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BESZÁMOLÓ 

 

PÁSZTÓ VÁROS ÉS VONZÁSKÖRZETÉNEK 

2020. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 

 

 

BEVEZETÉS 

 

 

TISZTELT KÉPVISELŐ TESTÜLET, HÖLGYEIM, URAIM! 

 

 

Engedjék meg, hogy a Pásztói Rendőrkapitányság 2020. évben végzett tevékenységéről a Tisztelt 

Képviselőtestület előtt beszámoljak! 

 

Az értékelt időszakban nagy hangsúlyt fektettünk az illetékességi területen élő lakosság szubjektív 

közbiztonságérzetének minél magasabb szintű szavatolására, ennek tükrében hajtottuk végre szakmai 

feladatainkat. 

I. 

 

A Pásztói Rendőrkapitányság közbiztonsági helyzetének értékelése 

 

 

1. A bűnügyi helyzet bemutatása, a közterületi jelenlét mértéke (létszám, óraszám), a közterületek, 

nyilvános helyek, valamint a kiemelt idegenforgalmi területek biztonsága: 

 

Az illetékességi területünk bűnözése, a közbiztonság érzet és a statisztikai jelzőszámok alapján 

általánosságban szélsőségektől mentes volt, közbiztonsági deficit nem alakult ki. Ezen ténymegállapítás 

mellett olyan bűnügyi mutatók jellemzik a rendőri tevékenységet, melyek tükrözik az állomány 

mindennapi szakmai erőfeszítéseit. 

 

A közterületi jelenlét mértékéről, a közterületek, nyilvános helyek, valamint idegenforgalmi területek 

biztonságának adatairól a beszámoló további részeiben részletes tájékoztatás található.   

 

1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása: 

 

A regisztrált bűncselekmények száma 2020-ban, az elmúlt 11 évet tekintve a 2. legalacsonyabb értéket 

mutatta. 

 

év 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 

számadat 887 1128 1112 5721 833 702 514 494 593 514 510 

 

 

1.2. A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása: 

 

A közterületen elkövetett bűncselekmények száma 188-ról 181-re csökkent, a nyomozás eredményességi 

mutató pedig nőtt 79,5 %-ról 87,6 %-ra.   

 

év 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 

számadat 206 214 210 171 136 118 116 140 174 188 181 
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1.3. A regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya, változása: 

 

A regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya, az elmúlt 11 évet tekintve a 4. 

legalacsonyabb adat, mely azt bizonyítja, hogy a Pásztói Rendőrkapitányság illetékességi területe az 

ország legbiztonságosabb területei közé tartozik. 

 

év 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 

számadat 2766 3567 3554 18164 2672 2273 1677 1616  1949 1701 1692 

 

 

1.4. A kapitányság területén regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása: 

 

Összesen: 

 

A kiemelten kezelt bűncselekmények azok a jogsértések, melyek a lakosság szubjektív 

közbiztonságérzetét a legjobban rombolják. Ezen jogsértések szakszerű kezelése a kapitányság elsődleges 

feladata.  A számadatokból látszik, hogy az elmúlt 11 év legjobb eredményét érte el a kapitányság ezen 

mutató tükrében.  

 

év: 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 

számadat 616 722 624 548 531 400 321 268 338 312 253 

 

Emberölés: 

 

Emberölés 2020-ban 1 esetben történt, melynek vizsgálatára a kapitányság nem rendelkezik hatáskörrel. 

 

év: 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 

számadat 2 0 0 1 1 0 0 0 1 2 1 

 

Testi sértés: 
 

A testi sértések száma az elmúlt 11 év tekintetében 2020-ban a legalacsonyabb volt.  
 

év: 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 

számadat 42 42 34 34 49 49 32 31 32 33 30 
 

Kiskorú veszélyeztetése: 

  

A kiskorú veszélyeztetések száma 2019. évhez viszonyítva csökkent. A családon belüli erőszakhoz 

kötődő esetkörökben mindig hivatalból vizsgáltuk ezen jogsértés megvalósulását és indokolt esetben 

eljárást kezdeményeztünk. A jegyzőkkel, a gyermekjóléti-, családsegítő szolgálatokkal a 

kapcsolattartásunk rendszeres, kölcsönösen partneri jellegű volt.  

 

év: 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 

számadat 1 13 1 2 3 8 6 16 8 12 10 
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Garázdaság: 
  

A garázdaságok száma 2019. évhez viszonyítva számottevően csökkent. Ezen jogsértések főként  

szomszédos családok, illetve különböző ismerősök közötti nézeteltérések kapcsán valósultak meg.   
 

év: 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 

számadat 35 49 49 47 80 48 39 56 62 50 41 

 

Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények (terjesztői magatartással): 

 

A kábítószer bűnözés és az ehhez kapcsolódó járulékos cselekmények megelőzése, üldözése, 

bomlasztása, felszámolása a kapitányság egyik elsődleges feladata. Az eljárások során fő cél, hogy a 

terjesztői magatartások irányába erősödjön a felderítés.  
 

év: 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 

számadat 2 1 1 4 4 2 1 4 0 0 0 
 

Lopás: 
 

A vagyon elleni bűncselekmények vezető jogsértése a lopás. A lopások száma az elmúlt 11 év átlagában 

2020. évben volt a 2. legalacsonyabb. Az alacsonyabb számadat mögött megítélésünk szerint a 

bűnmegelőzési tevékenység országos, megyei és helyi szintű kiszélesítése, illetve a közterületi jelenlét 

fokozása, a célzott szolgálat ellátás, az egyéb bevezetett intézkedések, polgárőrség, az egyéb rendészeti 

feladatokat ellátó személyek (mezőőr), erdész, természetvédelmi őr, a civil szervezetek, még gyakoribb, 

folyamatos bevonása áll.  
 

év 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 

számadat 463 582 501 435 365 272 225 138 193 185 140 
 

Személygépkocsi lopás: 

 

A kapitányság területére nem jellemző ezen jogsértések elkövetése, 2020-ban egy ilyen bűncselekmény 

történt, mely kapcsán a nyomozás eredményességi mutató 100 % . 
 

év: 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 

számadat 2 6 2 1 1 1 0 0 0 1 1 
 

Lakásbetörés: 

 

A lakásbetörések az állampolgárok szubjektív közbiztonságérzetét kifejezetten romboló jogsértéseknek 

számítanak, melyek ellen minden esetben fokozottan felléptünk. A 11 év viszonylatában 2020-ban 2. 

legalacsonyabb ezen esetszám.  
 

év: 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 

számadat 86 92 44 73 73 56 43 32 50 44 37 

 

Rablás:  

 

A rablások kiemelt tárgyi súlyú, a társadalomra különösen veszélyes jogsértések. Ezen bűncselekmények 

elkövetése kapcsán a kapitányság mindent megtett a jogsértések megelőzése érdekében, 2020-ban nem 

történt ilyen bűncselekmény. 

 

év: 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 

számadat 16 2 1 4 3 2 3 3 7 0 0 
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Rongálás: 
 

A rongálások száma növekvő tendenciát mutatott, azonban 2019-2020. évek viszonylatában a nyomozás 

eredményességi mutató 46,2 %-ról 57,7 %-ra nőtt.  
  

év: 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 

számadat 39 24 21 10 12 10 7 8 19 14 23 
 

Orgazdaság: 

 

A jogellenesen megszerzett vagyon visszaszerzése, a sértettek kártalanítása is elsődleges feladatunk. Fő 

célunk, az illegális értékesítési helyek feltérképezése, felszámolása.  
 

év: 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 

számadat 3 2 2 4 0 5 0 0 2 1 0 
 

Jármű önkényes elvétele: 
 

Jármű önkényes elvételek száma a vizsgált időszakban csökkent. 
 

