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I. 
 
 

ELŐZMÉNY 
 
 

A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése feladatként határozza meg 
a rendőrkapitányság vezetője részére, hogy – felkérés alapján évente – személyesen, vagy 
képviselője útján számoljon be a település közbiztonsági helyzetéről, a települési 
önkormányzatok képviselő testületének. Az Önök felkérése alapján, a mai napon teszek eleget 
ezen kötelezettségemnek. 
 
Legutóbb ezen a fórumon 2012. március 29-én számoltam be kapitányságunk 
tevékenységéről. 
 
2012. október 25-én tájékoztatást is adtam a 2012. évi közbiztonsági és bűnügyi helyzet 
alakulásáról, eredményeinkről, mely során a képviselő testület az addigi munka színvonalát 
jónak találta és megköszönte az eredmények mögött húzódó rendőri erőfeszítéseket. 
 
A Pásztó Városi Önkormányzati Képviselő Testület a 43/2012. (III.29.) számú határozatában 
az alábbi elvárásokat, prioritásokat fogalmazta meg és kérte a Pásztói Rendőrkapitányság 
2012. évi tevékenységével kapcsolatban: 
 

1. Lehetőségeikhez mérten tartsák továbbra is elfogadható szinten a közterületen eltöltött 
órák számát! (válasz 3. oldalon). 

 
2. Kiemelten kezeljék az önkormányzat sérelmére elkövetett bűncselekmények, 

szabálysértések ügyeit, mely során maximálisan törekedjenek az elkövetők 
felderítésére! (válasz 4-7. oldalon). 

 
3. Hatékonyan működtessék a városi térfigyelő kamerarendszert. (válasz 7-9. oldalon). 
 
4. A város területén - a szubjektív biztonságérzet növelése érdekében - folytassák a 

rendőri ellenőrzéseket (különös tekintettel a gyalogos járőrszolgálatokra)! (válasz 9. 
oldalon). 

 
5. A főútvonalakon, a városba bevezető útvonalakon, a járműforgalommal sűrűbben 

érintett útszakaszokon, valamint az iskolák környezetében segítsék a közlekedésben 
résztvevőket, tovább csökkentsék a személyi sérüléssel járó közúti balesetek számát, a 
sérülések súlyosságának fokát, valamint javítsák a közlekedési morált! (válasz 9-10. 
oldalon). 
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6. Célra orientált szolgálat ellátásuk, valamint média tevékenységük során tegyenek meg 
mindent a vagyon elleni bűncselekmények további térnyerésének megakadályozására! 
(válasz 10-11. oldalon). 

 
7. Az ún. piaci napokon tartsák fenn a parkolás rendjét elsősorban gyalogos 

járőrszolgálatokkal és az önkéntes jogkövetést szorgalmazzák a gépjármű vezetőknél!   
(válasz 12. oldalon). 

 
8. Fokozott figyelmet fordítsanak a szabálysértési értékhatárt meg nem haladó vagyon 

elleni jogsértések ismeretlen elkövetőinek felderítésére! (válasz 12. oldalon). 
 
9. Gyorsan és hatékonyan intézkedjenek az állampolgárok biztonságérzetét negatívan 

befolyásoló, közterületen elkövetett erőszakos jellegű jogsértések megelőzése, 
kezelése érdekében! (válasz 12-13. oldalon). 

 
10. Továbbra is fordítsanak fokozott figyelmet a családon belüli erőszak megelőzésére, 

felderítésére, az együttműködési megállapodás alapján vonják be tevékenységükbe az 
illetékes gyámügyi szervet és minden más érintett hatóságot, intézményt a 
hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható ideiglenes megelőző távoltartásról 
szóló jogszabály rendelkezéseire is figyelemmel! (válasz 13. oldalon). 

 
11. Visszatérően ellenőrizzék a város és a térség szórakozóhelyeit az erőszakos, garázda 

jellegű jogsértések visszaszorítása, valamint a kábítószer-terjesztés, kábítószer-
fogyasztás, valamint egyéb járulékos bűncselekmények megelőzése és visszaszorítása 
érdekében! Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények megalapozott gyanújának 
felmerülése esetén tegyék meg a szükséges intézkedéseket, valamint továbbra is 
törekedjenek az eljárások terjesztők irányába való kiszélesítésére! Folytassák a 
drogprevenciós tevékenységet az oktatási intézményekben és lehetőség szerint egyéb 
rendezvényeken is! (válasz 13-14. oldalon). 

 
12. Az állampolgárokkal való kapcsolattartás során törekedjenek az önkéntes jogkövetésre 

való magatartások ösztönzésére, támogatására! Szakmai javaslataikkal, közös 
szolgálatokkal segítsék elő a polgárőr szervezetek munkáját! (válasz 14. oldalon). 

 
13. Kiemelt figyelmet fordítsanak a bűn- és baleset-megelőzésre, tartsanak megelőző 

jellegű oktatásokat az idős személyek körében, megelőző szóróanyagaikat minél 
szélesebb körben terjesszék a lakosság körében, ragadják meg a média segítségét is! 
(válasz 14-15. oldalon). 

 
14. A helyi Közbiztonsági Egyeztető Fórum adta kereteken belül a társszervek, 

társhatóságok, intézmények, civil szervek és szervezetek minél szélesebb bevonásával 
törekedjenek az együttműködési lehetőségek kiszélesítésére, „élővé tételére”! (válasz 
18. oldalon). 
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Az önkormányzati határozatban megfogalmazott feladatok, elvárások tekintetében elért 
eredmények rövid, lényegre törő ismertetése:  
 
Az önkormányzat által megfogalmazott feladatokat kapitányságunk a törvényi lehetőségek 
minél szélesebb körű kiaknázásával, az eddigieknél is szervezetettebb, tervezettebb, napi 
szintű elemzéseken-értékeléseken alapuló, célzott szolgálatellátással igyekezett végrehajtani.  
 
1., A Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály vezetői állománya fokozottan 
törekedett a szolgálat tervezése és szervezése során azon jogos állampolgári igény 
kielégítésére, hogy a lehetőségekhez mérten, minél több legyen a közterületi órák száma, 
ezáltal a rendőrök szolgálati idejük minél nagyobb részében a közterületeken tartózkodjanak, 
ezzel is növelvén az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét.  
 
Ezen mutató szerint 2011. évben 48 523 volt a közterületi órák száma, mely 2012. évben 48 
076 órára változott.  
 
2012. évben több alkalommal igényeltük a Készenléti Rendőrség megerősítő erőinek 
vezénylését a fertőzöttebb településeinkre. Ezen igényeket a döntést hozó vezetők 
megalapozottnak találták, így a helyi lehetőségekhez képest nagyobb létszámmal tudtunk 
jelen lenni a közterületeken, melynek pozitív visszhangja volt az állampolgárok és a 
polgármesteri hivatalok részéről. 
 
A Készenléti Rendőrség jelenlétével tovább tudtuk növelni a közterületi órák számát, tovább 
javítottuk az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét, fokoztuk az intézkedési aktivitást, 
valamint tovább erősítettük a bűn- és baleset megelőzési tevékenységünket.  
 
2012. évben az eddigiekhez képest még nagyobb hangsúlyt fektettünk a gyalogos 
szolgálatokra, a településeken megkövetelt úgynevezett álló ellenőrzésekre (posztos 
szolgálatellátásokra), melyet a visszajelzések alapján a lakosság érzékelt is. Ezen 
szolgálatokat célzottan a problémás területekre, terekre, utcákra, objektumokra irányítottuk. 
 
Vitathatatlan alapelv, hogy a rendőr minél többet van a közterületen annál nagyobb az esélye 
észlelni, megelőzni, megszakítani az ott zajló jogellenes cselekményeket, továbbá már maga a 
látható jelenléte is egyfajta biztonságérzetet kölcsönöz a lakosság részére. 
 
Ezen elv alapján közvetett módon meg kell említeni a Pásztó Városi Önkormányzat által 
2011-ben kiépített és azt követően folyamatosan üzemeltetett térfigyelő kamerarendszert is, 
hiszen ennek köszönhetően is számtalan alkalommal szakavatott rendőri szemek figyelték 
Pásztó frekventált közterületeit, mintha az adott rendőr ott lett volna közvetlenül a 
közterületen. Így ezen térfigyelések idején is nőtt azon órák száma, amikor a rendőr még ha az 
objektumon belülről is, de online módban közvetlenül észlelte a közterület releváns 
történéseit és ha kellett azonnal beavatkozott. 
 
2011. évben 1095 órát, míg 2012. évben 1344 órát töltött közterület figyeléssel a kapitányság, 
mellyel közvetetten tovább tudtuk növelni a közterületi órák számát. 
 
Összegezvén a fentieket a közterületi órák szinten tartása mint cél megvalósult 2012. évben.  
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2., Az állami és nemzeti ünnepeken, illetve ezeket megelőző és követő napokon a 
közterületek rendjének ellenőrzését fokoztuk, melynek eredményeként 2012. évben már nem 
voltak jellemzőek azok a korábbi években bekövetkezett a közvagyont rongáló jogsértések 
(pl. zászló lopások), melyek joggal borzolták az állampolgárok kedélyeit. 
 
Az eljárásaink során kiemelten kezeltük az önkormányzat sérelmére elkövetett 
bűncselekmények, szabálysértések ügyeit, melyek során maximálisan törekedtünk az 
elkövetők felderítésére, valamint a kármegtérülésre. 
 
Az önkormányzatot érintő, valamint a városban nagyobb közérdeklődésre számot tartó ügyek  
alakulása: 
 
Ügyszám: 12030-525/2012.bü. 
 
Pásztó Városi Önkormányzat címzetes főjegyzője feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 
2012.05.24.-ét megelőző időben (a pontos időpont nem ismert) a Pásztó, Csillag téren 
742/3.hrsz. alatt található II. világháborús emlékművön található 5 db kő táblát, ill. 1 db 
arcképes táblát eltulajdonította, valamint az emlékmű talapzatának műkő borítását felszedte és 
ugyancsak eltulajdonította. A bűncselekménnyel okozott kár: 200 000 Ft. 
 
Az ügyben a helyi elkövetők felkutatása és felelősségre vonása megtörtént, az eltulajdonított 
tárgyak jelentős része helyszínen hagyással lefoglalásra került, az iratokat vádemelési 
javaslattal küldtük meg a Pásztói Városi Ügyészségnek. 
 
Ügyszám: 12030-484/2012.bü. 
 
S. J.-né pásztói lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, mely szerint 2012.05.25.-én 09:00 
óra körüli időben a sértett gyalogosan közlekedett a Pásztó, Akácfa utcában, majd az 5. szám 
elé érve egy ismeretlen személy mellé lépett, egyik kezével befogta a száját a másik kezével 
pedig kést szorított a nyakához és jogtalan eltulajdonítás céljából és közvetlen fenyegetéssel 
"ne kiabálj, csak az arany kell, megöllek, ha kiabálsz", a sértett nyakában lévő arany láncot a 
kezében lévő késsel levágta, és a füleiből kitépte a fülbevalókat, majd a helyszínről futva 
távozott. 
 
Hatóságunk forró nyomon üldözés során elfogta a bátonyterenyei elkövetőt, valamint 
lefoglalta az időközben általa már zálogba adott értéktárgyakat. Az iratokat az előzetes 
letartóztatásba helyezett gyanúsítottal szemben vádemelési javaslattal küldtük meg a Pásztói 
Városi Ügyészségnek. (Az ügyben országos szintű érdeklődést kiváltó sajtótájékoztatót tartott 
a kapitányság.) 
 
Ügyszám: 12030-26/2012.bü. 
 
Sz. S.-né mátraszőlősi lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2012.01.05-én 16:49 
órakor a Pásztó, Kölcsey utca 20. sz. alatt található és feljelentő tulajdonát képező Italpatika 
Kft. boltjában GA 2842173 sorszámú hamisgyanús 20 000 Ft-os bankjeggyel fizetett. 
 
B.-né Sz. G. pásztói lakos bejelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2012.01.12-én 15:10 
órakor a Pásztó, Fő út 96. sz. alatt található és bejelentő tulajdonát képező ún. Sörsarok 
elnevezésű Italboltban egy GA 2842173 sorszámú hamisgyanús 20 000 Ft-os bankjeggyel 
fizetett. 
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Az ügyben az ecsegi elkövetők felkutatása és felelősségre vonása megtörtént, további 
hamisítványok nem kerültek lefoglalásra, az iratokat vádemelési javaslattal küldtük meg a 
Balassagyarmati Városi Ügyészségnek. 
 
Ügyszám: 12030-527/2012.bü. 
 
F. J. A. pásztói lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2012.06.07. 18.00 óra és 
2012.06.08. 06.00 óra közötti időben a családi házához tartozó csukott, de nem zárt 
melléképületből 10 db horgászbotot orsóval és tokkal, valamint 1 db Stihl F55 típusú 
benzinmotoros fűkaszát tulajdonított el. A lopással okozott kár:  350 000 Ft.  
 
A. I. pásztói lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2012.06.07. 21.00 óra és 
2012.06.08. 05.30 óra közötti időben a feljelentő körbekerített ingatlanjára kerítés átmászás 
módszerével behatolt és a nyitott melléképületben lévő fagyasztó ládából kb. 5 kg fagyasztott 
húst eltulajdonított el. A lopással okozott kár: 7 000 Ft., rongálási kár nem keletkezett.   
 
Sz. L. pásztói lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2012.06.07. 23:00 és 
2012.06.08. 12:00 óra közötti időben a feljelentő lakásához tartozó és nyitott állapotban lévő 
melléképületéből 1 db OLEO-MAC típusú motorfűrészt, valamint 2 db gázpalackot  
eltulajdonított.  A lopással okozott kár: 61 800 Ft. 
 
Sz. Zs. pásztói lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen aki 2012 06.07-én 23:00 óra és 
2012 06.08-án 07:00 óra közötti időben a feljelentő tulajdonát képező családi házának nyitott 
állapotban lévő melléképületéből 1 db Stihl típusú láncfűrészt eltulajdonított, továbbá a 
lakáshoz tartozó zárt garázsából (melynek zárjában benne volt a kulcs) 1 db Makita típusú 
sarokcsiszolót ugyancsak eltulajdonított. A lopással okozott kár: 150 000 Ft, rongálással 
okozott kár nem keletkezett.  
 
A. M. pásztói lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2012.06.07. 20.00 óra és 
2012.06.08. 06.30 óra közötti időben kerítés átmászás módszerével  behatolt a feljelentő 
tulajdonát képező családi házához tartozó melléképületébe és onnan 1 db Partner Electrolux 
típusú láncfűrészt eltulajdonított. A lopással okozott kár: 45 000 Ft, rongálással okozott kár 
nem keletkezett.  
 
P. Gy. pásztói lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2012.06.07. 17:00 óra és 
2012.06.08. 08:00 óra közötti időben a feljelentő teljesen körbekerített ingatlanjára kerítés 
átmászás módszerével behatolt és a telek hátsó részén található nyitott fészerből 1 db 
Husquarna típusú fűkaszát, ill. egy Husquarna típusú fűrészgépet eltulajdonított. A lopással 
okozott kár: 150 000 Ft, rongálási kár nem keletkezett.  
 
B. J.-né pásztói lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2012.06.07. 20:00 óra és 
2012.06.08. 08:00 óra közötti időben a feljelentő teljesen körbekerített ingatlanjára kerítés 
átmászás módszerével jogtalanul behatolt és a családi ház mögött lévő nyitott fészerből 1 db 
rézből készült háti permetezőt eltulajdonított. A lopással okozott kár: 10 000 Ft , rongálással 
okozott kár nem keletkezett.  
 
T. T. I. pásztói lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2012.06.01. és 2012.06.08. 
19.30 óra közötti időben kerítés átmászás módszerével behatolt a feljelentő ingatlanjára és a 
családi házhoz tartozó csukott, de nem zárt melléképületből 1 db MTD típusú motorfűrészt 
tulajdonított el. A lopással okozott kár: 30 000 Ft , rongálással okozott kár nem keletkezett.   
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G. Zs. pásztói lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2012.06.13. 23.00 óra és 
2012.06.14. 15.30 óra közötti időben a feljelentő ingatlanjára kerítés átmászás módszerével 
behatolt és a családi házhoz tartozó műhely ajtajának kulcsát megtalálva, a műhelybe 
behatolt, és onnan különféle típusú asztalosipari szerszámgépeket (fűrész, fúrókalapács, 
csavar behajtó, ütvefúró) tulajdonított el.  
 
N. I.-né pásztói lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2012.06.14-én 05.45 órát 
megelőző időben a feljelentő teljesen körbekerített ingatlanjára kerítés átmászás módszerével 
behatolt és a lakáshoz tartozó pincébe a benne hagyott kulccsal kinyitva behatolt és az ott lévő 
fagyasztó ládából kb. 50 kg különféle fagyasztott húst (csirke-, sertéshús), valamint 2 db 2,5 
literes üvegben savanyúságot és 1 db 16 literes diszperzit festéket tulajdonított el.  
 
Hatóságunk az ügyben felkutatta és gyanúsítottként felelősségre vonta a turai, valamint 
nagykátai elkövetői csoportot, az eltulajdonított tárgyak egy része is lefoglalásra került, 
azonban a nyomozást a megyei bűnügyi igazgatók döntése alapján a továbbiakban a Hatvani 
Rendőrkapitányság folytatja le, figyelemmel arra, hogy a gyanúsítottak több megye területén 
is követtek el vagyon elleni és más bűncselekményeket.   
 
Ügyszám: 12030-561/2012.bü. 
 
S. G. pásztói lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2012.06.20-án 19:15 óra körüli 
időben megjelent Pásztó, Múzeum téren lévő ún. Romkertben és az ott tartózkodó fenti sértett 
és barátnője B. J. pásztói lakosok előtt a nemi szervét elővéve szeméremsértő módon 
önkielégítést végzett.  
 
Az ügyben az elkövető felkutatása és felelősségre vonása megtörtént, a nyomozást bíróság elé 
állítási javaslattal fejeztük be. 
 
Ügyszám: 12030/794/2011.bü. 
 
Hatóságunk büntetőeljárást folytatott több rendbeli üzletszerűen elkövetett lopás vétség 
megalapozott gyanúja miatt az alábbi tényállások alapján.  
 
G. A. pásztói lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2011.10.14-én 17:00 és 19:00 
óra közötti időben eltulajdonította  tulajdonát képező, az egyik pásztói társasház alagsori 
pincéje előtt lévő folyosón lezáratlan állapotban leállított MEDIÁN típusú női kerékpárját. A 
lopással okozott kár: 22 000 Ft. 
 
Dr. N. L-né pásztói lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2012.02.22-én a délelőtti 
órákban az egyik pásztói kávéház zárt udvaráról eltulajdonította a női vázas MTB típusú  
kerékpárját.  A keletkezett lopási kár 22 000 Ft. 
 
