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BESZÁMOLÓ 
PÁSZTÓ VÁROS ÉS VONZÁSKÖRZETÉNEK 

 2009. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 
 
 

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 2009. február 16-án számoltam be kapitányságunk tevékenységéről. 
 
 
A Pásztó Városi Önkormányzati Képviselő Testület a 44/2009. (II.16.) számú határozatában 
az alábbi elvárásokat, prioritásokat fogalmazta meg és kérte a Pásztói Rendőrkapitányság 
jövőbeni tevékenységével kapcsolatban: 
 
 

1. Lehetőségeikhez mérten tartsák szinten a közterületen eltöltött órák számát. A város 
területén - a szubjektív biztonságérzet növelése érdekében - fokozzák a rendőri 
ellenőrzéseket (különös tekintettel a gyalogos járőrszolgálatokra). A főútvonalakon, a 
városba bevezető útvonalakon, valamint a járműforgalommal sűrűbben érintett 
útszakaszokon segítsék a közlekedésben résztvevőket, csökkentsék a személyi 
sérüléssel járó közúti balesetek számát, a sérülések súlyosságának fokát, valamint 
javítsák a közlekedési morált. Az ún. piaci napokon tartsák fenn a parkolás rendjét, 
ennek érdekében elsősorban gyalogos járőrszolgálatokat tartsanak és az önkéntes 
jogkövetést szorgalmazzák a gépjármű vezetőknél.     

 
2. Bűnmegelőző tevékenységük, média tevékenységük, valamint célra orientált szolgálat 

ellátásuk során tegyenek meg mindent a vagyon elleni bűncselekmények további 
térnyerésének megakadályozására. 

 
3. Gyorsan és hatékonyan intézkedjenek az állampolgárok biztonságérzetét negatívan 

befolyásoló, közterületen elkövetett erőszakos jellegű jogsértések megelőzése, 
kezelése érdekében.   

 
4. 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.  
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5. Visszatérően ellenőrizzék a város és a térség szórakozóhelyeit az erőszakos, garázda 
jellegű jogsértések visszaszorítása, valamint a kábítószer-terjesztés és kábítószer-
fogyasztás és 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. 

 
6. Kiemelt figyelmet fordítsanak a bűnmegelőzésre, tartsanak megelőző jellegű 

oktatásokat az idős személyek körében, megelőző szóróanyagaikat minél szélesebb 
körben terjesszék a lakosság körében, ragadják meg a média segítségét is. 

 
7. Az állami és nemzeti ünnepeken, illetve ezeket megelőző és követő napokon a 

közterületek rendjének ellenőrzését fokozzák az ilyen időszakokban korábban 
bekövetkezett lopások, rongálások jövőbeni megelőzése érdekében. Ugyancsak 
kiemelten kezeljék az önkormányzat sérelmére elkövetett bűncselekmények, 
szabálysértések ügyeit, mely során maximálisan törekedjenek az elkövetők 
felderítésére, valamint a kármegtérülésre. 

 
8. Kiemelt figyelmet fordítsanak a 2009. évben megtartandó Európa Parlamenti 

képviselői választás előkészítése során a választási szerveknek helyet adó épületek és 
környékük ellenőrzésére. 

 
9. Az állampolgárokkal való kapcsolattartás során törekedjenek az önkéntes jogkövetésre 

való magatartások ösztönzésére, támogatására.  
 
A Pásztói Polgármesteri Hivatal címzetes főjegyzője a 2009. évi önkormányzati beszámolót 
megelőző konzultáció során kérte, hogy a beszámoló szerkezete kerüljön megváltoztatásra. A 
beszámoló elején lényegre törően, pontokba szedve legyenek megválaszolva az 
önkormányzati határozatban megfogalmazottak kapcsán elért konkrét eredmények, majd ezt 
követően legyenek ismertetve az egyéb, a kapitányság összeredményességére utaló átfogóbb 
jellegű adatok.   
 
Ezen kérésnek eleget téve a következőkben az önkormányzati határozatban megfogalmazott 
feladatok, elvárások tekintetében elért eredmények kerülnek röviden ismertetésre az alábbiak 
szerint:    
 
 
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.  
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Ezen mutató szerint 2008. évben 48 632 volt a közterületi órák száma, mely 2009. évben 41 
716 órára csökkent.  
 
2007. évben a közterületi órák száma 39 343 volt, ezen mérőszám tekintetében 2008-ban 
következett be egy szembetűnő, ugrásszerű növekedés, mely akkor alapvetően a Határőrség és 
a Rendőrség integrációjából adódó létszámtöbbletnek, valamint a megyei főkapitányságtól 
kapott, területünkre eseti jelleggel vezényelt megerősítésnek (akkori nevén NMRFK 
Rendészeti Igazgatóság Bevetési Szolgálat Balassi Bevetési Alosztály) volt betudható. 
 