év: 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 

számadat 2 2 3 1 3 0 0 3 7 9 4 

 

 

1.5. A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények szöveges 

értékelése: 

 

2020-ban is bűncselekmények zöme a kiemelt bűncselekményi kategóriába tartozott. A kiemelt 

kategórián kívül elenyésző számban, egyedi esetben fordultak elő más jellegű jogsértések, melyek nem 

öltöttek sorozat jelleget.  

 

1.6. A helyi közbiztonság szempontjából kiemelt érdeklődést kiváltó bűncselekmény nyomozásával 

összefüggő nyilvános információk rövid összefoglalása: 

 

2020. évben, kapitányságunk adatai szerint, Pásztó város polgármesterétől, vagy jegyzőjétől nem érkezett 

olyan bűncselekmény elkövetésére utaló feljelentés, amiben eljárást kellett volna kezdeményezni és az 

önkormányzat sérelmére, kárára vonatkozóan követték volna el.  

 

A helyi közbiztonság szempontjából kiemelkedő érdeklődést kiváltó bűncselekmény miatt a kapitányság 

nem folytatott eljárást 2020-ban.    

 

2. A bűnüldöző munka értékelése: 

 

A kapitányság elsődleges feladata a bűncselekmények megelőzése. Amennyiben viszont már 

bekövetkezett a jogsértés, úgy a büntetőeljárás során a bűnüldöző munka lép előtérbe, mely során a 

törvényesség, szakszerűség, célzottság, időszerűség, a bűnelkövetőkkel szembeni támadó, míg a 

sértettekkel, károsultakkal szembeni empatikus, segítő, szolgáltató jellegű szakmai munkavégzés 

fokozására került sor.  

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

2.1. A nyomozás eredményességi mutató alakulása:  

 

A kapitányság nyomozás eredményességi mutatója 2020-ban, az elmúlt 11 év viszonylatában, az 2. 

legmagasabb eredmény.  

 
év: 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 

számadat 44,8  

% 

48,7 

 % 

47,3 

 % 

92,4  

% 

60,9  

% 

60,2  

% 

73,7 

 % 

75  

% 

75,1  

% 

64  

% 

87 

% 

 

2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozás eredményességi mutatója: 

 

A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények 2020. évi nyomozás eredményességi mutatója az 

elmúlt 11. év 2. legmagasabb eredménye. 

 

év: 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 

számadat 50,8  

% 

61,3  

% 

61,1  

% 

62,6  

% 

70  

% 

82,6  

% 

75,2  

% 

88,6 

 % 

78,3 

% 

79,5 

% 

87,6 

% 

 

2.3. A helyi szerv eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozás 

eredményességi mutatójának alakulása:  

 

Összesen: 

 

Az elért nyomozás eredményességi mutató 2020-ban, az elmúlt 11 évet tekintve a 2. legmagasabb 

eredmény. 

 

év: 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 

számadat 35,3  

% 

43,7  

% 

38,8  

% 

35,9  

% 

48,1  

% 

54,4 

 % 

70,6 

 % 

66,9  

% 

67,5  

% 

55,3  

% 

67,8 

% 

 

Emberölés: 

 

A kapitányság hatásköre nem terjed ki emberölések nyomozására. 

 

év: 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 

számadat ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

 

Testi sértés: 

 

A testi sértések nyomozási eredményessége 2020-ben az elmúlt 11 év 3. legmagasabb értékét hozta.  
 

év: 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 

számadat 87,5  

% 

90,7  

% 

88,9  

% 

89,2  

% 

85,4  

% 

81,1  

% 

81,5  

% 

90,6  

% 

100 

 % 

100 

 % 

93,3 

% 

 

Kiskorú veszélyeztetése: 

 

A kiskorú veszélyeztetések nyomozás eredményessége 2020-ban a maximális értéket érte el. 

 

év: 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 

számadat 20  

% 

86,7  

% 

9,1  

% 

100  

% 

50  

% 

100  

% 

85,7  

%  

76,2  

% 

100 

 % 

100 

 % 

100 

 % 
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Garázdaságok: 
 

A garázdaságok nyomozás eredményességi mutatója az elmúlt 11 évet tekintve 2020. évben a 2. 

legmagasabb érték.   
 

év: 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 

számadat 73,9  

% 

88,5  

% 

83  

% 

86  

% 

89,9  

% 

84,7  

% 

88,9  

% 

88,3  

% 

96,6 

 % 

88,1  

% 

95,5 

% 

 

Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények (terjesztői magatartással): 
 

Az értékelt időszakban ilyen jogsértés miatt eljárás nem volt.  
 

év: 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 
számadat 50 

 % 

66,7  

% 

50  

% 

50  

% 

75  

% 

100  

% 

100  

% 

100  

% 

100  

% 

--- --- 

 

Lopás: 
 

A lopások nyomozás eredményességi mutatója 2020-ban az elmúlt 11 év 2. legmagasabb eredményét 

mutatja. 
 

év: 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 

számadat 25 

 % 

34,4  

% 

28,4  

% 

24,7 

 % 

31,9  

% 

39  

% 

65,3  

% 

49,3  

% 

51  

% 

38  

% 

54,9 

% 
 

 

Személygépkocsi lopás: 
 

2020-ban a személygépkocsi lopások tekintetében a nyomozáseredményességi mutató 100 %.   
 

év: 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 

számadat 0 

 % 

20 

% 

50 

 % 

0 

 % 

0 

 % 

0 

 % 

----- ------ ------ 100  

% 

100 

 % 

 

Lakásbetörés: 

 

A lakásbetörések 2020. évi nyomozás eredményességi mutatója az elmúlt 11 év 3. legmagasabb 

eredménye. 

 

év: 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 

számadat 17,9  

% 

42,4  

% 

29,3  

% 

19,7  

% 

34,2 

 % 

25  

%  

76,8  

%  

40 

 % 

48,1 

 % 

32,6  

% 

45,7 

% 

 

Rablás: 
 

Ilyen bűncselekmény miatt 2020-ban nem indult eljárás. 
 

év: 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 

számadat 100 

 % 

75 

 % 

100 

 % 

33,3  

% 

66,7  

% 

100 

 % 

100 

 % 

75 

 % 

100 

 % 

---- ---- 
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Rongálás:  

 

A rongálások nyomozási eredményességi mutatója az elmúlt 11 év tekintetében 2020-ban a 3. legjobb 

eredmény.  

 

év: 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 

számadat 28,2  

% 

34,8 

 % 

52,4  

% 

9,1 

 % 

35,7  

% 

66,7 

 % 

100  

% 

37,5  

% 

53,3 

 % 

46,2 

 % 

57,7 

% 

 

Orgazdaság: 
 

2020-ban ilyen bűncselekmény miatt nem indult eljárás. 

 

év: 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 

számadat 66,7 

 % 

50  

% 

0  

% 

75  

% 

---- 100  

% 

33,3 

 % 

33,3 

 % 

100 

 % 

----- ---- 

 

Jármű önkényes elvétele: 

 

2020. évben a jármű önkényes elvétele bűncselekmény nyomozási eredményességi mutatója 100 % volt. 

 

év: 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 
számadat 100 

 % 

100 

 % 

100 

 % 

100 

 % 

100 

 % 
---- ---- 100 

 % 

90 

 % 

81,8 

 % 

100 

 % 

 

3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok: 

 

Ügyek száma:  

 

év: 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 
számadat ---- ---- ---- 197 176 204 140 126 110 138  120 

 

2020. évben a vizsgált 8 év tekintetében a 2. legalacsonyabb volt az iktatott ügyszám. 
 

Tulajdon elleni szabálysértések felderítési mutatója: 

 

év: 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 
számadat ---- ---- ---- 36,46 

% 

43,43 

% 

37,36 

% 

39,24 

% 

45,16 

% 

39,74 

% 

45,83

% 
52,11 

% 

 

2020. évben a vizsgált 8 év tekintetében a legmagasabb volt a 2020 évi felderítési mutató. 
 