H. V. I. pásztói lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2012.05.21-én 17.15 és 17.45 
óra közötti időben az egyik pásztói lakóház alagsorában számzáras kerékpárzárral ellátott és 
lánya tulajdonát képező Swhwinn Bosch tip. MTB. kerékpárját eltulajdonította. A lopással 
okozott kár: 30 000 Ft. 
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B. A. pásztói lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2012.07.28. 19.00 óra és 
2012.07.29. 12.00 óra közötti időben a feljelentő zárt lépcsőházába behatolt és az alagsorban 
lévő nyitott kerékpár tárolóból a Hauser  tip. MTB kerékpárját eltulajdonította. A lopással 
okozott kár: kb. 55 000 Ft. 
 
A pásztói sorozat jelleggel elkövetett kerékpárlopások elkövetőjét kapitányságunk felderítette, 
azonban az elkövető kóros elmeállapota (büntethetőséget kizáró ok) miatt az eljárást a 
törvényi lehetőségre figyelemmel megszüntette az illetékes ügyészség.  
 
Ügyszám: 12030-561/2012.bü. 
 
V. S.-né pásztói lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2012.03.21-én 10.00 óra 
körüli időben a Pásztó, Csap úton található piac téren a nála lévő kézitáskájából ez idáig 
ismeretlen módon eltulajdonította pénztárcáját a benne lévő és nevére kiállított személyes 
irataival (személyi igazolvány, lakcím-, adó-, TAJ kártya, nyugdíjas igazolvány) valamint 4 
000 Ft készpénzzel és egyéb személyes tárgyaival együtt. A lopással okozott kár: 8 000 Ft. 
 
B. J.-né vanyarci lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2012.03.28-án 09:00 óra 
körüli időben a Pásztó, Csap úton található piac területén a kézitáskájából eltulajdonította 
pénztárcáját a benne lévő és nevére kiállított személyes irataival (személyi igazolvány, 
lakcím-, adó-, és tb. kártya, mozgás korlátozott igazolvány, 90 %-os utazási kedvezményre 
jogosító igazolvány, valamint kb. 30 000 Ft. készpénzzel együtt. A bűncselekménnyel okozott 
kár: 30 000 Ft. 
 
M. F.-né bujáki lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2012.04.04-én 08.00 óra 
körüli időben a Pásztó, Csap úton található ún. Pocak ABC előtt a fenti feljelentő kabátja 
zsebéből eltulajdonította pénztárcáját a benne lévő kb. 6000 Ft. készpénzzel együtt. A lopással 
okozott kár: 7 000 Ft. 
 
Fenti ügyekben egy 3 tagú, egri illetékességű társaság került látókörbe, elszámoltatásuk 
megtörtént, a Salgótarjáni Rendőrkapitánysággal közösen sikerült az elkövetőket „kiszorítani” 
az illetékességi területünkről. Az elkövetőkkel szemben büntetőeljárás indult, mely áttételre 
került a Salgótarjáni Rendőrkapitányságra további intézkedések végrehajtása érdekében. 
 
Ügyszám: 12030-561/2012.bü. 
 
F. Sz. pásztói lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2012.02.23-án 01.00 óra körüli 
időben a Pásztó, Fő utca 28. sz. alatt található Non-Stop Söröző előtti aszfaltozott járda részén 
közveszélyt idézett elő oly módon, hogy a járdára egy ún. gázolajjal töltött un. Molotov 
koktélos üveget dobott, amely széttört, azonban a járdaszakaszon tűz és személyi sérülés nem 
keletkezett. 
 
Az ügyben az elkövető felkutatása és felelősségre vonása megtörtént, a nyomozást vádemelési 
javaslattal fejeztük be. 
 
A tárgyévben problémát jelentettek még a Hasznos területén elkövetett un. besurranásos 
lopások, a strand területén elkövetett lopások, illetve a klf. falopások. 
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Jelenleg még vizsgálati szakban van a M. V. „ablakos vállalkozó” által elkövetett jogsértések 
miatt indult büntetőeljárás, ami ismereteink szerint számos sértettet érint. Nevezett a vele 
szemben alkalmazott kényszerintézkedés hatására megkezdte a kártalanítást a nyílászárók 
beépítése útján, ezért feltehetőleg közvetítői eljárásra fog sor kerülni az ügyben. 
 
Ügyszám: 12030-907/2012.bü. 
 
A Zagyvavölgyi Vízgazdálkodási Társulat (Pásztó, Hunyadi út 8.) képviselője F. O. igazgató 
feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki a Pásztó-Hasznos települést érintő Kövicses 
patakon a 080/45 hrsz-ú területet érintő szakaszon engedély nélkül kőgátat épített, mely 
árvízvédelem szempontjából veszélyeket hordoz, ezáltal közveszélyt idézett elő. 
 
Az ügyben iü-i árvízvédelmi szakértő lett kirendelve, aki szakvéleményét még nem készítette 
el, a patakmeder eredeti állapota azonban vissza lett állítva, az elkövető személye ismert. 
 
Ügyszám: 12030/956/2012.bü. 

 
G. Z. pásztói lakos telefonon tett bejelentést miszerint 2012.12.25 napon 17:00 órakor, 
minden előzetes ok és szóváltás nélkül B. N. pásztói lakos támadólag lépett fel a Pásztó 
Kölcsey út Nagymező út közötti Városi Könyvtár előtti területen az arra sétáló K. L. pásztói 
lakossal és családtagjaival (felesége és két kiskorú gyermeke) szemben, nevezettet 
fennhangon szidalmazta és több esetben a hátán megrúgta. Cselekményét az időközben a 
helyszínre érő és a sértett segítségére siető bejelentő felszólítására sem hagyta abba, sőt vele 
szemben is támadólag lépett fel, szidalmazta, fenyegette és megkísérelte őt is megrúgni. Fenti 
cselekmény alkalmas volt arra, hogy a jelenlévőkben riadalmat, félelmet és megbotránkozást 
keltsen. 
 
Ügyszám: 12030/855/2012.bü. 
 
A Pásztói Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya eljárást kezdeményezett ismeretlen tettesek 
ellen, akik 2012.11.03-án a Pásztó, Cserhát lkn-en lévő Korona Söröző és a Dinka 
Villamossági üzlet közötti területen összeszólalkoztak, kiabáltak, fegyegetőztek, majd pásztói 
lakosokat tettleg bántalmazták, melynek következtében az előzetes orvosi vélemény alapján a 
megtámadott személyek 8 napon belül gyógyuló könnyű sérülést szenvedtek. Fenti 
cselekmény alkalmas volt arra, hogy az ott jelenlévőkben megbotránkozást és riadalmat 
keltsen. 
 
Ügyszám: 12030/800/2012.bü. 
 
H. K. mátraszőlősi lakos feljelentést tett, mely szerint 2012.10.05-én 23.00 óra körüli időben a 
Pásztó, Fő úton található Costa Café Bár nevű szórakozóhelyen P. P. pásztói lakos őt és az ott 
szórakozó G. D. mátraszőlősi lakost tettleg bántalmazta, valamint a falhoz lökte, mely 
cselekményével olyan közösségellenes erőszakos magatartást tanúsított, amely alkalmas volt 
arra, hogy az ott jelenlévőkben megbotránkozást vagy riadalmat keltsen. 
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Ügyszám: 12030/926/2012.bü. 

 
A Pásztói Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztálya eljárást 
kezdeményezett M. V. pásztói lakos ellen, aki a 2012.10.05-én 19.00 órakor a Pásztó, Szondy 
György úton található King Sörözőben az őt intézkedés alá vonó D. G. rendőr járőrrel 
szemben kötekedő magatartást tanúsított, valamint erőszakos cselekmény elkövetésével 
("elvágja a torkát") fenyegette meg, ezáltal mindennapi életvitelébe önkényesen beavatkozott. 
 
Ügyszám: 12030/935/2012. bü. 
 
A Pásztói Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya eljárást kezdeményezett G. R. szarvasgedei 
lakos ellen, aki 2012.12.09-én hajnali 2 és 3 óra közötti időben a Pásztó, Fő úton található S-
Club nevű szórakozóhely előtti területen 3 ez idáig ismeretlen személlyel összeszólalkozott, 
agresszív, kötekedő magatartást tanúsított, majd a 3 fő közül két főt tettleg bántalmazott, egy-
egy esetben ököllel megütötte őket, majd ezt követően a szórakozóhely biztonsági emberei a 
cselekményét látva megakadályozták őt abban, hogy a fent említett személyeket tovább 
bántalmazza, azonban mindkét személyt hátba vágta, mely cselekmény alkalmas volt arra, 
hogy az ott  jelenlévőkben megbotránkozást és riadalmat keltsen. 
 
Ügyszám: 12030/592/2012.bü. 
 
B. V. P. pásztói lakos feljelentést tett ifj. P. P. pásztói lakos ellen, mely szerint 2012.06.17-én 
03:00 óra körüli időben a Pásztó külterületén a Palóc csárda mellett az ún. -Life Beach- nevű 
szórakozóhely bejárata előtt fenti személy kiabált, trágár kifejezéseket használt, illetve 
feljelentő pólóját és a nyakában lévő nyakláncát megragadta - melyek elszakadtak - és ököllel 
fejen ütötte, melynek során előreláthatólag könnyű sérülést szenvedett. Fenti cselekmény 
alkalmas volt arra, hogy az ott jelenlévőkben megbotránkozást és riadalmat keltsen. 
 
A fenti 6 garázdaság miatt indult büntetőeljárásban a jelenlegi adatok alapján vádemelés várható. 
 
Összegezvén a fentieket szakmai álláspontunk szerint 2012. évben kiemelt eredményességgel 
tudtuk kezelni az önkormányzatot érintő, valamint a pásztói lakosságot különösen irritáló 
jogsértéseket. 
 
3., Pásztó Város Önkormányzata és a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság között 2011. 
május hónapban együttműködési megállapodás megkötésére került sor a Pásztó városban 
kiépített térfigyelő kamerarendszer képeinek szabadidős rendőrök által, pénzügyi 
ellentételezés fejében, külön megbízási szerződés alapján  végrehajtott tevékenységének 
szabályozására. Az együttműködési megállapodás hatálya a tárgyidőszakra is 
meghosszabbításra került. 
 
A térfigyelő kamerarendszer központja a Pásztói Rendőrkapitányság épületében került 
kialakításra. A kialakított központ helyiségének járulékos közüzemi költségeit a rendőrség 
fizette. 
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A térfigyelő kamerarendszer működtetése során egy igen széles körű jogszabályi háttér 
előírásainak kell megfelelni. Valamennyi kapcsolódó tevékenység ennek érdekében 
dokumentálásra került, az érintett személyek adatvédelmi és titoktartási nyilatkozatot írtak 
alá, a jogosultságokat nagyon szigorúan, külön kapitányságvezetői intézkedésben 
szabályoztuk. Eleget tettünk az ORFK honlapjának segítségével a tömegtájékoztatási 
kötelezettségünknek, valamint intézkedtünk a tevékenység bejelentésére az Adatvédelmi 
Nyilvántartóhoz.   
 
Az önkormányzat által kiépített 13 végponton lévő térfigyelő kamerarendszer figyelését 
kizárólag a Pásztói Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti, valamint 
Bűnügyi Osztályának munkatársai végezték, dokumentált formában, külön személyre szóló 
megbízási szerződések alapján, a saját szabadidejük terhére, önkéntes vállalás alapján.  
 
A térfigyelő szolgálatot a rendelkezésünkre bocsátott működési költségre figyelemmel 
igyekeztünk úgy megszervezni, hogy annak ideje lehetőség szerint lefedje a közbiztonsági és 
bűnügyi szempontból legveszélyeztetettebb napok érintett időszakait (piacos napok, hétvégi 
discos napok), odafigyelve azon tényre is, hogy a térfigyelés, a lehetőségekhez képest 
folyamatos legyen. 
 
A 2012. évi térfigyelési feladatokra az önkormányzat bruttó 2 millió forintot különített el, 
mely bruttó 1300 ft/óra/fő lebontásban került kifizetésre az érintetteknek. 
 
A térfigyelő szolgálatot ellátó kollégák a megállapodásban szereplő pénzbeli juttatásokat 
minden esetben megkapták, a szolgálat során vezetett teljesítési igazolások, majd az 
önkormányzat részére megküldött összegzett havi teljesítés igazolások alapján.  
 
Az együttműködési megállapodásban foglaltakat a rendőrség maradéktalanul betartotta.  
 
A térfigyelő szolgálatot során 2012. évben 1344 órában felügyelték a szolgálaton kívüli 
rendőrök Pásztó kijelölt közterületeinek közbiztonságát. 
 
A kamera felvételeket az év során bűncselekmények és szabálysértések elkövetőinek 
eredményes felderítéséhez, bizonyításához használtuk fel. 
 
Természetesen a rendszernek számadatokkal objektíven nem mérhető bűn- és baleset 
megelőzési hatása is volt, hiszen az állampolgárok zöme jogkövetőbbé vált, ha tudta, hogy az 
adott közterület megfigyelés alatt állt. 
 
Összegzésként kijelenthető, hogy a kialakított rendszer Pásztó város mindennapjait, az 
állampolgárok szubjektív biztonságérzetét jelentősen, pozitív irányba befolyásolta. A rendszer 
jelentősen erősítette a közrendet, köznyugalmat, valamint a közlekedés rendjét, hiszen a 
térfigyelő szolgálatot ellátó személy esetleges jogszabálysértés észlelése esetén azonnal és 
közvetlenül rendőrt tudott küldeni a jogsértés elkövetésének helyszínére, továbbá a felvételek 
rögzítése az objektív tényeken alapuló bizonyítást is megkönnyítette.  
 
A térfigyelő szolgálat lehetősége az állomány körében is pozitív tényezőként jelentkezett, 
hiszen nem kellett külön másodállást vállalniuk és esetenként több kilométert utazniuk a 
kollégáknak, hogy törvényes úton kereset kiegészítéshez jussanak, valamint ezen 
tevékenységüket rendőrszakmai tudásuk alapján jó színvonalon végre tudták hajtani, így 
egyéb képzésben nem kellett részt venniük. 
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A fentiekben ismertetett pozitívumokra tekintettel, elsősorban az állampolgárok 
biztonságérzete miatt szakmai szempontból mindenképpen szükségesnek és indokoltnak 
tartjuk a térfigyelő kamera rendszer - jelenlegi gyakorlat szerinti - hosszú távú működtetését. 
 
4., 2012. évben is a korábbi évekhez hasonlóan megköveteltük a végrehajtói állománytól a 
gyalogos járőrszolgálatok számának növelését. Ezen szolgálatokat nem csupán Pásztó 
városban (pl. a piac területén, alárendelt utakon, utcákon), hanem az illetékességi terület 
kisebb településein is hasonló módon alkalmaztuk. A felmerült állampolgári elvárásnak való 
megfelelés egyben a rendőrség jól felfogott érdeke is, hiszen az állampolgárokhoz való 
„közelítésnek”, a bizalmi viszony, partnerség kialakításának, a közvetlen információáramlás 
fokozásának egyik alapvető eszköze, hogy a rendőr gyalogosan is megjelenjen a 
közterületeken (ne csak gépjárművel hajtson végig rajta) és az állampolgárok meg tudják 
szólítani problémáikkal, ezáltal kölcsönösen kommunikálni tudjanak egymással.  
 
2012. évben a körzeti megbízottaknál vezetői elvárás volt, hogy szolgálatonként 2 órás álló 
ellenőrzést hajtsanak végre az érintett településeken, melynek egy része gyalogos szolgálat  
volt. 
 
A Lakosság Szubjektív Biztonságérzetének növelésére kiadott program (LSZBP) szintén 
megkövetelte, hogy a veszélyeztetett településeken heti 3 alkalommal, nem veszélyeztetett 
településeken pedig heti 1 alkalommal, alkalmanként 12 órában rendőri jelenlét legyen, 
melynek 50 %-át az álló és gyalogos szolgálatnak kellett képeznie. 
 
A fenti kötelezően előírt gyalogos szolgálatokon felül a helyi sajátosságokra figyelemmel 
parancsnoki utasítás alapján további gyalogos szolgálatok is voltak (pl. piac napokon, halottak 
napján, év végi ünnepek alkalmával, helyi rendezvényeken, nemzeti ünnepeken, egyéb 
rendezvények során, stb.), így kijelenthető, hogy kapitányságunk súlyponti kérdésként kezelte 
a gyalogos szolgálatok kérdését.    
 
Kapitányságunk 2012. évben önálló kezdeményezés vagy megyei, illetve országos elrendelés 
alapján az előző évi 182-höz képest 192 esetben tartott közbiztonsági, továbbá az előző évi 43 
esethez képest pedig 51 esetben közlekedési akciót, így e tekintetben is növeltük a rendőri 
ellenőrzéseket. 
 
5., Az iskolákban folyamatosan tevékenykedtek az ún. iskola rendőrei, mely során bűn- és 
baleset-megelőzési tanácsokat adtak, valamint kezelték a tudomásukra jutott olyan 
eseményeket, információkat, melyek rendezését a rendőrség hatáskörébe utalta a jogalkotó. 
 
Az iskolák környezetében a parkolási rend betartatására, valamint a balesetek megelőzésére - 
a polgármesteri és képviselői külön kérésre is figyelemmel - fokozott hangsúlyt fektettünk 
2012. évben is. 
 
A korábban Pásztón végrehajtott városrekonstrukciós beruházások érintették a közúthálózat 
átalakítását, valamint új parkolóhelyek létesítését is. Az új parkolóhelyek létesítése nagyban 
elősegítette a szabályos parkolások végrehajtását, azonban az állampolgárok egy részénél 
tovább kellett erősíteni azon szemléletváltást, hogy Pásztón nincsenek olyan nagy távolságok, 
ahonnan ne lehetne kényelmesen az autóval történő szabályos parkolást követően gyalogosan 
megközelíteni a munkahelyeket, iskolákat, óvodákat, üzleteket, egyéb cél objektumokat.     
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A szabályos parkolásokra nyilvánvalóan hatással volt a térfigyelő kamerák üzembe helyezése 
is, hiszen ezen rendszer segítségével is jártunk el parkolási szabálysértési ügyben, aminek híre 
ment a lakosság körében, mely később visszatartó erővel is bírt.   
 
A közlekedésrendészet területén kifejtett baleset-megelőzési rendőri tevékenységünk 2012. 
évi eredményességét hűen tükrözi, hogy 2011. évben 69 közlekedési balesetet regisztráltunk, 
míg 2012-ben „csak” 33-at.  A súlyos sérüléssel járó közlekedési balesetek számában negatív 
változás nem állt be. 
 
A közlekedési balesetben elhunyt személyek száma 5-ről 4-re csökkent. 
 
2012. évben a Közbiztonsági Egyeztető Fórum keretein belül hozott vezetői döntés alapján 
kapitányságunk a városban, a lakosok által nagyobb számban látogatott közforgalmú 
területeken (parkolókban, közintézmények környezetében) a biztonsági öv használatát 
propagáló aszfaltburkolati figyelemfelhívó felfestéseket eszközölt. 
 
