagy szerepet
játszottak a megerősítő erők. A Készenléti Rendőrség szombathelyi Bevetési Osztálya a
Keszthelyi Rendőrkapitányságot 12 fővel, a Nagykanizsai Rendőrkapitányság Zalakarosi
Rendőrőrsét pedig 6 fővel erősítette meg július és augusztus hónapban. Ezen felül a megyei
rendőr-főkapitányság végrehajtó állománya 8 esetben nyújtott segítséget az érintett
szerveknek az idegenforgalmi területeken végzett munkájukhoz.
A polgárőrség is aktívan részt vett az idegenforgalmi idényből adódó feladatok
végrehajtásában. Az idény elején felvettük a kapcsolatot a Zala Megyei Polgárőr
Szövetséggel, illetve a helyi polgárőr egyesületekkel, és a közös szolgálatellátás érdekében a
kapcsolattartás minkét fél részéről biztosított volt.
Az idei év a közlekedésbiztonsági helyzetben is javulást hozott. Az érintett területeken a
közlekedési balesetek számában 23,8%-os (202-ről 154-re) visszaesés tapasztalható. Ezen
belül a csökkent a súlyos (27,6%-kal) és a könnyű (30,4%-kal) sérüléssel járó közlekedési
balesetek száma. Negatívum, hogy az idényben történt 3 halálos (2013: 0) közlekedési baleset
is. A közlekedési morál javulását jelzi viszont, hogy az összességében csökkenő baleseti
adatok mellett csökkent a megengedett legnagyobb sebességet túllépők, a biztonsági övet nem
használók, illetve az ittas vagy bódult állapotú gépjárművezetők száma.
Pozitívnak tekinthető, hogy vízbefulladás a területünkön – a tavalyi évhez hasonlóan – az idei
szezonban sem történt.
Veszprém Megyei Polgárőrségek
Veszprém megye polgárőr egyesületei 2014 évi idegenforgalmi szezonba az önként és
felkérésre vállalt feladataikat teljesítették.
Balaton partszakasszal rendelkező 22 polgárőr egyesület működik megyénkbe, ezek az
egyesületek járőr szolgálataik során folyamatosan ellenőrizték a strandokat, azok környékén
lévő parkoló helyeket illetve az üdülő területeket. Ezzel biztosították a nyugodt biztonságos,
zavartalan üdülését magyar és külföldi vendégeknek.
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Szolgálatunkkal úgy ítélem meg javítottuk a "Balaton Biztonságos Üdülőhely" hírnevét.
Polgárőreink a rendezvények biztosításában kiemelt feladatot láttak el, rendőrrel közös és
önállóan teljesített szolgálatokkal.
Kiemelt feladatként említeném a motoros találkozót Balatonalmádiban, a Balaton körüli futó
versenyt, kerékpár versenyeket és túrákat biztosítottuk. Ott voltunk a Balaton átúszás
indulóhelyén mintegy 1000 járművet biztosítottunk, míg a tulajdonosaik át úszták a Balatont.
Fontos feladat volt a Borhetek, Falunapok és Várjátékok több napos és hetes rendezvényeinek
a biztosítása valamint az ide kitelepült kereskedők értékeinek a biztonságos védelme
érdekében végzett szolgálatai a polgárőröknek.
A nagyobb biztosítási feladatok összehangolása - 5-10 egyesület 20 -50 tagjának munkáját
össze kellet hangolni - ebben jelentős szerepet vállalt a Balatoni Koordinációs feladatokkal
megbízott Járási koordinátor, Dézsi János aki a BKKB szakmai ülésein is képviselte a megye
polgárőreit.
Sok a háttér településeken levő kirándulóhellyel is rendelkezünk, az idei időjárási viszonyok
következtében jelentős volt turista forgalom ezeken a helyeken is.
Külön feladat volt a nem Balaton parti egyesületeknek, hogy a megerősítés miatt elvezényelt
rendőri erőket pótolni tudják szolgálatukkal a " mélységi " településeken.
A szezon kezdetén felkértük a háttértelepüléseken szolgálatot ellátó egyesületeket a járási
koordinátorokon keresztül, a fokozott szolgálat ellátásra.
A Balaton felvidék polgárőr egyesületei jól tudtak reagálni a turista mozgásokra és
szolgálatba tudtak lépni, amikor arra szükség volt.
Szolgálat ellátás alakulása Veszprém megyében az Balaton parton működő egyesületeknél:
Összes szolgálati óra:
gyalogosan:
lóval:
kerékpárral:
gépkocsival:

5123
1557
172
216
1413

Szolgálat helye szerin:
közterületen:
strandon:
rendezvény biztosítás:

1909
384
1643

Rendőrséggel közös szolg.:
Egyéb együttműködővel:

541
97

Szolgálatot ellátó polgárőrök: 1211 fő
Zala Megyei Polgárőrségek
Zala Megyében a 2014. évi balatoni idegenforgalmi idényben érintett 4 település polgárőrei,
egy sikeres felkészülést követően láttak neki az idegenforgalmi idény polgárőr teendőinek. A
polgárőrök számára is nagyon fontos a településük közbiztonsága, hiszen helyi lakosok. Nem
elhanyagolható szempont az sem, hogy döntő többségük munkahelye, megélhetése függ a
településükre látogató turisták, nyaralók biztonságérzetétől, elégedettségétől. Tudják milyen
jelentősége van az itt nyaralók beszámolóinak azok milyen nagy hatással vannak a következő
idényekre is. Tehát a kellő motiváció megvan.
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A fenti okok miatt is vettek részt a polgárőrök a szervezett rendezvények biztosításában.
Érthető az is, hogy a rendezvények meghatározó többsége az idegenforgalmi idényre esik,
ezzel is növelve a településre látogatók létszámát. A polgárőr alapfeladatok ellátása és a
rendezvények sokaságának biztosítása, precíz szervezői tevékenységet igényelt az elnököktől,
hiszen a polgárőrök is, mint munkavállalók érintettek az idegenforgalmi idényben. Ezek az
okok is szükségessé tették az egyéb lehetőségek alkalmazását. Ezekről egy kicsit később.
Most részletesebben a településekről.
Keszthely:
Polgárőrök száma: 43 fő.
Lakossága kb. 20 215 fő idényben a 80-100 000 főt is meghaladja.
Strandok száma. 3 db.
Rendezvények száma: 45 db.
Szolgálati órák száma:
Gyenesdiás:
Polgárőrök száma 45 fő.
Lakossága: kb. 3 635 fő, idényben 18-20 000 főt is meghaladja.
Strandok száma: 2 db.
Rendezvények száma: 25 db.
Szolgálati órák száma:
Vonyarcvashegy:
Polgárőrök száma: 40 fő.
Lakossága: 2 182 fő, idényben: 18-20 000 főt is meghaladja.
Strandok száma: 1 db.
Szolgálati órák száma:
Rendezvények száma: 22 db.
Balatongyörök:
Polgárőrök száma: 18 fő.
Lakossága: 1 022 fő, idényben: 9-10 000 főt is meghaladja.
Strandok száma: 1 db.
Rendezvények száma: 20 db.
Szolgálati órák száma:
A polgárőr alapfeladatok ellátásáról most nem szeretnék részletesebben is beszámolni, mert
mindenki tudja a strandok, a strandok előtti parkolók, a felügyelet nélkül hagyott ingatlanok
ellenőrzése milyen feladat. Viszont pár szót megérdemel a rendezvények biztosítása.
Mindenhol sok a rendezvény, az nyilvánvaló, de vannak olyan esetek, amelyek nagy kihívást
jelentenek. Csak az egyik legjelentősebb rendezvény, az idegenforgalmi idény kezdetén a
Keszthely triatlon biztosításában 161 fő polgárőr vett részt, de a Balaton-parti polgárőr
egyesületek ellátják a zalai Balaton-parti kerékpárút felügyeletét is.
Keszthely:
A városvezetés törekvése kettős, hiszen a fiatalok szórakoztatása érdek, mert kellenek a
vendégek, viszont ez zavarja az idősebb vendégek pihenését és sokszor a közterületi
rongálással is jár. Ezért az ilyen szórakozási lehetőséget kiszorították a belvárosból és a
Balaton partra telepítették. Ott van hely, a hangos szórakozás kevésbé zavaró és vonza a
fiatalokat. Ez a vonzás annyira sikeres, hogy direkt vonat és buszjárat is van ebből a célból.
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Ezek a rendezvények nagy kihívást jelentenek a rendőrségnek és a polgárőrségnek is. Ezt csak
a környező polgárőr egyesületek bevonásával tudta a Keszthelyi pe. megoldani.
Gyenesdiás:
A strandokon a polgárőr járőr jelenlétét vendég polgárőrökkel oldják meg. Ezt a rendszert
nem először alkalmazzák, és nagyon sikeresen működik. Az egyesület szállást és napi
egyszeri étkezést biztosít, ezért az alföldről érkező polgárőrök jelen vannak a strandokon a
vendéglátó egyesület vezénylése szerint. Mondhatnám „Szolgálunk és nyaralunk” elven
működik ez a sikeres program.
A rendelkezésemre álló idő korlátozott, ezért nem tudok részletesebben beszélni arról a
sokrétű tevékenységről, amelyet az idegenforgalmi idényben a polgárőrök ellátnak. Minden
esetre most szeretném kifejezni köszönetemet a ZMPSZ elnöksége nevében zalai
polgárőröknek, akik a sok-sok feladat és kihívás ellenére is kiválóan végezték polgárőr
tevékenységüket és hozzájárultak egy sikeres legyen a 2014. éves idegenforgalmi idény is.

Vízbiztonsági Munkacsoport
Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság
A 2014. évi idegenforgalmi szezon időjárására – szemben a tavalyi év hasonló
időszakával – nem volt jellemző a folyamatos, tartós meleg, ennek ellenére jelentősen
létszámú tömeg volt – elsősorban a hétvégi időszakban – a Balaton partján, ezzel együtt a
vízterületen is.
A nyári időszakban viharjelzés elrendelésére a három medencében összesen 351 esetben
került sor az alábbi megoszlásban. Ezen viharjelzés-elrendelések nagyban meghatározták a
baleset-megelőzési illetve a mentési tevékenységünket.

