Évértékelés a Balatonalmádi Rendőrkapitányságon
Február elején a 2010. évi munkát értékelő állománygyűlést tartottunk a Balatonalmádi
Rendőrkapitányságon. Kapitány úr beszámolt az elmúlt év eredményeiről, valamint értékelte a
szakterületek teljesítményét.
A Balatonalmádi Rendőrkapitányság illetékességi területéhez 3 város, valamint 11 község tartozik.
Adataink szerint a Kapitányság illetékességi területén elkövetett bűncselekmények 59%-át a 3
városban követték el. A legtöbbet a kapitányság székhelyén Balatonalmádiban, majd Balatonkenesén,
végül pedig Balatonfűzfőn.
A három városon kívül, a közvetlenül a Balaton parton fekvő teleülések következnek az elkövetett
bűncselekmények sorában, majd pedig a parttól távolabb fekvő települések.
Az ismertté vált bűncselekmények száma 972-ről, 1429-re nőtt. A vagyon elleni bűncselekmények
száma az összes ismertté vált cselekménynek mintegy 3/4-t teszi ki. Ezen cselekmények száma 658-ról
1054-re nőtt. A növekedést egyértelműen két dolognak köszönhetjük. Az egyik, hogy 2009. évre
visszanyúlva több jelentős súlyú sorozat bűncselekményt derítettünk fel 2010. évben, illetőleg a
tárgyévben is komoly sikereket értünk el a sorozat jellegű bűncselekmények felderítésében. A másik
oka a növekedésnek a strandon és a gépjárművekből történő lopások esetén eltulajdonított okiratok és
bankkártyák nagy száma.
2010. évben az iktatott bűnügyek, elrendelt nyomozások száma 962-ről, 853-ra csökkent.
Nyilvánvaló a nyári idegenforgalmi szezonban itt nyaraló vendégek ellen elkövetett lopások,
betörések, besurranások és a havi iktatások száma közötti összefüggés. A szezonon kívüli időszakban
viszont a felügyelet nélkül maradó nyaraló ingatlanok feltörése jelent állandó munkát és kihívást a
szolgálat számára.
A vagyon elleni bűncselekmények elkövetése miatt elrendelt nyomozásokon belül a lopások száma
261-ről, 238-ra, a betöréses lopások száma 212-ről, 148-ra csökkent. A veszélyeztetett objektumok
palettája változatos, szórakozóhelyek, üzletek, lakások, melléképületek, garázsok és gépjárművek,
azonban a „sláger” továbbra is egész évben a nyaralóingatlanok. A betöréses lopások kapcsán
elmondható, hogy a kisebb súlyú cselekmények módszere rögtönzött és primitív, míg a nagyobb súlyú
cselekményeket előre jól megfontoltan, a helyszín előzetes, gondos felmérése után követik el.
A közrend elleni bűncselekmények (garázdaság, rongálás, okirat hamisítás, okirattal visszaélés stb.)
száma 96-ról, 186-ra növekedett. A garázda jellegű cselekmények döntő részét a nyári idegenforgalmi
szezonban a motiválatlan rongálás és személyi sérülést okozó magatartással adja.
Kábítószerrel visszaélés bűncselekménye miatt 2009-ben 8 esetben, 2010. évben 23 esetben
rendeltünk el nyomozást. Az esetek zömét a nyári szezonban regisztráltuk, és az elkövetők jelentős
része is nyaralni érkezett területünkre. Kábítószer terjesztése miatt folytattunk, és jelenleg is folytatunk
eljárást, mely esetekben az elkövetők főként fiatalkorúak és fiatal felnőttek.
A bűnelkövetők száma 228-ról 305-re nőtt, melyből 33 fiatalkorú, 4 gyermekkorú személy volt az
elkövetés időpontjában. Büntetett előéletű az összes elkövető közül 73 fő volt.
Az előző év adataival összehasonlítva 218 helyett 220 közlekedési baleset történt. Ebből a személyi
sérüléssel járó balesetek száma 70-ről 63-ra csökkent. Sajnálatos módon 2010-ben is történt 1 halálos
baleset. A bekövetkezett balesetek közül 28 súlyos sérüléssel, míg 34 könnyű sérüléssel végződött.
A baleseteket előidéző okok nem változtak, továbbra is meghatározó a sebességtúllépés, az elsőbbség
meg nem adása és a kanyarodás szabályainak megszegése.
A közlekedés legvédtelenebb résztvevői a gyalogosok, illetve kerékpárosok, ezért is meglepő, hogy
2010. évben, különösen a nyári idegenforgalmi idényben a kerékpárosok által okozott balesetek száma
jelentősen emelkedett (20 eset), ezért fokozott figyelmet fordítunk az ellenőrzésükre.
A 2010-es országos adatok alapján a Balatonalmádi Rendőrkapitányság, a 151 kapitányság közül, 72
helyet javítva, a 48. lett, az összes Balaton parti kapitányság között, pedig az első.
Célunk a bűnözés csökkentése, a közterületi rendőri jelenlét növelése, a kapitányság illetékességi
területén a közrend, közbiztonság fenntartása, a félelemtől mentes életminőség megőrzése, az
állampolgári bejelentésekre történő gyors, hatékony reagálás biztosítása, a közlekedésbiztonság
erősítése volt, és lesz a 2011. évben is.
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