Az illetékességi területen 24-ről 30-ra változott az ittas vezetések bűncselekményi 
alakzatainak száma. Ezen jogsértés statisztikai megítélése mindig speciális, mert ezen a 
területen vélelmezhetően igen magas a látencia. Ebből adódóan egy növekedő tendencia nem 
jelenti feltétlenül azt, hogy többen ülnek ittasan autóba, mint korábban, hiszen ezen számadat 
megítéléséhez viszonytani kell a rendőri éberséget is, ami a realizálásra irányul. Ezen 
anomáliák ellenére kijelenthető, hogy kapitányságunk prioritásként kezelte és kezeli az ittas 
vezetők elleni fellépést, hiszen ezen jogsértés igen veszélyes a társadalomra. 
 
A közterületi órák számának alakulása, az elvett vezetői engedélyek, hatósági engedélyek, 
valamint szabálysértési feljelentések csökkenésének aránya arra enged következtetni, hogy 
javult a közlekedési morál, hiszen az ellenőrzések száma nem csökkent, ugyanakkor a feltárt 
hiányosságok száma csökkent, tehát a közlekedő állampolgárok jobban odafigyelnek a 
szabályok betartására.  
 
A közlekedési morál javulására a fentieken túl nyilvánvalóan hatott a folyamatosan növekvő 
bírságösszegek problematikája, a bevezetett új jogintézmények, valamint a térfigyelő 
kamerarendszerek üzembe helyezése is.  
 
6., 2012. évben is az egyik legnagyobb szakmai kihívásként jelentkezett a vagyon elleni 
jogsértések további térnyerésének megakadályozása. Ezen kihívás nem egyedi, helyi 
specialitás, évtizedek óta nagyon komoly feladatot ró Magyarország egész rendőrségére, de 
más hatóságokra is. A feladat megoldása, kezelése össztársadalmi probléma, melynek komoly 
szociológiai, gazdasági, pedagógiai és még számtalan bizonyított közreható tényezője van. A 
jelen és a jövő útja a közbiztonsági helyzet össztársadalmasiasított kezelése. 
 
Nyilvánvalóvá vált, hogy a korábbi évekre jellemző, egyre növekvő tendenciát nem lehet 
önmagában a büntető jogszabályokkal, valamint a rendőri tevékenységgel hathatósan, 
látványosan csökkenteni, a társadalom egyéb intézményeinek, a szociális helyzetnek, 
gazdasági folyamatokat befolyásoló tényezőknek, az önkéntes jogkövető magatartások 
erősítésének az együtthatása is szükséges a pozitív elmozduláshoz.  
 
A 2012. évi munkánk egyik legkiemelkedőbb eredménye, hogy meg tudtuk szakítani a 
korábbi évek növekvő tendenciáját, mely során a vagyon elleni bűncselekmények száma 659-
ről 542-re csökkent. 
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Az előző évi adatok viszonylatában megállapítható, hogy az illetékességi területen a lopások 
száma 466-ról 376-ra csökkent, a betöréses lopások száma pedig 86-ról szintén csökkent 80-
ra. 
 
A fenti illetékességi területet érintő csökkenő tendencia a vagyon elleni bűncselekmények, a 
lopások és a betöréses lopások tekintetében érdekes módon Pásztón pontosan fordítva 
jelentkezett, ugyanis itt ezen mutatók növekedésről számoltak be.  
 
A fenti növekedés tényét bizonyos szempontból enyhíti, hogy a pásztói jogsértéseket szép 
számban sikeresen felderítettük, az elkövetők felelősségre vonására intézkedtünk, a 
keletkezett károk részben megtérültek a rendőri intézkedéseknek köszönhetően. 
 
Természetesen vitathatatlan azon álláspont, hogy jobb lett volna megelőzni ezen 
jogsértéseket, de ezen a területen nem csak a rendőrségnek van cselekvési kényszere, hanem 
az állampolgároknak is, hiszen első körben mindenki saját maga felel a biztonságáért azzal, 
hogy betartja az ajánlásokat, nem kezeli könnyelműen a vagyonát és megteszi a tőle elvárható 
elhárító mechanizmusokat (riasztók, rácsok, kamerák, biztonsági zárak felszerelése, 
információk, jelzések adása, szomszédokra való odafigyelés, hiszékenység elkerülése, stb.).    
 
A kiemelt tárgyi súlyú, személy elleni erőszakos bűncselekmények tekintetében 
megállapítható, hogy 2012. évben 5 rablás történt a kapitányság illetékességi területén. Ezen 
jogsértések felderítése társadalomra való fokozott veszélyességük, valamint a szubjektív 
biztonságérzetre gyakorolt romboló hatásuk miatt minden esetben prioritást élvez, melynek 
eredményeként kijelenthető, hogy kapitányságunk eredményesen dolgozott, hiszen az 5 
ügyből 4-ben felderítette az elkövetőket. 
 
Munkánkat 2012. évben is a célra orientáltság jellemezte, melynek alapját elemzéseink, az 
önkormányzatoktól kért kimutatások, az önkormányzatokkal és intézmények vezetőivel való 
heti kapcsolattartások tapasztalatai és egyéb információk és jelzések adták.  
 
2012. évben a médiatevékenységünk keretein belül tovább folytattuk azon tevékenységünket,  
hogy a sajtóban megjelenő, minket érintő híreket, felhívásokat elektronikusan továbbítottuk a 
polgármesteri hivataloknak, a polgárőrségeknek, az együttműködőknek, a helyi televízióknak, 
valamint a helyi KÖBEF vezetőségi tagoknak, annak érdekében, hogy lássák a bűnözés 
módszereit, tendenciáit, eredményeinket, valamint „a mások kárán való okulás” is egyfajta 
megelőzésként is szolgáljon. Kértük, hogy az elektronikusan elküldött iratokat a magán és a 
hivatali e-mail címeken keresztül minél szélesebb körben továbbítsák. 
 
7., Az ún. piaci napokon növeltük a közterületi jelenlétet Pásztó városában, melyet elsősorban 
gyalogos járőrszolgálatok alkalmazásával igyekeztünk megoldani a polgárőrség bevonásával.  
 
A látható rendőri jelenléttel megelőztük a súlyosabb jogsértések kialakulását, a közlekedés 
rendjét fenntartottuk. 
 
A térfigyelő kamerarendszer képeinek figyelése során súlyponti kérdésként kezeltük a piacok 
időszakát, de a hétvégi napokat is, így ezen időszakokban szakavatott rendőri szemek 
figyelték a város közterületeit, utcáit a gyalogos szolgálatban lévő rendőrökön felül, mely 
szintén nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az állampolgárok nagyobb biztonságban érezhessék 
magukat.    
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2012. évben a megyében, illetve Pásztón is a piacok területén többször megfigyelhető volt az 
úgynevezett zseblopások elkövetése. Kapitányságunk ezen tendenciára időben felfigyelt és 
fokozta a rendőri jelenlétet, valamint a bűn-megelőzési szóróanyagok terjesztését a piacon és 
annak környezetében, továbbá figyelő szolgálatot is ellátott. A bevezetett rendőri 
intézkedéseknek köszönhetően sikerült - az egyébként igen speciális bűnelkövetési módszer – 
ismeretlen elkövetőinek beazonosítása és eljárás alá vonása, melyet követően az ilyen 
jogsértések megszűntek.   
 
8., 2012. évben a Pásztói Rendőrkapitányságon a Szabálysértési Előkészítő Csoport feladatát 
képezte a tulajdon elleni szabálysértések feldolgozása. A csoport 1 fő vezetőből és két fő 
beosztottból állt.   
 
2011. évben a kapitányságon 176 esetben indult tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt 
szabálysértési eljárás, 70 esetben ismert, 106 esetben ismeretlen elkövető ellen.  
 
2012. évben 118 esetben ismeretlen személy, 158 esetben felnőtt korú személy, 13 esetben 
fiatalkorú személy, 4 esetben gyermekkorú személy, 1 esetben pedig nem magyar 
állampolgárságú személy ellen indult szabálysértési előkészítő eljárás.  
 
Az eljárások során 17 esetben történt lefoglalás, 170 esetben pedig meghallgatás. 
 
4 esetben került sor hatásköri és illetékességi szabályok miatt ügy áttételre, míg 83 esetben az 
iratok a bíróságnak kerültek megküldésre. 
 
2012. évben személyes szakmai konzultációra is sor került a rendőrség és a bíróság érintett 
dolgozói között, mely során megbeszélésre kerültek a szakmai elvárások, tisztázásra kerültek 
a felmerült szakmai problémák. 
 
A fenti jogintézmény megítélésünk szerint elérte a célját, ugyanis a személyi szabadság 
elvonásokkal, vagy a pénzbírság kiszabásokkal és a gyors bírói ítéletekkel sikerült a notórius 
elkövetők figyelmét felhívni arra, hogy a kisebb értékű pl. falopások sem maradhatnak 
szankció nélkül, az állam nem tolerál semmilyen jogsértést.  
 
9., A közterületen elkövetett erőszakos jellegű, az állampolgárok biztonságérzetét romboló 
jogsértések kezelésében is nagy segítséget nyújtott 2012. évben a városban kiépített térfigyelő 
kamera rendszer, hiszen ennek alkalmazásával figyelemmel lehetett kísérni a közterületen 
zajló eseményeket és azokat megfelelően dokumentálni is lehetett. 
 
2012. évben sikerült megtörni a korábbi növekvő tendenciát, hiszen a 2011. évi 49 esethez 
képest tárgyévben csupán 37 esetben kellett garázdaság miatt eljárást kezdeményezni az 
illetékességi területet érintően. 
 
A fenti csökkenő tendencia Pásztót is jellemezte, itt 14-ről 10-re csökkent az ilyen deliktumok 
száma. 
 
2011. évben megszűnt azon statisztikai mutató, mely kifejezetten a közterületen elkövetett 
jogsértéseket mérné, így e tekintetben hiteles összehasonlítási alapunk nincs. 
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10., A családon belüli erőszak kezelése már évek óta súlyponti kérdés a rendőri munkában, 
így nem volt ez másként 2012. évben sem. Minden alkalommal, amikor a jogszabályi 
feltételek fennálltak éltünk az ún. ideiglenes megelőző távoltartás jogintézményével. 
 
A legnagyobb erőfeszítéseink ellenére a házasság, ifjúság, nemi erkölcs elleni 
bűncselekmények száma 16-ról 21-re minimális mértékben ugyan, de növekedett.  
 
A kiskorú veszélyeztetések száma 15-ről 19-re ugyancsak nőtt. 
 
Azon esetekben, amikor megállapítást nyert a kiskorú veszélyeztetése, a rendőri feladatok 
ellátása mellett minden esetben jelzéssel éltünk a gyámhatóság felé, valamint a családsegítő 
szolgálatok irányába. 
 
A zaklatások egy része is köthető a családon belüli erőszak témaköréhez. E tekintetben 2011. 
évhez viszonyítva 51-ről 83-ra nőtt az ismertté vált bűncselekmények száma.  
 
Tekintettel arra, hogy ezen jogsértések esetenként belső, családi kötelékeket érintő, sokszor 
intimitásként kezelt jogsértéseket takarnak nem biztos, hogy rossz tendenciát mutat a 
növekedés. Ezen a területen nyilvánvalóan nagy a látencia, így a számbeli növekedés arra is 
utalhat, hogy egyre többen merik felvállalni a sértetti szerepkört (hiszen magánindítvány 
szükséges a felelősségre vonáshoz), egyre többen bíznak az igazságszolgáltatásban, így 
jobban felszínre kerülnek az események, melyek jogi úton elindulnak a kezelés irányába.    
 
Ezen a területen különféle okokból kiindulva (pl. szégyenérzet, érzelmi-anyagi kötődés, stb.) 
nyilvánvalóan nagy a látencia, így valamennyi társszervnek, intézménynek, civil szervnek és 
szervezetnek, állampolgárnak feladata, hogy a birtokába került ilyen információkat megossza 
a hatósággal, hogy ez alapján intézkedni, megelőzni vagy felelősségre lehessen vonni az 
elkövetőket. 
 
Kapitányságunk jól felfogott érdeke, hogy a családon belüli erőszak kezelésében minden 
együttműködési lehetőséget kiaknázzon, hiszen így még hatékonyabban tudjuk szolgálni az 
állampolgárok érdekeit, így ezen elv mentén dolgoztunk a vizsgált évben is. 
 
11., Kapitányságunk a tudatos és elemzésekkel és értékelésekkel is alátámasztott szolgálat 
tervezési-szervezési tevékenysége során kiemelt figyelmet fordított a hétvégi időszakokra, 
hiszen ezen időszakokban a legjellemzőbb a szórakozóhelyeken elkövetett jogsértések 
előfordulása. 
 
A térség szórakozóhelyeit szisztematikusan, visszatérően ellenőriztük, melynek kapcsán a 
helyismerettel nem rendelkező Készenléti Rendőrség ide vezényelt egységeit is elláttuk olyan 
elemzésekkel, melyek a veszélyeztetettebb szórakozóhelyekre hívta fel konkrétan a figyelmet. 
 
A hétvégi ún. discos napokon folyamatosan figyeltük a térfigyelő kamerák képeit, melyeket 
jól tudtunk hasznosítani a szakmai munka során. 
 
Az iskolák környékén napi rendszerességgel forgalom ellenőrző járőröket irányítottunk, a 
parkolási rend betartatása, valamint a közlekedő gyerekek biztonságos közlekedésének 
biztosítása érdekében. Az ún. Iskola Rendőre program keretében a D.A.D.A. órákon túl 
folyamatosan tevékenykedtek a rendőreink, folyamatos megelőző tevékenységet fejtettek ki, 
valamint tanácsaikkal segítették a pedagógusok munkáját. 
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A kábítószer bűnözés tekintetében elmondható, hogy 2011. évben 7 büntetőeljárást 
kezdeményeztünk, míg 2012-ben 21-et.  
 
2012-ben a kábítószeres realizálások inkább a fogyasztói rétegre terjedtek ki, annak ellenére, 
hogy a rendőrség elsődleges feladata a kereskedő, terjesztők elleni küzdelem. 
 
A kábítószer-bűnözés elleni harc főbb jellemzőiként említhetjük, hogy a 2012-es év első 
napján a mefedron példáját követve tiltólistára került az MDPV, 4-MEC, JWH és a 4-FA 
hatóanyagok. Ezt követően ezek a szerek már kábítószernek minősültek. A tiltólistára 
kerülésük már ismeretes volt a fogyasztók és terjesztők körében is. Ennek okán már január 
hónapban megjelentek az ezeket a hatóanyagokat helyettesítő más „szerek”. Az év első 
negyedévében gyakorlatilag a listára került anyagok „el is tűntek” a megyéből.  
 
2012. március 01-jén lépett hatályba a módosított Büntető Törvénykönyv, melyben megjelent 
a visszaélés új pszichoaktív anyaggal bűncselekmény törvényi tényállása. A jogalkotó 
szankcionálta az úgynevezett „dizájner drogok”-kal történő egyes terjesztői 
magatartásokat, az országba történő behozatalt, kivitelt, azon történő átvitelt, azonban a 
birtoklást és a fogyasztást nem. A „dizájner drogok” listája is meghatározásra került, mely 
2012. április 03-án lépett hatályba.  
 
A kábítószerek („A-lista”) és a pszichotróp anyagok („B- lista”) jegyzéke mellett megjelent 
egy tételes felsorolás, az új pszichoaktív anyagokkal, mely a („C-lista”) tartalmát képezi. A 
(„C-lista”) újdonsága azonban, hogy a korábban alkalmazott tételes felsorolás mellett, 
több vegyület csoportot a közös kémiai szerkezeti részek alapján, „törzsképlet szerint” / 
„generikusan” határoz meg. A („C-lista”) megjelenését követően szintén megjelentek újabb 
típusú pszichoaktív anyagok. Ezen anyagok egy része az alap vegyületre épültek így 
gyakorlatilag a („C-lista”) hatálya alá tartoztak. Azonban nagyobb részben ezek olyan 
vegyületek voltak, mely jogi megítélés alapján egyik listába sem tartoztak. Ennek okán a 
velük végrehajtott bármilyen formájú magatartás nem minősült bűncselekmények. A 
(„C-listát”) 2012. novemberében bővítették négy vegyülettel, így az már 48 
alapvegyületet tartalmaz. Azonban az utóbbi tíz évben Európában megjelent új 
hatóanyagok száma mintegy 200-ra tehető.  
 
A hatóanyagok számát nézve kitűnik, hogy egy új hatóanyag megjelenése hazánkban, ami 
nem szerepel a („C-listán”), nem ütközik igazán nagy nehézségekbe. A jogszabályi 
változások összességében azt eredményezték, hogy csökkentek az Internetes Shop-ok, 
mert ellenük sikerült hatékonyabban fellépni, mivel volt egyfajta törvényi szabályozás. 
A „dizájner drogok” forgalmazása már kevésbé folyik olyan nyíltan mint eddig, és az azokhoz 
történő hozzájutáshoz a fogyasztóknak más forrásokat kellet keresniük, ennek ellenére 
jelenleg is a „dizájner drogok aranykorát” éljük.  
 
A 2011-es évhez képest, növekedést mutat az új pszichoaktív anyagokat használók 
száma. A „rendes kábítószert” használók száma, a terjesztésükre szakosodott személyek 
száma, az elfogások és lefoglalások mind csökkenő tendenciát mutatnak. Erős növekedés 
mutatható ki azonban az új pszichoaktív anyagot terjesztő személyek elfogásában. Az 
elfogások során lefoglalt új pszichoaktív anyagok mennyisége ugrásszerű növekedést 
mutat. Nem ritka eset, amikor egy-egy elfogás során több kilónyi „bió-fű” került 
lefoglalásra. 
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A kábítószer területén megjelenő fenyegetettség az új pszichoaktív anyagok részéről, 
óriásinak mondható. Egészségügyi és pszichés hatásait tekintve a kábítószerrel azonos 
hatásokat mutat, egyes esetekben még annál is súlyosabb hatásokat eredményezhet. A 
kábítószer mellett a „dizájner drogok”-nak is jelentős a bűncselekmények elkövetésére 
ösztönző hatása. Az új pszichoaktív anyagok jogi megítélése kevésbé szigorú, mint a 
kábítószereké, ez megmutatkozik a büntetési tételben is. Azonban káros hatásukat tekintve a 
„dizájner drogok” ugyanolyan mértékű fenyegetettséget képviselnek, mint a kábítószerek. 
Ennél fogva nem tehetünk különbséget a két anyag elleni fellépés között sem. A társadalmi 
megítélés sem választja külön a két kategóriát, hiszen aki bármilyen anyagot is fogyaszt, az 
„kábítószeres gyerek”. A Rendőrség társadalom irányából történő pozitív megítéléséhez 
szükséges az új pszichoaktív anyagok elleni megfelelő fellépés is, valamint a „kábítószeres 
gyerekek” csoportjainak bomlasztása is. 
 
A „termékek” utcai elnevezése utalhat ugyan a hatóanyag tartalomra, de ez csak gyakorlatilag 
a fizikai megjelenést jeleni (kristályos, por, növényi törmelék, tabletta formáról beszélhetünk-
e?). A mai „Kristályos Kata” megnevezés például egy kristályos állagú, tört fehér színű 
anyagra utalhat, ami korábban a mefedron tipikus utcai neve volt. Jelenleg ez az elnevezés 
számos hatóanyagú kristályos port takarhat (penta kristály, Emma, esetleg mefedron és még 
sok más hatóanyag). Ennek okán a bevizsgált anyag lehet kábítószer, új pszichoaktív anyag, 
illetve „legális anyag” is. Ez azonban csak a szakértői vizsgálattal dönthető el. A terjesztők 
számára is jelentős „veszélyt” jelent az, hogy a pontos hatóanyagot ők sem tudják.  
 