I. fok
II. fok
összesen

június
53
26
79

július
81
70
151

augusztus
62
59
121

összesen
196
155
351

A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság állománya mindent megtett annak
érdekében, hogy Közép-Európa legnagyobb vízfelületű tava, a Balaton vízbiztonsága
kiemelkedő legyen. A munkánk sikerét jelzi a vízbefulladások számának alacsony szintje, az
életmentések sikeres alakulása, a viharjelzések betartatásának hatékonysága, a rendészeti
megelőző jellegű intézkedések alakulása, és a víziközlekedés ellenőrzési tevékenység magas
színvonala. A vízimentés szervezése-irányítása, a belső erőforrások megosztása-elosztása, a
hajók megfelelő üzemeltetése, a rendőri szolgálat szervezése is elsősorban a várható időjárási
helyzet, valamint a rendezvények rendezési ideje szerint történt.
Víziközlekedés ellenőrzési tevékenység
A BVRK állománya az idegenforgalmi szezonban 141 fő életmentését hajtotta végre
sikeresen. Sikertelen életmentés, vagy viharos, viharjelzéssel elrendelt helyzetben történt
baleset, mentéssel kapcsolatos vízbefulladás nem volt.
Az értékelt időszak három hónapjában 4 vízbefulladás következett be a Balaton
vízterületén. Két fő júniusban, két fő pedig augusztus hónapban vált a tó áldozatává.
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A vízbefulladások szabálysértések elkövetésével nem állnak összefüggésben, a viharjelzés
egy esetben alapon volt, három esetben pedig I. fokú viharjelzés volt érvényben.
A vízbefulladások közül egy esetben a vízbe kerülés oka ismeretlen, mivel egy külföldi
állampolgár kutyasétáltatás közben eltűnt, a ruházatban lévő holttestét a Szigliget és
Badacsonylábdi közötti nádasban találták meg. Tevékenysége nem volt összefüggésben vízi
tevékenység (fürdés, hajózás) végzésével.
Víziközlekedési baleset egy esetben fordult elő, hajó ütközés során egy fő könnyű
sérülést szenvedett.
A Somogy Megyei Baleset-megelőzési Bizottság támogatásával háromnyelvű színes
kiadvány készítésére került sor, amely tartalmazta a fürdőrendészeti szabályokat, hasznos
tanácsokat, valamint segélykérés esetére a telefonszámokat, és vízirendészeti elérhetőségeket
is. Ezek a szórólapok a nagy idegenforgalmat bonyolító helyeken, kikötőkben, kijelölt
fürdőhelyeken, camping és szálloda portákon, gyermektáborokban kerültek elhelyezésre,
kiosztásra. Az iskolai szünidő megkezdése előtt több iskolában tartottunk baleset megelőzési
előadásokat, ezt a tevékenységet az idegenforgalmi szezonban is folytattuk, 28 esetben 1.103
főnek tartottunk üdülőkben, gyermektáborokban előadásokat.
Az idegenforgalmi szezonban az SMRFK. vezetőjének utasítására a rendőrőrsök
hajóvezetői állománya heti 48 órában, valamint július és augusztus hónapban a Fonyódi és a
Siófoki Vízirendészeti Rendőrőrsön éjszaka is teljesítettek szolgálatot.
A felmerülő feladatok maradéktalan elvégzéséhez a kisgéphajó park és a személyi feltételek
elégségesek voltak, a hajópark üzemben tartása azonban nagy feladatokat ró a teljes
állományra. A folyamatos karbantartás, hajójavítás csak a két hajószerelő túlóráztatásával volt
megoldható.
Az idegenforgalmi szezonban a hajóvezetői állomány víziközlekedési szabályok
megszegése miatt 171 esetben tett szabálysértési feljelentést, 182 fővel szemben 1.670.000,Ft helyszíni bírságot szabott ki, valamint 340 esetben alkalmazott figyelmeztetést.
A vízirendészeti állomány 3 esetben hajtott végre vízirendezvény biztosítási és 89 esetben
vízirendezvény ellenőrzési feladatot. Kiemelendő a Balatonfüreden a Magyar Úszó Szövetség
által rendezett Magyar Úszás Napja biztosítása, a Balaton-átúszás biztosítása, az ILB Balatonátúszás biztosítása, a Junior Nyíltvízi Világbajnokság úszóverseny biztosítása, valamint a
Kékszalag tókerülő vitorlás verseny, az Öböl átúszás, a Balatonföldvár előtti vízterületen
tartott Csillaghajó (Star) Európa Bajnokság vitorlásverseny, a Pünkösdi Regatta ellenőrzése
is.
Különleges feladatként jelentkezett idén is a vízben talált robbanótestek vagy egyéb
hasonló gyanús tárgyak felkutatása, kiemelése, illetve a helyszín biztosítása. Robbanótest
gyanús tárgyat 4 esetben jelentettek be strandok területén, amelyből 2 esetben volt
robbanótest illetve lőszer a talált tárgy.
Bűnügyi tevékenység
A BVRK Bűnügyi Osztálya az idei idegenforgalmi szezont gyakorlatilag három fővel
teljesítette, mivel egy fő nyomozó június végétől augusztus 21-ig betegállományban volt. Az
idegenforgalmi szezonban 14 feljelentés került iktatásra. A bűncselekmények megoszlása
változatos képet mutat. Csónaklopás miatt három esetben, vízibicikli lopás, csónakmotor
rongálás, falopás, kerékpárlopás, vad sikkasztás miatt 1-1 esetben, természetkárosítás miatt
kettő esetben került sor elrendelésre. Közlekedési bűncselekmények közül három alkalommal

8600 Siófok, Batthyány u. 1. - Tel.: 84/ 313-346, Tel./Fax: 84/317-002
E-mail: bftkht@balatonregion.hu; Website: http://www.balatonregion.hu

32

gépi meghajtású vízi jármű ittas vezetése, valamint vízi közlekedés veszélyeztetése miatt egy
alkalommal történt nyomozás elrendelés.
Hat esetben kijelölés alapján jártunk – illetve járunk – el más helyi szerv illetékességébe
és hatáskörébe tartozó bűncselekmények nyomozásában. Ezek közül négy ügy az SMRFK
Gazdasági Igazgatóság Gazdaságvédelmi Osztály részére átadásra került, kettő még
folyamatos.
Az év elején a Nagyatádi RK-tól szintén kijelölés alapján átvett ügyek közül még három van
folyamatban. Az ügyekben részben szakértői véleményekre várunk, illetve a további (a
Nagyatádi Járási Ügyészség utasításai szerinti) nyomozati cselekmények elvégzését követően
a befejezések várható időpontja 2014. november-december hónap.
A Balaton vízterületén sorozat-jellegű bűnelkövetés nem volt, mint ahogy nagyobb
értékre elkövetett vagyon elleni bűncselekmény sem.
Egy olyan vízi közlekedési baleset történt, melyben könnyű, 8 napon belüli személyi sérülés
történt. Ebben az esetben indokolt volt a büntetőeljárás megindítása, és a jelenlegi
információk alapján nem csak a vízi közlekedés veszélyeztetése, hanem segítségnyújtás
elmulasztása miatt is felelősségre kell vonni az elkövetőt. Ez az ügy jelenleg is folyamatban
van, a vádemelési javaslattal történő befejezése november közepére várható.
Az idei idegenforgalmi szezonban egy olyan eset történt, amely a sajtóban nagy port
vert fel, ez pedig a Szántód-Tihany között észlelt „fekália szennyezés”. Az ügyet a Somogy
Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága saját hatáskörébe vonta, majd
megállapította, hogy bűncselekmény vagy szabálysértés nem történt.
A halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X.4.) Korm.
rendelet értelmében az idei évtől a Balaton vízterületén történt rendkívüli halálesetek
vonatkozásában a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság az illetékes eljáró szerv. Ennek
kapcsán a nyári hónapokban 4 közigazgatási hatósági eljárást indítottunk rendkívüli halál
(elsődleges orvosi vélemény alapján vízbefulladás) miatt.
Azt idegenforgalmi szezonban összesen 18 eljárást zártunk le. Ezek között saját indítású
és a Nagyatádi RK-tól átvett ügyek is szerepelnek. Egy esetben a feljelentés elutasítására
került sor, öt alkalommal bűncselekmény hiánya miatt szüntettük meg a nyomozást, míg
három esetben ismeretlen tettes miatt kellett felfüggeszteni az ügyet. Egy alkalommal áttételre
került sor egy ügynek az SMRFK. saját hatáskörbe történő vonása miatt. A szezonban nyolc
nyomozást fejeztünk be vádemelési javaslattal, melyek közül kettőben történt bíróság elé
állítás.
Fiatalkorúakat érintő bűncselekmény nem történt. Külföldi állampolgárságú sértettünk
vagy gyanúsítottunk nem volt.
Igazgatásrendészeti tevékenység
A három nyári hónapban hatóságunkhoz 139 szabálysértési feljelentés érkezett. Ez az
elmúlt évhez képest (112) növekedett, de alacsonyabb, mint a korábbi évek átlaga, ami annak
tudható be, hogy a 2012. évi II. törvény újra lehetővé tette a víziközlekedési szabályokat
megsértőkkel szemben a helyszínbírság (és ezáltal a figyelmeztetés) alkalmazását.
Az elbírált szabálysértések alapján összesen 2.710.000,- Ft. bírságot szabtunk ki, ez 2013-ban
1.890.000,- Ft. volt. Az egy főre eső bírságátlag 26.813,- Ft. Idén mindössze négy esetben
alkalmaztunk a szezonban figyelmeztetést, tavaly szintén négy ilyen eset volt. Külföldi
állampolgárral szemben ötször tettek feljelentést a szezonban, míg tavaly 3 esetben.
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Hatóságunkhoz egy kifogást nyújtottak be, melyet elbíráltunk, és a határozatunkat
módosítottuk. Meghallgatás iránti kérelem 7 ügyben érkezett. (2013-ban 1 kifogás és 5
meghallgatás iránti kérelem érkezett.)
Kiemelt szabálysértésünk 5 volt, kettő ittas vezetés, és három engedély nélküli vezetés miatt.
Az idei idegenforgalmi szezonban az ügyirat-feldolgozást nehezítette, hogy a
Robotzsaru NEO SZABS használata (elsősorban a gyakori jogszabályváltozás miatt)
nehézkes. A víziközlekedési szabályokkal kapcsolatos kódtábla még mindig hiányos, így nem
tudunk mindent pontosan iktatni. Az engedély nélküli vezetés iktatása már megoldott. Az
ügyirat-sablonok folyamatos fejlesztés alatt állnak, és a statisztika-készítés sem mindig
működik jól.
Június, július, augusztus hónapokban 89 vízirendezvény iránti kérelem érkezett.
Engedélyüggyel kapcsolatos egyéb ügyintézésre 33 esetben (folyamatban lévő
eljárásban adatmódosítási kérelem intézésére, tűzijátékok megtartásával kapcsolatos
tudnivalók, ellenőrzési jegyzőkönyvek, formanyomtatványok megküldésére) került sor.
Kijelölt fürdőhellyel kapcsolatos eljárásban – az előző évi 22-höz képest – 21-re csökkent az
ügyforgalom. 2014. nyarán összesen 2 új fürdőhely kijelölés történt, 9 esetben került sor
fürdőhely kijelölő határozat módosítására.
A Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv vezetője,
Dr. Fadgyas Erzsébet megyei tisztifőorvos megkeresésére az idei szezonban 6 alkalommal
tartottunk közös ellenőrzést a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv munkatársaival kijelölt
fürdőhelyeken.
Összegzés
A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság a 2014. év idegenforgalmi szezonjában is
hatékonyan, jó eredménnyel helytállt. A jogszabályokban meghatározott feladatait magas
színvonalon teljesítette, igazodva a jogszabályi környezethez. Sikerült komplex eszközök
alkalmazásával az életmentéseket sikeresen végrehajtani, a vízbefulladások számát a lehető
legalacsonyabb szinten tartani. Munkánkhoz a települési önkormányzatoktól anyagi segítséget
nem kaptunk, azonban a karitatív vízimentő egyesületek, a vitorlás egyesületek nagyban
segítették a vízbiztonság érdekében nyújtott tevékenységet.
Tevékenységünket nagyban támogatta a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság
folyamatos segítsége (vízirendészeti egyenruházat, védőfelszerelések, hajójavítások,
karbantartások, stb.), az ORFK KGEI előirányzat átadása, és ennek következményeként a
hajójavításokhoz, karbantartásokhoz szükséges anyagok és az üzemanyag állandó
rendelkezésre állása.
Nagy segítséget jelentett továbbá az ORFK Készenléti Rendőrség Légirendészeti
Parancsnoksága által a Siófok-Balatonkiliti repülőtéren állomásoztatott rendőrségi
helikopterek bevethetősége, akik naponta járőröztek a vízterület felett, és szükség esetén
besegítettek a keresésekbe, vízijármű ellenőrzésekbe, a viharok előtti figyelemfelhívó
tevékenységbe.
Az idei idegenforgalmi szezonban folytattuk a tavaly bevezetett, és sikerrel alkalmazott
szolgálatszervezési modellt (heti 48 órás szolgálat a hajóvezetők esetében, Fonyódon és
Siófokon napi 24 órás folyamatos szolgálattal). Ez a gyakorlat immár második éve
bizonyított, ezt a jövőben továbbra is alkalmazni kell.
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Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesület
Mentés
Mentés irányítás
A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának Mentésirányítási Központja a zánkai Erzsébet
Üdülőközpont és Tábor kikötőjében található. A diszpécserközpont az irányítása alá tartozó
állomásokkal, illetve az együttműködő szervezetekkel (Balatoni Vízirendészeti Kapitányság,
Országos Mentőszolgálat (veszprémi bázis), Országos Meteorológiai Szolgálat) a BALATRÖNK
rendszeren keresztül tartja a kapcsolatot. üzembiztos működése a BM OKF Híradó –
Infokommunikációs Szakszolgálata, RSOE támogatásával valósul meg. A BALATRÖNK rendszeren
kívül hagyományos URH rendszeren lévő hajózási segélykérő csatornát is figyelemmel kíséri az
ügyeletes, a domborzati viszonyok miatt szintén két területi egységre osztva. A mentési helyzetek
gyorsabb megoldása, és a biztonságosabb végrehajtás érdekében mentőhajóink GPS-GSM (SMS)
alapú nyomkövető berendezésekkel vannak ellátva.
Az ellátás szintje szerinti lefedettség 15 perces vonulási idő szerint jelenleg: emeltszintű ellátás
(alapszinten túl szükség esetén reanimálnak) a teljes vízfelület 40 %-a, speciális ellátás (emeltszintű
ellátások túl sürgősségi beavatkozás megfelelő képzettségű egészségügyi személyzet) Rupert
sürgősségi mentőhajóval és Ábrahám Lomac sürgősségi mentőhajóval a teljes vízfelület 47 %-a.

