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A tájékoztató 2012. évi adatokra koncentrál, mivel korábbi évközi adatok nem állnak 
rendelkezésre a korrekt összehasonlításhoz. 
 
 

Tájékoztató: 
 
 

1., Bűnügyi helyzet: 
 
2012. év első háromnegyedében az egész ország egész területén nőtt az ismertté vált 
bűncselekmények száma, így kapitányságunk illetékességi területén is.    
 
A Pásztói Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán az elrendelt büntetőeljárások /nyomozás, 
feljelentés kiegészítés/ száma a 2011-es évben 1035 volt, ugyanez az adat idén, jelen állapot 
szerint 790. Ez előadónként átlag 12-15 folyamatos ügyet jelent.   
 
Az illetékességi területen ismertté vált bűncselekményekből 2011. év I-IX. hóban 113 
személy elleni bűncselekmény történt, mely szám 2012-ben 127. Pásztón a vizsgált 
időszakban 17 személy elleni bűncselekményt regisztráltunk a tavalyi 35-tel szemben. 
 
A személy elleni bűncselekmények növekedése mögött álláspontunk szerint elsődlegesen a 
gazdasági, anyagi problémák állnak, az állampolgárok egyre türelmetlenebbek, a 
felgyülemlett indulatokat nem megfelelően kezelik, valamint csökkent a tolerancia szint is.  
 
A személy elleni bűncselekmények közül 2012. évben az előző évhez képest a testi sértések 
száma 53-ról 43-ra csökkent (ebből Pásztón 11 történt). A magánlaksértések száma több mint 
a felére csökkent (15-ről 7-re), a zaklatások tovább (76-ról 83-ra) nőtt. 
 
A közlekedési bűncselekmény 2011. év I-IX. hóban 24 történt, míg 2012-ben ez a szám 31.  
 
A házasság, ifjúság és nemi erkölcs elleni bűncselekmények kapcsán 2011. év I-IX. hóban  22 
bűnügyet regisztráltunk, míg ez az adat 2012-ben 28. Ezen bűncselekmények között a kiskorú 
veszélyeztetések száma 15-ről 24-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 1 esetben történt, a 2011. évi 
3-hoz képest. 
 
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) száma viszont 322-ről közel a felére /162/ csökkent.   
 
Örvendetes, hogy a garázdaságok száma csökkent, 2011 I-IX. hóban 48 volt, idén 34.  
 
Az önbíráskodások száma viszont 3-ról 10-re nőtt. 
 
 
A vizsgált két év viszonylatában a közbizalom elleni bűncselekmények száma szerencsére 
csökkent / közokirat- ill. magánokirat-hamisítás, visszaélés okirattal, egyedi azonosító jel 
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meghamisítása összesen 113 eset / míg a közegészség elleni bűncselekmények száma 
csökkent, amit főként visszaélés kábítószerrel bűncselekmény formájában követtek el a 
tavalyi 7 esettel szemben, már 21 elrendelt nyomozásnál tartunk. 
 
A vagyon elleni bűncselekmények száma 2011-2012. évek tekintetében 681-619. Ezen belül a 
lopások száma a tavalyi év hasonló időszakában 408 eset, idén 398. A betöréses lopások 
száma 141 – 2011, 88-2012 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 gépjárműből történt lopások tekintetében a 2011. év I-IX. havi 8 esethez képest már 12-t 
regisztráltunk, ezek elkövetője egyelőre ismeretlen. 
 
Tovább nőhet a csalások száma 47-2011, 65-2012. 
 
Az illetékességi területen a korábbi évvel szemben (0), már 5 rablás is történt, melyből 4 
esetben sikerült az elkövetőket felkutatni és gyanúsítottként kihallgatni.  
 
A zsarolások száma már most megduplázódott 1-ről kettőre, az elkövetők felelősségre vonása 
megtörtént. 
 
A jármű önkényes elvételek száma 2011. I-IX. hóban 4 volt, idén még egy sem jutott a 
tudomásunkra.  
 
2011. I-IX. hóban 61 rongálást regisztráltunk, míg 2012-ben eddig 40-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. I-IX. hóban  Pásztó város területén 78 lopás bűncselekményt követtek el, mely 
számadat jelenleg 84 alkalom. A vizsgált időszakban Pásztón 11 betöréses lopást 
regisztráltunk a 2011. évi 7-tel szemben. 
 
Garázdaság 14 esetben történt a városban 2011. I-IX. hóban, míg 2012-ben csak 4. 
 
Pásztón a testi sértések száma tavaly 12, idén 11 eset.  
 
2011. I-IX. hóban  Pásztón 10 ittas vezetés miatt indult büntetőeljárás, ami megegyezik a 
2012-es adattal.  
 
2012-ben nem történt Pásztón hivatalos személy elleni erőszak vagy jármű önkényes elvétele 
bűncselekmény, míg 2011 hasonló időszakában 2 alkalommal.     
 



 4

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 140 esetben éltünk feljelentés kiegészítéssel.  
 
A bíróság elé állítások száma a 2011. évi 24-hez képest majdnem megduplázódott, 43-ra nőtt.  
 