2009. év elején szakmai berkekben már prognosztizálható volt, hogy ezen létszámtöbblet az 
év során (a fluktuáció miatt) majd apadni fog, ami nyilvánvalóan negatív hatást gyakorol a 
közterületen eltöltött órák számának alakulására.  
 
A főkapitányságtól kapott megerősítés is csupán az év elején éreztette pozitív hatását, hiszen  
a későbbiekben a megyei vezetés már nem tudta biztosítani ezt a segítséget.  
 
A fenti tényezőhöz - országos rendőr-főkapitányi döntés alapján - még hozzájárult, hogy az 
integrációból eredő ún. virtuális létszám fix státuszokra való beépítéséig a kapitányságon  
megüresedő helyeket áthelyezésekkel más megyékből feltölteni nem tudtuk, így a 
létszámhelyzet további csökkenése volt várható. 
 
Ezen csökkenés az áthelyezések, egyéb személyzeti mozgások, nyugdíjazások, valamint a 
létszámfeltöltési akadályok miatt erősen felgyorsult, így 2009. évben folyamatosan, egyre 
szembetűnőbb létszámhiánnyal kellett dolgozni, ami a fenti számú közterületi jelenlétet 
eredményezte. 
 
A kapitányság vezetői állományának álláspontja szerint az elért mutató több év távlatát 
tekintve - a csökkenés ellenére - jónak mondható (különös figyelemmel a kialakult, 
későbbiekben majd részleteiben is ismertetett létszámhelyzetre).  
 
Az elért eredmény színvonalát bizonyítja, hogy bár kevesebbet voltak rendőreink jelen a 
közterületeken, de a célzott, ésszerű szolgálatellátásnak köszönhetően a közterületen 
elkövetett bűncselekmények száma a 2008. évi 201-ről 2009. évben 187-re csökkent. A 
közterületen elkövetett bűncselekmények (mint az állampolgárok szubjektív biztonságérzetére 
komoly negatív hatást gyakorló tényező) számának csökkentése a 2009. évi célok, feladatok 
között prioritásként szerepelt, melyet a nehézségek ellenére is el tudtunk érni 
 
Figyelemmel a személyzeti területet érintő, jelenleg rendelkezésünkre álló információkra 
2010. évben reálisan a 2009. évben elért közterületi mutatóhoz közeli eredmény megtartását 
lehet célul kitűzni, mely megfeszített munka, illetve túlszolgálatok eredményeként jöhet csak 
létre.   
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2009. évben a korábbi évekhez képest fokozottabban megköveteltük a végrehajtói 
állománytól a gyalogos járőrszolgálatok számának növelését. Ezen szolgálatokat nem csupán 
Pásztó városban (pl. a piac területén), hanem az illetékességi terület kisebb településein is 
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.  
 
A közlekedésrendészet területén kifejtett baleset-megelőzési rendőri tevékenységünk 2009. 
évi eredményességét hűen tükrözi, hogy 2008. évben 180 közlekedési balesetet regisztráltunk, 
míg 2009-ben „csak” 106-ot.   
 
A közbiztonsági és közlekedési akciók száma 2008-ban összesen 171 volt, míg 2009-ben a 
csökkenő létszámhelyzet ellenére is 164 esetben tudtunk ilyen jellegű akciókat tartani, melyek 
során az önkormányzati határozat 1-es pontjában megfogalmazott igény kielégítésére 
koncentrálva a főútvonalakon, a városba bevezető útvonalakon, valamint a járműforgalommal 
sűrűbben érintett útszakaszokon segítettük a közlekedésben résztvevőket, valamint ügyeltünk 
a közlekedési jogszabályok betartatására.   
 
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.   
 
2., Bűnmegelőző tevékenységünk, média tevékenységünk, célra orientált szolgálat ellátásunk, 
valamint a Közbiztonsági Egyeztető Fórum adta széles körű megelőző tevékenységünk során  
fokozottan koncentráltunk a vagyon elleni bűncselekmények további térnyerésének 
megakadályozására.  
 
Ezen tevékenység évtizedek óta nagyon komoly feladatot ró a Magyar Köztársaság 
Rendőrségére. A feladat megoldása, kezelése össztársadalmi probléma, melynek komoly 
szociológiai, gazdasági, pedagógiai és még számtalan bizonyított tényezője van. A jelen és a 
jövő útja az össztársadalmasiasított közbiztonság kezelése. 
 
A vagyon elleni bűncselekmények elkövetésére 2009. évben negatív hatást gyakorolt a 
gazdasági világválság, a tovább növekvő elszegényesedés és munkanélküliség, melyek a 
megyénkre, illetve a területünkre fokozottan jellemzőek. 
 