ellátás szintje
alapszintű
emelt szintű
speciális

keleti medence
60 %
60 %

középső medence
30 %
75 %

nyugati medence
30 %
5%

teljes vízfelület
40 %
47 %

2014. január 1 – 2014. szeptember 30. közötti időszakban a kiadott riasztást követően az átlagos
vonulási idő (riasztás Zánka Központ általi kiadása és helyszínre érkezés között eltelt átlagos idő) 16
perc volt, ezen belül az átlagos elindulási idő (riasztás kiadása és az elindulás között eltelt átlagos idő)
4 perc, az átlagos megérkezési idő (az elindulás és a megérkezés között eltelt átlagos idő) 12 perc
volt.
Összes kiadott riasztás megoszlása a beérkezés és a riasztott mentőhajók szerint
össz. Rupert

Ábrahám Almádi Csopak Kenese
Castrum Vonyarc Vonyarc
Lomac
Lomac Lomac Lomac KH Yukon Nagyhajó Yukon
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Strandi mentés
2013-as évhez képest 2014-ben 26%-os növekedést értünk el szerződött strandjaink számában: a
tavalyi 65 helyett idén már 82 helyszínen adtunk szolgálatot, a ledolgozott strandi napok számában
18%-os növekedést értünk el, 7.524 strandi nap helyett idén 8.855 napot dolgoztunk. Azon túl, hogy a
szezont is sikerül egyre inkább "megnyújtani", idén megérkeztek az első szezonon kívüli
megrendelések is. Januárban, valamint októbertől egészen év végéig uszodamesteri szolgáltatást
nyújtottunk.
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Az általunk biztosított 82 strandon vízimentőink összesen 3895 - további ellátást (OMSZ
beavatkozást) nem igénylő - sérültet láttak el, ebből 3882 fő (97,61 %) könnyű sérült, további 13 fő
(0,33 %) vízből mentett könnyű sérült volt.
OMSZ beavatkozást igénylő sérültek száma 82 fő volt, ebből újraélesztés 2 fő (Bercsényi strand;
Balatonlelle, Keleti strand), vízből mentés utáni ellátás 3 fő (Vanyarcvashegy, Balatonudvari,
Balatonvilágos) és vízből mentés utáni újraélesztés 3 fő esetében történt (Ábrahámhegy, Vak Bottyán
strand és Sopron Tó strand). A vízimentők 2014-ben 209 alkalommal ellenőrizték a strandokat.
Mélyvízi mentés (személymentés, eszközmentés, keresési feladatok búvárszolgálattal) és nyíltvízi
sürgősségi betegellátás
A VMSZ, illetve a Keszthelyi Vízimentők mentőhajói összesen 96 alkalommal futottak ki mélyvízi
mentési tevékenység, vagy nyíltvízi sürgőségi betegellátás céljából. 61 alkalommal (64 %) bajbajutott
személyhez, 5 alkalommal (5 %) bajbajutott személyhez és eszközhöz, 30 alkalommal (31 %) csak
eszközhöz történt a kivonulás.
A személymentések és sürgősségi betegellátások közel 90 %-át az OMSZ esetkocsinak megfelelő
felszereltségű és szakszemélyzettel ellátott (a háromfős vízimentő személyzet mellett egy mentőtiszt
vagy mentőorvos és egy mentőszakápoló) Rupert sürgősségi mentőhajó és a hasonló felszereltségű
Ábrahám Lomac mentőhajó végezte.
Mélyvízi mentések a kimentett személyek száma szerint: összesen 32 fő, ebből 19 fő (59 %) vízből
kimentett, 5 fő (16 %) hajóról lementett és 8 fő (25 %) szörfről vagy egyéb vízi sporteszközről
lementett személy.
A mélyvízi eszközmentések – összesen 19 db – közül 2 db (10 %) vízi sporteszköz, 6 db (32 %) 0-20
láb közötti vitorlás és 11 db (58 %) 21-36 láb közötti volt, de az összes mentett eszköz közül csak
egynek a tulajdonosa rendelkezett BalatonHelp szerződéssel.
mentési
tevékenység
(alkalom)
kivonulás
bajbajutott
személyhez
kivonulás
bajbajutott
személyhez és
eszközhöz
csak eszközmentés
összesen:

összes Rupert

Ábrahám Almádi Kenese Adventure
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Oktatás és prevenció
Tanfolyamok
Kiemelt célunk, hogy az általunk biztosított strandokon és uszodákban csak megfelelő képzettségű és
képesítésű vízimentők dolgozzanak, ezért évek óta folyamatosan szervezünk tanfolyamokat.
A jelzett időszakban, 14 időpontban 4 helyszínen (Zánka, Budapest, Keszthely és Bükfürdő) összesen
24 tanfolyamot tartottunk 185 fő hallgatóval. A tanfolyamra jelentkező hallgatók 70 %-a vízimentői,
30 %-a uszodamesteri és 10 %-a uszodagépész tanfolyamra jelentkezett.
Megtartott tanfolyamok kezdő időpontjai, helyszínei:
Időpont
Helyszín
Tanfolyam
1. 2014.03.03 Keszthely uszodagépész
2. 2014.03.24 Budapest vízimentő
uszodamester
3. 2014.04.11 Keszthely vízimentő
uszodamester
4. 2014.05.24 Keszthely vízimentő
uszodamester
5. 2014.05.30 Budapest vízimentő
6. 2014.05.31 Zánka
vízimentő
uszodamester
7. 2014.06.07 Zánka
vízimentő
8. 2014.06.14 Zánka
vízimentő
uszodamester
9. 2014.06.28 Zánka
vízimentő
uszodamester
10. 2014.07.12 Zánka
vízimentő
uszodamester
11. 2014.07.26 Zánka
vízimentő
uszodamester
12. 2014.08.09 Zánka
vízimentő
uszodamester
13. 2014.09.15 Bükfürdő uszodagépész
14. 2014.09.25 Budapest vízimentő
uszodamester
Megtartott tanfolyamokon részt vevők száma tanfolyamonként
alkalom
vízimentő uszodamester
Keszthely
3
19 fő
13 fő
Budapest
3
30 fő
13 fő
Zánka
7
80 fő
12 fő
Bükfürdő
1
0 fő
0 fő
14
129 fő
38 fő

uszodagépész összes fő
8 fő
40 fő
0 fő
43 fő
0 fő
92 fő
10 fő
10 fő
18 fő
185 fő

Tanfolyamok egyetemi és főiskolai hallgatóknak
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Ebben az évben folytattuk a 2013-ban elkezdett sikeres együttműködésünket az egyetemekkel és
főiskolákkal, amelynek keretében testnevelés és rekreáció szakos hallgatóknak biztosítunk lehetőséget
a vízimentő tanfolyam elvégzésére és nyári szakmai gyakorlatra.
2014-ben 5 felsőoktatási intézmény 71 hallgatója vett részt a felajánlott képzésben.

Prevenció
Rendszeresen tartunk vízimentő bemutatókat rendezvényeken és prevenciós előadásokat elsősorban
iskolákban, gyerekcsoportok részére.
A tavaly októberben megrendezett Európai újraélesztési nap tapasztalatai alapján döntöttünk úgy,
hogy 2014-ben is folytatjuk „A kezed életet menthet!” tájékoztató programot. Az év folyamán, több
helyszínen tartottunk bemutatót és gyakorlati oktatást, ezzel hívtuk fel a figyelmet az újraélesztés
jelentőségére és arra, hogy a BLS protokoll mindenki számára megtanulható.
1.1. Vízimentő táborok
Ebben az évben folytattuk együttműködésünket az Erzsébet Programmal, a program részeként 6
turnusban, két helyszínen (Zánka, Fonyódliget) szerveztünk tematikus vízimentő tábort mintegy 180,
10-14 éves gyermek részére.
2. VMSZ egyéb tevékenységei
2.1. Rendezvénybiztosítás
Ebben az évben mentőhajóinkkal 94 db rendezvényt biztosítottunk, ebből 30 alkalom vitorlásverseny
biztosítása volt, pl. a 46. Kékszalag vitorlásverseny, amely nem kevés mentési feladatot adott, illetve
64 egyéb rendezvénybiztosítás (vízi, vízparti rendezvények, zenei fesztiválok, filmforgatás), többek
között:
Balatonfüreden 2014.09.05 – 2014.09.07. között megrendezett FINA Junior Nyíltvízi Úszó
Világbajnokság, amelyen az edzések valamint a verseny ideje alatt 5 mentőhajónk - köztük RUPERT
sürgősségi mentőhajónk - volt a helyszínen. Az edzések valamint a versenyek ideje alatt mentőhajón
dolgozó munkatársaink több sikeres vízből mentést is végrehajtottak - melyekre leginkább a
versenyzők elfáradása is kihűlése miatt volt szükség.
IRONMAN 70.3-as verseny, amely Budapesten, a Lágymányosi-öbölben került megrendezésre
2014.08.21 és 2014.08.24. között.
2014.07.19-én ismét mi biztosítottuk a Balaton-átúszást. A Révfülöp és Balatonboglár közötti 5200
méteres táv leúszására 7258-an vállalkoztak.
Mi biztosítottuk a Morning Show 2014.06.04-i reggeli adását. A ClassFM műsora ma a Balatonról, a
Széchenyi István komp fedélzetéről jelentkezett.
A VMSZ biztosította a 2014.05.01-ei Nagy Futam II. Félidő rendezvényen a The Flying Bulls
kötelékében repülő Felix Baumgartner-t.
Mentőhajóval biztosítjuk a Spirit of Hungary versenyeit.
A VMSZ kapcsolatai, támogatók és együttműködés más szervezetekkel
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A VMSZ közbiztonsági feladatainak ellátásában, mentési tevékenységében kiemelt szakmai partner az
Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balaton Fejlesztési Tanács, azon belül is a BFT Közbiztonsági
Testülete.
2014 februárjában a VMSZ hosszú távú együttműködési megállapodást írt alá a Magyar Vitorlás
Szövetséggel, a megállapodás lényege, hogy hatékonyabbá tegyék a megelőzést, a balesetek
elkerülésének esélyét a vitorlás vízi élet minden terén a gyerektáboroktól a túravitorlázáson át az
élsportig minden szegmensben.
2014-ben is folyamatosan együttműködtünk szakmai partnereinkkel, az Országos Mentő Szolgálattal,
a Magyar Légimentő Nonprofit Kft-vel, Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitánysággal és a Keszthelyi
Vízimentő Egyesülettel.
Együttműködés az OMSZ-szel összesen 129 alkalommal, ebből az általunk biztosított strandokon 82
alkalommal, a mélyvízi mentés során 47 alkalommal volt szükség OMSZ beavatkozásra.
A mentési és sürgősségi ellátásban a sérült légimentővel történő elszállításra 1 alkalommal került sor.
A vízirendészettel (riasztás tőlük jött, vagy ők is a helyszínre érkeztek) 18 esetben dolgoztunk együtt.
A Keszthelyi Vízimentő Egyesülettel (KVVE hajó riasztva, vagy ők is a helyszínen) történő
együttműködésre 6 alkalommal került sor.