Az új pszichoaktív anyagok megjelenése csökkentette a kábítószereket használók számát. 
Azonban a marihuana és amfetamin felhasználok megmaradtak a bevált szerük használata 
mellett. Megfigyelhető jelenség, hogy a marihuana használók kipróbálták ugyan a „bio-
füvet”, azonban visszatértek a marihuana használatához. Így a cannabisz származékok 
továbbra is jelentős „csoportképző”-nek tekinthetők.  
 
A marihuanát kiváltó, szintetikus THC-t tartalmazó „bio-füvek” elsődlegesen olcsóságuknak 
köszönhetik nagy elterjedésüket.  
 
Az amfetamint használó személyek és csoportok száma jóval szűkebb, mint a marihuanát  
felhasználóké. 
 
A megyében legjellemzőbb a növényi törmelék és a por, kristályos por formában 
megjelenő új pszichoaktív anyagok. Ezeket követik a tabletta formában megjelenő új 
pszichoaktív anyagok. A kábítószerek közül jelentős mennyiségben került sor mefedron, 
4-MEC, MDPV lefoglalására, melyek por, kristályos por formájában voltak jelen.  
 
Összességében elmondható, hogy mindenképpen számítani kell az új pszichokatív szerek 
fogyasztásának felerősödésére, és a kábítószerek további megjelenésére is. 
 
2013-ban év elején kábítószer ültetvény realizálására került sor. 
 
Az erőszakos jellegű bűncselekmények alakulásáról a beszámoló 9. pontjában részletesen 
szóltunk.   
 
12., Az önkéntes jogkövetésre való ösztönzést a kisebb tárgyi súlyú jogsértéseknél 
alkalmazott rendőri figyelmeztetésekkel, a bűn- és baleset-megelőzési oktatásokkal, a média 
tevékenységgel, valamint a Közbiztonsági Egyeztető Fórum adta lehetőségekkel biztosítottuk.   
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2012. évben is propagáltuk, hogy illetékességi területünkön minél több településen létesüljön 
polgárőrség. A polgárőrségek megalakulásához jogszabályi háttéranyagot biztosítottunk. 
 
2012. évben a jogszabályi változások alapján a megyei főkapitányság kapitányságunk 
közreműködésével új együttműködési megállapodást kötött az illetékességi területen működő 
valamennyi polgárőr szervezettel. 
 
A szolgálat ellátások során törekedtünk a polgárőrökkel való közös szolgálat ellátásokra, 
valamint a rendezvény biztosítások alkalmával is együttműködtünk velük.  
 
A polgárőrségektől elektronikus úton bekértük a szolgálatok tervezetét tájékoztatási célból. A 
polgárőrök szolgálatuk megkezdése előtt rendszeresen bejelentkeztek a kapitányság 
ügyeletére. Törekedtünk a közös szolgálatok ellátására a terület minél nagyobb lefedettsége 
értelmében.   
 
2012-ben részt vettünk több polgárőr értekezleten és oktatáson is. 
 
Tárgyévben pályázati lehetőségek elnyerése kapcsán szakmai tanácsadásokkal és ajánlásokkal 
is segítettük a polgárőrök munkáját. 
 
13., A bűnmegelőzés területén 2012. évben is tovább folytattuk megelőző jellegű 
oktatásainkat  az idős személyek körében, valamint megelőző szóróanyagainkat minél 
szélesebb körben terjesztettük a lakosság körében.  
 
Valamennyi „ügyfelező” kolléga irodájában, valamint a szolgálati gépjárművekben 
elhelyezésre kerültek a klf. megelőző szóróanyagok, melyek így bármikor elérhetővé váltak a 
teljes végrehajtói állomány részére, nem csupán a bűn-megelőzési főelőadó, vagy a baleset-
megelőzési előadó, vagy a körzeti megbízottak számára. Valamennyi rendőrtől (szakterülettől 
függetlenül, hivatásostól és közalkalmazottól is) megköveteltük, hogy az állampolgárokkal 
való találkozások, az ügyintézések során ezen megelőző anyagokat terjesszék, valamint 
azokkal a közintézményeket lássák el. 
 
A nagy érdeklődésre, valamint a korábbi évek eredményességére 2012. évben is megtartottuk 
a Bűnmegelőzési, biztonságra nevelő napközis tábort, mely ismételten sikeresen zajlott le. 
 
Széles körben kihasználtuk a pásztói televíziók, a megyei írott sajtó, valamint a települési 
lapok adta tájékoztatási lehetőségeket is a megelőzés területén. 
 
A helyi Közbiztonsági Egyeztető Fórum keretében komoly erőket mozgósítottunk a 
társszervek, intézmények, civil szervek és szervezetek bevonására a bűnmegelőzés 
össztársadalmiasítása érdekében.  
 
Az eredmény fokozása érdekében más megye (BAZ) megelőző anyagait (ELBÍR) is 
felhasználtuk, illetve propagáltuk írott és elektronikus úton eljuttatva az érintettekhez. 
 
A klf. megelőző szóróanyagainkat ún. belső és külső e-mail hírláncon keresztül is 
továbbítottuk az állampolgárok igen széles körének. 
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Az eredményeinkről, valamint a bűn- és baleset megelőzési hírekről szóló sajtóanyagokat 
folyamatosan megküldtük e-mail-ben a polgármesteri hivataloknak, polgárőrségeknek, helyi 
KÖBEF vezetőségi tagoknak, együttműködőknek, médiumoknak a magán és hivatali e-mail 
címeken való minél szélesebb körben történő továbbítás céljából.  
 
Igyekeztünk javítani a rendőrség szolgáltatási, ügyintézői színvonalát, nagy figyelmet 
fordítottunk a feljelentések felvételére, a helyszíni intézkedésekre, a halaszthatatlan 
nyomozati cselekmények szakszerű, eredményes elvégzésére. 
 
14., A helyi Közbiztonsági Egyeztető Fórum adta kereteken belül törekedtünk a társszervek, 
társhatóságok, intézmények, civil szervek és szervezetek minél szélesebb bevonására. Az 
értekezleteken és a személyes konzultációkon felül e-mail-ben is folyamatosan elláttuk a 
vezetőségi tagokat, összekötő személyeket klf. megelőzési tanácsokkal, felhívásokkal. 
 
 

TISZTELT KÉPVISELŐ TESÜLET!   
 
Kapitányságunkon az előttünk álló feladatok között folyamatosan elsőbbséget, kiemelt 
figyelmet élvez a bűn- és baleset megelőzés, a lakosság biztonságérzetének még további 
javítása. Az élhető lakókörnyezet igénye jogos elvárás a város polgárai, valamint a környező 
települések lakói részéről, így a rendőrség ennek megteremtése, biztosítása érdekében tervezi 
feladatát. 
 
A lakosság, az önkormányzat, az önszerveződő társadalmi csoportok, a társszervek és egyéb 
segítők együttműködő támogatásával, segítségével, kellő partnerségével megítélésem szerint 
meg tudjuk valósítani célkitűzéseinket és a bevezetendő 2013. évi terveinkkel még 
hatékonyabbá, eredményesebbé tudjuk tenni munkánkat. 
 

 
I. 
 
 

TEVÉKENYSÉGÜNK FELTÉTELRENDSZERE 
 

 
Kapitányságunk személyi állománya 2012. évben is a megye, illetve az ország többi 
kapitányságához hasonlóan, a tevékenységünket meghatározó, vagy azt befolyásoló külső és 
belső körülmények hatása, irányítása alatt végezte munkáját.  

 
Ezek a tényezők elsősorban a tevékenységi körünket, feladatainkat rögzítő jogszabályi 
változások, az ország, ezen belül a működési területünk gazdasági változásai, a pénzügyi 
helyzet, a bűnözés alakulása úgy számszerűségében, mint szerkezetében egyaránt, mint külső 
tényezők, a kapitányság létszámhelyzete, a meglévő állomány összetétele, a munkavégzés 
anyagi-technikai feltételei, mint belső tényezők jelentik. 
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A Pásztói Rendőrkapitányság állománytábla szerinti létszámhelyzete a 2012. december 31-ei 
állapotnak megfelelően a következők szerint alakult. 
 
Rendszeresített összlétszám: 86 fő 
Meglévő összlétszám: 80 (ebből 1 fő tiszt az NMRFK állományából volt az egyik státuszon, 1 
fő tiszt megbízással az NMRFK-ra volt vezényelve, 1 fő közalkalmazott az NMRFK 
állományában volt kiküldetéssel). 
 
Rendszeresített hivatásos létszám: 72 fő 
Meglévő hivatásos létszám: 66 fő 
 
Rendszeresített vezető: 3 fő 
Meglévő vezető: 2 fő 
 
Rendszeresített tiszt: 27 fő 
Meglévő tiszt: 18 fő 
 
Rendszeresített tiszthelyettes: 42 fő 
Meglévő tiszthelyettes: 46 fő 
 
Rendszeresített közalkalmazott: 14 fő 
Meglévő közalkalmazott: 14 fő 
 
Létszámhiány: 6 fő (osztályvezető, hivatalvezető, 2 főnyomozó, bűnügyi technikus, járőr) 
 
Várható státusz üresedések: 1 fő alosztályvezető kérte áthelyezését az ORFK-ra, 1 fő járőr 
kérte áthelyezését a Salgótarjáni Rendőrkapitányságra. 
 
Belső fluktuáció és annak okai:  
 
A kapitányság személyi állományát érintően 2012. évben bekövetkezett belső fluktuációt 
tekintve 2 fő hivatásos és 4 fő közalkalmazott érkezett (2 fő felvételre került a civil életből, 2 
fő a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányságtól, 1 fő a Gödöllői Rendőrkapitányságtól, 1 fő a 
Nemzeti Nyomozó Irodától érkezett). 
 
A fluktuációt kiváltó fő ok a munkáltató részéről az állomány feltöltés és az átszervezés volt, 
a munkavállalók részéről pedig a biztonságosabbnak vélt megélhetési lehetőség, kedvezőbb 
beosztás volt alapvetően.    
 
Külső fluktuáció és annak okai: 
 
2012-ben a kapitányság személyi állományából külső fluktuáció tekintetében 9 fő (4 
közalkalmazott 5 hivatásos) távozott.  
 
A távozók közül 1 fő közalkalmazott közös megegyezéssel távozott külföldi munkavégzés 
reményében, 1 fő közalkalmazottnak letelt a határozott idejű szerződése, 2 fő közalkalmazott 
áthelyezését kérte (a Budapesti Rendőr-főkapitányságra és a Pest Megyei Rendőr-
főkapitányságra), 1 fő hivatásos közös megegyezéssel távozott jobb belföldi munkavégzés 
reményében, 4 fő hivatásos pedig áthelyezését kérte (a Nógrád Megyei Rendőr-
főkapitánysághoz, a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysághoz, a Salgótarjáni 
Rendőrkapitánysághoz és a Bátonyterenyei Rendőrkapitánysághoz).  
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A vizsgált évben 5 fő közfoglalkoztatott érkezett még határozott időre a kapitánysághoz, akik 
munkaszerződése az év végén lejárt. 
 
Összegezvén a fentieket 2012. évben is folyamatos volt a fluktuáció. 
 
A végrehajtói állomány továbbra is igen fiatalnak mondható, az érintettek döntő része még 
nem rendelkezik komoly szakmai tapasztalattal, rutinnal, személy- és helyismerettel. 
 
A fenti helyzetet szintén nehezíti, hogy továbbra is nagy a különböző iskolákban 
továbbtanuló, valamint az egyéb előírt szaktanfolyamokon, képzéseken, továbbképzéseken  
résztvevő kollégák száma, amely szintén gondot jelent a szolgálatszervezés terén.  
 
A gazdasági és pénzügyi feltételeket csak kis mértékben tudjuk befolyásolni, bár figyelmes 
tervezéssel, szervezéssel, takarékos anyag és energia felhasználással, szervezett és tervezett 
célzott szolgálatellátással hozzá tudunk járulni a megszabott keretek minél célirányosabb 
felhasználásához, valamint a megtakarításhoz. 
 
A közreható súlyponti tényezőket elemezve megállapítható, hogy az elért eredmények a 
meglévő vezetői és beosztotti állomány áldozatkész munkájának, kötelességérzetének, 
valamint a tervszerű és összehangolt munkavégzésnek köszönhetőek. 
 

 
III. 

 
 

BŰNÜGYI HELYZET 
 
Az ismertetett számadatok a Belügyminisztérium Koordinációs és Statisztikai Osztályának 
statisztikai kimutatásain alapszanak. 
 
2012. évben több éves negatív tendencia ért véget, 1116-ról 1011-ra csökkent az ismertté vált 
bűncselekmények száma kapitányságunk illetékességi területén.    
 
A Pásztói Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán az elrendelt büntetőeljárások /nyomozás, 
feljelentés kiegészítés/ száma a 2011-es évben 1035 volt, ugyanez az adat 2012-ben 966. 
Folyamatos ügyek száma a vizsgált időszakban 166, ami az előző év azonos időszakában 242 
volt. Ez előadónként átlag 10-12 folyamatos ügyet jelent. 2012. évben nagy hangsúlyt 
fektettünk a folyamatos ügyek csökkentésére, az eljárások felgyorsítására, melynek 
köszönhetően lecsökkent a folyamatos ügyek száma egy olyan optimális szintre, ami mellett 
tovább lehetett szélesíteni az elkövetői kört, valamint az elkövetett bűncselekmények 
felderítését, így sokkal mélyebb, még szakmaibb munkavégzésre nyílt lehetőség.    
 
A fő bűncselekmény kategóriákban változás nem volt tapasztalható, azonban megfigyelhető 
volt az utazó bűnözés – trükkös lopások, valamint az ÉMÁSZ és MÁV sérelmére elkövetett 
színesfém- és áramlopások, illetve a nagy rongálási kárral járó, de kevés lopási értékre 
elkövetett bűncselekmények. 
 
Illetékességi területünkön fokozottan jelen van a „megélhetési bűnözés”, köszönhetően a 
gazdasági válság okozta elszegényedésnek, a munkanélküliségnek. 
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A települések fokozatos elöregedése miatt folyamatosan nő a potenciális áldozattá válás 
lehetőségének esélye, hiszen az idős emberek hiszékenyebbek, egészségügyi állapotuk és 
koruk miatt korlátozottabb az emlékező és megfigyelő képességük, ami segíti a bűnelkövetők 
helyzetét. 
 
Az illetékességi területen ismertté vált bűncselekményekből 2011. évben 81 személy elleni 
bűncselekmény történt, mely szám 2012-ben 131. A vizsgált időszakban Pásztón 18 személy 
elleni bűncselekményt regisztráltunk a tavalyi 35-tel szemben. 
 
A személy elleni bűncselekmények közül 2012. évben az előző évhez képest a testi sértések 
száma 26-ról 32-re nőtt (ebből Pásztón 10 történt). A magánlaksértések száma szintén 
jelentősen megnőtt, (1-ről 14-re), a zaklatások tovább (51-ről 83-ra) nőttek. 
 
A közlekedési bűncselekmény 2011. évben 24 történt, míg 2012-ben ez a szám 30.  
 
A házasság, ifjúság és nemi erkölcs elleni bűncselekmények kapcsán 2011. évben 16 
bűnügyet regisztráltunk, míg ez az adat 2012-ben 21. Ezen bűncselekmények között a kiskorú 
veszélyeztetések száma 11-ről 19-re nőtt. Erőszakos közösülés 1, szemérem elleni erőszak 1 
esetben, míg megrontás egy sem történt 2012-ben. Pásztó területén utóbbi bűncselekményeket 
nem regisztráltunk. 
 
A közfeladatot ellátó személy elleni erőszak elkövetése csupán 3 esetben történt, csakúgy, 
mint 2011. évben. 
 
A közbiztonság elleni bűncselekmények (pl. közveszély okozás, visszaélés lőfegyverrel vagy 
lőszerrel) száma 4-ről 7-re nőtt, a közrend elleni bűncselekmények (pl. közveszéllyel 
fenyegetés, garázdaság, önbíráskodás ) száma viszont 131-ről 110-re csökkent, míg a 
közegészség elleni bűncselekmények száma nőtt. 
 
Örvendetes, hogy a garázdaságok száma csökkent, 2011-ben 49 volt, idén 37.  
 
Az önbíráskodások száma viszont 2-ről 8-ra nőtt. 
 
A vizsgált két év viszonylatában a közbizalom elleni bűncselekmények száma szerencsére 
csökkent (közokirat- ill. magánokirat-hamisítás, visszaélés okirattal, egyedi azonosító jel 
meghamisítása összesen 113 eset). 
 
A vagyon elleni bűncselekmények száma 2011-2012. évek tekintetében 659-542 az arány. 
Ezen belül a lopások száma a 2011-es év hasonló időszakában 466 eset, tavaly pedig 376. A 
betöréses lopások száma 86 – 2011, 80-2012 évben. 
 
A lopások és betöréses lopások számának további csökkenése érdekében fokozni kell az 
állampolgárok megelőző tevékenységét, mindenki tegyen többet az élete, egészsége, illetve 
vagyona védelme érdekében. Ezért minden érintettnek, minden területre kiterjedő, részletes 
megelőző anyagokat, egyéb tájékoztatásokat nyújtunk.  
 
A betöréses és a besurranásos lopások tekintetében is kirajzolódni látszik a szervezett 
bűnözési forma: az utazó bűnözők több megyében, sorozat jelleggel követik el vagyon elleni 
bűncselekményeket, megfelelően kiépített orgazda hálózattal állnak kapcsolatban. 
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A gépjárműből történt lopások tekintetében a 2011. évi 8 esethez képest 12-t regisztráltunk, 
ezek elkövetője egyelőre ismeretlen. 
 
A hétvégi házak és üdülők sérelmére elkövetett betörésekkel kapcsolatosan megállapítható, 
hogy azokat főként a tavaszi időszakban jelentik be (az észleléskor), míg megvalósulásuk 
főként a téli időszakra tehető, amikor a fenti épületek tulajdonosai ritkán látogatják azokat.  
 
Az előző évekhez hasonlóan az elkövetés főként ajtó, ablakbetöréssel, rács lefeszítéssel 
valósul meg, és a bűncselekmény során főként színesfém, élelmiszer, használati tárgyak, 
szerszámgépek kerültek eltulajdonításra. 
 
A betöréses lopásokhoz hasonlóan csökkent a csalások száma 46-2011, 35-2012. 
 
Az illetékességi területen a korábbi évvel szemben (0), 5 rablás történt, melyből 4 esetben 
sikerült az elkövetőket felkutatni, és gyanúsítottként kihallgatni.  
 
A zsarolások száma közel azonos 2011-3, 2012-4, ezen ügyekben az elkövetők felelősségre 
vonása megtörtént. 
 