A kapitányság nyomozás eredményességi mutatója 2011. évben 54,7 % volt, melyhez képest 
kismértékű emelkedést mutat a 2012. évi 58,4 %-os részeredmény. 
 
A Pásztói Rendőrkapitányság a 2011-es évet a nyomozás eredményességi mutató kapcsán 
52,94 %-os eredménnyel zárta, mely eredmény 2012-ben 58,23 %. Az elért eredmény a 3. 
legjobb eredmény a megye kapitányságai között. 
 
Az elért eredmény folyamatos, egyenletes, célzott, szervezett, tervezett munkavégzést takar. 
 
2012. évben 14 rendkívüli haláleset miatt folytattunk közigazgatási hatósági eljárást.  
 
10 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. I-IX. hóban  28 esetben rendeltünk el személykörözést eltűnés miatt, míg ezen adat 
2012-ben 31-re nőtt. A magas számot egy-egy személy többszöri eltűnése is indokolja.   
 
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 17 esetben került sor körözöttek 
elfogására a tárgyévben.  
 
A vagyon elleni bűncselekmények vizsgálata során megállapítható volt kiváltó okként a 
romló gazdasági helyzet (gazdasági világválság 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).   
 
 
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. 
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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.  
 
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.  
 
2012. év adatai szerint a legfertőzöttebb települések Pásztó, Jobbágyi, Kálló Ecseg, Vanyarc 
és Szirák községek voltak.  
 
A fertőzöttség szempontjából közepesen veszélyeztettek Buják, Tar, Mátraszőlős, 
Szurdokpüspöki, Erdőtarcsa és Palotás. 
 
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 világválságnak 
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. 
 
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 
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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.  
 
Ügyszám: 12030-525/2012.bü. 
 
Dr. Tasi Borbála a 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. 
 
 
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 
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elnevezésű Italboltban egy GA 2842173 sorszámú hamisgyanús 20.000 Ft-os bankjeggyel 
fizetett. 
 
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 fenti családi házához tartozó csukott, de nem zárt 
melléképületből 10 db horgászbotot orsóval és tokkal, valamint 1 db Sthil F55 típusú 
benzinmotoros fűkaszát tulajdonított el. A lopással okozott kár: kb. 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 fenti szám alatt található 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 fenti szám alatti 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 fenti szám alatti 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 fenti szám alatti családi házához tartozó melléképületébe és onnan 1 db 
Partner Electrolux típusú láncfűrészt eltulajdonított. A lopással okozott kár: 45.000.-Ft,  
rongálással okozott 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 fenti szám alatt található 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 fenti szám alatt található, 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.  
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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 fenti szám alatt 
található 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.   
 
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 fenti szám alatt található 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 fenti szám alatt található 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 felelősségre vonta a turai, valamint nagykátai elkövetői 
csoportot, az eltulajdonított tárgyak egy része is lefoglalásra került, azonban a nyomozást a 
továbbiakban a hatvani rendőrkapitányság folytatja le, figyelemmel arra, hogy a gyanúsítottak 
több megye területén is követtek el vagyon elleni 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 megjelent és az ott tartózkodó 
fenti sértett és barátnője B. J. pásztói lakosok előtt a nemi szervét elővéve szeméremsérő 
módon önkielégítést végzett.  
 
Az ügyben az elkövető felkutatása és felelősségre vonása megtörtént, a nyomozást bíróság elé 
állítási javaslattal fejeztük be. 
 
Pásztó város területén jellemzően kerékpárlopásokat követtek el, ezek elkövetője 
megállapítást nyert, kóros elmeállapota miatt azonban vele szemben büntethetőséget kizáró 
ok miatt az eljárást a törvényi lehetőségre figyelemmel megszüntette az illetékes ügyészség.  
Több esetben előfordult a város különböző szórakozóhelyein / Costa Café, S-Club, Flamingó, 
Sörsarok, Non-Stop / garázdaság bűncselekmény, melyek nyomozása kivétel nélkül 
eredményesen zárult. 
 
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. 
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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 kedvezm. 
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. 
 
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. 
 
 
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 (2012.1-10 hó) a közterületi órák száma 37.355 óra volt, míg 2011. 
évben ez a szám 48 523 óra. 
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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. 
 
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. 
 
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, a kapitányság hivatalának 
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. fertőzött kocsmák 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 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 
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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.  
 
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 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 intézkedések számához viszonyítva igen alacsony volt az azokkal 
szembeni panaszok száma, melyek közül egy esetben a panasznak részben helyt kellett adni, 
mivel az intézkedés során az intézkedés alá vont személlyel nem közölte a rendőr a 
panasztételre való jogosultságát, Minden más panasz alaptalannak bizonyult.   
 