összesen Rupert
OMSZ (mentő gépjármű a
helyszínen)
Légimentők (mentőhelikopter a
helyszínen)
Vízirendészet (riasztás tőlük jött,
vagy ők is a helyszínre érkeztek)
Keszthelyi vízimentők (KVVE
hajó riasztva, vagy ők is a
helyszínen)
Vitorlás szövetség (szövetségi hajó
a helyszínen)
összesen:

ábrahám Almádi Castrum Csopak Kenese Adventure
Lomac Lomac yukon Lomac Lomac
LDT

47

21

17

2

1

2

4

0

1

0

1

0

0

0

0

0

18

8

2

2

1

2

3

0

6

1

0

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

1

0

0

73

30

20

5

3

6

8

1

Támogatók
A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatát 2006 óta támogatja a MOL-csoport, ezen belül
mentőhajóink üzemanyag ellátását az FGSZ támogatta. Távközlési területen a Magyar
Telekom Nyrt. segítette kommunikációnkat. VMSZ-t segítő kampányával támogatónk volt a
Bujdosó Szőlőbirtok és Pincészet. A VMSZ Zánkai Mentésirányító Központ üzembiztos
működése a BM OKF Híradó – Infokommunikációs Szakszolgálata, RSOE támogatásával
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valósul meg. A VMSZ Mentésirányító Központ zánkai helyszínét az Erzsébet Üdülőközpont
és Tábor, Zánka biztosította.

Rendkívüli helyzetek Munkacsoport
Katasztrófavédelem
A 2014. év és benne az idegenforgalmi szezon elsősorban időjárási szempontból, és az ebből
adódó veszélyhelyzetek növekedéséből, illetve a tömegrendezvények száma miatt jelentett
komoly kihívást a résztvevő szervezetek számára.
Különösen a magas vízállás miatt, számos esetben kellett beavatkozni, ehhez a szervezeti
feltételekben is jelentős változások követeztek be.
Szervezeti feltételek a BKÜ területén:
1. Önkéntes Tűzoltó Egyesületek száma és létszáma:
32 egyesület 358 fő
2. Járási mentőcsoportok száma és létszáma:
10 mentőcsoport 290 fő
3. Önkormányzati tűzoltóságok száma és létszáma:
2 tűzoltóság 40 fő.
4. Önkéntes mentőszervezetek száma és létszáma (ezen belül vízi-mentőszervezet):
5 db települési ÖMCS 51 fővel és két vizi-mentőszervezet
vízimentő: Vonyarcvashegy vízi-mentő szakszolgálat, Vízimentők Magyarországi
Szakszolgálata Egyesület
5. Települési polgári védelmi szervezetek száma:
• 150 alegység
• 1300 fő.
6. Közbiztonsági referensek száma:
75 fő
Káresetek, beavatkozások
BKÜ összesen
Tűzeset
év
Mező,
erdőgazdálkodás

Épület

2013

194

234

2014

168

170

Műszaki mentés
év
Közúti baleset

Veszélyes anyag
baleset

Vízszivatás

Viharral
kapcsolatos károk

2013

319

3

152

163

2014

271

5

370

385
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Somogy megye
Tűzeset
év
Mező,
erdőgazdálkodás