2012. évben komoly rendőri erőket mozgósítva Kállón sikerült feltérképezni és felszámolni 
egy uzsora bűncselekményt elkövető személyi kört. A rendőri intézkedéseknek köszönhetően 
egy család (4 fő) került bűnügyi őrizetbe, majd előzetes letartóztatásba. Az uzsora 
bűncselekmény nem csak Kálló, hanem más környező település lakosságát is érintette. Az 
elkövetők pénzt adtak kölcsön irreális kamatra, valamint élelmiszereket lehetett náluk 
megvásárolni az átlagostól jóval magasabb áron, mely kapcsán élet és testi épség ellen 
irányuló közvetlen fenyegetést is alkalmaztak. A bűncselekménynek nagy számú sértettje és 
károsultja van, konkrét szám jelenleg nem közölhető, mert a sértetti kör kiszélesítése még 
mindig folyamatban van.    
 
Örvendetes, hogy a jármű önkényes elvételek száma 2011. évben 4 volt, tavaly egy sem jutott 
a tudomásunkra.  
 
2011. évben 41 rongálást regisztráltunk, míg 2012-ben mindössze 29-et. 
 
Az összbűncselekmények számának alakulására 2012. évben sem volt jellemző az olyan 
jellegű sorozatügy (pl.: szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolód jogok megsértése), mely 
jelentősen javította volna az összesített eredményességi mutatót, és ezáltal némileg 
csorbíthatta volna a reális képet az állampolgárok közvetlen biztonságérzetére szubjektíven 
ható adatok kapcsán. 
 
2011. évben Pásztó város területén 78 lopás bűncselekményt követtek el, mely számadat 
2012-ben 100 alkalom. A vizsgált időszakban Pásztón 12 betöréses lopást regisztráltunk a 
2011. évi 7-tel szemben. 
 
Garázdaság 14 esetben történt a városban 2011. évben, míg 2012-ben csak 10. 
 
2011-ben Pásztón 10 ittas vezetés miatt indult büntetőeljárás, ami kevesebb, mint a 2012-es 
adat / 14 /.  
 
2012-ben egy esetben történt Pásztón hivatalos személy elleni erőszak. 
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2012-ben Pásztón nem történt jármű önkényes elvétele bűncselekmény, míg 2011-ben 2 eset 
fordult elő.     
 
A bűnösség tekintetében a bűncselekmények jelentős hányadát a korábbi évekhez hasonlóan 
2012-ben is szándékosan követték el, a gondatlan elkövetések száma elenyésző volt. 
 
2012. évben 82 esetben éltünk feljelentés kiegészítéssel, szemben a tavalyi 99 alkalommal.  
 
A bíróság elé állítások száma a 2011. évi 24-hez képest majdnem megduplázódott, 54-re nőtt. 
Ezen mutató növelése központi elvárás volt, hiszen számtalan szempontból előnyös (az 
elkövetés után nagyon rövid időn belül bekövetkezik a szankcionálás, nem kell évekig 
tárgyalásokra járni, költségkímélő, rövid ideig növeli a folyamatos ügyek számát, stb.) ezen 
jogintézmény alkalmazása.  
 
A kapitányság nyomozás eredményességi mutatója 2011. évben 54,7 % volt, melyhez képest 
kismértékű csökkenést mutat a 2012. évi 47,28 %-os eredmény. 
 
Az elért eredmény a megyét tekintve a közép mezőnybe sorolja kapitányságunkat, mely 
folyamatos, egyenletes, célzott, szervezett, tervezett munkavégzést takar. 
 
2012. évben 15 rendkívüli haláleset miatt folytattunk közigazgatási hatósági eljárást.  
 
11 esetben a haláleset oka öngyilkosság volt. 
 
Háztartási balesetből eredő haláleset 2012-ben nem volt. 
 
Tűzesettel összefüggésbe hozható haláleset, azonosítatlan holttest az illetékességi 
területünkön 2012. évben nem fordult elő. 
 
2011. évben  28 esetben rendeltünk el személykörözést eltűnés miatt, míg ezen adat 2012-ben 
34-re nőtt. A magas számot egy-egy személy (fiatalkorú, vagy kiskorú) többszöri eltűnése is 
okozza.   
 
Az eltűnések esetén a szükséges, soron kívüli eljárási cselekményeket minden esetben 
megtettük, kiemelt figyelmet fordítottunk a fiatalkorú eltűntek ügyeinek kezelésére.    
 
A vizsgált időszakban rendszeresen tartottunk körözési akciókat, melyek meghozták a várt 
eredményt, hiszen az akciók során több körözött személy, bűnelkövető tartózkodási helyének 
ismerté válása és elfogása valósult meg. 
 
A körözési tevékenység eredményességére utal, hogy 21 esetben került sor körözöttek 
elfogására a tárgyévben.  
 
A vagyon elleni bűncselekmények vizsgálata során megállapítható volt kiváltó okként a romló 
gazdasági helyzet (gazdasági válság hatásai), a munkanélküliség növekvő aránya, a kis 
településeken élők elszegényesedése, a mélyszegénység kialakulása, a sértetti közrehatások 
fokozódása (szükséges vagyonvédelem elmulasztása, felelőtlenség, hanyagság, közömbösség 
az állampolgárok egy részéről).   
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A vagyon elleni bűncselekményeket jellemzi továbbá azon tényező is, hogy a fa és 
fémlopásoknál az elkövetők figyelik a terepet, az ellopott tárgyakat azonnal orgazdáknak 
értékesítik. A színesfém átvevő telepek szinte válogatás nélkül minden tárgyat átvesznek, a 
lopott fát pedig nem saját felhasználásra viszik el, hanem további értékesítésre. 
 
További tapasztalatunk, hogy a vagyon elleni bűncselekményeknél – elsősorban a betöréses 
lopásoknál, lopásoknál – egyre inkább beszélhetünk szervezettszerűségről, hiszen 
mutatkoznak annak jegyei az elkövetés módszerében, kivitelezésében, egyre inkább 
megjelennek a tippadók és a jól kiépített orgazda hálózat. 
 
Minden erőfeszítésünk ellenére (bűnmegelőzési propaganda) továbbra is előfordul trükkös és 
besurranásos lopás, mint elkövetési mód, főleg idős emberek sérelmére azok hiszékenységét 
kihasználva.  
 
Illetékességi területünkön, csakúgy mint az elmúlt években is a vagyon elleni 
bűncselekmények teszik ki a legnagyobb arányt, ezek közül is a kisebb súlyú, ún. 
„tömegügyek” voltak a jellemzőek. 
 
Az ismertté vált bűncselekmények területi szóródásában az elmúlt időszakhoz képest jelentős 
változás nem mutatható ki, a jogsértések jelentős részét Pásztó városban és annak 
vonzáskörzetében követik el.  
 
A települések közül bűnügyi szempontból 2012. évben Pásztó város, Kálló és Jobbágyi 
községek voltak a legfertőzöttebbek, de fertőzött településként tartottuk nyilván Vanyarc, 
Szirák, Tar és Ecseg községeket is. 
 
A sértetté válás tekintetében gyakran szerepet játszik az alkohol és egyéb tudatmódosító 
szerek hatása, valamint a provokáló magatartás. Évek óta megfigyelhető az is, hogy az 
emberek egymással szemben türelmetlenebbek, agresszívebbek, nehezen tolerálnak kisebb 
sérelmeket is, mely az utóbbi időszakban csak fokozódott a gazdasági válságnak köszönhető 
létbizonytalanság, munkanélküliség, mélyszegénység növekedésével. 
 
Az elkövetési tárgyak döntő része sajnos továbbra is egyedi azonosításra nem igazán alkalmas 
tömegcikk, készpénz, vagy több esetben élelmiszer. 
 
A hétvégi diszkók jelentős számú fiatalt vonzanak a város területére, illetve a különböző 
szórakozóhelyekre. Ezeken a rendezvényeken tapasztalataink szerint nem a jókedvű, 
gondtalan szórakozás a jellemző, hiszen az ott résztvevők egy része szeszesital, vagy más szer 
hatása alatt áll, az előbbiekben említett magatartást tanúsít, az „elvonulási utakon" gyakran 
követnek el olyan jogsértést, amely a törvénytisztelő állampolgárok körében joggal vált ki 
felháborodást, és amelyek miatt az ebben az időszakban megnövelt létszámú rendőri állomány 
intézkedéseket kezdeményez, szankciókat alkalmaz. Nem feledkezhetünk meg azonban a 
szülői felelősség kérdésköréről sem, a jogkövető magatartás elsajátítatása és betartatása 
komoly felelősséget ró a fiatalok szüleire, akik sajnos nem mindig felelnek meg ezen 
elvárásoknak.   
 
Az adatok ismeretében megállapítható, hogy a kapitányság Bűnügyi Osztálya valamint a 
bűnügyekben dolgozó körzeti megbízotti állomány a korábbi évek eredményességi mutatóit a 
lehetőségekhez mérten tartotta, sőt egyes mutatókban javulás is kimutatható. 
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A közbiztonságot, köznyugalmat leghátrányosabban a bűncselekmények számának, 
durvaságának aránya befolyásolhatja, ezért kiemelt stratégiai célként fogalmaztuk meg az év 
hátralévő időszakára és 2013. évre bűnmegelőzési tevékenység még további fokozását, illetve 
partnereink, a társszervek, az állampolgárok fokozottabb bevonását a biztonság 
megteremtésébe, valamint mindenki részéről a jogkövető magatartás ösztönzését.  
 
A bűnmegelőzéshez szorosan kapcsolható tényezőként szólni kell a vagyonvédelmi, biztonság 
technikai, térfigyelő rendszerek, technikai berendezések hatékonyságáról. Sikeresnek 
bizonyult a kapitányságunk épületében működtetett térfigyelő rendszer, eredménnyel 
használjuk fel a rögzített adatokat a büntető- és szabálysértési eljárások bizonyításánál. 
 
Fontos szempont a bűnmegelőzésben a bűnalkalmak csökkentése, megszüntetése, vagyis a 
tulajdonos ébersége, saját vagyonának védelme.  

 
IV. 

 
KÖZTERÜLET RENDJE 

 
2., Közrendvédelmi és közbiztonsági helyzet: 
 
A rendőri jelenlét mértéke, módja, szervezettsége: 
 
Kapitányságunk illetékességi területén a közterületi jelenlétet a Közrendvédelmi és 
Közlekedésrendészeti Osztály járőri és körzeti megbízotti állománya biztosítja.  
 
A végrehajtói állomány szolgálatát szinte teljes egészében a közterületen tölti, a parancsnoki 
állományból pedig a szolgálatparancsnokok szolgálatuk 2/3-ad részét töltik a közterületen.  
 
Az értékelt időszakban, 2012. évben a közterületi órák száma 48 076 óra volt, míg 2011. 
évben ez a szám 48 523 óra. 
 
2012-ben a közterületi jelenlétünk kapcsán, a korábbi évek gyakorlatához viszonyítva tovább 
növeltük a gyalogos járőrszolgálatok, álló (posztos) ellenőrzések számát mind Pásztó 
városban, mind pedig a fertőzöttebb, kisebb településeken.  
 
A közterületi jelenlétünkre hatással voltak az országos események, valamint az azok 
kezelésére bevezetett programok, feladattervek (pl. Közbiztonsági Háló Program, majd 
LSZBP, Falu rossza program, stb.), valamint a helyi intézkedések, a célzott szolgálat ellátási 
program. 
 
A Készenléti Rendőrség állománya is többször szolgálatot látott el a területünkön, kérésünkre, 
mivel így tudtuk a tőlünk elvárt szakmai feladatokat teljesíteni.  
 
Ezen feladatok végrehajtása során az erők-eszközök a fertőzött, bűnügyi és közbiztonságilag 
fokozottabb kockázati tényezőt jelentő településekre lettek koncentrálva. Több esetben 
kértünk és kaptunk megerősítő erőt a készenléti rendőrségtől, így több esetben tudtunk a 
településen és annak környékén demonstratívabb rendőri jelenlétet biztosítani. Ezen 
intézkedéseink kedvezően befolyásolták a terület bűnügyi, közbiztonsági helyzetét és az 
emberek szubjektív biztonságérzetét. 
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A Kapitányságunk Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztályán a 
szolgálatparancsnoki, a járőri és a körzeti megbízotti állomány is vezényléses szolgálati 
munkaidőrendszerben dolgozik. A korábbi I-es számú vezényléses szolgálati 
munkaidőrendszer módosítását a feladatokhoz történő rugalmasabb alkalmazkodás tette 
szükségessé. A vezényléses munkaidőrendszeren belül az ún. 12 órás vezényléses rendszert 
alkalmazzuk. 
 
Törekvéseink ellenére el kell ismernünk, hogy ezen a területen továbbra is határozott 
lépéseket kell tennünk a jövőben az eredmények érdekében. Ugyanakkor úgy ítéljük meg, 
hogy területünkön alapvetően biztosított a közrend, közbiztonság, még akkor is ha néhány 
területen úgynevezett feszültséggócok alakultak ki. Ezek megoldását elsősorban saját erő 
bevonásával, illetve más szervekkel, és a már fent említett segítőkkel együttműködve 
terveztük és továbbra is tervezzük.  
 
A célzott szolgálatellátást nagyban elősegítette a napi eligazítások, helyi elemzések, 
értékelések, a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Elemző-Értékelő Osztályának, valamint 
a Közrendvédelmi és határrendészeti osztályának elemző-értékelő tevékenysége, mely során 
elemzéseket, kimutatásokat kapott az osztály az éppen aktuális bűnügyi és közbiztonsági 
helyzetről, a fertőzött településekről, utcákról, időpontokról, eltulajdonított tárgyakról, klf. 
bűnelkövetői tendenciákról, jelenségekről. 
 
Közterületi jelenlétünk célzottságát szintén nagyban elősegítette az önkormányzatoktól kapott 
jelzések illetve a bekért idős, elesett, egyedül élő személyek lakcímeinek, valamint a lakatlan, 
vagy csupán eseti jelleggel lakott ingatlanok címeinek közlése. Ezen potenciálisan 
veszélyeztetett területeket beépítettük a szolgálat tervezésbe-szervezésbe, mely kifejtette 
pozitív hatását a statisztikai mutatókban is, hiszen többek között csökkent a vagyon elleni 
bűncselekmények, valamint azon belül a betöréses lopások és a lakásbetörések száma.       
 
A fenti elemzéseket és az egyéb kigyűjtött adatokat (pl. problémás települések, terek, utcák, 
objektumok listája, térfigyelő kamerák listája, polgárőrségek szolgálati beosztása, stb.) a 
területünkön szolgálatot teljesítő állomány részére is rendelkezésre bocsátottuk annak 
érdekében, hogy a személy- és helyismerettel csak korlátozott mértékben rendelkező kollégák 
azon területeken tudják kifejteni tevékenységüket, ahol az a legjobban indokolt.  
 
2012-ben a közterületi jelenlétünk kapcsán kijelenthető, hogy a korábbi évek gyakorlatához 
viszonyítva jelentősen növeltük a gyalogos járőrszolgálatok, valamint az álló (posztos) 
szolgálatok  számát mind Pásztó városban, mind pedig a fertőzöttebb, kisebb településeken. 
Ezen szolgálatok hozzájárultak ahhoz, hogy az állampolgárok biztonságérzete növekedjen, 
valamint ahhoz, hogy a rendőrség közelítsen az állampolgárokhoz (és ezáltal az 
állampolgárok is a rendőrséghez), egyéb segítőkhöz és nyerje meg azok bizalmát, ami által 
fokozhatóvá vált az együttműködés például az információszerzés terén. 
 
A kapitányság munkáját nagyban segíti, a  2/2011.(X.20.) számú  kapitányságvezetői 
intézkedésben foglaltak bevezetése, annak felmérésére, hogy a térfigyelő kamera rendszerek, 
telepített kamerák elhelyezkedésének, kezelőjének nevét elérhetőségét, a KMB rögzítse, 
negyedévenként frissítse.  
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Szintén a szolgálat tervezését és szervezését segíti elő a KMB azon tevékenysége (melyet 
szintén a kapitányságvezetői intézkedés tartalmaz), hogy a KMB mérje fel a területén lévő 
állandó rendezvényeket havi szinten, valamint mérje fel, az idősek, elesettek  által lakott, vagy  
elhagyott ingatlanokat, az adott polgármesteri hivatalok segítségével.     
 
A kiemelt idegenforgalmi területek biztonsága: 
 
Illetékességi területünkön az idegenforgalom nem számottevő, inkább az átmenő forgalom a 
jellemző. Ennek ellenére idegenforgalmi szempontból legfrekventáltabb területeinket a 
végrehajtói állomány ismeri, és ennek megfelelően teljesíti szolgálatát. 
Az intézkedési készség és aktivitás színvonala és eredményei: 
 
A Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály beosztottainak intézkedési készsége és 
aktivitása a statisztikai adatok elemzése, valamint az előző év adatainak összehasonlítása 
alapján összességében jónak mondható.  
 
Figyelemmel arra, hogy a végrehajtói állomány életkora fiatal, valamint a kollégák nem 
rendelkeznek kellő szakmai tapasztalattal, rutinnal, személy- és helyismerettel 2012. évben is 
több esetben elméleti és gyakorlati oktatásokat tartottunk. Az oktatások során segítő, tanító 
jelleggel felhívtuk a figyelmet a hiányosságokra, melyet a jövőben is folytatni kívánunk.  
 
Az oktatásokon felül, folyamatosan hajtottunk végre egyénre szabott értékeléseket, annak 
érdekében, hogy lehetőleg az azonos szinten dolgozók egyenlő leterheltséggel 
tevékenykedjenek és ne legyenek nagy eltérések az intézkedési aktivitás között. 
 
Az osztály egészét tekintve összességében elmondható, hogy az intézkedési aktivitás 
színvonala jó, az állomány által kezdeményezett intézkedések megalapozottak, jogszerűek és 
szakszerűek voltak.  
 
Az intézkedési aktivitás bemutatására alkalmas mutatók és az azok alapján levont 
következtetések:  
 
Pásztó város területén az értékelt időszakban az állomány összesen 3783 intézkedést 
foganatosított. Míg 2011. évben összesen 2695 intézkedés hajtottak végre. Az intézkedés 
nagyrészét a Fő utcán, Vasút úton, Hunyadi úton, Csillag téren és a Kossuth úton 
foganatosították a kollégák.  
 
Az értékelt időszakban Pásztó városban az ismertté vált, a közbiztonsággal kapcsolatos 
bűncselekmények megoszlása: 
 

                                                               2011. év                2012. év  
 
Közlekedési bűncselekmény:       12      16 
Közrend elleni bűncselekmény:                        50                                          37   
 
Közlekedési bűncselekmények elkövetői minden esetben a járművezetés ittas vagy bódult 
állapotban jogsértést követték el. 
 
A közrend elleni bűncselekményeknél a legjellemzőbb a rongálás vétsége, illetve bűntette 
volt.  
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A város lakosai közül 2012-ben 115 személy ellen kezdeményeztünk szabálysértési eljárást, a 
következő lebontásban:  
 
Közlekedési szabálysértés:          80 fő 
Tulajdon elleni szabálysértés:     13  fő 
Egyéb szabálysértés:                    22 fő 
 
Közlekedési szabálysértésekre a kisebb fokú szabálysértések elkövetése (érvénytelen hatósági 
engedéllyel vagy jelzéssel való közlekedés, lejárt vezetői engedély) valamint az úgynevezett 
közigazgatási bírsággal sújtható szabálysértések közül a biztonsági öv használatának 
elmulasztása.  
 