Tekintettel a gazdasági életben bekövetkezett negatív változásokra az összes vagyon elleni 
bűncselekmények száma (az NMRFK ügyforgalmi adatai szerint) az illetékességi területen 
2008. évi 505-ről 2009-ben 553-ra, míg Pásztó várost tekintve (az IRM statisztikai adatok 
szerint) 110-ről 126-ra növekedett a legnagyobb rendőri erőfeszítések ellenére is. Ezen 
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 együtthatása is 
szükséges a pozitív elmozduláshoz.  
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A fentiekben ismertetett negatív külső hatások, gátló tényezők ellenére a Pásztói 
Rendőrkapitányság személyi állománya igyekezett a legjobb eredmény elérésére a vagyon 
elleni jogsértések kezelése terén, mely során a 2008. évi adatokhoz képest 123-ról 51-re 
sikerült csökkenteni a betöréses lopások számát, 6-ról 1-re a jármű önkényes elvételek 
számát. 
 
Szintén kapitányságunk erőfeszítéseit bizonyítja, hogy ugyan növekedett a vagyon elleni 
bűncselekmények száma, azonban a felderítési mutató a 2008. évi 41,05 %-hoz képest a 
2009-ben 41,23 %-ra nőtt.    
 
3., Kapitányságunk a vizsgált évben kiemelt figyelmet fordított az állampolgárok szubjektív 
biztonságérzetét negatívan befolyásoló, közterületen elkövetett erőszakos, garázda jellegű 
jogsértések gyors és hatékony kezelésére és megelőzésére. 
 
Az előzőekben már ismertetettek szerint a közterületen elkövetett bűncselekmények száma a 
2008. évi 201-ről 2009. évben 187-re csökkent, míg az erőszakos, garázda jellegű 
bűncselekmények számát az előző évi 98-hoz képest 71-re tudtuk mérsékelni.   
 
4., A családon belüli erőszak kezelése már évek óta prioritásként szerepel a kapitányság 
feladatai tekintve.  
 
Ezen a területen 2009. évben jogszabályváltozás is történt, ugyanis hatályba lépett a 
hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható ideiglenes megelőző távoltartásról szóló 
jogszabály. Ezen norma gyakorlati alkalmazását illetően – a hatályba lépés óta eltelt idő 
rövidsége miatt – még messzemenő következtetéseket nem lehet levonni. A szakma 
álláspontja szerint a jogalkotó által elérni kívánt cél pozitív, viszont a konkrét szabályozás 
helyenként aggályos lehet a mindennapi gyakorlati munka során. 
 
Családon belüli erőszak fennállása esetén kapitányságunk minden esetben eleget tesz a 
társszervek (gyámügyi hatóság, gyermekvédelmi szolgálat, jegyzők, stb.) irányába történő 
adatközléseknek, valamint az együttműködési megállapodásokban foglalt egyéb 
vállalásoknak.      
 
Valamennyi gyermekkorú vagy fiatalkorú személyt érintő eljárásunk során a megállapított 
veszélyeztetettségről értesítjük írásban a lakhely szerint illetékes gyermekjóléti szolgálatot, 
ahol a szükséges eljárásokat (pl. védelembe helyezés) elindítják és hatóságunkat arról 
határozat formájában értesítik. 
 
A családon belüli erőszakhoz köthető jogsértések kezelésének, megelőzésének hatékonyságát 
hűen tükrözi azon számadat, miszerint illetékességi területünkön 2008. évben 15 esetben 
indítottunk eljárást kiskorú veszélyeztetése miatt, míg 2009. évben már csak 13 esetben kellett 
ezen tényállás alapján nyomozást elrendelni. 
 
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 felelősségre lehessen vonni az elkövetőket. 
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Szintén a családon belüli erőszak kezelésének hatékonyságára utal a zaklatás 
bűncselekmények helyzetének elemzése. Ezen jogsértések zöme családi, vagy rokoni 
köteléken belül kerül elkövetésre.    
  
A zaklatás törvényi tényállása 2008. január 1. óta szerepel a Büntető Törvénykönyvben. 
 
2008. évben zaklatás miatt 21 esetben került sor nyomozás elrendelésére, míg ez a szám 2009. 
évben 29-re növekedett. Ezen növekedés szakmai álláspontunk szerint nem azt jelenti, hogy  
megnőtt volna ezen jogsértések száma, hanem sokkal inkább azt, hogy a 2008-ban még új 
jogintézmény iránt az állampolgári bizalom igen gyenge volt, sok volt a látens, hatóság 
látókörébe nem kerülő eset.  
 