Épület

2013

105

106

2014

115

82

Műszaki mentés
év
Közúti baleset

Veszélyes anyag
baleset

Vízszivatás

Viharral
kapcsolatos károk

2013

124

0

14

106

2014

111

2

166

254

Veszprém megye
Tűzeset
év

2013
2014

Mező,
erdőgazdálkodás

Épület

39
35

85
61
Műszaki mentés

év

2013
2014

Közúti baleset

Veszélyes anyag
baleset

Vízszívatás

Viharral
kapcsolatos károk

137
102

2
3

107
175

44
77

Zala megye
Tűzeset
év
Mező,
erdőgazdálkodás

Épület

2013

50

43

2014

18

27

Műszaki mentés
év
Közúti baleset

Veszélyes anyag
baleset

Vízszivatás
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2013

61

1

31

13

2014

58

0

29

54

Az adatokból is jól látható, hogy az idei évben jelentős viharkárok érték a déli partot, míg a
vízszivatások száma az északi parton is jelentős volt.
Települési kockázatértékelés és katasztrófavédelmi osztályba sorolás
A Balaton térségében élő állampolgárok biztonságának fokozása érdekében felmértük a
települések katasztrófavédelmi szempontokon alapuló valós veszélyeztetettségét, amelyet a
megyei védelmi bizottságok értékeltek. Jellemző az ár- és belvízi veszélyeztetés, a rendkívüli
időjárási körülmények által okozható veszélyhelyzetek, zsáktelepülés jelleg, tranzit útvonalak
elhelyezkedése, a veszélyes áru szállítás és ehhez kapcsolódó veszélyeztető hatáson túl az
idegenforgalomhoz kötődő tömegrendezvények sokasága, a Balatonhoz kötődő erdő- és nádas
tüzek, valamint környezetszennyezés. A Zala folyó alsó szakaszán, valamint a Principális
csatorna mentén jelentős a belvízveszély, Zalaapátiban pedig az árvízveszély. A Balaton déli
partján a magas vízállás miatt a kiöntés és a belvízveszély extrém mértékűre nőtt.
A 2014. éves felülellenőrzés után Ádánd, III-ból II. magasabb osztályba sorolását
kezdeményeztük.
A fő kockázatok az északi parti területeken annyiban módosulnak, hogy ott a gázmotoros
erőmű és a veszélyes üzemek jelenléte módosítja a veszélyeztetés jellegét. Ennek megfelelően
a Balatonalmádi járásban katasztrófavédelmi besorolás szerint I. osztályba: 5 település
(Balatonalmádi, Balatonfűzfő, Csajág, Királyszentistván, Litér), tartozik.
Ennek megfelelően elkészült 171 veszélyelhárítási terv (Somogy 69, Veszprém 64, Zala 38).
Katasztrófaveszély, veszélyhelyzet megelőzése
A veszélyhelyzetek feltárása és megelőzése érdekében 1215 különböző ellenőrzést hajtottak
végre a katasztrófavédelem szervezeti egységei 2014-ben.
Ellenőrzések típusai:
iszap, zagy, víztározók (szennyvíz utóülepítő);
fák, fasorok ellenőrzése;
partfalak, kritikus földtani helyszínek;
melegedőhelyek, befogadó helyek;
uszodák, fürdőhelyek;
kritikus infrastruktúra (gáz-, víz-, elektromos áramellátás, szennyvíz-, és
hulladékkezelés, lakossági közszolgáltatásban hulladékelszállítás, nem közművel
gyűjtött szennyvízgyűjtés és elhelyezés, vasúti közlekedés természeti tényezők által
történő veszélyeztetettsége);
vízi létesítmények, műtárgyak;
veszélyes áru szállítás (telephelyi és közúti);
gazdálkodó szervezet ellenőrzése;
felső, alsó küszöbmennyiség feletti és küszöb alatti veszélyes anyagmennyiségekkel
foglalkozó üzemek hatósági ellenőrzése;
gyakorlatok (belső védelmi terv gyakorlat, SKET készítésre kötelezettek);
kiemelt elbírálású fogyasztók;
Szabadtéri tűzgyújtások rendezvényeken
Rendezvények ellenőrzése, felügyelete
vadméh, darázsveszély gyermek intézményben, közintézményben,
ütemezett földi és légi szúnyogirtás ellenőrzése.
Tömegrendezvények
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Az idei évben jelentősen nőtt a szabadtéri tömegrendezvények száma, 86 nagyobb
rendezvénynél (ebből 17 zenés, táncos rendezvény) működtek közre. A nagyoknál helyszíni
szemlét folytattak le
A nagyobb rendezvények többségében a déli parti településeken zajlottak.
• Siófok: Pünkösdi szezonnyitó
• Szántód: Pannónia Fesztivál
• Balatonszemes: Rock Beach, Rock Part
• Zamárdi: BalatonSound, NagyonBalaton Strand fesztivál
• Bvilágos: BmyLake
• Bboglár: Boglári Szüreti Fesztivál
• Somogybabod: Off-road fesztivál
• Alsóörs: Pokol Angyalai motoros fesztivál, Harley Davidson Motoros Találkozó
A rendezvények látogatói létszáma magas volt, de a meghatározott maximális létszámot sehol
nem lépték túl. A rendezvényszervezők a rendezvényre vonatkozó követelményeket,
menekülési útvonalakat, biztonsági jeleket, a színpadok védelmét betartották.
Ezen kívül az állandóan működő zenés, táncos helyeken 49 ellenőrzást tartottak a
katasztrófavédelmi hatóságok.
Az ellenőrzések során 14 hiányosságot állapítottak meg. Ezek főleg a tűzvédelmi
dokumentáció, a tűzvédelemmel összefüggő feladatokat ellátó szolgáltató dokumentációbeli
munkájában talált hibákat jelentik. Ez bizonyos szempontból javuló tendenciát mutat. Ennek
megfelelően elsősorban felhívással éltek a hatóságok, tűzvédelmi bírság szankciót elsősorban
tűzoltókészülék felülvizsgálatának lejárata, karbantartás hiánya miatt alkalmaztak.
Két alkalommal az időjárás miatt ideiglenesen kellett programot felfüggeszteni (széllökések
miatt).
Magas partfalak, földcsuszamlások veszélyei
Helyszínek:
Déli part:
- Fonyód,
- Balatonboglár,
- Balatonföldvár,
- Zamárdi,
- Balatonvilágos.
Északi part:
- Balatonakarattyán: a Csitteny hegy, Fehér-part;
- Balatonkenesén: a Sós hegy;
- Balatonfűzfőn: a Máma tető térsége;
- Balatonalmádiban: Vörösberény városrész térsége, az Öreghegy, a 71. számú főút
Káptalanfüreden áthaladó szakasza mellett;
- Alsóörs Római út térsége és egyes belterületi utcák esetében;
- Balatonfüred Tamáshegyi utca, Muskátli utca;
- Tihany: Gödrösi strand feletti, a Pisky sétány környéki, és további kisebb kiterjedésű
területek.
- Vigántpetenden,
- Nemesvitán,
• Lesencefaluban.
Az idei év különösen kiemelt kockázatai között szerepeltek a magas partfalak, amely (pl.
Fonyód) jelentős mértékben érintette az idegenforgalmat is. Ezeken a területeken
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folyamatosak voltak a helyszíni szemlék. Az eredmények hosszú években mérhetők ezen a
területen a rendkívül magas költségek miatt. Ebben az évben a vis maior pályázattal elnyert
támogatási összegből és önkormányzati költségvetésből végrehajtott műszaki megoldások
(támfal) megvalósítása, alkalmazása jelentett eredményt. Másrészt fontos intézkedések
történtek a növényzet - partfal védelmi szempontokat is szem előtt tartó – visszavágása,
valamint a szakszerű csapadék-, talaj- és szennyvízelvezetés érdekében.
Lakosságfelkészítés
Lakosságtájékoztatásban rendkívül összetett feladatot látnak el a katasztrófavédelmi szervek.
Kiemeltek kezelték a közigazgatási vezetők (HVB elnökök, polgármesterek, jegyzők,
katasztrófavédelmi feladatok ellátásában és a védelmi igazgatásban közreműködők)
katasztrófavédelmi felkészítését.
A köznevelésben részt vevők (óvodai, általános iskolai, középiskolai pedagógusok, óvodások,
általános és középiskolás diákok, felsőoktatási intézmények hallgatói, sajátos nevelési igényű
gyermekek) katasztrófavédelmi felkészítésében a BFT támogatásával létrehozott
kiadványokkal illetve a 3x3 Akcióterv keretében az ifjúság felkészítésben végeztek munkát,
kiemelten kezelve a közösségi szolgálatot teljesítő diákok részére polgári védelmi témakört,
és a táborokban, intézményekben az egyes időjárási helyzetek során követendő magatartási
szabályokat, teendőket. Biztonságban a Balatonnál program során 130 alkalommal vettek
részt rendezvényeken.
Lakosságtájékoztatás módjai, eszközei:
- Aktív lakossági tájékoztatás lakossági fórumokon előadás formájában történik.
- Tájékoztató előadások zajlottak a középiskolákban. (facebook oldal követése,
a VÉSZ mobiltelefon alkalmazásra és az OMSZ figyelmeztető jelzéseinek megosztása).
- Külső védelmi terv gyakorlatához kapcsolódó tájékoztatók elhelyezése települési
honlapon, hirdetőtáblákon, közreadása helyi televízió közreműködésével a gyakorlatban
érintett lakosság részére.
- Lakossági tájékoztató kiadványok elhelyezése települési honlapokon, nagyobb forgalmú
közösségi létesítményekben.
- Az erdők és egyéb szabad területek tűz elleni védelme érdekében figyelmeztető táblák
kihelyeztetésére a települések vezetőinek írásos felhívása, a szabadban történő
tűzgyújtás, a mezőgazdasági hulladék-, és tarlóégetésre vonatkozó szabályozás
ismertetése.
- Gyermektáborokban, ifjúsági rendezvényeken, strandok gondnokai, közforgalmú
kikötők kikötőőrei körében különböző helyszíneken (vízpart, nádas, erdő, szabadtér,
tábortűz, stb.) jellemző sajátosságok szerinti veszélyforrásokról.
- Balatoni viharjelzésről tájékoztató anyagok kihelyezése strandokon, kempingekben,
táborokban.
- Digitális háttéranyag és segédanyagok eljutatása a táboroztató pedagógusoknak,
rendezvényszervezőknek.
Vízbiztonság
Megalakult a Balaton önkéntes mentőcsoport a Balaton-Port és a Vízimentők Magyarországi
Szakszolgálata közreműködésével. A MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred Baja
Naszádja és ügyeleti szolgálatot teljesített Balatonakarattyán.
Védekezésre volt szükség május hónapban a Balaton tómederből történő kilépése
következtében Fonyód, Balatonboglár, Balatonlelle és Siófok településeken, valamint
szeptember 14.-15. között a hirtelen nagy mennyiségben lehullott csapadék miatti elöntések
és villámárvizek következtében Balatonföldvár, Nagyberény és Siófok településeken.
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A viharjelző rendszerrel kapcsolatos tapasztalatok
A strandok egy részén a növényzet, épületek és egyéb tárgyak miatt a legközelebbi,
legfeltűnőbb fényjelző lámpatakarásban van. Ilyen esetekben a viharjelző rendszer
állapotváltozására vonatkozó információ a strandgondnokok egy részénél a Balatoni
Vízimentő Szolgálattól a strandra beosztott vízi mentő figyelőszolgálat személyzetén
keresztül jut személyes közléssel a vezetőhöz. Van hely, ahol a strand személyzete saját
informatikai eszközökkel megoldotta az azonnali SMS értesítést anélkül, hogy folyamatosan a
távolabbi fényjeleket, vagy egyéb infokommunikációs eszközt figyelnie kellene. Egy
központi SMS értesítéses megoldásra több strandgondnok részéről is felmerült az igény annak
érdekében, hogy egy központilag kiadott rövid szöveges értesítés alapján a szükséges
figyelmeztető közléseket hangosbemondón, illetve a helyben szokásos módon időveszteség
nélkül kiadhassa.
Országos Mentőszolgálat
A Balaton part a mentés, egészségügyi ellátás szempontjából kiemelt fontosságú üdülő
övezet. Statisztikák szerint, a nyári szezonban a lakosságszám sokszorosára nő, az oda vezető
utak forgalma, a nyaralókban végzett munkálatok, a strandok, a vízen tartózkodás, abba való
ugrás, szórakozóhelyek telítettsége magában foglalja a balesetek számnövekedésének esélyét
is. A nyári szezonra hosszú évek óta felkészül az Országos Mentőszolgálat, azonban az ismert
jogszabályok nem teszik lehetővé a szezonban végzett munka egyéb jogcímen való díjazását,
az kizárólag túlórában és szezonálisan felvett dolgozókkal lehetséges. A szezonálisan felvett
dolgozók száma azonban nem éri el a kívánalmakat, melynek elsősorban szakmai oka van,
ami a betegellátás magas színvonalát szolgálja.
A mentő gépkocsivezető esetében PÁV I jogosítvány, a mentőápoló esetében
mentőápolói végzettség a kívánalom, hisz a helyszíni életmentő beavatkozások a sürgősségi
betegellátásban jártas szakembert kívánnak.
A nyári szezonban fenti okok miatt az Országos Mentőszolgálat forgalmi adatai is
jelentősen megváltoznak, ami részben bér jellegű növekedést, részben működési költség
jellegű növekedést generál, hisz pl. ebben az időszakban a km futás is jelentősen, mintegy 45
%-kal megemelkedik ezen mentőállomások tekintetében.
A mellékletet képező (1. sz. melléklet) táblázatból kitűnik, hogy a Balaton part
mentőellátását közvetlenül végző 9 mentőállomás esetében a forgalom a szezonon kívülihez
mérve, 154 %-os mely szám önmagáért beszél.
Az évek során keletkezett tapasztalatok, statisztikák és igények alapján a 2. sz.
mellékletben tételesen leírt mentőállomásokon hajtottunk végre a nyári szezonban
fejlesztéseket, mindamellett beindítottuk Révfülöpön és Balatonakarattyán a nyári kihelyezett
szolgálatunkat. E szolgálat azt a filozófiát tükrözi, hogy az ellátást közelebb vigyük a
lakossághoz, hisz a nyári szezonban a zsúfolt utak, a nagy forgalom miatt egyes települések
csak 15 percen belül voltak megközelíthetőek, míg ezen szolgálat beindításával elmondhatjuk,
hogy a Balaton part minden mentési eseményéhez átlag 6,8 perc alatt tudtunk segítséget
küldeni.
Balatonakarattyára idei évben is a balatonfűzfői KIM egységet irányítottuk át. Szakmai és
logisztikai szempontból is kívánatos volt, hogy nyári idegenforgalmi szezon vége után
tartósan is itt maradhasson ez az egység. Ebben az évben ez megvalósult. A balatonkenesei
Önkormányzat 18 millió Ft-tal járult hozzá az ideiglenes mentőállomás átalakításához,
valamint garázs építéséhez. 2014.július 30-tól működési engedéllyel rendelkező
mentőállomásként üzemel.
Az idei évben is a mentésben részt vett a Balatonvilágosra telepített mentőmotor. Ezen az
egységen mindig magasan képzett szakember (orvos vagy mentőtiszt) teljesít szolgálatot.
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Bevetési körzete a Balaton mindkét partja, az M7-es autópálya Fejér, Veszprém és Somogy
megyei szakaszai, illetve mindhárom megye kb. 40-50-km-es körbe tartozó települései.
A számok mögött természetesen megmentett életek vannak. Egészségügyi statisztikáink
szerint a szezonális megerősítésnek is köszönhetően 30 %-kal több súlyos sérültet sikerült
megmenteni és kórházba vinni, mint 10 évvel ezelőtt, valamint a sikeres újraélesztések száma
16 %-ról 30 %-ra emelkedett, ami minden európai tó mentésében kiváló statisztikai adat
lenne.
A két kihelyezett mentőállomás (Balatonakarattya, Révfülöp, valamint a mentőmotor)
működési adatait a 3. sz. melléklet tartalmazza, melyből kitűnik, hogy ezen két kistérségben a
mentés színvonala, a rászorulók sürgősségi ellátáshoz való hozzáférése lényegesen javult, hisz
ha csak a kiérkezési időket elemezzük, az átlag közel 10 perccel lett rövidebb, s ez
önmagában növeli az élethez való esélyt, hisz lehetőséget teremt számos életmentő
beavatkozás időben történő elvégzéséhez.
A mentőkocsik km teljesítményének növekedését a 4. sz. melléklet tartalmazza.
Az OMSZ és a VMSZ között létrejött együttműködési szerződés, de a VMSZ nem az
OMSZ irányítása alatt működik. Riasztási adataik a következők:
Rupert riasztások 2014
Veszprém megye
Somogy megye

Ábrahám Lomac riasztások 2014
23
4

85%
15 %

Veszprém megye
Somogy megye
Zala megye

27

23
9
0

72%
28%
0

32

Összefoglalva, kijelenthető hogy számos szervezet, így a BFT, de az állam és az
Országos Mentőszolgálat összefogásának köszönhetően a Balaton part sürgősségi ellátása
szakmailag Európa élvonalába tartozik, kétségtelen azonban, hogy a finanszírozási és egyéb
feltételek nem optimálisak.
1. sz. melléklet

Feladatok alakulása 2014. évben a Balaton parti mentőállomások tekintetében
1 havi átlag
1 havi átlag
Növekedés
Mentőállomás
(jan-jún.)
(júl-aug.)
(%)
184%
Balatonlelle
158
448
84%
Fonyód
107
196
48%
Lengyeltóti
111
165
101%
Siófok
424
854
38%
Balatonfüred
240,16
332
-18%
Balatonakarattya
157,16
129
47%
Tapolca
304,33
447,5
22%
Veszprém
804
981
54%
Összesen
2 305
3 552
2. sz. melléklet
BALATONAKARATTYA:
- 7x24-es KIM
A bővítés júliusban és augusztusban 1488-1488 óra.
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RÉVFÜLÖP (szezonális mentőállomás):
- 7X12-es mentőgépkocsi, vagy KIM.
A bővítés júliusban és augusztusban 744-744 óra, melyet megyén belül szervezéssel, részben túlórával
tudunk megoldani.
BALATONVILÁGOS ( MENTŐMOTOR)
- 7X12-es motor
Ez júniusban 122, júliusban 373 és augusztusban 290 óra orvos/mentőtiszti többlet órát jelent.
BALATONLELLE:
- az 5x10-es mentőgépkocsi bővítve 7x12-re
A bővítés: júliusban 301 óra, augusztusban 289 óra.
FONYÓD:
- a 6x10-es mentőgépkocsi 7x12-re bővítve
A bővítés: júliusban 210 óra, augusztusban 204 óra.
LENGYELTÓTI:
- a 4x10-es mentőgépkocsi 7x10-re bővítve
Óraszám igénye: júliusban 241 óra, augusztusban 262 óra
SIÓFOK:
- a 6x12-es mentőgépkocsi 7x24-re bővítve
- a 5x10-es mentőgépkocsi 7x12-re bővítve
Óraszám igény: júliusban 1138 óra, augusztusban 1001 óra
A nyári idényben BALATONLELLE-i telephellyel - külön elszámolással - Gyermek MOK szolgálat
is működött.
Balaton-part megerősítésének összes plusz óraszáma valamennyi munkaköri csoportot beleértve:
8895 óra
3. sz. melléklet

Szezonális mentőállomás statisztika
Működési adatok Balatonakarattya
2013.
Kivonulások száma
Ellátott betegek száma
Helyszínre érkezés ideje
Becsült átlag, ha nem lenne állomás

2014.