Személyes szabadságot korlátozó rendőri intézkedésre a város lakosaival szemben az értékelt 
időszakban a következők szerint került sor: 
 
Elfogás:   13 fő   
Előállítás:   27 fő   
Biztonsági int.:  17 fő 
Házi őrizet:     1 fő 
 
Ennek ellenére tudjuk, hogy vannak látenciában lévő jogsértések, amelyekkel kapcsolatban 
kapitányságunk, de más kapitányságok sem tudnak megalapozott hathatós intézkedéseket 
tenni. Kapitányságunk teljes személyi állománya nagy erőfeszítéseket tesz Pásztó, de 
illetékességi területünk más községeiben lakók szubjektív biztonságérzetének fokozása 
érdekében. A további előrelépéshez azonban szükségünk van a lakosság és az önkormányzat, 
intézmények vezetői, társszervek, együttműködők, partnerek, polgárőrség, vadásztársaság, 
vadőrök, mezőőrök, nyugdíjas rendőrök, kocsmárosok, jogkövető és jogkereső állampolgárok 
támogatására. Fontos a megfelelő időben tett jelzések, információk eljuttatása, átadása is. Ne 
csak a rendőrségtől várják problémás ügyeik, megoldását hanem tegyen mindenki annak 
érdekében hogy pozitív eredményeket érjünk el. (pl.:  jelentsék be az elkövetett jogsértéseket, 
tanúskodjanak, vállalják a sértetti szerepkört, ) 
 
A megelőzés és a felderítés nemcsak rendőri feladat, hanem össztársadalmi feladat, amely 
közösségi összefogást is igényel. Ez a közösségi összefogás Pásztó városban az elmúlt időben 
egyre jobban tapasztalható, melyben nagy szerepet játszik a helyi önkormányzat vezetője, a 
képviselő testület, az együttműködők, partnerek, segítők, jogkövető és jogkereső 
állampolgárok, a polgárőrség, valamint a településen működő kamera rendszer is. 
 
A bűncselekmények áldozatainak szempontjából területünkön kiemelhetjük a besurranásos 
lopások és a házalással elkövetett „trükkös„ lopásoknál, csalásoknál az idősek, egyedülállók 
sérelmére elkövetett bűncselekményeket.  
 
További tapasztalatunk, hogy a vagyon elleni bűncselekményeknél – elsősorban a betöréses 
lopásoknál – egyre inkább beszélhetünk szervezettszerűségről, hiszen mutatkoznak annak 
jegyei az elkövetés módszerében, kivitelezésében, egyre inkább megjelennek a tippadók és a 
jól kiépített orgazda hálózat. 
 
Minden erőfeszítésünk ellenére (bűnmegelőzési propaganda) továbbra is előfordul trükkös és 
besurranásos lopás, mint elkövetési mód, főleg idős emberek sérelmére, azok hiszékenységét 
kihasználva.  
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A sértettektől jellemzően az otthon tárolt készpénzt, illetve ékszereket tulajdonítják el a 
nyitott kapun, ajtón, valamint a különböző ürügy kapcsán a lakásba beengedett idegen 
elkövetők. 
 
Ezen bűncselekményfajta visszaszorítása érdekében bevonva a Közrendvédelmi és 
Közlekedésrendészeti Osztály járőri és KMB  állományát - ill. a kapitányság közlekedési 
előadót  és bűnmegelőzési főelőadóit is - közérthető, praktikus tanácsokat magában foglaló 
tájékozatót juttattunk el a területünkön élők részére, oly módon, hogy az intézkedő rendőr azt 
átadta az intézkedés alá vont személynek, illetve a nagyobb bevásároló egységekbe, egyéb 
közintézmények ügyfélforgalmi helyiségébe elhelyezték azokat. 
 
Ezen a területen még nagyon sok a teendő, hiszen a nyugdíjas célkorosztály berögzült 
évtizedes vagyonvédelmi szokásait csak kitartó és rendszeres propaganda tevékenységgel 
lehet megváltoztatni. 
 
A reagáló képesség helyzete: 
 
Illetékességi területünkön a szolgálattervezés, szervezés során a járőrkörzetek, valamint 
útvonalak kialakítását úgy végeztük, hogy a kapitányságunk tudja biztosítani, hogy a 
szolgálatot teljesítő járőr 15 percen belül képes legyen a meghatározott helyszínre érni. A 
reagáló képességre döntő hatással bír a bejelentést követő döntési mechanizmus gyorsasága 
is.  
 
A zökkenőmentes szolgálatellátás érdekében a szomszédos kapitányságokkal (nem csak 
megyén belül, hanem megyén kívül is) kölcsönösen megküldtük egymásnak a szolgálat 
ellátási terveket, akciókat egyéb fokozott ellenőrzéseket abból a célból, hogy ha adott esetben 
nagyobb rendőri erő azonnali bevetésére lenne szükség, akkor egymás területére átmenve 
kölcsönösen segítséget tudjunk nyújtani egymásnak az állampolgárok érdekében.  
 
Körzeti megbízottak: 
 
2011. júliusától a KMB alosztályvezető -megbízás alapján- az osztályvezetői feladatokat is 
ellátta , melynek következtében az állomány 1 fő vezetővel csökkent. 
 
A közbiztonsági helyzetre való tekintettel 2011. október 1-jei hatállyal 2 fő járőrvezető lett 
megbízva KMB feladatok ellátásával, valamint Kálló község, 1 járőrvezetői státuszt 
átminősítve, külön KMB-t kapott külön KMB székhellyel, így 3 fővel erősödött a KMB 
alosztály. 
 
2012. április 01-től a KMB alosztályvezető elvezénylésére került sor, melyet 2012. november 
15-ével sikerült betölteni.  
 
Jelenleg, külön alosztályvezető ellenőrzi, felügyeli, irányítja a körzeti megbízotti terület 
szakmai tevékenységét, mely tevékenység napjainkban központilag igencsak felértékelődött a 
rendőri munkát illetően. Az állomány 1 fő alosztályvezetőből, 2 fő csoportvezetőből, 6 fő 
kinevezett KMB-ből és 4 fő megbízott KMB-ből áll. 
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A KMB szolgálat a főkapitány Úr utasítása alapján, a saját területén 2 óra álló (posztos) 
ellenőrzést köteles végezni, melyet jelenteni köteles az ügyelet felé, ahol dokumentált 
formában rögzítésre kerül az ellenőrzés ténye. Szintén a főkapitány Úr utasítása értelmében a 
büntetőeljárás során, valamint a szabálysértési eljárás során is, legalább 3 alkalommal 
kapcsolat felvételre kerül sor a sértettel, szintén dokumentált formában, úgy hogy az az 
ügyiratból egyértelműen megállapítható legyen.  
 
A kapitányságvezető Úr utasítása alapján az álló, posztos és gyalogos szolgálati formák esetén 
is a rendőröknek törekedniük kell az élő, napi kapcsolatok ápolására a segítőkkel, 
együttműködőkkel, mely során fokozni kell az információ áramlást, a párbeszédet a közös 
gondolkodást, probléma megoldást. A fentiek ellenőrzése folyamatos, melyekben 
hiányosságok az első időszakokban merültek csak fel.      
 
A Pásztói Rendőrkapitányságon a körzeti megbízottak bűncselekmények helyszínén végzett 
tevékenységét helyi szinten jelenleg a 3/2008. (V.14.) számú kapitányságvezetői intézkedés 
szabályozza.  
 
A Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztályon vizsgálati munkát a közlekedési 
főelőadó végez, nagyrészt járművezetés ittas, vagy bódult állapotban bűncselekmény 
elkövetése miatt indított bűnügyekben. 2012. évben 39 ügyet vizsgált, melyek közül 11 
vádemelési javaslattal zárult, 17 esetben bíróság elé állításra került sor, további 11esetben 
pedig egyéb befejezésre került sor. 
 
Polgárőr szervezetekkel történő együttműködés: 
 
A területen tevékenykedő polgárőrségeknek igény és lehetőség szerint minden szakmai 
segítséget megadtunk és továbbra is megadunk működésükhöz.  
 
Velük a kapcsolattartás folyamatos, visszatérően tájékoztatjuk őket a területük releváns 
bűnügyi és közbiztonsági adatiról. A polgárőrökkel való közös szolgálatellátás is folyamatos 
jellegű. 
 
2012 évben új együttműködési megállapodások megkötésére került sor az illetékességi 
területünkön lévő polgárőr egyesületek, valamint a megyei főkapitányság között, melyben 
kapitányságunk hatékonyan részt vett.  
 
A rendezvénybiztosítások, a csapaterős tevékenység tapasztalatai, az együttműködés 
minősége a rendező szervekkel: 
 
Működési területünkön a jelentősebb csoportokat, tömegeket vonzó rendezvények alapvetően 
az állami ünnepek alkalmával megtartott rendezvényekre, megemlékezésekre korlátozódnak, 
azonban mindezeken felül nagy számban zajlanak egyéb sport ill. kulturális jellegű 
rendezvények is. 
 
A korábbi évekhez hasonlóan megfigyelhető volt, hogy egyre nagyobb a lakosság igénye a 
klf. rendezvények kapcsán, így már a legkisebb falvakban is egyre több alkalommal kerül sor 
olyan tömegeket vonzó eseményekre, mely egyfajta hatósági rendőri jelenlétet igényel és 
bizonyos bűnügyi, közbiztonsági vagy közlekedésbiztonsági kockázattal jár. 
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A rendezvényekre való időben történő rendőri felkészülés, optimális erő és eszköz megosztás 
érdekében nem hagyatkozhatunk csupán a rendezők bejelentéseire, ugyanis esetenként azt 
feledékenységből elmulasztják, vagy késedelmesen teszik meg jelzésüket. Ennek 
kiküszöbölése érdekében megkereséseket küldtünk a polgármesteri hivataloknak, melyben 
kértük, hogy rendszeresen küldjék meg kapitányságunknak a helyi kiadványaikat, újságaikat, 
melyekből előre fel tudunk készülni az ott közölt éves programok ill. egyéb meghívók, 
tájékoztatások alapján a klf. hagyományőrző, kulturális, sport és egyéb jellegű 
rendezvényeikre, valamint a KMB-nek feladatként került meghatározásra, a saját területére 
vonatkozó információgyűjtés, kapcsolattartás a rendezvényekre vonatkozólag is.    
 
2012 évben a rendezvények ideje alatti rendbontások nem történtek, a rendőri biztosítások 
többségében útlezárásokban, forgalom elterelésekben és a rendezvény felügyeleti szolgálat 
keretében történő biztosításában realizálódott. 
 
A rendezvények biztosítása során minden esetben kapcsolatba léptünk és a végrehajtás során 
együttműködtünk a rendezőkkel, bevont polgárőrökkel. 
 
Egyéb rendezvények esetén a résztvevők számától, ill. a rendezvény jellegétől függően 
készítünk biztosítási tervet vagy felügyeleti szolgálat keretében biztosítjuk a rendezvényt. 
Ezek a biztosítások általában útlezárásokra, ill. forgalom ellenőrzésekre korlátozódnak. 
 
A gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvények elbírálásának gyakorlata: 
 
Az 1989. évi III. törvény hatálya alá tartozó rendezvények bejelentése általában írásban, 
postai úton történik, melyet érkezést követően a szerv vezetőjének azonnal bemutatunk. A 
Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály vezetője vagy az általa megbízott személy 
soron kívül felveszi a kapcsolatot a rendezőkkel és ezt követően javaslatot tesz a rendezvény 
megrendezése vagy betiltása iránt. Rendezvény betiltására egyetlen esetben sem került sor.   
 
A hivatkozott törvény hatálya alá tartozó rendezvények biztosításához minden esetben 
készítünk intézkedési tervet, és a biztosítás parancsnokán túl külön rendbiztost is kijelölünk. 
Ezen rendezvények biztosítása során együttműködünk a helyi rendezőkkel. A gyülekezési 
törvény hatálya alá tartozó rendezvény feloszlatására, ezen rendezvények biztosítása során 
rendőri intézkedésre kapitányságunk illetékességi területén nem került sor.  
 
A fogvatartás helyzete:  
 
Kapitányságunk fogdával nem rendelkezik. A kapitányság épületében a Közrendvédelmi és 
Közlekedésrendészeti Osztályon található 2 db előállító helyiség, amely az előírásoknak 
megfelelő. Az előállító helyiséghez rendszeresített okmányokkal rendelkezünk, azok vezetése 
naprakész. A 30/2011.(IX.22.) BM. rendelet 31. § (4) bekezdése alapján gondoskodtunk az 
előállító helyiségben, fogvatartott személy állandó őrzéséről rendkívüli őrutasításban történő 
szabályozásával. 
 
A havonta végrehajtott ügyészi ellenőrzés az előállító helyiség vonatkozásában hiányosságot, 
törvénysértést nem tárt fel. 
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Illegális migrációhoz kapcsolódó feladatok: 
 
Az illegális migrációval kapcsolatos feladatokat a 20/2001.(BK.15) BM-FMM-PM együttes 
utasításban foglaltak alapján hajtjuk végre. 2012. évben végrehajtott ellenőrzések során 
működési területünkön sikerült visszaszorítani a leggyakrabban külföldiek által elkövetett  
engedély nélküli, illetve házalásos módszerrel végzett árusítást. 
 
Továbbra is az elsődleges cél a KMB és járőri állomány eligazítása során az illegális 
migrációval kapcsolatos célirányos feladatok meghatározása, az illegálisan, engedély nélküli 
Magyarországon tartózkodó külföldi személyek kiszűrése, a piaci napokon, közlekedési 
ellenőrzések során, főleg tehergépjárművek rakterének, személyszállítók utasterének 
ellenőrzése alkalmával. Illegális migrációval kapcsolatos ellenőrzésekre, tárgyévben minden 
hónapban sor került, melynek során külföldivel szemben nem került sor intézkedésre 
bűncselekmény elkövetése miatt. Bűncselekmény miatt külföldi ellen eljárást nem folytattunk.  
Jogellenesen belföldön tartózkodás miatt eljárást szintén nem kezdeményeztünk.  
 
2. Közlekedésrendészeti tevékenység: 
 
Működési terület, a közlekedésbiztonság helyzetét befolyásoló tényezők: 
 
Illetékességi területünkön közúti- vasúti forgalom alakulásában változás nem történt. 
Területünkön a közúti forgalom nagy része a 21-es számú főútvonalra korlátozódik. Ezen az 
útvonalon (a munkahelyi ingázók miatt) a kora reggeli, ill. a délutáni órákban  a forgalom 
sűrűsége ugrásszerűen megnő, amely jelentősen befolyásolja a közlekedés biztonságát és 
baleseti veszélyforrásként jelentkezik. A fentieken túl a hétvégi időszakban a 2408-as számú 
úton is erős forgalom tapasztalható, a Mátrában lévő üdülő övezetek, és a téli időszakban a 
télisportot kedvelők nagy száma miatt.    
 
Több terültet is érintően igényeljük és kapjuk a motorokat, melyek szerepet játszanak a 
megelőzési tevékenységünkben, erdő, mező, természetvédelmi területek ellenőrzésében, 
rendezvények, sport rendezvények biztosításában, kezelésében.  
 
Tanévkezdéstől tanévzárásig a reggeli ill. a délutáni órákban minden munkanapon 
forgalomellenőrző járőrt vezényelünk az iskolák környékére bűn- és baleset megelőzési 
célzattal, figyelemmel az „Iskola rendőre” programban rejlő lehetőségekre is. 
 
Az értékelt időszakban is fokozott figyelmet fordítottunk a passzív biztonsági eszközök 
használatának betartatására, valamint a kerékpárosok és gyalogosok ellenőrzésére a baleset-
megelőzés érdekében. Havi rendszerességgel próbáltunk tartani, az ittas vezetők kiszűrésére 
irányuló saját kezdeményezésű fokozott ellenőrzéseket, az országos és megyei fokozott 
ellenőrzések mellett. A sebességtúllépésekkel szembeni hatékony fellépést, az NMRFK 
Közlekedésrendészeti Osztállyal történő szoros együttműködéssel tudjuk biztosítani.   
 
Illetékességi területünkön vízi forgalom nincs, légi rendészeti tevékenységünk a nyári 
időszakban a Nyikom tetőn elhelyezkedő nem nyilvános fel- és leszállóhelyre, valamint a 
Gombás tetőn található sportrepülőtérre korlátozódik.  
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A közlekedési balesetek megelőzése érdekében tett rendőri intézkedések: 
 
Az országos gyakorlatnak megfelelően kapitányságunk is aktívan részt vett az „Iskola 
rendőre” programsorozatban, mely szintén éreztette pozitív hatását az iskolák környezetének 
köz- ill. közlekedésbiztonsága kapcsán.  
 
2012. évben is folytattuk a segédmotor kerékpáros oktatások szervezését. 
 
Több alkalommal tettünk javaslatot az önkormányzat felé, azzal a céllal, hogy a közlekedés 
biztonságának növelése érdekében hol milyen táblát helyezzenek ki, illetve változtassák meg 
azt, figyelembe véve egyes lakóterek igényét, a lakosság jelzését.  
 
Jelzéseket, javaslatokat tettünk és teszünk a Közútkezelő felé Pásztó és illetékességi területe 
kapcsán az úthálózati, útminőségi problémákkal kapcsolatban.  
 
A baleset-megelőzés érdekében figyelemfelhívó táblákkal láttuk el az iskolák környezetét, 
annak érdekében, hogy a közlekedők folyamatosan érezzék a jelenlévő veszélyhelyzetet és 
kultúrált formában, a közlekedés többi résztvevőjére is odafigyelve vezessék járművüket.  
 
Az útburkolaton figyelemfelhívó festéseket helyeztünk el a nagyobb forgalmi 
csomópontokon, annak érdekében, hogy felhívjuk a gépjármű vezetők figyelmét a biztonsági 
öv használatára.  
 
A veszélyforrás megszüntetése és a közlekedési balesetek megelőzése érdekében rendszeresen 
igényeltünk a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály, 
Salgótarján Rendőrkapitányság, Közlekedési Alosztályától sebességmérő berendezést. A 
veszélyeztetett időszakra tervszerűen, ill. spontán jelleggel szerveztünk közlekedési akciókat. 
 
Napi rendszerességgel vezényelünk forgalomellenőrző járőrt a veszélyeztetett útvonalra, ill. 
közös szolgálat ellátást terveztünk-szerveztünk a Közlekedési Felügyelet munkatársaival. 
 
Fokozott figyelmet fordítottunk a passzív biztonsági eszközök használatának betartatására, 
valamint a kerékpárosok és gyalogosok ellenőrzésére a baleset-megelőzés érdekében.  
 