A fokozott tájékoztató, megelőző propagandának, valamint a média hatásának köszönhetően 
az állampolgárok is egyre jobban megbíztak az igazságszolgáltatásban és egyre nagyobb 
számban felvállalták a hatóság előtt sokszor a szégyenérzet miatt is intimitásként kezelt belső, 
jogsértést megvalósító családi problémáikat.     
 
5., Az erőszakos, garázda jellegű jogsértések számának csökkenéséről, valamint a 
közbiztonsági akciók számának alakulását a fentiekben már érintette a beszámoló. 
 
A kábítószerrel kapcsolatos jogsértések terén megállapítható, hogy termesztés, előállítás, 
megszerzés elkövetői magatartások kapcsán 2008. évben és 2009. évben is 20-20 esetben 
került sor nyomozás elrendelésére.  Ezen jogsértések ismeretlen tetteses felderítési mutatója 
100%-os. 
 
A fentieken túl kínálás, átadás, forgalomba hozatal, kereskedés elkövetői magatartások 
kapcsán a 2008. évi 0-ról 14 emelkedett az elrendelt nyomozások száma, ami azt bizonyítja, 
hogy a hatóság nem csupán a legkisebb ellenállás, a fogyasztók irányába orientálja a 
felderítési tevékenységet, hanem sokkal inkább az elosztókra, kereskedőkre koncentrál. 
 
Kábítószerfüggő személy 2008-ban nem követett el visszaélés kábítószerrel bűncselekményt a 
tudomásunkra jutott jogsértések statisztikai mutatói alapján, míg 2009-ben 2 ilyen esetet 
detektáltunk.  
 
Az ismertetett adatokból kiindulva megállapítható, hogy kapitányságunk évek óta súlyponti 
kérdésként kezeli a kábítószerhez köthető bűnözés visszaszorítását. Nagy hangsúlyt fektetünk 
a megelőző tevékenységre, megelőző szóróanyagok terjesztésére, megelőző előadások 
tartására, különböző programok működtetésére (pl. Szertelenül, stb.). 
 
6., A bűnmegelőzés területén 2009. évben is tovább folytattuk megelőző jellegű oktatásainkat  
az idős személyek körében, valamint megelőző szóróanyagaikat minél szélesebb körben 
terjesztettük a lakosság körében.  
 
2009-ben bevezettük, hogy valamennyi „ügyfelező” kolléga irodájában, valamint a szolgálati 
gépjárművekben el kell helyezni a klf. megelőző szóróanyagokat, melyek így bármikor 
elérhetővé váltak a teljes végrehajtói állomány részére, nem csupán a bűn-megelőzési, vagy a 
baleset-megelőzési főelőadók, vagy a körzeti megbízottak számára. Valamennyi rendőrtől 
(szakterülettől függetlenül) megköveteltük, hogy az állampolgárokkal való találkozások, az 
ügyintézések során ezen megelőző anyagokat terjesszék, valamint azokkal a 
közintézményeket lássák el. 
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2009. évben kapitánysági Nyílt napot szerveztünk, valamint Bűnmegelőzési, biztonságra 
nevelő napközis tábort indítottunk. 
 
Széles körben kihasználtuk a pásztói televíziók, a megyei írott sajtó, valamint a települési 
lapok adta tájékoztatási lehetőségeket is a megelőzés területén. 
 
A 2009. évben megalakult helyi Közbiztonsági Egyeztető Fórum keretében komoly erőket 
mozgósítottunk a társszervek, intézmények, civil szervek és szervezetek bevonására a 
bűnmegelőzés össztársadalmiasítása érdekében. A megyében kapitányságunk szervezte meg 
és működteti a mai napig is a legszélesebb körben ezen fórumot. A fórum keretében 
forgatókönyveket, ajánlásokat dolgoztunk ki, megelőző szóróanyagokkal láttuk el az érintett 
szervek képviselőit, szemléletváltozásokat, programokat, konkrét cselekvési elképzeléseket 
ösztönöztünk, probléma feltáró és megoldó vitákat kezdeményeztünk, széles körű társadalmi 
összefogást hirdettünk.   
 
Az eredmény fokozása érdekében más megye (BAZ) megelőző anyagait (ELBÍR) is 
felhasználtuk, illetve propagáltuk írott és elektronikus úton eljuttatva az érintettekhez. 
     
7., Az állami és nemzeti ünnepeken, illetve ezeket megelőző és követő napokon a 
közterületek rendjének ellenőrzését fokoztuk, melynek eredményeként 2009. 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. 

  
8., Kiemelt figyelmet fordítottunk a 2009. évben megtartott Európa Parlamenti képviselői 
választás előkészítése során a választási szerveknek helyet adó épületek és környékük 
ellenőrzésére, melynek köszönhetően ide kötődő jogsértés elkövetése nem történt. 
 