239
231
6,4
13,6

256
249
6,5
14

Működési adatok Révfülöp
2013.
Kivonulások száma
Ellátott betegek száma
Helyszínre érkezés ideje
Becsült átlag, ha nem lenne állomás

2014.
76
76
8
19

119
123
7
18

Működési adatok Veszprém megye összesen:
2013.
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Kivonulások száma
Ellátott betegek száma
Helyszínre érkezés ideje
Becsült átlag, ha nem lenne kihelyezett állomás

315
307
7,2
16,3

375
372
6,8
16

Működési adatok Balatonvilágos, motor:
2013.
Kivonulások száma
Ellátott betegek száma
Helyszínre érkezés ideje
Becsült átlag, ha nem lenne kihelyezett állomás

2014.
101
96
65
9,4

111
75
10,5
12

Feladatok betegségcsoport szerinti megoszlása 2014.)
Veszprém megye összesen:

Betegségcsoport

Esetszám

Esetszám

Esetszám

%-os megoszlás

Motor
B.világos
34
32
3
1
5
0

21,03%
40,49%
4,92%
0,67%
2,01%
30,87%

75

100,00%

Traumatológiai-sebészeti
Belgyógyászati
Ideggyógyászati
Szülés
Gyermek
Egyéb

53
42
2
1
3
22

Balatonakarattya
7
107
17
1
1
116

Összesen

123

249

Révfülöp

4. sz. melléklet

2014.

Összes megtett km 2014.
1 havi
1 havi
Növekedés
átlag (jan- átlag (júl(%)
jún.)
aug.)

Balatonfüred

10 618

12 383

17%

5 290

5 620

6%

Tapolca

17 543

20 838

19%

Veszprém

16 995

26 456

56%

Balatonlelle

10 831

18 032

66%

7 958

12 925

62%

Balatonakarattya

Fonyód
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Siófok
Lengyeltóti
Összesen

12 064

21 223

76%

7 622

11 568

52%

88 921

129 044

45%

4. sz. melléklet

Országos Meteorológiai Szolgálat
Bevezetés
2014-ben ünnepeltük a balatoni viharjelzés elindításának 80. évfordulóját. A viharjelzés dr
Hille Alfréd repülő ezredes, meteorológus kezdeményezésére kormányzati döntés alapján 1934. július
08.-án indulhatott el. A jelzéseket az akkori Légügyi Hivatal meteorológusai adták ki. A nevezetes
napra 2014. július 08.-án előadásokkal és koszorúzással emlékezett az OMSZ és a Magyar Honvédség
Geoinformációs Szolgálata Siófokon. Legelső előadásában dr. Radics Kornélia, az OMSZ elnöke
köszöntötte a résztvevőket és kiemelte a balatoni viharjelzés és az időjárási veszélyjelzés fontosságát.
V. Németh Zsolt a Földművelésügyi Minisztérium Államtitkára köszönetet mondott a
meteorológusoknak, vízirendőröknek, katasztrófavédőknek és az együttműködésben résztvevő civil
szervezeteknek a tó biztonságáért végzett munkájukért. Kovács László alezredes az MH
Geoinformációs Szolgálat szolgálatvezető helyettese bevezető előadásában méltatta dr. Hille Alfréd
életútját. A viharjelzés történeti áttekintése után a közelmúltban végbement változásokról,
meteorológiai fejlesztésekről Horváth Ákos, az Obszervatórium vezetője tartott előadást. Horváth
Gyula a Megfigyelési Főosztály vezetője a távérzékelésben és a meteorológiai adatgyűjtésben
bekövetkezett hatalmas fejlődést mutatta be. Dobai Sándor, az RSOE elnöke, a viharjelző rendszer
üzemeltetésében és korszerűsítésében végzett munkájukról szólt, bemutatta a kezdeti rakétás korszakot
felváltó fényjelző készülékeket, kiemelve az idei szezonban a keleti medencébe telepített korszerű
LED technológiára alapuló fényjelző berendezéseket. Horváth László, a Balatoni Vízirendészeti
Rendőrkapitányság vezetője ismertette a vízibiztonság növelése érdekében folytatott tevékenységüket
és bemutatta az új mentőhajókat. Az előadásokon a sajtó képviselői is jelen voltak. Ezt követően
koszorúzásra került sor az Obszervatórium falán lévő emléktáblánál dr. Hille Alfréd előtt tisztelegve.
Koszorút helyezett el V. Németh Zsolt államtitkár és dr. Rácz András helyettes államtitkár a
Vidékfejlesztési Minisztérium képviseletében. Az emléktáblát ugyancsak megkoszorúzta Siófok
város polgármester helyettese, a Magyar Meteorológiai Társaság elnöke dr. Dunkel Zoltán, a HM
Geoinformációs Szolgálata nevében Kovács László alezredes. Az Országos Meteorológiai Szolgálat
nevében dr. Radics Kornélia elnök és Buda István elnök helyettes helyezték el a koszorúkat.
A viharjelzési szezon időjárásának főbb jellemzői
A 2014-es szezon a gyakori ciklonaktivitásnak köszönhetően az átlagosnál csapadékosabb időt
hozott. Az elmúlt évekhez képest hűvösebb, de a sokévi átlaghoz hasonlítva összességében a Balaton
nyugati részén annak megfelelő, keleten inkább kissé az átlagos feletti (<110 % ) hőmérsékletű
szezonról beszélhetünk . Ugyanakkor a szélviszonyok tekintetében a szezont a megszokottól kevésbé
szelesnek érezhettük. Tény, hogy a keleti medence átlagos szélsebessége 6 %-kal maradt alatta az
előző 10 év átlagának, míg a Tihanytól nyugatra eső balatoni állomásokból számolt 2014-es
szezonátlag megfelelt a tízéves átlagsebességnek. A havonkénti vizsgálódás már kimutatja, hogy a
május kiemelkedően szeles hónap volt, míg a szezon további része általában a megszokottól
gyengébben szeles lett.
Hasonlóan a tavalyi évhez, 2014-ben is hét napon jeleztek a műszerek 90 km/h-t meghaladó
szélsebességet a Balatonnál. A hétből öt májusban, egy júliusban, egy pedig októberben fordult elő. A
legnagyobb vihart idén az Yvett ciklon okozta. A ciklon kedvező feltételek között május 13-án
kezdett kialakulni a Földközi-tenger középső medencéjében egy hidegfront betörését követően. A
légörvény gyorsan mélyült, közben centruma a Balkán félszigetre, majd legfejlettebb fázisában 15-ére
Románia, illetve Erdély fölé helyeződött. A ciklon hátoldalán, a Dunántúl térségében viharos szelet
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kiváltó ritkán előforduló nagy légnyomáskülönbség alakult ki, mely Sopron és Budapest között
meghaladta a 10hPa-t is ( 1. ábra ). 2014. május 14-én már délutántól, estétől a Balatonnál gyakran
fordultak elő 90 km/h sebességet meghaladó széllökések. 15-én ezek állandósultak és több helyen már
100 km/h-t meghaladó széllökések alakultak ki. 2014. május 15-én Balatonmáriafürdő és Fonyód
térségében átmenetileg a 120 km/h-t is meghaladta a szélerősség (Balatonőszöd: 126 km/h,
Balatonmáriafürdő: 122 km/h). Tizenhatodikától a légörvény töltődni kezdett, de még ekkor is
előfordult a Balatonnál kisebb területen 90 km/h feletti széllökés. A ciklon erőssége és fennmaradása
sokban hasonlított a szinte napra pontosan négy évvel korábbi, károkozó Zsófia ciklonhoz. A belőle
kihulló csapadék azonban a Balaton térségében jellemzően kevesebb volt: most nem érte el a 30 mm-t
sem.
2014-ben a szezon két legmelegebb hónapja az 1961-1990-es évek átlagához képest az április
és az október lett. Ekkor a havi középhőmérséklet 1.6 -2.5 fokkal haladta meg az éghajlati normál
értékeket. A sokéves átlaghoz képest a május lett a leghűvösebb hónap. A szezon átlaghőmérséklete
Keszthelynél 16.5, Siófoknál 17.9 fok volt ( a sokéves átlag 16.0, illetve 16.4 °C ) . A Balatonnál az
év legmelegebb napja június 11-ére esett: Keszthelyen a mért maximális hőmérséklet 33.7°C lett,
Siófokon ettől eltérően július 20-án állt be a maximum 33.5°C-kal. Ez jóval elmaradt a 2013-as
maximumhoz képest, amikor augusztusban a legmagasabb értéket Fonyódnál regisztrálta az automata
39.3°C-kal, de Keszthelyen 38.4 és Siófokon is 38.0 °C volt .
2014-ben a hőségnapok száma is viszonylag kevés lett. Májusban és szeptemberben általában 30°C
alatt maradt a hőmérséklet csúcsértéke. Egyedül Siófokon mértek májusban egyetlen napon 30 fokot
elérő hőmérsékletet. A teljes időszakot tekintve ugyancsak Siófokon volt a legtöbbször (összesen 18szor) 30°C-t elérő vagy meghaladó napi maximum hőmérséklet. A Balaton többi részén jellemzően a
mérések szerint csak 12-15 ilyen nap adódott. Ezzel szemben 2013-ban a hőségnapok száma 26-28
nap volt. A tó vize 2014. június 11-én melegedett fel legjobban, Siófoknál az esti órákban 29.1°C-ot
mérhettünk.
A legszélsőségesebben alakuló időjárási elem a csapadék volt. Ebben a hét hónapban az
átlagos csapadékmennyiségnek ( 1961-1990 ) legtöbb helyen legalább 160%-a hullott le, ami a keleti
medencében területi átlagban kb. 600 mm-t, tőle nyugatra 650 mm-t ( középső és nyugati medence )
jelentett. Csak az április és a június volt viszonylag szárazabb hónap. A többi hónapban a
csapadékösszeg meghaladta, többnyire jelentősen meghaladta a sokéves átlagokat ( 2.ábra ). Közülük
is kiemelkedett az augusztus, amikor az elvárt összeg több mint kétszerese, és a szeptember, amikor
pedig Balaton-szerte átlagosan több mint háromszorosa hullott le. Szeptemberben az ország legtöbb
csapadékot kapó területe a Közép- és a Délnyugat- Dunántúl volt. Átlagosan a Balatonnál a keleti
medence térségében 156, a középső és a nyugati medence térségében összesen 160 mm csapadék volt.
A balatoni települések közül kiemelhető Siófok, ahol 211.6 mm eső hullott (az 1961-1990-es átlag itt
43.1mm, az 1984-2013-as átlag 51,5 mm ) . Szeptemberben itt még ennyi csapadékot nem mértek. A
csapadék változékonyságát mutatja, hogy az 1984-2013 közötti 30 évben ötször volt 100 mm-t
meghaladó összeg szeptemberben, hat alkalommal viszont összesen csak 5-12 mm hullott.
A csapadék a nyári és az ősz eleji időszakban is intenzív záporokból, zivatarokból hullott. Az egész
szezonra nézve a zivataros napok száma a keleti medence térségében 65, nyugaton 49 nap lett. Ez
keleten majd kétszerese, nyugaton több mint kétszerese a 2013-as évben észlelt zivataroknak.
Szeptember hónapban már ilyen számban nem szoktak előfordulni zivatarok, most a keleti medence
térségében 6, nyugaton 7 napon észleletek zivatart. A csapadéknak kedvező időjárás nagyobbrészt
annak köszönhető, hogy a Földközi-tenger medencéjében augusztusra nem alakult ki az erre az
időszakra jellemző anticiklonális időjárás. A térségben folyamatosan sekély ciklonok helyezkedtek el,
amelyekben jelentős nedvesség halmozódott fel. A térség szárazföldi területein a kihulló csapadék
folytán a talaj telítődött nedvességgel, amit a növényzet visszapárologtatott a légkörbe. A szeptemberi
nagy csapadék legalább ¾ része a hónap első felében hullott két ciklonaktivitásnak köszönhetően. Az
01-04.-e között Olaszország- Földközi-tenger középső medencéje majd DK-Európa volt a ciklon
centruma, a 10-15.-ei időszakban Ausztria – Horvátország – Szlovénia-Magyarország fölött húzódott
a centrum. Az utóbbi esetben a hosszú itt tartózkodás a sok nedvesség, tartós labilitás és a fölénk
helyeződő magassági futóáramlás együttes fennállása egyes területeken a záporos csapadékot adó
ciklonkarok mellett hosszú ideig fennmaradó zivataros aktivitást is eredményezett. A zivataros
csapadék tartósabban érintette a keleti medence térségét. Ennek köszönhetően Siófokon a szeptember
10-15. közötti 5 napos periódusban pl. 151.9 mm csapadék hullott.
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Október 22-e körül is előfordult még, hogy nagyobb területen az egy nap alatt lehulló
csapadékmennyiség megközelítette, vagy meg is haladta a sokéves egyhavi átlagot.
Az idei szezonban a Balaton vízszintjét végig 110 cm fölött tartották a szakemberek. A
legcsapadékosabb hónapban, szeptemberben az elsejei 119 cm-ről huszadikára – a megkezdett
leeresztés ellenére – már 135 cm-re emelkedett a vízállás. Egyben ez az érték volt a szezon
legmagasabb vízállása. Ezt követően szeptemberben stagnálás, majd októbertől lassú csökkenés
következett be. A folyamatos vízleeresztés eredményeképpen a hónap végére 126 cm-re csökkent a
vízszint. A szeptemberi és októberi viharok során a hullámzás és a tartós szél okozta vízszint kilengés
miatt többször is védekezni kellett elsősorban a Balaton déli partján.