A Salgótarjáni Járásbírósággal folyamatos a munkakapcsolat a konstruktív, eredményes együttműködés 

érdekében. 

 

4. Közlekedésbiztonsági helyzet: 

 

Közlekedésbiztonsági szempontból az illetékességi területen a vasúti, légi forgalom alakulásában  

változás nem történt.  

 

Az illetékességi területen a közúti forgalom nagy része a 21-es számú főútvonalra korlátozódott. Ezen az 

útvonalon (a munkahelyi ingázók miatt) a kora reggeli, ill. a délutáni órákban a forgalom sűrűsége 

ugrásszerűen megnőtt, amely jelentősen befolyásolta a közlekedés biztonságát és baleseti 

veszélyforrásként jelentkezett. 
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A hétvégi időszakban a 2408-as számú úton is erős forgalom volt tapasztalható, a Mátrában lévő üdülő 

övezetek nagy száma miatt. 

  

Tanévkezdéstől tanévzárásig (a digitális oktatás időszakát kivéve) a reggeli órákban minden munkanapon 

forgalomellenőrző járőr került vezénylésre az iskolák környékére bűn- és baleset megelőzési célzattal, 

figyelemmel az „Iskola rendőre” programban rejlő lehetőségekre is. Jelentős segítséget kapott a 

kapitányság ezen feladat végrehajtásában a helyi polgárőr egyesületektől. 

 

A kapitányság hetente tartott az ittas vezetők kiszűrésére irányuló fokozott ellenőrzést, havonta két 

alkalommal pedig finn-módszeres fokozott ellenőrzést. A sebességtúllépésekkel szembeni hatékony 

fellépést a kapitányság részére biztosított sebességmérő készülék használata garantálta. A mérések 

rendőri jelleggel ellátott és rendőri jelleggel el nem látott szolgálati gépjárművekből is történtek.   

 

2020. évben 44 személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt a kapitányság területén, mely 26,7 %-

kal kevesebb az előző évi adatnál. Halálos baleset az értékelt időszakban nem történt 12 esetben történt 

súlyos, 32 esetben pedig könnyű sérüléssel járó közúti közlekedési baleset. 2019. évhez képest 2020-ban 

20 %-kal csökkent a súlyos sérüléssel járó személyi sérüléses közúti balesetek száma, 28,81 %-kal 

csökkent a könnyű sérüléssel járó közúti balesetek száma.  

 

A balesetek során 64 fő sérült meg, az előző évi 92-höz képest.  

 

Az ittasan okozott közlekedési balesetek száma 7-ről 3-ra csökkent.  

 

A balesetek bekövetkezési körülményeinek vizsgálata során megállapítható, hogy a balesetek többsége 

gyorshajtás, illetve az elsőbbségi jog meg nem adása miatt történt, mely baleseteket elsősorban 

személygépkocsi vezetők idézték elő. 

 

2020-ban a kapitányság nagy hangsúlyt fektetett a szankció - elkövetés utáni - azonnali alkalmazására. 

Ennek során a szabálysértési eljárás azonnali lefolytatásának lehetőségére több ízben is sor került. A 

kiszabott bírságok helyszíni megfizetését támogatta az állomány rendelkezésére bocsátott POS terminál. 

 

A közlekedési ellenőrzések során kiemelt figyelmet fordított a kapitányság a passzív biztonsági eszközök 

használatára, a nem megfelelő műszaki állapotban közlekedő járművekre, továbbá a nem megfelelő 

láthatósággal kapcsolatos szabálysértések felfedésére. 

 

A Rendészeti Osztályon 1 fő teljesített szolgálatot közlekedési főelőadóként. A Városi Baleset-

megelőzési Bizottság titkári feladatait szintén ő látta el, emellett az ittas járművezetéssel kapcsolatos 

büntetőügyeket is vizsgálta. 

 

A közlekedésbiztonsági szempontból veszélyes útvonalakon folyamatosak voltak az ellenőrzések, 

forgalomellenőrző akciók, melyben kiemelt figyelmet érdemelt a sebességhatárok betartatása, az ittas 

vezetők kiszűrése, a gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályainak betartatása. 

 

Az országos és helyi elrendelésű közlekedési és közbiztonsági akciók során, de a napi járőrszolgálat 

kapcsán is, ahol kellett figyelmeztetéssel, illetve szankcionálással igyekezett a kapitányság a 

közlekedésben résztvevők közlekedési kultúráját pozitív irányba befolyásolni. 

 

A közlekedés biztonságának megszilárdítása érdekében a kiemelten balesetveszélyes szabálysértések 

elkövetőinek a forgalomból történő kiszűrését prioritásként kezeltük. 

 

A kapitányság munkájának eredményeként kijelenthető, hogy az illetékességi területen, azon belül is az 

iskolák környezetében, Pásztó város belterületén, útjain nem alakult ki baleseti gócpont. 
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5. Illegális migráció helyzete: 

 

Kapitányságunk közvetlen országhatár szakasszal nem rendelkezik.  

 

Az illegális migráció a Pásztói Rendőrkapitányság területén nem volt jellemző. 

 

A külföldiek rendészetével kapcsolatos szabálysértés miatt 1 fő esetében került sor intézkedésre.  

 

Az illegális migráció visszaszorításához kötődő, mélységi ellenőrzések során havonta került sor fokozott 

ellenőrzés végrehajtására.   

 

2020-ban az ideiglenes útlevélkezelő csoporthoz kötődő feladatok kapcsán 4 alkalommal került sor 

személyi átrendelésre a déli határszakaszra. Bűnügyi feladatok ellátása kapcsán pedig további 1 esetben 

került sor átrendelésre, szintén a déli határszakasz területére.   

 

 

6. Határrendészeti tevékenység helyzete: 

 

Kapitányságunk államhatár szakasszal nem rendelkezik, így közvetlenül az illetékességi területen 

határrendészeti tevékenységet nem fejtünk ki.  

 

2020. évben az országot érintő migrációs helyzet kezelésébe kapitányságunk személyi állományának egy 

kijelölt része, eseti jelleggel került bevonásra (bűnügyi, valamint útlevélkezelői feladatok kapcsán). 

 

A COVID-19 világjárvány miatt bevezetett, országhatárt érintő rendőri intézkedésekben a kapitányság 

állománya folyamatosan részt vállalt a Nógrád megyét érintő országhatár szakaszokon.   

  

II. 

 

A Pásztói Rendőrkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedések 

és az azzal kapcsolatos feladatok 

 

 

1. A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt 

idegenforgalmi területek biztonsága: 

 

A rendészeti osztály és a rendőrőrs fő célkitűzése a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése, a 

közterületi szolgálat erősítése, a közterület rendjének fenntartása volt. Az illetékességi területen a 

közterületi jelenlétet a járőri-, a KMB állomány, valamint a szolgálatirányító parancsnokok biztosították.  

 

 

A folyamatos parancsnoki jelenlét a szolgálatirányító parancsnokok és az alosztályvezetők vezényléses 

szolgálati időrendszerben történő foglalkoztatása biztosította, így a járőrök, körzeti megbízottak 

eligazítását és beszámoltatását minden esetben parancsnok végezte.  

 

2019. évben 39 632, míg 2020-ban 51 101 volt a közterületi órák száma. 

 

2020. évben a közrendvédelmi állomány létszáma 39 fő volt, így arányaiban 808 fő lakosra 1 fő rendőr 

jutott. 

 

Tárgyévben a koronavírus megjelenése és az azzal összhangban kiadott megelőző intézkedések kihatással 

voltak az idegenforgalomra. A rendezvények elmaradtak, a nyári időszakban Bér-Virágospusztán 

megtartott rendezvények vonzottak nagyobb érdeklődőt. 
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2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata: 

 

Az év során folyamatosan elemzésre, értékelésre kerültek az elkövetett bűncselekmények, a jogsértő 

bejelentésekre azonnal reagált a kapitányság és a szolgálat szervezés során a fertőzöttebb területekre 

koncentrálta a rendelkezésre álló erőket.  