Baleset-megelőzési tevékenységünket az oktatások terén a kor elvárásainak megfelelően 
tovább bővítettük, új DVD filmek beszerzésével. A korábban beszerzett motorkerékpár 
szimulátor számtalan közlekedési helyzetet igen élethűen jelenít meg, mely nagyban segíti 
segédmotor kerékpár oktatás tanfolyamain résztvevő tanulók imitált gyakorlati 
tapasztalatszerzését is.    
 
A baleset-megelőzési előadó, az idei évben is megszervezte és aktívan részt vett a segédmotor 
kerékpáros tanfolyamban, mely tanfolyamon a biztonságos közlekedésre oktatáson kívül, 
egyéb szóróanyagok terjesztésére, és ismeretanyagok bővítésére is sor került, a résztvevők 
között. A tanfolyam mint minden évben 100 %-os eredményességgel zárult.      
 
Az aktuális közlekedési kampányokkal kapcsolatosan tájékoztattuk a helyi médiát, ahol 
ezeken túl további, az éppen aktuális időszaknak megfelelő figyelemfelhívásokat tettünk 
közzé. 
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Baleset-megelőzési tevékenységet végeztünk KÖBEF keretében, falunapokon, egyéb nagyobb 
tömegeket vonzó rendezvényeken, gyereknapokon a területünkön található óvodákban, 
oktatási intézményekben, valamint saját rendezésű programjaink keretében, mint például a 
bűn- és baleset-megelőzésre nevelő napközis táborban.   
 
A bűn- és baleset megelőzési szóróanyagokat, felhívásokat kapitányságunk elektronikus úton 
megküldte a társzerveknek, együttműködőknek, polgármesteri hivataloknak, 
polgárőrségeknek, KÖBEF vezetőségi tagoknak abból a célból, hogy azt saját hivatali és 
magán jellegű e-mail címeiken minél szélesebb körben továbbítsák.  
 
Az ügyfélváró helységet informatívabbá, ügyfélbarátabbá tettük, megújult megelőzési 
plakátokat, felhívásokat helyeztünk ki. Intézkedtünk arra vonatkozóan, hogy az ügyfelek 
várakozásuk során bűn- és baleset-megelőzési oktató filmeket nézhessenek.  
 
 

V. 
 
 

IGAZGATÁSRENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG 
 

Az Igazgatásrendészeti Alosztály 2012. évben is az elvárásoknak, jogszabályi 
rendelkezéseknek, utasításoknak megfelelően igyekezett teljesíteni szolgálati feladatait, 
végrehajtani a munkatervben foglaltakat. 

 
A 2012. évi állománytábla szerinti létszám: 4 fő hivatásos, 1 fő közalkalmazott. A 4 fő 
hivatásos helyből 1 nem volt feltöltve, illetve 1 fő közalkalmazott a Hivatal főelőadói státusz 
terhén előadóként tejesített szolgálatot az Igazgatásrendészeti Alosztálynál az üres hivatásos 
helyen. Összességében az alosztályvezetővel együtt 3 fő hivatásos és 2 fő közalkalmazott látta 
el a napi munkafolyamatokat. 

Fegyverengedélyezési tevékenység: 

 
A lőfegyverrel rendelkezők, fegyverek tartási cél szerinti megoszlásában, illetve a 
lőfegyverek számában az elmúlt évekhez hasonlóan jelentősebb változás nem történt. 
 
A vizsgált évben 316 magánszemély rendelkezett 892 db lőfegyverrel. 2011. évben 320 
magánszemély rendelkezett 885 db lőfegyverrel. 
 
2012-ben összesen 76 db fegyver megszerzésére irányuló kérelem érkezett, melyből 76 db 
került engedélyezésre. 2011. évben 64 db fegyver megszerzésére irányuló kérelem érkezett, 
amelyek szintén engedélyezésre kerültek.  
 
26 db gáz-riasztó fegyverviselési engedély került kiadásra önvédelmi célra, a 2011. évi 10-hez 
képest. 
Flóbert fegyver tartására irányuló engedélyt egy esetben adtunk ki. 2012-ben Európai 
Lőfegyvertartási Engedélyt egy esetben adtunk ki, 4 engedély esetében pedig azok 
meghosszabbításáról rendelkeztünk. 
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Lőfegyver megszerzési és tartási engedély kérelem elutasítására nem került sor tárgyévben, 
azonban 3 esetben visszavontunk fegyvertartási engedélyt. 2 esetben szabálysértés elkövetése 
miatt, 1 esetben pedig a bűnügyi nyilvántartásban való szereplés miatt. 
 
2012-ben 52 esetben hajtottunk végre fegyver tároló hely ellenőrzést, a 2011  évi 62-höz 
képest, melyek során hiányosságokat, szabálytalan tárolási módszereket nem tapasztaltuk. 
Megállapítható tehát, hogy a lőfegyverrel legálisan rendelkező személyek a fegyverek 
tárolására vonatkozó szabályokat maradéktalanul betartják. 
 
Személy-és vagyonvédelem, magánnyomozói tevékenység: 
 
Az engedélyesek és igazolvánnyal rendelkezők ellenőrzése évi egy alkalommal történt. 
 
A vizsgált időszakban a vállalkozások ellenőrzése során engedély visszavonására okot adó 
körülmény nem merült fel. 
 
Összesen 433 fő személy-és vagyonőri, magánnyomozói igazolvánnyal rendelkező személyt 
ellenőriztünk a rendelkezésünkre álló nyilvántartásokban, a 2011 évi 300-hoz képest.  
 
Az ellenőrzések során jogsértést nem tapasztaltunk. Igazolvány visszavonására nem került 
sor, felügyeleti bírság kiszabására nem volt szükség. A 2012-es évben 104 db személy-és 
vagyonőri igazolvány kiadására intézkedtünk a 2011. évi 140-hez képest. 
 
Pirotechnikai tevékenység: 
 
2012. évben, hasonlóan a 2011. évhez 2 üzlet folytatott játékos pirotechnikai termék 
forgalmazására irányuló tevékenységet. Az üzletek ellenőrzése évi két alkalommal történt, így 
2012. évben 4 esetben lett végrehajtva. 
 
Figyelmeztető jelzés felszerelésének és használatának engedélyezése: 
 
2012. évben figyelmeztető jelzés felszerelésének és használatának engedélyezésére kérelem 
nem érkezett kapitányságunkhoz. Az érvényes engedélyek száma 2012. december 31-én 1 db 
volt, míg 2011. évben 6. 
 
Szabálysértések: 
 
2012. évben megalkotásra került és hatályba is lépett a 2012. évi II. törvény, az új 
szabálysértési törvény (Szabs.tv.), melynek a gyorsabb, hatékonyabb és költségmentesebb 
eljárás volt a célja. Azonban a bírságösszegek, az előéleti pontok változásai, mind a 
közterületi, mind a szabálysértési előadói állomány munkáját megnehezítette. Az eljárások 
sokkal bonyolultabbak és összetettebbek lettek és nagyobb odafigyelést követeltek.  
 
2012. évben a szabálysértési feljelentések száma 583 db volt, ami a 2011. évi 1057 db 
feljelentéshez viszonyítva jelentős mértékű csökkenést mutat. Ebben a jelentős mértékű 
csökkenésben szerepe van annak, hogy a Szabs.tv. a rendőrség hatáskörébe tartozó 
tényállások számát nagymértékben, 46-ről 30-ra csökkentette, továbbá valamennyi tényállás 
tekintetében lehetővé vált a helyszíni bírságolás alkalmazása. Természetesen a visszaesésben, 
a fentieken túl, az intézkedő állomány részéről tapasztalható kezdeti bizonytalanságnak is volt 
szerepe.  
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Tárgyévben közigazgatási bírság kiszabására irányuló eljárás 147 esetben indult, ami jelentős 
csökkenés a 2011. évi 333 vagy a 2010. évi 929 eljáráshoz képest.  
 
A feljelentett személyek száma 2012. évben 611 fő, 2011. évben 1060 fő, 2010. évben 1157 
fő volt. A kiszabott bírságátlag a 2012-es évben 24 566 Ft/fő, a 2011-es évben 20 747 Ft/fő, a 
2010. évben 22 008 Ft/fő volt.  
 
Hozott határozataink száma az előző évi 1079 darabhoz képest 372, melyből 76 határozat 
tárgyalást követően került meghozatalra. 
 
Az elkövetett szabálysértések egymáshoz viszonyított számaránya változatlanul hasonló az 
előző évekhez, így a szabálysértési eljárások mintegy  20%-a  a kiemelt közlekedésrendészeti,  
75 %-a    közlekedésrendészeti   és  5 %-a    közrend ellen elkövetett szabálysértés miatt 
indult. Járművezetéstől eltiltásra a tavalyi 70 esethez képest 43 ügyben került sor. 
Gyakorlatunkat igyekszünk úgy alakítani, hogy az elérni kívánt jogkövető magatartás 
érdekében a vezetői engedélyek visszavonására minden lehetséges esetben kerüljön sor. 
 
Az eljárás alá vont személyek az előző évi 107 esethez képest 66 esetben éltek kifogással a 
meghozott határozatainkkal szemben, melyből 30 ügyet terjesztettünk fel a bíróságra a 
kifogás elbírálása céljából, 20 esetben saját hatáskörben eljárva változtattuk meg döntésünket, 
16 esetben pedig a kifogás elutasításra került. 
 
A bíróság az elmúlt évektől egyre kevesebb általunk hozott elmarasztaló határozatot helyez 
hatályon kívül, vagy változtat meg, és csekélyebb mértékben enyhíti a büntetéseket. A 
vezetéstől eltiltást olyan esetekben mellőzi, ha az eljárás alá vont személy a bíróság előtt 
megtartott tárgyaláson elmondja, hogy a vezetői engedély megtartása a megélhetéséhez 
szükséges.  
 
A kiszabott büntetésnek nincs visszatartó ereje, ha nem társul mellé önkéntes jogkövetésen 
alapuló befizetés, ezért nagy hangsúlyt fektetünk a végrehajtási eljárásra. A szabálysértési 
hatóság a pénzbírság jogerőre emelkedésétől számított két éven belül foganatosíthat 
végrehajtási cselekményt. Így az adott évben a legtöbb végrehajtási intézkedés a megelőző 
évben iktatott ügyekben történik.  
 
Tárgyévben adók módjára történő behajtás 316 esetben került elrendelésre, közérdekű 
munkavégzést elrendelő határozat 263 esetben született, elzárásra történő átváltoztatás kérése 
118 alkalommal történt meg. Azonban ezek az intézkedésszámok a még el nem évült előző 
évek ügyeiben tett intézkedésekből adódik össze. A Szabs.tv. hatálybalépésével már nincs 
lehetőség a pénzbírságot adók módjára behajtani, valamint közérdekű munkavégzés 
elvégzését kezdeményező határozatot sem kell hozni. 
 
2010. augusztus 19. napjától az Igazgatásrendészeti Alosztály hatáskörébe tartozott a tulajdon 
elleni szabálysértések azon része, melyekben az elkövető kiléte ismert személy. Az alosztály 
2010. novemberétől tesz eleget a közrendvédelmi szolgálati ág által megkezdett előkészítő 
eljárás befejezéseként a bírósági szakot megelőző tényállás-tisztázási kötelezettségének. 2011. 
évben 69 db iktatott tulajdon elleni szabálysértési ügyben, még 2012. évben 21 darabban. 
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A Szabálysértési törvény új rendelkezése, hogy minden szabálysértési tényállásban az 
intézkedő rendőr alkalmazhatja a helyszíni bírság intézményét. A kiszabott helyszíni bírság 
meg nem fizetése végrehajtási eljárást von maga után, mely ismételten a rendőrség 
hatáskörébe került. Ezek alapján 2012. évben 425 db végrehajtási eljárás indult.  

 
 

VI. 

TÁBLÁZATOS ADATBÁZIS 
(a szolgálat ellátás főbb mutatóiról) 

 
 

 jogsértés , intézkedés , egyéb statisztikai adat: 2011. év 2012. év 
    

1 közterületi órák száma 
(térfigyeléssel töltött óraszám) 

(+ Készenléti Rendőrség hatása) 

48 523 
(+ 1095) 

48 076 
(+ 1344) 

2 ismertté vált bűncselekmények száma 1116 1011 
3 nyomozás eredményességi mutató 54,7 % 47,28 
4 bíróság elé állítások száma 24 54 
5 elfogott körözött személyek száma 20 12 
6 személy elleni bűncselekmények száma 81 131 
7 testi sértések száma 26 32 
8 közlekedési bűncselekmények száma 15 35 
9 házasság, ifjúság, nemi erkölcs elleni bűncselekmények 

száma 
16 21 

10 közbiztonság elleni bűncselekmények száma 14 17 
11 közrend elleni bűncselekmények száma 179 322 
12 garázdaságok száma 49 37 
13 zaklatások száma 51 83 
14 közbizalom elleni bűncselekmények száma 113 113 
15 visszaélés kábítószerrel bűncselekmények száma 7 21 
16 vagyon elleni bűncselekmények száma 659 542 
17 lopások száma 466 376 
18 betöréses lopások száma  86 80 
19 gépjárműből, gépjárműről lopások száma 8 12 
20 csalások száma  46 35 
21 rablások száma 0 5 
22 zsarolások száma 1 1 
23 önbíráskodások száma 2 8 
24 ittas vezetések száma (bcs. alakzat) 24 30 
25 kiskorú veszélyeztetések száma 11 19 
26 Pásztón elk. vagyon elleni bűncselekmények száma 95 117 
27 Pásztón elkövetett lopások száma 78 100 
28 Pásztón elkövetett betöréses lopások száma 7 12 
29 Pásztón elkövetett garázdaságok száma 14 10 
30 Pásztón elkövetett testi sértések száma 10 10 
31 Pásztón elkövetett jármű önkényes elvételek száma 2 0 
32 Pásztón elkövetett ittas vezetések száma 14 10 
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33 Pásztón elk. hivatalos személy elleni erőszak száma 1 1 
34 tettenérések (bcs. elfogások) száma 95 68 
35 közbiztonsági akciók száma 182 192 
36 közlekedési akciók száma 43 51 
37 szabálysértési feljelentések száma 1273 718 
38 elvett vezetői engedélyek száma 29 9 
39 elvett hatósági engedélyek száma 94 36 
40 közlekedési balesetek száma összesen 69 33 
41 halálos kimenetelű közlekedési baleset 3 eset/5 fő 4 eset/4 fő 
42 súlyos sérüléssel járó közlekedési baleset 9 9 

 

VII. 

KAPCSOLATRENDSZERÜNK 
 
Együttműködési megállapodások: 
 
Kapitányságunknak 2012. évben (a megkötés időpontja szerinti megnevezésekkel) 2 
erdészettel, 12 vadásztársasággal, 16 polgárőr egyesülettel, Pásztó Város Önkormányzatával, 
Pásztó Város Önkormányzatának Gyámhivatalával, a Salgótarjáni Vámhivatallal, Palotás és 
Vidéke Sporthorgász Egyesülettel, és a Nógrád Megyei Kormányhivatal Igazságügyi 
Szolgálatával volt hatályos együttműködési megállapodása. 
 
2012. évben külső felkérésre a Nógrád Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatával 
egy új, de tartalmában a régivel azonos együttműködési megállapodás került megkötésre, 
mely a régit hatályon kívül helyezte.   
 
A vizsgált évben két új vadásztársasággal került sor együttműködési megállapodás 
megkötésére (Cserhátalja FTK, Somlyóhegyi FK). 
 
2012-ben központi döntés alapján, jogszabályváltozás miatt valamennyi Polgárőrséggel kötött 
korábbi együttműködési megállapodás hatályon kívül lett helyezve és helyettük előkészítésre 
került egy új együttműködési megállapodás, melyet a polgárőrségek és a Nógrád Megyei 
Rendőr-főkapitányság írt alá. 
 
Egyéb együttműködések: 
 
Fentieken túl (térfigyelő kamerarendszerekhez kötődő szakmai támogatás és tapasztalatcsere 
témakörben) 2012. évben kapitányságunk további a Bujáki Polgármesteri Hivatal részére 
készített szakmai ajánlást a benyújtott pályázat elnyeréséhez. 
      
A vizsgált időben biztonságtechnikai eszközök kiépítésére irányuló pályázathoz nyújtott 
szakmai ajánlást kapitányságunk a Héhalom Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület részére. 
 
2012-ben együttműködést értékelő megbeszélést tartottunk a vadásztársaságok, erdészetek, és 
a vadászkamara bevonásával Bér községben. 
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Kapitányságunk vezetői és végrehajtói állománya folyamatosan arra törekszik, hogy az 
együttműködési megállapodásban foglalt kötelezettségeinket végrehajtsuk, valamint az ott 
rögzített jogainkkal, lehetőségeinkkel éljük. Az együttműködő partnerek aktivitása, 
hozzáállása, partnersége olykor nem az elvárásoknak megfelelő, de ezen esetekben szóban, 
írásban ösztönözni szoktuk őket a vállalásaik betartására.  
 
További együttműködések: 
 
Kapitányságunk belső szakmai együttműködési rendszerét elsősorban a megyei főkapitányság 
szakirányítóival, valamint a társkapitányságokkal való kapcsolattartás adja. 
 
A szakirányítókon túl 2012. évben az alábbi társszervekkel és egyéb segítőkkel működünk 
együtt: megyében működő ügyészségek, bíróságok, önkormányzatok, intézmények vezetői, 
helyi Közbiztonsági Egyeztető Fórum tagjai, vadásztársaságok, halőrök, vadőrök, mezőőrök, 
természetvédelmi őrök, nyugdíjas rendőrök, falugazdászok, jogkövető és jogkereső 
állampolgárok.  
 

VIII. 
 

2012. évre kitűzött és megvalósult tervek/célok  
 

 A vagyon elleni bűncselekmények számának csökkentése. 
 A lopások számának csökkentése. 
 Az erőszakos, garázda jellegű bűncselekmények számának csökkentése. 
 Az ittas vezetések számának csökkentése. 
 A halálos közlekedési balesetek számának csökkentése. 
 A 2012. április 15-ei szabálysértési törvény módosításából adódó feladatok szakszerű 

ellátása. 
 A törvényesség, szakszerűség, időszerűség, eredményesség, gazdaságosság, 

célszerűség követelményeinek való megfelelés további fokozása. 
 A gazdasági fegyelem maximális betartása, betartatása. 
 Az alparancsnoki ellenőrzési tevékenység hatékonyságának fokozása. 
 Képzések, továbbképzések, önképzések további erősítése figyelemmel az állomány 

fiatal életkorára, tapasztalanságára, hely- és személyismereti hiányosságaira, valamint 
az állandóan változó jogszabályi környezetre. 

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

 Az állománytábla feltöltésére irányuló törekvések folyamatossága, a kért és ígért 
létszámfeltöltési igény fenntartása ( a lehetőségekhez mérten). 