A viharjelzések összesítése
A Balatonnál és a Velencei-tónál a viharjelzések összesített fenntartási ideje a tavalyihoz
mérten kis mértékben csökkent, mely alapvetően a Balatonnál az elsőfokú, a Velencei-tónál a
másodfokú viharjelzések rövidebb fenntartásának köszönhető. A Balaton nyugati medencéjében 2042,
a középső medencében 1885, a keleti medencében 1851, a Velencei-tónál 1370, a Tisza-tónál 1242
órán át volt érvényben valamilyen fokozatú viharjelzés ( 1. táblázat ) . A fenntartási értékek a Balaton
középső és a keleti medencéjében csökkentek a leginkább, több mint száz órával.
A Balatonra kiadott másodfokú viharjelzések fenntartási ideje a keleti medencében a teljes időszaknak
13.2, a középső medencében 13.8, a nyugati medencében 13.6, míg a Velencei-tónál a 6.5 százalékára
terjedt ki. Ez a Balaton esetében az előző évihez képest 54–79 órával magasabb érték. A Velenceitónál ugyanakkor 62 óra csökkenés mutatkozik. Az elrendelt másodfokú viharjelzések száma a
jellemzően zivataros szezon miatt átlagosan 22-vel több lett. Az átlagosan fenntartott idő viszont
csökkent. A Balatonnál a 2013-beli 8.6 óráról 2014-re 7,25 órára.
A Tisza-tónál a másodfokú viharjelzések fenntartási ideje a teljes időszak 5.4%-ra terjedt ki. Ez az
előző évihez képest 118 óra emelkedést jelent.
Az idei viharjelzési szezon egyik újdonsága volt az OMSZ által fejlesztett Meteora nevű mobil
alkalmazás, mely az érvényben lévő időjárási figyelmeztetések és riasztások kijelzése mellett többek
között alkalmas arra is, hogy a tavi viharjelzés érvényben lévő fokozatáról, illetve annak változásáról
tájékoztassa a felhasználót.

:-:

8600 Siófok, Batthyány u. 1. - Tel.: 84/ 313-346, Tel./Fax: 84/317-002
E-mail: bftkht@balatonregion.hu; Website: http://www.balatonregion.hu

52

Melléklet:
Agenda 2014
(a BFT-KT adminisztrált tevékenysége)
2014.01.06.
2014.01.09.
2014.01.13.
2014.01.15.
2014.01.20
2014.01.23.
2014.02.03.
2014.02.04.
2014.02.14.
2014.02.17.

2014.02.19.
2014.02.25.
2014.02.28.
2014.02.29.
2014.03.02.
2013.03.05.
2014.03.06.
2014.03.07.
2014.03.12.
2014.03.17.
2014.03.27.
2014.03.31.
2014.03.28.
2014.04.01.
2014.04.08.
2014.04.10.

BFT EU-s fejlesztési programjához a közbiztonsági fejezet elkészítése és
megküldése a BFT szakmai munkacsoportja részére
SMRFK Rend. Ig. válasza a 2014. évi BKKB koordinációs feladatokról
BVR üzemeltetési tapasztalatok és fejlesztési igények egyeztetése a fonyódi
központ tekintetében az RSOE és BVRK képviselőivel Fonyódon
MVSZ jogszabály módosítási terveiről egyeztetés Böröcz úrral
Egyeztetés az MVSZ technikai munkacsoport vezetőjével a közbiztonságot
érintő műszaki fejlesztési elképzeléseikről.
Az Egységes Segélyhívó Rendszer (ESR) igazgatójának meghívására szakmai
látogatás az ESR-112 Központban Miskolcon.
A Komplex Vízbiztonsági Program szerkesztett változatának
véleményeztetésre küldése
„Biztonságban a Balatonon” információs és oktatási program sajtótájékoztató
anyagának előkészítése
A BoatShow rendezvényen az MVSZ-MVK és MVSZ-NFM együttműködési
megállapodások aláírása és sajtótájékoztatón való részvétel
A „Balatoni Komplex Vízbiztonsági Program” okán megküldött szerkesztői
vélemények átvezetése, küldése a munkában résztvevő szervezetek
képviselőinek
„Biztonságban a Balatonon” információs és oktatási program sajtótájékoztatója
Siófokon
A BFT ülés előkészítése kapcsán egyeztetés a BFT munkaszervezetével a
közbiztonsági fejlesztési forrás jóváhagyásának főbb irányelveiről
BFT ülés Siófokon
KT tagok tájékoztatása a BFT támogatási forrás döntéséről és feltételeiről
KT 2013. évi beszámoló tervezetének elkészítése, szétküldése egyeztetésre, KT
ülés meghirdetése
Az ORFK, OPSZ, NBT, MÖOSZ megállapodás egyeztetése a MÖOSZ
titkárságával
KT ülés napirend szerint Siófokon
KT ülés emlékeztetőjének elkészítése, jóváhagyatás
BFT támogatási forrásfelosztás egyeztetése az OMeSZ és BIF NK Kft
képviselőivel, forrás átcsoportosítás elfogadása
KT ülés emlékeztető véglegesítése, szétküldése az érintetteknek
A támogatási programban résztvevő szervezetek szakmai terveinek
véglegesítése, szerkesztése
Előadás összeállítása a BVR indítására szervezett sajtótájékoztatóra.
(Elmaradt)
VMSZ Közgyűlés Keszthely
Találkozó a NBT delegáltjával, a szakmai teendők egyeztetése
A BFT ülés előterjesztéseinek elkészítése. (Beszámoló, KBVP, tervek,
pályázati javaslatok szakmai tartalma)
A BM közbiztonsági pályázati felhívásának továbbítása az
önkormányzatoknak.
8600 Siófok, Batthyány u. 1. - Tel.: 84/ 313-346, Tel./Fax: 84/317-002
E-mail: bftkht@balatonregion.hu; Website: http://www.balatonregion.hu

53

2014.04.15.
2014.04.16.
2014.04.18.
2014.04.29.
2014.05.05.
2014.05.07.
2014.05.10.
2014.05.13.
2014.05.15.
2014.05.21.
2014.05.23.
2014.05.26.
2014.05.27.
2014.05.27.
2014.05.29.
2014.05.30.
2014.06.06.
2014.06.07.
2014.06.08.
2014.06.11.
2014.06.13.
2014.06.14.
2014.06.16.
2014.06.17.
2014.06.19.

2014.06.23.
2014.06.30.
2014.07.01.
2014.07.02.
2014.07.04.