 

A közterületi szolgálatot ellátó állomány vezényléses szolgálati időrendszerben teljesített szolgálatot, ami 

a bűnügyi, közbiztonsági és határbiztonsági helyzetet figyelembe véve optimálisan biztosította az 

eseményekre való gyors, rugalmas reagálást. 

 

A szolgálat úgy került megszervezésre, hogy minden napszakban lehetőség legyen a váratlanul jelentkező 

eseményekre, bejelentésekre, segélyhívásokra történő azonnali rendőri reagálásra.  

 

A szolgálatteljesítés módja gépkocsival, illetve - törekedve a szolgálati idő 50 %-ban történő gyalogos 

ellátására - kombináltan (gépkocsi - gyalogos szolgálat) történt. A gyalogos, álló, portya szolgálatok 

minden esetben a veszélyeztetett településekre, területekre lettek irányítva.  

 

Az alapszolgálati feladatrendszeren túlmenően a közterületi jelenlétet a Nógrád Megyei Rendőr-

főkapitányság vezetője által kiadott komplex feladattervben meghatározott fokozott ellenőrzések is 

növelték. A bűnügyi helyzetnek megfelelően a leginkább érintett településekre külön járőrszolgálatok 

lettek biztosítva. 

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, 

illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 

érdekében elrendelt veszélyhelyzet során meghatározott intézkedések, feladatok végrehajtása mind-mind 

kihatással voltak a közterületi szolgálatellátásra, ugyanakkor pozitív hatást gyakoroltak a 

reagálóképességre. 

 

A rendészeti állomány reagálóképessége a bekövetkezett eseményekre jó színvonalú volt, a 

bejelentéseket követően a Tevékenység-irányítási Központ és a szolgálatparancsnok a járőri állományt 

megfelelő információkkal látta el és indította útba a helyszínekre. A Tevékenység-irányítási Központba 

érkező bejelentésekre a rendőrkapitányság rendészeti állománya minden esetben reagált, a helyszínekre a 

lehető legrövidebb időn belül a járőri vagy a körzeti megbízotti állomány megérkezett és a szükséges 

intézkedéseket lefolytatta.  

 

A Tevékenység-irányítási Központba a Pásztói Rendőrkapitányság vonatkozásában a Robotzsaru NEO 

HIR rendszer adatai alapján 1571 adatlap érkezett be. Az ügyeletes által kiadott küldéstől a rendőrjárőr 

helyszínre érkezéséig eltelt reagálási idő 2020. évben átlagosan 14 perc 50 másodperc volt, amely 2019. 

évhez képest (16 perc 26 másodperc) javuló tendenciát mutatott.  

 

 

Összességében elmondható, hogy az állomány által kezdeményezett intézkedések megalapozottak, 

jogszerűek, szakszerűek és arányosak voltak. Az intézkedések számához viszonyítva igen alacsony volt 

az azokkal szembeni panaszok száma. 

 

Tárgyévben is nagy segítséget nyújtottak a településeken működő polgárőrségek a közös szolgálatokban, 

melyért köszönet illeti őket. 
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A végrehajtói állomány intézkedési aktivitásának bemutatására alkalmas mutatók a következők:  

 

 2010. 2011.  2012.  2013.  2014.  2015.  2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 

elfogások 

száma 

121 144 81 107 135 341 151 197 185 165 176 

előállítások 

száma 

112 160 119 135 202 179 200 180 178 200 200 

biztonsági 

intézkedések 

száma 

59 78 83 107 55 62 59 81 85 43 70 

végrehajtott 

elővezetések 

száma 

80 86 66 67 119 83 101 86 75 91 43 

szabálysértési 

feljelentések 

száma 

2143 1420 704 348 267 285 257 390 451 466 578 

büntető 

feljelentések 

száma 

485 548 511 369 17 154 110 76 40 51 39 

helyszín-

bírságolt fő 

1470 1619 969 759 1265 1048 827 1051 1399 1301 1391 

alkoholszonda 

alkalmazás 

(pozitív) 

107 54 41 23 24 18 22 134 88 83 72 

közterületi 

szolgálati 

létszám (fő) 

3849 4349 4251 3456 3854 4276 3663 3731 4637 4085 4760 

közterületi 

szolgálati óra 

42629 48523 48076 40303 44792 47660 40142 39041 48504 39632 51101 

tulajdon elleni 

szabálysértési 

ügyek száma 

---- ---- ---- 197 176 204 140 126 110 138 120 

tulajdon  elleni 

szabs. ügyek 

felderítési 

mutatója 

---- ---- ---- 36,46 

% 

43,43 

% 

37,36 

% 

39,24 

% 

45,16 

% 

39,74 

% 

45,83 

% 

52,11 

% 

 

3. Rendezvénybiztosítások:  

 

Az elmúlt év rendezvényeinek biztosítása a hatályos jogszabályok, rendelkezések betartása szerint 

történt. A rendezvények szervezőjének írásbeli felkérésére vagy amennyiben a közbiztonsági helyzet 

indokolta, a rendezvények rendjének fenntartásához szükséges rendőri erőt biztosítottuk.  

 

A megtartásra került valamennyi rendezvény 500 fő alatti létszámmal valósult meg. 

 

A pandémiás helyzetre való tekintettel, az állami és önkormányzati rendezvények többségében 

elhalasztásra kerültek, míg a Bér-Virágospusztán megrendezett kulturális-, hagyományőrző- és 

szabadidős rendezvények, valamint a kisebbségi önkormányzatok által szervezett családi napok kerültek 

megtartásra. A rendezvények biztosítását felügyeleti szolgálattal valósította meg a kapitányság, melyeken 

rendkívüli esemény nem történt. 

 

A vizsgált időszakban 31 rendezvény biztosítását kellett ellátni 173 fő részvételével. 
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A kapitányság illetékességi területén 2020-ban a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó 

rendezvényt nem jelentettek be.       

 

4. Az esetlegesen bekövetkezett katasztrófa, illetve veszélyhelyzetekkel kapcsolatban végrehajtott 

rendőri feladatok: 

 

2020. évben a kapitányság illetékességi területén katasztrófa helyzet nem alakult ki. 

 

A COVID-19 világjárvány kapcsán kialakult egészségügyi veszélyhelyzet miatt - az év egy részében - a 

különleges jogrend szabályai szerint végezte a kapitányság szakmai tevékenységét.      

 

A pandémia visszaszorítása érdekében előírt rendőri feladatokat (házi karantén ellenőrzések, kontakt 

kutatások, kijárási korlátozások ellenőrzése, határrendészeti feladatokban való részvétel, maszkviselés 

szabályainak ellenőrzése, kórházparancsnoki rendszerhez kötődő logisztikai feladatok) a kapitányság 

végrehajtotta. 

  

5. Körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése: 

 

A körzeti megbízottak „klasszikus” közterületi szolgálatának ellátása biztosított volt. 

 

Két körzeti megbízotti csoport működött a kapitányság illetékességi területén, Pásztó és Kálló 

székhellyel. 

 

A kapitányság illetékességi területén 2020-ban 12 rendszeresített körzeti megbízotti státusz volt, valamint  

1 fő látta el a körzeti megbízotti alosztályvezetői feladatokat. Ezen kívül a körzeti megbízottak irányítását 

a Kállói Rendőrőrsön az őrsparancsnok valamint helyettese látta el.   

 

A körzeti megbízotti feladatokat ezen állomány látta el a 26 települést érintően.  

 

A Körzeti Megbízotti Alosztály és a Kállói Rendőrőrs állománya vezényléses szolgálati 

munkaidőrendszerben teljesített szolgálatot. A közbiztonsági viszonyokat és a szolgálati feladatokat 

figyelembe véve a vezényléses szolgálati munkaidőrendszer biztosította a legjobban az eseményekre való 

minél gyorsabb és rugalmasabb reagálást.  