9., Az állampolgárokkal való kapcsolattartások során az önkéntes jogkövetésre való 
magatartások ösztönzésére, támogatására elsősorban a fentiekben már részletesen is 
ismertetett bűn- és baleset megelőzési tevékenységünk, média tevékenységünk, Közbiztonsági 
Egyeztető Fórumhoz kapcsolódó tevékenységünk, valamint a kapitánysági rendezésű 
programok (Nyílt nap, Bűnmegelőzési, Biztonságra nevelő napközis tábor) végrehajtása során 
törekedtünk.  
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A Pásztói Rendőrkapitányság 2009. évi tevékenysége, elért eredményei, új kihívásai és 
problémái a teljesség igénye nélkül, a célterületekre orientáltan az alábbiak szerint foglalható 
össze. 
 
A szolgálat minél hatékonyabb tervezése és szervezése érdekében - a főkapitánysági és helyi 
elemzések és értékelések adatait, valamint az önkormányzatoktól, a cigány kisebbségi 
önkormányzatoktól havonta bekért kérdőívek adatait, az önkormányzati kiadványok, újságok 
adatait, a polgármesterekkel történt személyes konzultációk tapasztalatait is felhasználva –, 
illetve együttműködőink (erdészetek, vadásztársaságok, helyi KÖBEF tagok, polgárőrségek, 
nyugdíjas rendőrök) jelzéseire is tekintettel folyamatosan figyelemmel kísértük a területünk 
aktuális közbiztonsági és bűnügyi helyzetét, a bűnözés struktúrájában, dinamikájában, az 
elkövetési módszerekben beállt változásokat és azok hatásait, valamint a rendelkezésre álló 
információk, állampolgári jelzések kellő lereagálása érdekében az erőinket igyekeztünk a 
gócpontokra, a frekventált területekre és időszakokra (hétvégi  ún. „discós napok” , szerdai 
ún.  „piacos napok”) irányítani.     
 
A biztonságos közlekedés érdekében fokozott hangsúlyt fektettünk az ittas vezetők 
kiszűrésére. Az adatok szerint a tavalyi évhez képest 33-ról 39-re nőtt az ittas vezetés miatt 
indult büntetőeljárások száma az illetékességi területen. 2009. évben 1122 esetben 
alkalmaztunk szondák gépjárművezetők ellenőrzése kapcsán, melyből 87 esetben jelzett a 
mérőeszköz pozitív értéket. Az adatokat elemezve 48 esetben közúti jármű ittas vezetésének 
szabálysértési alakzata miatt kellett eljárnunk.   
 
A kimutatott növekedés az állomány fokozott éberségére, valamint az ún. zéró toleranciához 
köthető szemlélet érvényesítésére utal. 
 
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. A baleset-megelőzés érdekében napi szinten járőrt 
küldtünk az iskolák környezetéhez, annak érdekében, hogy a közlekedők folyamatosan 
érezzék a jelenlévő veszélyhelyzetet és kultúrált formában, a közlekedés többi résztvevőjére is 
odafigyelve vezessék járművüket.  
 
Pásztó Fő útjának megváltozott közlekedési rendjére külön figyelmet szenteltünk.  
 
A bűnmegelőzési tevékenység kapcsán 2009. évben folyamatosak voltak a DADA oktatások, 
a klf. médiumokban (Nógrád megyei Hírlap, Pásztói Napló, Pásztói Hírmondó, települési 
kiadványok, Pásztói Városi TV, Vár TV) való megelőző, figyelemfelhívó, tájékoztató 
kiadványok közlése. A megelőző szóróanyagokat minél szélesebb körben elérhetővé tettük, az 
idősek klubjában megelőző előadásokat tartottunk. A bűnmegelőző tevékenységünkbe 
bevontuk a Közbiztonsági Egyeztető Fórum tagjait.  
 
A bűnmegelőzésre is figyelemmel a kommunikációs módszerváltás jegyében fokoztuk média 
kapcsolatainkat, mely során valamennyi jelentős eseményről beszámoltuk a közvéleménynek 
a megyei sajtószóvivőn keresztül. 
 
Biztonságunkért a bűnmegelőzés területén kapitányságunk stratégiai partnerei a településeken 
megalakult polgárőrségek.  
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Folyamatosan propagáltuk, segítettük a településeken, az önkormányzatoknál a polgárőr 
szervezetek megalakítását, mely eredményként 5 új szervezet alakult, segítve a munkánkat és 
ezzel együtt javítva az állampolgárok biztonság érzetét. 
 