Közbiztonsági referensek képzése. Zalaegerszeg
Egyeztetés az RSOE és a BVRK vezetőivel a NAVINFO balatoni szolgálat
idei ellátásának lehetőségeiről.
BFT ülés. Siófok
Balatoni vízgazdálkodási konferencia. Tihany
Egyeztetés a BFT Társ. Kutató munkacsoport vezetőjével az EU fejlesztési
időszak programjának tervezési feladatairól.
Egyeztetés az OPSZ alelnökével a polgárőrségek támogatásának lehetséges
egyszerűsítéséről.
A ZMRFK vezetőjének temetése. Pacsa
A Baja naszád vízre tétele, szolgálatának megkezdés, egyeztetés Danyikó
László parancsnokkal. Kenese
Az EU fejlesztési program véleményezésének összefoglalója és közzé tétele a
közbiztonsági érdekek érvényesítése érdekében.
A BKKB szezonnyitó értekezlete a rendőrkapitányságon. Fonyód
Részvétel az MVSZ közgyűlésén, majd egyeztetés a tűzoltóságon.
Balatonfüred
A támogatási szerződések felülvizsgálata, javaslattétel a média megjelenésekre
Egyeztetés az OPSZ elnökével a polgárőrségek támogatási megoldásáról
Riport a Balaton Rádióban, illetve a Part FM műsorban a meder
veszélymentesítés problémájáról, valamint a műszaki fejlesztési ügyekről.
A polgárőrségek szezonnyitó értekezlete. Siófok
A Pajtás hajó tragédiájának 60 éves évfordulója emlék rendezvényen való
részvétel, a KT képviselete. Balatonfüred
A viharjelző rendszer átvételi eljárásán az OKF, RSOE felkérésére a BFT_KT
képviselete. Siófok
Az OMSZ idénynyitó sajtótájékoztatóján részvétel, a BFT program
bemutatása. Balatonlelle
Egyeztetés az OBB elnökével Alsóörsön a kerékpár személygépkocsin történő
szállítás problémáiról. Alsóörs
Egyeztetés a MKK és a MKSZ elnökeivel a kerékpár személygépkocsin
történő szállítás problémáiról. Közös program kialakítása.
Egyeztetés a VMRFK igazgatójával és a Bfüredi Rk. vezetőjével az OPSZ
EDR használat lehetőségeiről és teveiről. Balatonfüred
A Vízimentők (VMSZ) közgyűlésén a szezonnal kapcsolatos feladatok
egyeztetése.
A BFT elnökével egyeztetés, az idény aktuális feladatai. Balatonfüred
Egyeztetés az OPSZ alelnökével a BFT-KT-ba delegálandó OPSZ szakértőről.
A Magyar Úszás Napja rendezvényének előkészítése folyamatában a
biztonsági kérdések egyeztetése a szervezővel, valamint a BVRK vezetőjével.
A sportért felelős államtitkárnak a motorcsónak használat újabb
kedvezményezettjére vonatkozó javaslat véleményeztetése, egyeztetése az
MVSZ delegáltjával, valamint a BVRK vezetőjével. Balatonfüred
A MÚSZ napján történt fertőzésekkel kapcsolatos teendők egyeztetése a
szervezővel, a VMSZ-el, valamint az MTI régiós sajtó referensével.
Biztonsági terv egyeztetése az MVSZ Kékszalag versenyéről. Balatonfüred
A MVK strandi elsősegélyprogram indító rendezvénye, sajtótájékoztató.
Balatonlelle
Az OPSZ szakág vezetőjével egyeztetés a Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület
tevékenységéről
BFT ülés Balatonfüreden
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2014.07.08.
2014.07.14.

2014.10.10.
2014.10.17.
2014.10.26.
2014.10.21.

OMSZ meteorológiai rendezvényen való részvétel. Siófok
OPSZ, VMRFK egyeztetés és EDR oktatás a polgárőrségnek átadott EDR
rádiók kezeléséről. Bf. RK. Balatonfüred
EU fejlesztési program tervezési szakaszának véleményezése.
Vízbiztonsági program vélemény egyeztetése a NGM javaslatai alapján
Pályázati projekt tervek készítésének módszertani egyeztetése a BFT m.sz.
képviselőivel. Siófok
Vízbiztonsági Program beérkezett vélemények összegzése, elemzése.
EU balatoni fejlesztési lehetőségek projekt terv készítésére figyelemfelhívás a
KT tagjai és az érintett szervezetek képviselői részére. Projekt terv metodikai
kialakítása, minta projekt terv készítése a mederbiztonság témakörében.
NFM jogszabály módosítások elemzése, a hajózási hatósági díjak változásáról
az érintettek tájékoztatása
Gyártói levél alapján az érintett pályázó, nyertes szervezetek tájékoztatása a
defibrillátorok hibáiról.
Kerékpár szállítás gépjárművön témakörben a jogszabályi előírások
megküldése a MKSZ és MKK vezetői részére a tájékoztató kiadvány
szerkesztése érdekében.
Egyeztetés a NBT Komm. Igazgatójával a Balatonon terjeszthető tájékoztató
kiadvány lehetséges terítéséről.
A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács ismeretterjesztő kiadványának terítése
érdekében az átadott kiadvány készlet eljuttatása a polgárőr egyesületek
képviselői részére. Tihany
Az augusztus 20.-i rendezvényekkel kapcsolatos biztonsági tervek
véleményezése
Magyar Kerékpáros Szövetség közúti közlekedésbiztonsági napján való
részvétel. Keszthely
A junior nyíltvízi nemzetközi verseny biztosításával kapcsolatos egyeztetések
Budapesten.
A junior nyíltvízi nemzetközi verseny biztosításával kapcsolatos helyszíni
egyeztetések. Balatonfüred
Egyeztetés a Magyar Kerékpáros Klub titkárával a szórólap tartalmáról
Belvízi helyszíni bejárás a Balaton déli partján lévő helyzet értékelésére.
Siófok, Balatonfenyves
Az idegenforgalmi szezon zárásával kapcsolatos BKKB ülés napirendjével
kapcsolatos egyeztetés
BKKB ülés előadásának megszerkesztése
EDR alkalmazások tapasztalatainak összegyűjtése, a rádiók ellenőrzése.
Tihany
BKKB záró ülés Siófokon. Siófok
KT ülés programjának és időpontjának egyeztetése e-mailban
INFOTÉR konferencia Balatonfüred
Balatrönk 2. fejlesztési egyeztetés az RSOE-nál
Polgárőrségek együttműködési folyamatának elemzése a támogatási
elszámoláshoz
Előadás az MVK felkérésére (katasztrófavédelmi gyakorlathoz) Szentendre
MVSZ elnökségi ülés Keszthelyen. Előadás tartása Keszthely
EDR nap Budapesten, előadás
Kerékpár gépkocsin való szállításához tájékoztató anyag összeállítása

2014.10.29.
2014.11.03.

BFT-KT ülés Siófok
ÖTE fejlesztések szakmai egyeztetés az OTSZ elnökével Balatonfüred

2014.07.21.
2014.07.23.
2014.07.25.
2014.07.29.
2014.07.30.

2014.07.31.
2014.07.31.
2014.08.01.

2014.08.01.
2014.08.04.

2014.08.15.
2014.08.29.
2014.09.01.
2014.09.03.
2014.09.05.
2014.09.09.
2014.09.17.
2014.09.22.
2014.09.26.
2014.10.02.
2014.10.03.
2014.10.06.
2014.10.07.
2014.10.08.
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2014.11.10.
2014.11.14.
2014.11.15.
2014.11.18.
2014.11.20.
2014.11.26.
2014.12.11.
2014.12.16.
2014.12.19.
2014.12.21.
2014.12.21.

KT emlékeztető összeállítása, egyeztetése a KT tagokkal e-mailban
ÖTE fejlesztések szakmai anyag véglegesítése
Közbiztonsági díj forrásteremtés. Levéltervezetek összeállítása
Vízimentő szakmai beszámoló a támogatási elszámoláshoz. Zánka
Idegenforgalmi szezon szakmai beszámolók összegyűjtése, elemzése
Polgárőrségek EDR rádiókísérlet tapasztalatainak egyeztetése, OPSZ, VMRFK
EDR rádiók összegyűjtése, polgárőr rádiós kísérlet zárása egyeztetése. Tihany
Kerékpárszállítás tájékoztató kiadványok átadása a MKSZ részére
BFT ülés Balatonfüred
Közbiztonsági Díj forrásbiztosításhoz levél a BFT elnökéhez
KT tagok tájékoztatása a BFT ülés határozatairól, a BKT/ITP elfogadásáról

A Közbiztonsági Testület tagjai és szakértői:
Anda
Prok
Pungor
Horváth
Heizler
dr. Czirner
Bagyó
Jamrik

Dobai

r. alezredes, a főkapitány
György rendészeti helyettese
r. alezredes, a főkapitány
József rendészeti helyettese
r. ezredes, a főkapitány
János rendészeti helyettese
László r. alezredes, kapitányságvezető
György
József
Sándor
Péter

ny. tü. ezredes
orvos-igazgató
elnök
közbiztonsági tanácsos
a Testület állandó szakértői:

Sándor elnök

dr. Horváth
Ákos
kirendeltség vezető
Pécseli
Péter
kirendeltség vezető
* Kovács
Imre
elnök
Gábor elnök
** Kövér
dr. Garamvölgyi László r. dandártábornok
Böröcz
István elnökségi tag
*/** év közbeni váltás

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság
Zala Megyei Rendőr-főkapitányság
Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság
Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
OMSZ Közép-dunántúli Reg. Mentőszervezet
Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata
Balaton Fejlesztési Tanács
Rádiós Segélyhívó és Infokomm. Orsz.
Egyesület
Országos Meteorológiai Szolgálat Siófoki
Obszervatórium
KDTVIZIG Balatoni Vízügyi Kirendeltség
Veszprém Megyei Polgárőr Szövetség
OPSZ Vízi Tagozat
Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács
Magyar Vitorlás Szövetség

A „Balatoni Régió Közbiztonságáért” díj 2014. évi kitüntetettje
Pungor János r. ezredes úr, a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti főkapitányhelyettese felterjesztésére, dr. Piros Attila dandártábornok úr, a Somogy Megyei Rendőrfőkapitányság vezetőjének egyetértésével és dr. Lengyel Róbert úr, Siófok polgármestere
ajánlásával a BFT Közbiztonsági Testület díjbizottsága döntése alapján a „Balaton Régió
Közbiztonságáért” díjban részesül Horváth László rendőr alezredes, Somogy Megyei
Rendőr-főkapitányság Siófoki Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály osztályvezetője.
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Horváth László 1973-ban született Kaposváron. 1994. február 1-től kezdte meg rendőri
pályafutását a Kaposvári Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály Járőrszolgálati
Alosztályán, mint járőr. A Rendőr Szakközépiskolai tanulmányait kitűnő eredménnyel fejezte
be, ezt követően – munkája mellett - megkezdte tanulmányait a Rendőrtiszti Főiskolán.
1998-tól Balatonföldváron körzeti megbízott, majd ugyanott a közrendvédelmi csoport
vezetője és megbízott őrsparancsnok helyettes, később őrsparancsnok. 2007. február 1-től a
Siófoki Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály állományába került áthelyezésre.
Jelenleg a Siófoki Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály vezetője.
Közel 15 éve lát el parancsnoki munkát a Balaton déli partján. Balatonföldvár és Siófok,
valamint a környék közbiztonsági helyzetét napra készen ismeri, szakmailag képzett,
rátermett vezető. Munkájában precíz, következetes és igényes. A Balatoni Közbiztonsági
Koordinációs Bizottság munkáját közbiztonsági koordinátorként 7 éve segíti. A BKKB
irányítását az elmúlt évben a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság látta el, amelynek során
a főkapitányság vezetése jelentős mértékben támaszkodhatott Horváth László munkájára,
tapasztalataira.
A turisztikai idényben jelentkező rendőri feladatok végrehajtásához helyismeretét, szakmai
tudását a rendőri vezetés figyelembe vette a jogsértések mennyiségének csökkentése céljából,
illetve azok értékelése során. Építő javaslataival, szakmai véleményével hozzájárult a
Bizottság eredményes tevékenységéhez, valamint a Régió déli területén a közbiztonsági
helyzet javításához. A nyári idegenforgalmi szezonban az állományt kellő tapasztalattal,
felkészültséggel irányította az elmúlt években, mely tevékenységével hozzájárult a Balatonra
érkező és ott lakó személyek szubjektív biztonságérzetének javításához. Lelkiismeretesen, a
szakmai szabályok figyelembe vételével koordinálta az elmúlt évek nagy tömegeket vonzó
rendezvényeinek rendőri biztosítását. A BFT KT díjbizottsága a felterjesztésben szereplő
indoklásokat megalapozottnak találta, a díjra javasolt személy, illetve a felterjesztés
mindenben megfelelt a díj feltételeinek.
(A díjakat 12. alkalommal adjuk ki, a mai díjazottal együtt eddig 39 érdemes személyt díjaztunk.)
Siófok, 2015. március 23.
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