 

A kapitányság vezetése mindig szem előtt tartotta azt, hogy a lakosság szubjektív közbiztonságérzetének 

az egyik alapja a településeken szolgálatot adó, az állampolgárokkal folyamatosan kapcsolatot tartó, 

gondjukkal, problémájukkal tisztában lévő és azért azonnal tenni tudó, tenni akaró, szolgáló rendőr. 

 

A közterületi szolgálat javítása érdekében, a körzeti megbízottak szoros és élő kapcsolatot tartottak fenn a 

területükön működő polgárőr szervezetekkel, valamint az egyes rendészeti feladatokat ellátó 

személyekkel is folyamatos volt a közös szolgálatellátás az aktuális feladatok függvényében.   

 

A körzeti megbízottak rendszeresen részt vettek a közrend- és közlekedésbiztonság javítását szolgáló 

fokozott ellenőrzésekben, helyi elrendelésű akciókban, komplex ellenőrzésekben, továbbá a 

veszélyhelyzet kapcsán felmerülő járványügyi szabályok és hatósági házi karanténok ellenőrzésében, 

illetve az államhatár zárási-, majd átléptetési feladatainak végrehajtásában. 

 

A körzeti megbízottak bűnügyi feladatainak ellátása során nagy hangsúlyt fektettek a bűnözést generáló 

helyi csoportokkal szembeni rendőri intézkedések számának növelésére, a bűnügyi érzékenységük 

fejlesztésére, valamint a bűnügyi állománnyal történő együttműködés hatékonyságának növelésére. 
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A körzeti megbízottak együttműködése az önkormányzati szervekkel jó színvonalú volt, sőt évről évre 

folyamatosan javult, fejlődött, melyet alátámasztott az is, hogy a megtartott önkormányzati beszámolókat 

valamennyi alkalommal ellenszavazat nélkül elfogadták.  

 

A pandémia miatt 2020-ban lakossági fórumok, közmeghallgatások nem voltak, a Rendőrséget érintő 

felkérés nem érkezett.  

 

6. Ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ működése:  

 

A Pásztói Rendőrkapitányság nem végez ügyeleti tevékenységet, a Tevékenység-irányítási Központot a 

Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság működteti. A kapitányságon szolgálatirányító parancsnokok 

végeznek irányító, koordináló, ellenőrző, visszaellenőrző feladatokat, mely során folyamatosan, napi 

szinten  együttműködnek a Tevékenység-irányítási Központ munkatársaival.  

 

 

7. Igazgatásrendészeti tevékenység: 

 

Iktatott szabálysértési feljelentések száma: 
 

év: 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 

számadat --- --- --- --- 455 515 584 514 473 475 678 

 

Az iktatott szabálysértési feljelentések száma a tavalyi évhez viszonyítva 475-ről 678-ra változott.    

 

Közigazgatási bírság kiszabására irányuló eljárások: 

 

év: 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 

számadat --- --- --- --- 92 105 119 258 224 173 190 

                                                                                                                           

Azon esetekben ahol nagyobb arányú változás figyelhető meg az adatokban döntően jogszabályváltozás 

áll a háttérben.  

 

Az elkövetett szabálysértések egymáshoz viszonyított számaránya változatlanul hasonló az előző 

évekhez, így a szabálysértési eljárások mintegy 18 %-a  kiemelt közlekedésrendészeti,  70 %-a    

közlekedésrendészeti és 8 %-a közrend ellen elkövetett szabálysértés miatt indult. 

 

Járművezetéstől eltiltásra a tavalyi 87 esethez képest 90 ügyben került sor. Hozott határozatok száma az 

előző évi 475-höz képest 750, melyből 87 határozat tárgyalást követően került meghozatalra.  

 

Az eljárás alá vont személyek 2019-ben 1, míg 2020-ban 3 esetben éltek kifogással határozatokkal 

szemben. A 2020. évi kifogásokat a bíróság megvizsgálta és a rendőrhatósági döntéseket hatályában 

fenntartotta.  

 

A kiszabott helyszíni bírság meg nem fizetése miatti végrehajtási eljárások: 

 

év: 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 

számadat --- --- --- --- 757 742 631 520 658 703 856 

                                                                               

 

Fegyvertartási engedélyezésekkel kapcsolatban az előző évekhez képest lényegi változás nem történt, 

352 magánszemély rendelkezett 1027 lőfegyverrel. 10 fő részére került kiadásra új fegyvertartási 

igazolványt. Gáz-riasztó fegyverviselési engedély 19 esetben került kiadásra önvédelmi célra. Flóbert 

fegyver tartására irányuló engedély nem került kiadásra, új Európai Lőfegyvertartási Engedély nem 
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került kiállításra.  Lőfegyver megszerzési és tartási engedély kérelem elutasítására nem került sor. 

Fegyvertároló hely ellenőrzést 97 esetben hajtott végre a kapitányság. Az ellenőrzések során hiányosság, 

szabálytalan tárolási módszert nem került feltárásra.  

 

A vállalkozások ellenőrzése során engedély visszavonására okot adó körülmény nem merült fel. 

Összesen 294 fő személy- és vagyonőri, magánnyomozói igazolvánnyal rendelkező személyt ellenőrzött 

a kapitányság a rendelkezésre álló nyilvántartásokban. Az ellenőrzések során jogsértést nem merült fel.  

Igazolvány visszavonására nem került sor, felügyeleti bírság kiszabására nem volt szükség. 62 személy- 

és vagyonőri igazolvány kiadására intézkedett a kapitányság, összesen pedig 342 személy- és vagyonőr 

szerepel a nyilvántartásban. 

 

Játékos pirotechnikai termék forgalmazására irányuló tevékenységet 2020. évben két üzlet két 

vállalkozás folytatott. Az üzletek ellenőrzése évi két alkalommal történt, hiányosság, szabálytalanság 

nem volt. 2020. évben csak az egyik üzletben volt ellenőrzés, mert a másik üzlet a járványhelyzet miatt 

nem üzemelt.  

 

Figyelmeztető jelzés felszerelésének és használatának engedélyezésére 3 kérelem érkezett 2020-ban, 

mely 2019-ben is 3 volt. 

 

2020-ban a kapitányság probléma mentesen átvette az általános szabálysértési hatáskört a járási 

hivataltól, mely 128 ügy átvételét jelentette. 

 

A pandémia kapcsán új szabálysértési ténylások kerültek megforgalmazása (karanténszabályok 

megszegése járványügyi készültség idején; védelmi intézkedés megszegése; a veszélyhelyzet idején a 

második ütemű védelmi intézkedések megszegése; szigorított védelmi intézkedések megszegése; 

feloldott védelmi intézkedések első fokozatának megszegése) elnevezésekkel, melyek feldolgozása 

többlet feladatot rótt az igazgatásrendészeti állományra.  

 

8. Bűn- és baleset-megelőzés:  

 

A minél jobb közbiztonság érdekében a bűn- és baleset-megelőzés egyre fokozottabban és egyre 

szélesebb körben jelenik meg a mindennapi rendőri munkában. 

 

8.1. A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai: 

 

A város és a települések közintézményeiben (iskolák, önkormányzatok) jól látható helyen elhelyezésre 

kerültek a bűn- és baleset megelőzéssel, áldozatvédelemmel, kárenyhítéssel és vagyonvédelemmel 

kapcsolatos plakátok az erre rendszeresített hirdetőtáblákon.  

 

A pandémia miatt 2020-ban felfüggesztésre kerültek a Helyi- és Járási Közbiztonsági Egyezetető 

Fórumok, így a korábban megszokott formában - ezen értekezletek alkalmával - nem volt lehetőség a 

bűnmegelőzési tevékenység kifejtésére.   