 A ruházati és öltözködési szabályzatban leírt kötelezettségek betartatása.  
 A napra kész tudásszint megkövetelése. 
 Gyalogos szolgálatok gyakoribbá tétele a fertőzött településeken (nem csak a Pásztó 

városban). 
 A bűnügyi és közrendvédelmi szakterület hatékonyságának növelése érdekében való, 

rendszeres értékelések, elemzések végrehajtása.   
 A lakosság szubjektív biztonságérzetét különösen negatívan befolyásoló, közterületen 

vagy közintézmények sérelmére elkövetett erőszakos ill. élet és testi épség, valamint a 
mozgásszabadság ellen irányuló, azt súlyosan veszélyeztető jogsértések határozott, 
gyors, jogszerű kezelése. 
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 A kistelepülések, kisebb lakóközösségi terek közbiztonságának további erősítése. 
 A reagáló képesség és készség szakszerűségének és színvonalának további növelése, 

különös tekintettel a bejelentések és panaszok vételére és az annak megfelelő 
intézkedések megtételére. Ügy nem maradhat elintézetlen, polgár a rendőrségről nem 
távozhat dolga végezetlenül! 

 Célzott szolgálatellátás, célszemélyek, célobjektumok, célterületek közös felmérése, 
velük szembeni szisztematikus fellépés. 

 A szolgálati fegyelem javítása. 
 Parancsnoki tekintély további növelése. 
 Az eredményes intézkedéseink közlése a közvéleménnyel a sajtón keresztül.  
 A bűnmegelőzés össztársadalmiasításának további erősítése. 
 Különböző megelőző programok (Szomszédok Egymásért Mozgalom, Biztonság 

Becsület Bizalom, Védőbástya, Szertelenül, DADA, Iskola rendőre program, stb.) 
fokozása, kiszélesítése a segítők bevonásával. 

 A közlekedésbiztonság javítására, a sérüléssel és jelentős anyagi kárral járó balesetek 
számának további csökkentésére, a közlekedési kultúra javítására irányuló rendőri 
feladatok teljesítésének kiemelten való kezelése, önkéntes jogkövetés erősítésével az 
állományon belül is. 

 Az ELBÍR programon alapuló megelőző tájékoztatás kiterjesztése. 
 Bűn- és baleset megelőzési szóróanyagok minél szélesebb körben történő terjesztése, 

közintézmények, szolgálati gépjárművek, ügyfelező irodák ellátása a megelőző 
anyagokkal. A megelőzési tevékenység össztársadalmasiasítása. 

 Az együttműködések további elmélyítése a helyi KÖBEF tagokkal és egyéb 
segítőkkel. 

 A partnerség további erősítése, mindenkit be kell vonni a jobb közbiztonság érdekében 
(állampolgár, polgárőr, önkormányzat, társszerv, segítők, stb.). 

  Információszerző tevékenység fokozása a bűnelkövetők, a kiemelt szabálysértők és 
visszaeső elkövetők érdekeltségeinek, anyagi hátterének bomlasztására, valamint a 
társhatóságok ezirányú minél szélesebb körben való bevonása. 

 Polgárőrségek új területeken való kialakításához való segítségnyújtás, illetve közös 
szolgálatok ellátása. 

 Polgárőrök bevonása a szolgálatellátásba a biztonságosabb élettér kialakítása 
érdekében. Részükre oktatások, előadások tartása, megelőző tevékenységük 
fokozására ösztönzés. 

 A szakirányítókkal, társszervekkel megfelelő, élő napi kapcsolat biztosítása. 
 „Az intézkedések során maradjunk EMBEREK!”, a „Humanitás és differenciáltság.” 

valamint a „Gondolkodva dolgozni!”, illetve a „Szolgálati idő szolgálati 
feladatellátással teljen el!”, „Állampolgár + Rendőr = Partner!”, „Kellő erkölcsi 
alappal intézkedjünk!”, „Ügy nem maradhat elintézetlen, polgár a rendőrségről nem 
távozhat dolga végezetlenül!”, „Érzékszerveink nyitottak legyenek nap mint nap, 
folyamatosan!” elvek felismertetése és következetes számonkérése az állomány 
körében. Jogkövető magatartás fokozása állományon belül és kívül. 

 A beosztotti állomány szervezeti és szakmai elkötelezettségének, a belső etikai 
normák elfogadottságának, érvényesülésének további növelése a vezetői 
példamutatáson keresztül. 

 Erkölcsi alappal tett intézkedések (a szükségességre figyelemmel) a humanitás 
alapján. 

 A rendőrségbe vetett állampolgári bizalom megtartása, erősítése. 
 A bajtársiasság, hivatástudat erősítése. 
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Végezetül összegezvén az elhangzottakat megállapítható, hogy kapitányságunk személyi 
állománya az értékelt időszakban - az önkormányzatok és a lakosság segítségét felhasználva - 
igyekezett feladatait a lehető legeredményesebben elvégezni, a terület bűnügyi és 
közbiztonsági helyzetén, ezáltal az állampolgárok biztonságérzetén javítani.  
 
Úgy gondoljuk, hogy meglévő gondjaink és problémáink ellenére, a felmerült kritikus 
észrevételekkel együtt igyekeztünk munkánkat jó szinten végezni. 
 
Az elérni kívánt cél mindannyiunk számára egyértelmű és azonos: a jobb, érezhetőbb 
közbiztonság.   
 
A fentiekre figyelemmel kijelenthető, hogy az országban az egyik legbiztonságosabb megye 
Nógrád megye, így természetesen a Pásztói Rendőrkapitányság területe is hasonlóan 
biztonságosnak tekinthető.   

 
IX. 

 
2013. év legkiemeltebb prioritású feladatai, céljai: 

 
 
Természetesen feltárásra kerültek olyan területek, ahol tovább kell javítani a szakmai 
munkánk színvonalát, így erre is tekintettel 2013. év főbb stratégiai célkitűzései, feladatai a 
következők szerint foglalható össze: 
 

 A törvényesség, szakszerűség, időszerűség, eredményesség, gazdaságosság, 
célszerűség követelményeinek való megfelelés további fokozása. 

 A gazdasági fegyelem maximális betartása, betartatása, figyelemmel a 2013. évi 
központi bér- és létszámgazdálkodás irányelveire. 

 Az alapvető szolgálatellátást gátló, akadályozó, veszélyeztető, olykor ellehetetlenítő 
technikai problémák mielőbbi kezelésének sürgetése, minden szabályszerű lehetőség 
megragadása a kilábalás érdekében. 

 A 2012. évben bekövetkezett helyi vezetőváltások eredményeinek felülvizsgálata, 
szükség és lehetőség esetén intézkedések megtétele. Maximális törekvés a vezető 
helyek feltöltésére.  

 Elért eredményeink megőrzése, esetleges további javítása.  
 Az ismeretlen tetteses felderítési mutató 50 % feletti eredményének elérése. 
 Az alparancsnoki ellenőrzési tevékenység hatékonyságának fokozása. 
 Képzések, továbbképzések, önképzések további erősítése figyelemmel az állomány 

fiatal életkorára, tapasztalanságára, hely- és személyismereti hiányosságaira, valamint 
az állandóan változó jogszabályi környezetre. 

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

 A bűnmegelőzés össztársadalmiasításának további erősítése. 
 Önkormányzatokkal, társult önkormányzatokkal, körjegyzőségekkel fennálló jó 

munkakapcsolat megőrzése, további mélyítése. 
 Járási Hivatal vezetőjével, valamint a hatáskörileg alá utalt egyéb közhivatalok 

vezetőivel való jó munkakapcsolat kiépítése.  
 Az együttműködések további elmélyítése a helyi KÖBEF tagokkal és egyéb 

segítőkkel. 
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 Az állománytábla feltöltésére irányuló törekvések folyamatossága. A folyamatos 
fluktuáció kezelése. 

 A státuszfegyelem megtartása. 
 A ruházati és öltözködési szabályzatban leírt kötelezettségek betartatása.  
 „Az intézkedések során maradjunk EMBEREK!”, a „Humanitás és differenciáltság.” 

valamint a „Gondolkodva dolgozni!”, illetve a „Szolgálati idő szolgálati 
feladatellátással teljen el!”, „Állampolgár + Rendőr = Partner!”, „Kellő erkölcsi 
alappal intézkedjünk!”, „Állampolgár a Rendőrségről nem távozhat dolga 
végezetlenül!”, „Minden másodpercnek meg legyen a szakmai háttere és abból fakadó 
eredménye!” elvek felismertetése és következetes számonkérése az állomány körében. 
Jogkövető magatartás fokozása állományon belül és kívül. 

 A napra kész tudásszint megkövetelése. 
 Az alparancsnoki állománytól a vezetői konfrontálódás megkövetelése. 
 Gyalogos szolgálatok gyakoribbá tétele a fertőzött településeken (nem csak a Pásztó 

városban). 
 Álló (posztos) szolgálatok erősítése, az állampolgárokkal való kapcsolat elmélyítése, 

kölcsönös bizalom erősítése.   
 Információszerző tevékenység fokozása a bűnelkövetők, a célszemélyek, a kiemelt 

szabálysértők és visszaeső elkövetők érdekeltségeinek, anyagi hátterének 
bomlasztására, valamint a társhatóságok ezirányú minél szélesebb körben való 
bevonása. 

 TIGY munka erősítése. 
 A körözött személyek elfogásának, valamint a tettenérések számának növelése. 
 Közrend elleni bűncselekmények számának csökkentése. 
 A bűnügyi és közrendvédelmi szakterület hatékonyságának növelése érdekében való, 

rendszeres értékelések, elemzések végrehajtása.   
 A lakosság szubjektív biztonságérzetét különösen negatívan befolyásoló, közterületen 

vagy közintézmények sérelmére elkövetett erőszakos ill. élet és testi épség, valamint a 
mozgásszabadság ellen irányuló, azt súlyosan veszélyeztető jogsértések határozott, 
gyors, jogszerű kezelése. 

 A kistelepülések, kisebb lakóközösségi terek közbiztonságának további erősítése. 
 A reagáló képesség és készség szakszerűségének és színvonalának további növelése, 

különös tekintettel a bejelentések és panaszok vételére és az annak megfelelő 
intézkedések megtételére. 

 A beosztotti állomány szervezeti és szakmai elkötelezettségének, a belső etikai 
normák elfogadottságának, érvényesülésének további növelése a vezetői 
példamutatáson keresztül. 

 Erkölcsi alappal tett intézkedések (a szükségességre figyelemmel) a humanitás 
alapján. 

 Célzott szolgálatellátás, célszemélyek, célobjektumok, célterületek közös felmérése, 
velük szembeni szisztematikus fellépés a szubjektív biztonságérzet megtartása és 
erősítés érdekében. 

 A területünkön található települések helyi kiadványainak, rendszeresen megjelenő 
újságainak havonta történő bekérése annak érdekében, hogy első kézből értesüljünk a 
helyi közösségeket érintő olyan problémákról, rendezvényekről, melyek kezelése 
rendőri feladatot képez.  

 Különböző megelőző programok (SZEM, Biztonság Becsület Bizalom, Védőbástya, 
Szertelenül, DADA, Iskola rendőre program, stb.) fokozása, kiszélesítése a segítők 
bevonásával. 
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 A közlekedésbiztonság javítására, a sérüléssel és jelentős anyagi kárral járó balesetek 
számának további csökkentésére, a közlekedési kultúra javítására irányuló rendőri 
feladatok teljesítésének kiemelten való kezelése, önkéntes jogkövetés erősítésével az 
állományon belül is. 

 Az ELBÍR programon alapuló megelőző tájékoztatás kiterjesztése. 
 Bűn- és baleset megelőzési szóróanyagok minél szélesebb körben történő terjesztése, 

közintézmények, szolgálati gépjárművek, ügyfelező irodák, ügyfélváró ellátása a 
megelőző anyagokkal. 

 Az ügyfélváró helyiségben a várakozó állampolgárok részére minél szélesebb körű 
bűn- és baleset megelőzési oktatófilmek vetítése.  

 Megelőzési anyagok továbbküldése e-mailben az ismerősi köröknek széleskörű, 
láncszerű továbbítási célzattal. 

 Polgárőrségek új területeken való kialakításához való segítségnyújtás, illetve közös 
szolgálatok ellátása. 

 Polgárőrök bevonása a szolgálatellátásba a biztonságosabb élettér kialakítása 
érdekében. Részükre oktatások, előadások tartása, megelőző tevékenységük 
fokozására ösztönzés. 

 LSZBP-vel kapcsolatos feladatok végrehajtása. 
 A szakirányítókkal, társszervekkel megfelelő, élő napi kapcsolat biztosítása. 
 A schengeni eszközök felhasználásának ellenőrzésében való aktív részvétel. 
 Részvétel az illegális migráció elleni küzdelemben. 
 Az ittas vezetők fokozottabb kiszűrése. 
 Járási Hivatal vezetőjével, a hozzá csatolt feladatokat végrehajtó beosztottaival kellő 

szintű, napi munkakapcsolat kiépítése. 
 A tulajdon elleni szabálysértések hatékony kezelése.  
 A Tevékenység Irányítási Központ üzembe helyezésében való részvétel, a helyi 

elvárásoknak való megfelelés biztosítása. 
 A központi állománytábla módosításból adódó feladatok végrehajtása.   
 Az ismételten bevezetett ismeretlen tetteses felderítési mutató által támasztott 

követelményszintnek való megfelelés. 
 A bűnügyek tekintetben a folyamatos ügyek megfelelő szinten tartása.  
 Az iskolakerül� gyermekkorú személyekkel szemben foganatosítandó rend�ri 

intézkedések szakszer� végrehajtása. 
 A 2013-ban hatályba lép�, a rend�rségi feladatellátást érint� egyéb jogszabályi 

változásoknak való megfelelés.  
 
 
TISZTELT KÉPVISELŐ TESTÜLET! 
 
 
Köszönetemet fejezem ki a rendőri állomány, az önkormányzat, valamint az önkormányzat 
képviselő testülete és valamennyi más szerv, partner felé, akik tevékenységünkben segítettek, 
támogattak és továbbra is számítunk együttműködésükre. 
 
Ennyiben szándékoztam tájékoztatni Önöket a kapitányság, illetve a működési körzet 
közbiztonsági helyzetéről.  
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A 2012. október 25-én a képviselő testület részére adott, 2012. évet októberig értékelő 
szakmai tájékoztatómat Önök jó színvonalúnak ítélték és egyben megköszönték a rendőri 
erőfeszítéseket.  
 
Tekintettel a fentiekre kérem, hogy az utolsó negyedév adataival kiegészített beszámolómat 
vitassák meg és azt határozatilag fogadják el! 
 
 
Pásztó, 2013. január 29. 
                                                                                                   …………………………………      
                                                                                                   Vida Ottó Kolozs r. alezredes 
                                                                                                        rendőrségi főtanácsos                                 
                                                                                                            kapitányságvezető 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 
Pásztói Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztói Rendőrkapitányság vezetőjének a 
város és vonzáskörzete közrend és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját elfogadja. A 
beszámoló alapján a rendőrkapitányság működési feladatellátása alapvetően jó színvonalúnak 
minősíthető. 
 
Megállapítja, hogy a beszámolási időszakban a rendőrkapitányság munkája során kiemelt 
gondot fordított a 43/2012. (III.29.) számú képviselő testületi határozat végrehajtására.  
 
Ennek eredményeként a közterületi jelenléti órák számát sikerült szinten tartania, továbbá 
sikerült csökkentenie a vagyon elleni bűncselekmények számát is, viszont a közrend, 
közbiztonság szempontjából frekventált területeken továbbra is fontos feladat az ellenőrzések 
számának és hatékonyságának szinten tartása, valamint a tettenérések és elfogások számának 
növelése. 
 
A Képviselő-testület a közrend, közbiztonság javítása érdekében a következőkre kéri a 
kapitányság vezetőjét és személyi állományát: 
 
 

1. Lehetőségeikhez mérten tartsák továbbra is elfogadható szinten a közterületen eltöltött 
órák számát!  

 
2. Kiemelten kezeljék az önkormányzat sérelmére elkövetett bűncselekmények, 

szabálysértések ügyeit, valamint a lakosság érdeklődésére számot tartó, városban 
elkövetett sorozat jellegű, vagy közfelháborodást kiváltó ügyeket, melyek során 
maximálisan törekedjenek az elkövetők felderítésére! 

 
3. A város területén - a szubjektív biztonságérzet növelése érdekében - folytassák a 

rendőri ellenőrzéseket (különös tekintettel a gyalogos járőrszolgálatokra)!  
 

4. Az iskolák és a piac környezetében segítsék a közlekedésben résztvevőket, tartsák 
szinten vagy lehetőség szerint csökkentsék a személyi sérüléssel járó közúti balesetek 
számát, a sérülések súlyosságának fokát, valamint javítsák a közlekedési morált!  

 



5. Célra orientált szolgálat ellátásuk, valamint média tevékenységük során tegyenek meg 
mindent a vagyon elleni bűncselekmények szinten tartása, esetleges csökkentése 
érdekében. 

 
6. Az ún. piaci napokon tartsák fenn a parkolás rendjét elsősorban gyalogos 

járőrszolgálatokkal és az önkéntes jogkövetést szorgalmazzák a gépjármű vezetőknél!     
 

7. Fokozott figyelmet fordítsanak a szabálysértési értékhatárt meg nem haladó vagyon 
elleni jogsértések ismeretlen elkövetőinek felderítésére!  

 
8. Gyorsan és hatékonyan intézkedjenek az állampolgárok biztonságérzetét negatívan 

befolyásoló erőszakos jellegű jogsértések megelőzése, kezelése érdekében! 
 

9. Továbbra is fordítsanak fokozott figyelmet a családon belüli erőszak megelőzésére, 
felderítésére, az együttműködési megállapodás alapján vonják be tevékenységükbe az 
illetékes gyámügyi szervet és minden más érintett hatóságot, intézményt a 
hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható ideiglenes megelőző távoltartásról 
szóló jogszabály rendelkezéseire is figyelemmel! 

 
10. Visszatérően ellenőrizzék a város és a térség szórakozóhelyeit az erőszakos, garázda 

jellegű jogsértések visszaszorítása, valamint a kábítószer-terjesztés, kábítószer-
fogyasztás, valamint egyéb járulékos bűncselekmények megelőzése és visszaszorítása 
érdekében! Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények során továbbra is 
törekedjenek az eljárások terjesztők irányába való kiszélesítésére! Folytassák a 
drogprevenciós tevékenységet az oktatási intézményekben és lehetőség szerint egyéb 
rendezvényeken is! 

 
11. Az állampolgárokkal való kapcsolattartás során törekedjenek az önkéntes jogkövetésre 

való magatartások ösztönzésére, támogatására!  
 

12. Kiemelt figyelmet fordítsanak a bűn- és baleset-megelőzésre, tartsanak megelőző 
jellegű oktatásokat az idős személyek körében is, megelőző szóróanyagaikat minél 
szélesebb körben terjesszék a lakosság körében, ragadják meg a média segítségét is! 

 
13. Az 1.-12. pontokban megfogalmazott feladatok végrehajtásáról a rendőrkapitány 

folyamatosan gondoskodjon! 
 

A képviselő-testület a 43/2012. (III.29.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.  
 
 
Pásztó, 2013. január 29.        ………………………………… 
                                                                                Vida Ottó Kolozs r. alezredes 
                                                                                                          rendőrségi főtanácsos 
                                                                                                             kapitányságvezető 
A határozati javaslat törvényes! 
 
……………………….. 
   Dr. Tasi Borbála 
  címzetes főjegyző 
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