Annak érdekében, hogy a polgárőrök is a célterületekre orientáltan tudják megelőző jellegű 
közterületi szolgálatukat ellátni (az adat- és titokvédelmi rendszabályok maradéktalan 
betartása mellett) 2009. évben is tovább folytattuk a polgárőrségek időszakos írásos 
tájékoztatását. Ezen tájékoztatások az adott település aktuális közbiztonsági és bűnügyi 
helyzetéről, a jellemző elkövetési módszerekről, az elkövetési időszakokról, a 
veszélyeztetettebb utcákról, terekről, valamint az adott település szerinti vélt tartózkodási 
hellyel rendelkező körözött személyek adatairól szóltak.       
 
Az illetékességi területen található több település vonatkozásában segítséget nyújtottunk a 
település őri szolgálat sikeres pályázataihoz, valamint a térfigyelő rendszerek pályázatainak 
elnyeréséhez, későbbi kiépítéséhez. 
 
Pásztó város tekintetében egy ún. előzetes keret megállapodást kötöttünk az önkormányzattal 
a térfigyelő rendszerek képernyőinek kapitányság épületén belüli elhelyezése és a közvetített 
képek figyelemmel kísérése kapcsán.  
 
Több település vonatkozásában is szakmai segítséget nyújtottunk az ilyen jellegű pályázatok 
elnyeréséhez, illetve a kiépítés, üzemeltetés terén is folyamatosan közreműködünk.  
 
A bűnügyi szolgálat 2009. évben a klf. portya szolgálatait illetve ún. „mini akcióit” minden 
esetben úgy hajtotta végre, hogy célirányosan a legveszélyeztetettebb területeken, 
kocsmákban, nagyobb tömegeket vonzó területeken fejtsék ki az intézkedésekkel elérni kívánt 
hatást. Az akciók célirányosan olyan személyekre (Falu rossza program) és azok tevékenységi 
körére, annak bomlasztására voltak kiélezve, akik a tisztességes, becsületes, jogkövető 
állampolgárok mindennapi életét veszélyeztetik, megnehezítik, visszatérő jogsértő 
magatartásukkal. 
 
 

TISZTELT KÉPVISELŐ TESÜLET!   
 
 
Kapitányságunkon az előttünk álló feladatok között folyamatosan elsőbbséget, kiemelt 
figyelmet élvez a bűnmegelőzés, a lakosság biztonságérzetének 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 megítélésem szerint meg tudjuk valósítani 
célkitűzéseinket és a bevezetendő 2010. évi terveinkkel még hatékonyabbá, eredményesebbé 
tudjuk tenni munkánkat. 
 

 
 
 
 
 



 10

I. 
 

TEVÉKENYSÉGÜNK FELTÉTELRENDSZERE 
 

 
Kapitányságunk személyi állománya 2009. 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. 
 
2008. évben Nógrád megye (mint határ menti megye) több belső megye szemszögéből is 
irigylésre méltó helyzetbe került, hiszen a Határőrség Rendőrség állományába történő 
integrálása során rendőri szakterületen ugyan még tapasztalatlan, de ennek ellenére jelentős 
személyi többletet kapott. 
 
Ezen kollégák kiképzése, rendőrré való átképzése komoly munkát igényelt, melynek csak 
rövid távon éreztük pozitív hatását. 
 
Az integráció kapcsán érkezett, a kapitányságtól távol lakó kollégákat kellő szolgálati lakások 
és egyéb motiváció hiányában egyre nehezebb megtartani, mely már 2009. év elején is 
prognosztizálható volt.  
 
Az év során több személy beadta áthelyezési kérelmét, vagy jelezte áthelyezési szándékát. 
Ezen megüresedett helyek feltöltésének megkísérlésére országos rendőr-főkapitányi döntés 
alapján csak úgy kerülhetett sor, hogy megyén belül írhattunk ki pályázatokat ezzel is 
(esetenként) kölcsönösen tovább gyengítvén a megyei kapitányságokat. 
 
Az integráció kapcsán keletkezett ún. virtuális létszám fix státuszra való beépítése 2009. 
évben is folyamatos gondot okozott, sőt munkajogi szempontból jelenleg is gondokat okoz, 
ugyanis még mindig gátat szab az állomány más megyéből történő feltöltésének. 
 
A fenti okok miatt kapitányságunk személyzeti helyzete 2009. december 31-ei állapot szerint 
az alábbiak szerint alakult:  
 
Állománytábla szerint rendszeresített összlétszám: kapitányságvezető 1 fő, hivatal 10 fő, 
közrendvédelmi és közlekedésrendészeti osztály 47 fő (5 fő ügyeletessel), bűnügyi osztály 23 
fő (5 fős bűnügyi technikai csoporttal), igazgatásrendészeti alosztály 5 fő.  
 
Fentiek szerinti összlétszám: 86 fő, melyből 72 fő hivatásos, 14 fő közalkalmazott. 
 
Tényleges összlétszám: 74 fő, melyből 61 fő hivatásos, 13 fő közalkalmazott. 
 