 

Polgárőr értekezleteken, egyéb fórumokon, előadásokon, rendezvényeken szintén a világjárvány miatt  

nagyon csekély esetben nyílt lehetőség klasszikus bűnmegelőzési tevékenységre.   

 

2020-ban kiemelt kockázatú csoportok áldozattá válásának megelőzése érdekében, idősek otthonában 

vagy klubjában 3 településen került sor bűnmegelőzési prevenciós előadásra (Kutasón, Garábon és 

Szurdokpüspökiben).  
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8.1.1. Család- és gyermekvédelmi tevékenység, valamint a hozzátartozók közötti erőszak 

helyzetének bemutatása: 

 

Az ügyfeldolgozás során kiemelt figyelmet fordított a kapitányság a családon belüli erőszak legkisebb 

jelére is és azok külön vizsgálat tárgyát képezték. Az úgynevezett családi botrányok kapcsán való 

intézkedéseknél mindig figyelemmel kísérte a kapitányság a kiskorú veszélyeztetés kérdéskörét, valamint 

jelzéseket átadására került sor a Családsegítő és Gyermekjóléti Központnak.  

 

A pandémiás helyzetet értékelve is fontosnak tartotta a kapitányság a gyermekvédelmi esetek 

megbeszélését, rendszeres volt a Család és Gyermekjóléti Központtal a kapcsolattartás, konkrét 

ügyekben, kis létszámmal, személyes megbeszélésekre is sor került. Az értékelt időszakban 8 esetben vett 

részt a kapitányság jelzőrendszeri tanácskozáson (Pásztón, Ecsegen, Palotáson, Szirákon, Bujákon, 

Jobbágyiban, Csécsén, Héhalomban). 

 

A vizsgált időszakban 10 esetben került sor - leggyakrabban kérelemre - ideiglenes megelőző 

távoltartásra, gyermekkorúakat az eljárások nem érintették. 

 

Hét esetben házastárs/élettárs, 2 esetben édesanya, 1 esetben középkorú rokon volt a bántalmazott, a 

bántalmazó minden esetben férfi volt. Az ideiglenes megelőző távoltartás összesen 8 gyermekről való 

rendelkezést is érintett.    

 

Az ellenőrzött nyilvántartási rendszerek alapján a kapitányság 49 alkalommal regisztrált családon belüli 

erőszakos magatartással kapcsolatos bűncselekményt, melyek túlnyomó részben zaklatás, könnyű testi 

sértés, valamint súlyos testi sértés gyanúja miatt indult büntetőeljárások voltak.  

  

8.1.2. A gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése, ezen belül a rendőrség iskolai 

prevenciós programjai (DADA, ELLEN-SZER, iskolai bűnmegelőzési tanácsadók, OVI-ZSARU 

program): 

 

Minden évben hangsúlyt fektet a kapitányság a bűnmegelőzéssel foglalkozó témájú beszélgetések, 

oktatások, programok szervezésére a serdülők és fiatalok körében. Nagy figyelmet kell fordítani arra, 

hogy az érintett korosztály ismerje meg azokat a tényezőket, amelyek jelentősen befolyásolják és 

megakadályozzák az áldozattá válást. 

   

Sajnálatos módon 2020-ban a bűnmegelőzéssel kapcsolatos tevékenységek személyesen, élőben nem 

mindig voltak megtarthatók, vagy kiszorultak az online térbe a járványhelyzet miatt. 

 

2020-ban a járványhelyzet és a korlátozások ellenére csökkentett számban nyílt lehetőség bűnmegelőzési 

programok megtartására, kitelepülésekre, tábor szervezésére, kerékpár regisztrációra, továbbá a 

lakossággal történő bűnmegelőzési kommunikációra. (2020.07.27. Pásztó: „Házhoz Megyünk!”, „Bike 

Safe!”; 2020.08.03.-2020.08.07. Buják: „Biztonság Mindenhol Mindenkor!” tábor általános iskolás 

gyermekek részére; 2020.09.23.-2020.09.25. Buják: bűnmegelőzés érdekében kitelepülés - szóróanyagok 

kiosztása, bűnmegelőzési felvilágosító beszélgetések; 2020.09.30. online bűnmegelőzési felvilágosító 

előadás, melyen Bujákon a művelődési házban 20-30 fő vett részt. 

 

OVI-Zsaru program kapitányságunk területén 2020-ban nem volt.  

 

8.1.3. Az áldozatvédelem területén végzett rendőri tevékenység bemutatása: 

 

Kapitányságunkon biztosítottuk az áldozatok büntetőeljárási, személyiségi és adatvédelmi jogainak 

érvényesülését.  
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Az áldozatvédelmi referenshez (2020.07.01. napjától Sápiné Kovács Krisztina Mónika r. főhadnagy) 

2020. évben az eljárástól független ügyben nem fordult állampolgár.  

 

 

Az áldozattá válás megelőzése érdekében a bűn- és balesetmegelőzési feladatokkal összehangolva - 

tárgyévben, amikor is a járványügyi korlátozások megengedték - oktatási intézményekben, civil 

fórumokon, kitelepüléseken, online térben ismertettük felhívásainkat.  

 

8.1.4. Az emberkereskedelem elleni küzdelem bemutatása: 

 

A Pásztói Rendőrkapitányság illetékességei területén emberkereskedelemmel kapcsolatos 

bűncselekmények nem jellemzőek. 2020. évben a kapitányság illetékességében nem volt ehhez 

kapcsolódó bűncselekmény.  

 

8.1.5. A megelőző vagyonvédelemben végzett tevékenység: 

 

Kapitányságunk illetékességi területén „Házhoz megyünk!” címmel vagyonvédelmi program keretében 

2020. július 27-én, valamint 2020. szeptember 2-án Pásztón vagyonvédelmi tanácsadást tartottunk 

biztonságtechnikai eszközök bemutatásával, továbbá „Bike Safe” (kerékpárregisztráció) programokkal. 

 

Buják település lakosságának szubjektív biztonságérzetét javító komplex bűnmegelőzési programcsomag 

keretén belül biztonságtechnikai eszközök bemutatásán túl a „Biztonság mindenhol mindenkor!” 

elnevezésű, általános iskolások részére 2020. augusztusában szervezett és megtartott nyári táborban 

szórólapokon, élő beszélgetések alkalmával, valamint az interneten található honlapok segítségével 

sokféle bűnmegelőzéssel kapcsolatos információk kerültek továbbadásra.    

 

8.1.6. A kábítószer prevenció helyzete (ezen belül a „A szülők és a családok a Rendőrség kiemelt 

partnerei a kábítószer-bűnözés megelőzésében” című programterv tapasztalatai): 

 

2020-ban a pandémia és a digitális oktatás miatt nem volt lehetőség a korábbi évek jól bevált gyakorlatát 

folytatni, így az iskolákban a drog-prevenciós előadások, valamint rendhagyó szülői értekezletek nem 

kerülhettek megtartásra.  

 

A világjárvány miatt döntően elmaradtak a nagy tömegeket vonzó rendezvények, falunapok, így ezek 

során sem volt lehetőség a korábbi gyakorlat szerinti megelőzési tevékenység kifejtésére.    

 

Konkrét ügyek kapcsán folyamatos jelzésekkel éltünk a gyermekjóléti szolgálatok, gyámhivatalok 

irányába, a fiatal- és gyermekkorúak védelme érdekében és a további jogsértések megelőzése miatt.   

 

8.1.7. Kiberbiztonság bemutatása: 

 

Az adatok biztonságos kezelése kiemelten fontos digitalizált világunkban. Nagyon sok tanács lát 

napvilágot elsősorban a webshopos vásárlásokkal kapcsolatban. Ha valaki webshopban vásárol, olyan 

oldalt érdemes választani, ahol többféle fizetési lehetőség van, a legbiztonságosabb az utánvéttel történő 

árukifizetés. Ajánlott azt is megnézni, hogy esetleg milyen értékelést kapott az az oldal ahonnan vásárolni 

szeretnénk. Gyanús lehet, ha a kereső nem hozza az első találatok között azt a bizonyos oldalt.   