Az intézkedések szakszerűségével kapcsolatban, a legtöbb esetben az elővezetések 
végrehajtása, foganatosítása során merült fel hiányosság, probléma, mely esetekben 
maradéktalanul fegyelmi eljárások lefolytatására került sor. Az elővezetések jogszerűségének, 
szakszerűségének maradéktalan végrehajtására, az eligazítások során oktatások megtartására 
került sor.    
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Az intézkedési aktivitás bemutatására alkalmas mutatók és az azok alapján levont 
következtetések:  
 
Pásztó város területén az értékelt időszakban az állomány összesen 2807 intézkedést 
foganatosított. 2011. évben ugyanezen időszakot vizsgálva az állomány összesen 2695 
intézkedést foganatosított. 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 (1-9 hó)             2012. év (1-9 hó) 
 
Közlekedési bűncselekmény:       9      12 
Közrend elleni bűncselekmény:                       50                                           27   
 
Közlekedési bűncselekmények elkövetői minden esetben a járművezetés ittas vagy bódult 
állapotban vétségét vagy bűntettét követték el. A közrend elleni bűncselekményeknél a 
legjellemzőbb a rongálás vétsége illetve bűntette volt.  
 
A város lakosai közül 2012-ben 103 személy ellen kezdeményeztünk szabálysértési eljárást,  
a következő lebontásban:  
 
Közlekedési szabálysértés:          75 fő 
Tulajdon elleni szabálysértés:     10  fő 
Egyéb szabálysértés:                   18 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 intézkedés foganatosítására a város lakosaival 
szemben az értékelt időszakban a következők voltak: 
 
Elfogás:  10 fő   
Előállítás:   23 fő   
Biztonsági int.:  15 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, polgárőrség, vadásztársaság, vadőrök, mezőőrök, nyugdíjas rendőrök, 
fodrászok, kocsmárosok, jogkövető 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) 
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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 , 
képviselő testület, 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.  
 
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 állományt állományát - ill. a kapitányság 
közlekedési és bűnmegelőzési előadóit is- közérthető, praktikus tanácsokat magában foglaló 
tájékozatót juttatunk el a területünkön élők részére, oly módon, hogy az intézkedő rendőr azt 
átadja az intézkedés alá vont személynek, nagyobb bevásároló egységekbe, ügyfél forgalmi 
intézmények elhelyezik 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.  
 
Körzeti megbízottak: 
 
2009. november 1-jei állománytábla módosítást követően létrehozásra került a Körzeti 
Megbízotti Alosztály.  
 
Ezen döntés eredményeként egy 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 8 fő KMB ből áll. 
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A közbiztonsági helyzetre való tekintettel 2011. október 1-jei hatállyal 2 fő járőrvezető lett 
megbízva KMB feladatok ellátásával, így 2 fővel erősödött a KMB alosztály. 
 
A KMB szolgálat a főkapitány Úr utasítása alapján, a saját területén 2 óra álló 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. Bevezetésre került továbbá a posztos, álló és 
gyalogos szolgálat, valamint a kapcsolattartás szélesítése. A kapitányságvezető Úr utasítása 
alapján ezen 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. 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 25 ügyet vizsgált, melyek közül 20 
vádemelési javaslattal zárult, ebből 12 esetben bíróság elé állításra 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. 
 
2011. nyarán az új polgárőr törvény miatt, új együttműködési megállapodások megkötésére 
került sor az illetékességi területünkön lévő polgárőr egyesületekkel, melyben az 
együttműködési szerződések kidolgozását és az aláírásának megszervezését a kapitányság 
magára vállalta, és szinte minden egyesülettel egyszerre történt meg az aláírás.  
 
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 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.  
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.      
 
A fentebb említett forgalmi rend változással (körforgalom), valamint az aktuális közlekedési 
kampányokkal kapcsolatosan tájékoztattuk a helyi médiát, ahol ezeken túl további, az éppen 
aktuális időszaknak megfelelő figyelemfelhívásokat tettünk közzé. 
 
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.   
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3., 2012. év főbb problémái, kihívásai: 
 
- Állománytábla módosítások végrehajtása országos iránymutatás alapján. 
- Állománytábla feltöltésre irányuló erőfeszítések. 
- Megüresedett vezetői státuszok feltöltése. 
- Szoros pénzügyi gazdálkodásnak való megfelelés. 
- 5 évre visszanyúló, kapitánysági szintű komplex ellenőrzésen való megfelelés. 
- A fiatal, tapasztalatlan, rutintalan, még kellő személy- és helyismerettel nem rendelkező 
állomány folyamatos tanítása, oktatása, ellenőrzése. 
- A rohamosan változó jogi környezetnek való megfelelés.  
 
4., Kérések az önkormányzat és a lakosság felé: 
 
- A térfigyelő kamerák működtetéséhez kötődő szerződés időben történő meghosszabbítása. 
- Az önkéntes jogkövetésen alapuló életvitel szélesítése.  
- A bűn- és baleset megelőzési tanácsok megfogadása, betartása, széles körben való 
továbbítása. 
- Munkánk eredményességének információkkal, jelzésekkel való segítése. 
- A bűnmegelőzés össztársadalmasiasításában való aktív részvétel. 
 
 
Pásztó, 2012. október 10. 
 
                                                            Tisztelettel: 
 
 ………………………………..   
 Vida Ottó Kolozs r. alezredes 
   rendőrségi főtanácsos         
    kapitányságvezető            