Tényleges hiány: 8 fő hivatásos, 0 fő közalkalmazott. 
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Helyi státusz terhén lévő, máshol szolgálatot teljesítő állomány: 2 fő hivatásos, 1 fő 
közalkalmazott, 1 fő köztisztviselő. 
 
Illetmény nélküli szabadságon lévő: 2 fő hivatásos. 
 
Felmentési idejét töltő: 1 fő hivatásos. 
 
Jelenleg 2 fő hivatásos adott be áthelyezési kérelmet, valamint további 1 fő hivatásos 
áthelyezése és 1 fő hivatásos nyugdíjazás miatti tartós betegállománya várható. 
 
Összegezvén a fentieket 2009. évben 17 fős hiánnyal kellett dolgoznunk, mely közel a 
kapitányság állományának 1/3-át jelenti.       
 
A kapitányság személyi állományát illetően a közelmúltban készült kimutatás szerint a 
rendőri szolgálatban eltöltött átlagévek a következőképpen alakulnak: közép és felső vezetők 
15 év, bűnügyi végrehajtói állomány 7 év, körzeti megbízotti állomány 12 év, járőr és 
járőrvezetői állomány 4 év, közalkalmazotti állomány 11 év, mely értékekre úgy kell 
tekinteni, hogy ezekben már benne vannak az alap iskolai képzés évei is, ami személyenként 
minimum 2 év.    
 
Kapitányságunk dolgozóinak átlagéletkorát a fenti időszakban készült felmérés adatai szerint 
a következő számadatok jellemzik: valamennyi dolgozó 36 év, közép és felső vezetők 38 év, 
beosztotti állomány (hivatásosak és közalkalmazottak) 34 év.     
  
Figyelemmel a fentiekre a szakmai területen eltöltött évek adatait tekintve kijelenthetjük, 
hogy a végrehajtói állomány 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 jelentős a különböző iskolákban 
továbbtanuló, valamint az egyéb előírt szaktanfolyamokon, képzéseken résztvevő kollégák 
száma, amely szintén gondot jelent a szolgálatszervezés terén.  
 
A jogszabályi változásokat az uniós jogharmonizáció, valamint a demokratikus 
intézményrendszer szükséges változásai hozzák, melyekkel az állomány minden tagja lépést 
tart, munkája során igyekszik azokat minél hatékonyabban és szélesebb körben alkalmazni. 
 
A határidős feladataink megfelelő színvonalú végrehajtását esetenként csak túlórák 
elrendelésével, az állomány leterheltségének növelésével tudtuk megoldani. Ugyanakkor azt 
is figyelembe kell venni, hogy a vonatkozó jogszabályok alapján az első 150 óra túlmunkát és 
többletszolgálatot szabadidőben kell megváltani, így viszont a szolgálatban lévőkre jutott több 
feladat, ezért a probléma újra generálódott. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a 
budapesti rendezvények rendőri biztosításához kötődő események miatt igen gyakran kellett 
átírni, felülírni helyi elképzeléseinket, a szolgálati feladatok maradéktalan végrehajtása 
érdekében személyi átcsoportosításokat kellett esetenként végrehajtani.    
 
A gazdasági és pénzügyi feltételeket csak kis mértékben tudjuk befolyásolni, bár figyelmes 
szervezéssel, takarékos anyag és energia felhasználással, szervezett és tervezett 
szolgálatellátással hozzá tudunk járulni a megszabott keretek minél célirányosabb 
felhasználásához, valamint a megtakarításhoz. 
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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 
 
Hosszú évek kitartó - szakmai alapokon nyugvó - küzdelmének eredményeként az 
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium jóváhagyta a Pásztói Rendőrkapitányság 
állománytáblájának módosítását. Ezen döntést követően november 01-jei hatállyal a Bűnügyi 
Osztályon belül újra létrehozásra került a Nyomozó Alosztály, valamint a Vizsgálati 
Alosztály.  
 
Ezen szakmailag indokolt tagozódás létrejötte a kapitányság vezetői állománya szerint a 
jövőben még célzottabb munkavégzést, fokozottabb vezetői irányítást és ellenőrzést, valamint 
magasabb színvonalú - szakirányokra bontott - bűnügyi tevékenységet fog eredményezni. 
 
Tekintettel arra, hogy a döntés 2009. november 01-jei hatállyal került a gyakorlatban 
végrehajtásra, így annak hatásait majd a 2010-es évben, illetve a következő években lehet 
értékelni a megfelelő adatok birtokában.    
 
A rendelkezésünkre álló információk szerint 2009-ben az országban szinte mindenhol 
csökkent az ismertté vált bűncselekmények száma, mely jelenség kapitányságunkra is 
jellemző volt.   
 