 

Ezen a területen folyamatosan új elkövetése módszerek látnak napvilágot az üzleti életben is, melyekre 

nagyon fontos felhívni a lakosság, illetve a cégek figyelmét. Az elmúlt évek új metódusa volt például az 

ún. átutalásos csalás módszere. Ennek az a lényege, hogy két egymással üzleti kapcsolatban lévő cég 

egyikének e-mail címét lemásolva a bűnözők arról „tájékoztatták” a partnert, hogy a cég 

bankszámlaszáma megváltozott, a továbbiakban az újonnan megadott számra kérik az utalásokat. 
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Illetékességi területünkön 2020. évben február hónapban a „biztonságosabb internetért világnap” 

alkalmából Taron a Kodály Zoltán Általános Iskolában egész napos átfogó, kiberbiztonsággal  

részletesen foglalkozó kampány került megrendezésre a körzeti megbízott segítségével. 

 

8.2. Az iskolaőri tevékenység bemutatása (az Iskolaőrség megalakulása, eddigi működésének 

értékelése): 

 

Az iskolaőrök 2020. szeptember 1. napjától álltak szolgálatba azon iskolákban, ahol az iskolaőrök 

munkájára igényt tartottak.  

 

Az iskolaőrök feladata: az ellenőrzendő objektumban, területen tanítási időben a közrend, a közbiztonság 

fenntartása, bűncselekmények, szabálysértések megelőzése, megszakítása; illetve a tanulók vagy az 

intézmény dolgozóinak biztonságát sértő vagy veszélyeztető cselekmények megakadályozása, 

megszakítása, az adott intézmény pedagógusai, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő 

alkalmazottai, illetve oktatói és nemzeti köznevelésről szóló (2011. évi. CXC. törvényben és a 

szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvényben meghatározott) feladatainak ellátásának biztosítása; 

továbbá az általa észlelt vagy tudomására jutott bűncselekményről vagy szabálysértésről haladéktalanul 

tájékoztatnia az intézmény székhelye szerinti rendőrkapitányságot. 

 

A tapasztalatok és felmérések azt mutatták, hogy az iskolaőrök fogadtatása az érintett intézményekben 

kedvező volt mind a pedagógusok, mind a diákok részéről. A rendőrség napi kapcsolatot tart az oktatási 

intézményekkel, kiemelt feladatként kezeli az iskolaőrök munkáját, továbbképzését. 

  

A Pásztói Rendőrkapitányság illetékességi területén három általános iskolában (Ecseg, Jobbágyi, 

Héhalom) négy iskolaőr teljesített szolgálatot.          

 

8.3. A baleset-megelőzési tevékenység, a baleset-megelőzési bizottság tevékenységének és 

programjainak bemutatása: 

 

A Pásztó Városi Baleset-megelőzési Bizottság a járványhelyzet kialakulásáig közlekedésbiztonsággal 

kapcsolatos előadásokat tartott a Pásztói Rendőrkapitányság illetékességi területén működő több 

óvodában és iskolában. Az oktatások alkalmával a résztvevők számára szétosztottuk a Megyei Baleset-

megelőzési Bizottság által biztosított láthatósági eszközöket, szóróanyagokat, plakátokat. 

 

Az előadások során felhívtuk a gyermekek figyelmét a főbb közlekedési táblák és szabályok ismeretére, 

különös tekintettel az adott település sajátosságaira.  

 

Minden esetben kiemelt figyelmet fordítottunk a láthatóság jelentőségére, a láthatóságot segítő eszközök 

helyes használatára, továbbá arra, hogy a segélyhívó számot kizárólag indokolt esetben szabad felhívni.  

  

Az ORFK-OBB kiírása alapján végrehajtottuk a „Zebra-tervhez”, valamint az őszi-téli átállás jegyében a 

„Látni és látszani” kampányhoz kapcsolódó feladatokat. 

 

8.4. „Az iskola rendőre”  program, valamint annak keretében végrehajtott „SuliMoped” program 

értékelése az aktuális, valamint az előző tanévre vonatkozóan: 

 

Az iskola rendőre program keretében az illetékességi területen található valamennyi intézménnyel 

folyamatos kapcsolatban álltunk.  

 

A járványhelyzet kialakulását követően a digitális oktatásra történt átállás miatt a betervezett további 

előadások, valamint a területi és országos versenyek (Mini-Kresz „Pindúr-Pandúr”, Kerékpáros Iskola 

Kupa, Ki a mester két keréken?) elmaradtak, az intézményeket a pályázatokról (Biztonságos óvoda, „Így 

közlekedtek Ti”) elektronikus úton tájékoztattuk. 
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A kapitányság területén „SuliMoped” program 2020-ban nem indult.    

 

9. Együttműködés helyi önkormányzatokkal, bíróságokkal, ügyészségekkel, oktatási 

intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel, polgárőr egyesületekkel, az egyes rendészeti 

feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel: 

 

Kapitányságunk valamennyi települési önkormányzattal kölcsönösen segítő jellegű, partneri 

együttműködésre törekedett. A vizsgált év során mind vezetői, mind beosztotti szinten rendszeresek 

voltak a kapcsolattartások az önkormányzati vezetőkkel és egyéb beosztottakkal. Az önkormányzatok 

rendészeti tárgyú, szakmailag alátámasztott kéréseinek igyekeztünk folyamatosan eleget tenni. Az 

önkormányzatoknak tartott beszámolók elfogadásra kerültek, a tájékoztatóinkat jó színvonalúnak 

tartották.  

 

A világjárvány miatt 2020-ban képviselő testületi üléseken csak minimális számban vett részt a 

kapitányság, akkor amikor a kialakult helyzet azt még engedte. Jobbágyiban még volt lehetőség 

önkormányzati beszámoló személyes megtartására, azonban Pásztón a tervezett ülés már elmaradt, de a 

beszámolókat elfogadták, a kapitányság munkáját megköszönték.  

 

A korábbi években igen széles körű aktivitással zajlottak a Járási és Helyi Közbiztonsági Egyeztető 

Fórumok, azonban 2020-ban ezek megtartása a világjárvány miatt felfüggesztésre kerültek.  A fórumok 

elmaradása azonban egyik településen sem okozott olyan helyzetet, hogy valamely közbiztonsági 

probléma kezeletlenül maradt volna. A kapcsolattartás a fórum tagjaival nem szűnt meg, csak más formát 

kapott, főként telefonon történtek egyeztetések, a kontaktusok csökkentése miatt. A veszélyhelyzet 

kezdetén minden önkormányzattal felvette a kapcsolatot a kapitányság, mely során közölték, hogy 

alapfeladataikat el tudják látni, a lakosság ellátása nem volt veszélyben, külön rendőri segítségre nem volt 

szükség.  

 

2020-ban Pásztó és Buják önkormányzatával tovább mélyítette a kapitánysági együttműködést a 

térfigyelő kamera rendszerek kiépítéséhez kötődő feladatok végrehajtása.  

 

2020-ban kapitányság bevonásával, a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság együttműködési 

megállapodást kötött a Pásztói-, Jobbágyi-, Kállói- és a Sziráki Roma Nemzetiségi Önkormányzatokkal.    

 

A kapitányság kölcsönösen jó színvonalú, egymás munkáját segítő, rendszeres kapcsolat ápolására 

törekedett a Pásztói-, a Balassagyarmati-, a Salgótarjáni Járási Ügyészségekkel, a Nógrád Megyei 

Főügyészséggel, a Pásztói Járásbírósággal, a nyomozási bírákkal, valamint a tulajdon elleni 

szabálysértéseket elbíráló bírósági titkárokkal. Az eljárások során felmerült szakmai kérdéseket minden 

esetben tisztáztuk.  

 

Az egyes ügyekben felmerült ügyészségi és bírósági jelzésekre odafigyeltünk. 

 

Az oktatási intézményekkel első sorban a bűn- és balesetmegelőzés területén volt fokozott 

együttműködés, valamint az érintett iskolák tekintetében végrehajtásra kerültek az iskolaőri szolgálattal 

kapcsolatos feladatok.   

 

2020. évben 16 polgárőr egyesülettel (2 polgárőr tagozattal) volt együttműködési megállapodása a 

főkapitányságon keresztül a rendőrkapitányságnak. 

 

A polgárőrségek tagjaival partneri jellegű, kölcsönösen segítő volt a kapcsolat. Közös értekezletekre a 

pandémia miatt csak igen korlátozott számban volt lehetőség, továbbá a világjárvány miatt szervezett 

oktatásra sem került sor.  
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2019. évben 229 esetben, 407 fő polgárőr bevonásával, 1602 órában láttunk el közös szolgálatot, mely 

adat 2020-ban a következők szerint változott: 283 eset, 414 fő, 3578 óra. 

 

Tárgyévben több ízben is közös szolgálatot látott el a kapitányság erdészekkel, természetvédelmi őrökkel, 

halászati őrökkel.   

 

A közbiztonság fenntartása, a jogkövető magatartások elősegítése, a bűn- és baleset megelőzési 

tevékenység fokozása terén partnerséget ajánló civil szervezetek részére minden esetben megadtuk a 

szükséges szakmai segítséget a problémák megoldására.  

 

III. 

 

Rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma, Pásztó város elkövetési hely szerint, 

ENYÜBS adatok alapján, 2019-2020. évek viszonylatában 

 

 

 2019. év 2020. év 

emberölés 1 0 

testi sértés 9 8 

súlyos testi sértés 7 7 

kiskorú veszélyeztetése 2 0 

embercsempészés 0 0 

garázdaság 6 10 

önbíráskodás 1 0 

kábítószerrel kapcs. bcs.  

(terjesztés) 

0 0 

lopás 36 24 

személygépkocsi lopás 1 0 

zárt gépjármű feltörés 0 0 

lakásbetörés 2 4 

betöréses lopás 6 4 

rablás 0 0 

kifosztás 1 0 

zsarolás 0 0 

rongálás 4 5 

orgazdaság 1 0 

jármű önkényes elvétele 3 2 

cserbenhagyás 0 0 

segítségnyújtás elmulasztása 2 0 

 

 

IV. 

 

Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra 

 

Feladataink jó színvonalú teljesítéséhez szükség volt többek között arra is, hogy a lakossággal, az 

önkormányzatokkal folyamatosan partner szintű kommunikációt folytassunk.  

 

A 2020. év is bővelkedett szakmai kihívásokban. A személyzeti mozgások ellenére a kapitányság jó 

eredményt ért el a Szervezeti Teljesítményértékelésben. 
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A szervezeti teljesítményértékelés elért és jóváhagyott mutatója 90,26 % volt. Ezen eredmény azt 

bizonyítja, hogy a rendőri vezetés által is elismerten a Pásztói Rendőrkapitányság kivételes színvonalon 

teljesítette feladatait.   

 

A fenti mutatók az bizonyítják, hogy a kapitányság 2020-ban is biztosította a rendet, a jó közbiztonságot, 

mely az eredményekben is megjelent. Pásztó, a Pásztói Járás az ország egyik legbiztonságosabb területe.  

 

A Pásztói Rendőrkapitányság szolgáltató, nem indokolatlanul szankcionáló, a jogkövetőket segítő, a 

jogsértőket támadó, felszámoló kapitányság. 

 

2021. év főbb célkitűzései, feladatai, programjai: 

 

 A törvényesség, szakszerűség, időszerűség, eredményesség, gazdaságosság, célszerűség 

követelményeinek való megfelelés. 

 A vezetői és beosztotti állomány fluktuációjának kezelése. 

 A COVID-19 világjárvány kezeléshez kötődő rendőri feladatok törvényes, szakszerű, határozott 

végrehajtása.  

 A Kállói Rendőrőrs illetékességi területén a közbiztonsági helyzet további erősítése, a közterületi 

jelenlét fokozása, a jogsértések megelőzése, megszakítása, az elkövetők elfogása és felelősségre 

vonása érdekében. 

 Elért eredményeink megőrzése, esetleges további javítása különösen a kiemelt jogsértések terén.  

 A szervezeti TÉR kapcsán kapitányságunk részére megállapított teljesítmény célok elérése, 

teljesítménykövetelmény-minimumok biztosítása, a felülbírálatból kiolvasható szakmai elvárások 

elérése. 

 Az állampolgár barát, ügyfél centrikus, segítő és szolgáltató jellegű ügyintézés további erősítése.  

 A szakirányítókkal, társszervekkel, kiemelten az ügyészségekkel, bíróságokkal megfelelő, 

eredményes élő napi kapcsolat biztosítása. 

 Részvétel az illegális migráció elleni küzdelemben. 

 A kábítószer bűnözés fokozott bomlasztása a terjesztőkre figyelemmel.  

 A bűnügyi és rendészeti szakterület hatékonyságának növelése érdekében való, rendszeres 

értékelések, elemzések végrehajtása.   

 A parancsnoki tevékenység feladatszabó, irányító, koordináló, ellenőrző és visszaellenőrző 

szerepkörének biztosítása.   

 A lakosság szubjektív közbiztonságérzetét különösen negatívan befolyásoló, közterületen vagy 

közintézmények sérelmére elkövetett erőszakos ill. élet és testi épség ellen irányuló, azt súlyosan 

veszélyeztető jogsértések határozott, gyors, jogszerű kezelése. 

 A kistelepülések, kisebb lakóközösségi terek közbiztonságának további erősítése. 

 A reagáló képesség és készség, időszerűség színvonalának szinten tartása. 

 A tulajdon elleni szabálysértési ügyek eredményes feldolgozása, a gyorsított eljárások növelése. 

 Szélsőségektől mentes, kiegyensúlyozott közbiztonsági helyzet fenntartása, a helyi közbiztonsági, 

valamint bűnüldözési adatokra és szempontokra rugalmasan reagáló közterületi jelenlét 

folyamatos biztosítása. 

 A közlekedésbiztonsági helyzet javítása, ennek keretében különösen a halálos balesetek és a 

balesetekben meghalt személyek számának csökkentése. A közlekedési kultúra javítása, az ittas 

vezetések, kiemelt közlekedési szabálysértések, gyorshajtások visszaszorítása, a 21-es számú 

főútvonal fokozottabb közlekedésbiztonsági ellenőrzése. 

 Bűn- és baleset megelőzési szóróanyagok minél szélesebb körben történő terjesztése. A 

bűnmegelőzés össztársadalmiasításának további erősítése. 

 Polgárőrségek új területeken való kialakításához való segítségnyújtás. Polgárőrök bevonása a 

szolgálatellátásba a biztonságosabb élettér kialakítása érdekében.  

 Az iskolaőri tevékenységhez kötődő rendőrszakmai feladatok végrehajtása. 
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TISZTELT KÉPVISELŐ TESTÜLET! 

 

Köszönetemet fejezem ki a rendőri állomány, az önkormányzat, valamint az önkormányzat képviselő 

testülete és valamennyi más szerv, polgárőrség, partner felé, akik tevékenységünkben segítettek, 

támogattak és továbbra is számítunk együttműködésükre. 

 

Kérem, hogy beszámolómat vitassák meg és azt fogadják el! 

 

 

Pásztó, 2021. szeptember 20. 

                                                                                                       dr. Tari Szilvia r. ezredes 

                                                                                                              kapitányságvezető 

 

 

       Zahorecz Sándor r. alezredes                                                      Dr. Kalmár Zsolt r. ezredes 

            rendőrségi tanácsos                                                          bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes 

rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes 



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített 
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