2009. évben a Pásztói Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán 1029 volt az ismertté vált 
bűncselekmények száma, mely tárgyévben az RZS NEO adatai szerint 852-re csökkent.  
 
A bűncselekmények számának csökkenése megítélésünk szerint elsősorban a célzott 
szolgálatellátásnak, a társszervekkel, egyéb civil szervezetekkel való hatékonyabb 
együttműködésre való törekvésnek, a fokozottabb bűnmegelőző tevékenységnek a gyakoribb 
gyalogos szolgálatoknak köszönhető. 
 
A fentiekben ismertetett - illetékességi területen ismertté vált - bűncselekményből 2008. 
évben 51 személy elleni bűncselekmény történt, mely szám 2009-ben 88-ra növekedett az 
RZS NEO adatai szerint. Pásztón a vizsgált időszakban 34 személy elleni bűncselekményt 
regisztráltunk. 
 
A személy elleni bűncselekmények növekedése mögött álláspontunk szerint az állampolgárok 
egyre türelmetlenebbé válása, a felgyülemlett indulatok nem megfelelő kezelése, valamint a 
toleranciahiány állhat.  
 
A személy elleni bűncselekmények közül 2009. évben az előző évhez képest a testi sértések 
száma 33-ról 18-ra csökkent (ebből Pásztón 11 történt). A magánlaksértések száma stagnált, a 
zaklatások száma nőtt. 
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A közlekedési bűncselekmény 2008. évben 33 történt, míg 2009-ben ez a szám 39-re nőtt. 
Ezen növekedés csak látszólagosan negatív adat, ugyanis valamennyi eset ittas vezetés 
bűncselekményi alakzatát takarja, ami a fokozottabb rendőri ellenőrzést és hatékonyságot 
mutatja.   
 
A közlekedési balesetek száma tárgyévben 106-ra csökkent az előző évi 180-hoz képest. 
 
A csökkenés, valamint a jogkövető magatartás erősödésének oka többek között a zéró 
tolerancia, valamint az objektív felelősség intézményei bevezetésének is köszönhető, valamint 
annak, hogy kapitányságunk prioritásként kezelte - az Európai Uniós elvárásokra is 
figyelemmel - a közlekedési morál javítását, a sérüléssel járó közlekedési balesetek számának 
csökkentését, súlyossági fokának mérséklését, valamint a kiemelt szabálysértést elkövetők 
elleni fokozott fellépést. A közlekedési bűncselekményeken belül tárgyévben segítségnyújtás 
elmulasztása, cserbenhagyás, közúti veszélyeztetés nem történt. 
 
A házasság, ifjúság és nemi erkölcs elleni bűncselekmények kapcsán 2008. évben 28 
bűnügyet regisztráltunk, míg ez az adat 2009-ban 20-ra csökkent. Ezen bűncselekmények 
között a kiskorú veszélyeztetések száma a már ismertetett okok és adatok szerint 15-ről 13-ra 
csökkent. Erőszakos közösülés, szemérem elleni erőszak, megrontás nem történt 2009-ben. 
 
A közfeladatot ellátó személy elleni erőszak elkövetése 3 esetben történt, a 2008. évi 1-hez 
képest. 
 
A közbiztonság elleni bűncselekmények (pl. közveszély okozás, visszaélés lőfegyverrel vagy 
lőszerrel) száma 16-ról 7-re csökkent, a közrend elleni bűncselekmények (pl. közveszéllyel 
fenyegetés, garázdaság) száma pedig 153-ról 94-re csökkent.   
 
Közveszéllyel fenyegetések száma 2009. évben elenyésző volt, mindösszesen 1 eset jutott a 
hatóság tudomására. 
 
A garázdaságok száma 37-ről 33-ra csökkent, ezen deliktumok tekintetében a 2009. évi 
nyomozáseredményességi mutató 95,65 % volt.  
 
Az önbíráskodások viszonylag alacsony száma 2-ről 3-ra nőtt. 
 
A közbizalom elleni bűncselekmények száma csökkent, a közegészség elleni 
bűncselekmények száma pedig nőtt a vizsgált két év viszonylatában. 
 
A visszaélés kábítószerrel bűncselekmények száma a bevezetőben részletezettek szerint 
alakult. 
 
A vagyon elleni bűncselekmények száma 2008-2009. évek tekintetében 505-ről 553-ra nőtt. 
Ezen belül a lopások száma 258-ról 397-re nőtt, a betöréses lopások száma viszont 123-ról 
51-re csökkent. 
 
A lopások számának csökkenése érdekében fokozni kell az állampolgárok megelőző 
tevékenységét, mindenki tegyen többet az élete, egészsége, illetve vagyona védelmére. Ezért 
minden érintettnek, minden területre kiterjedő, részletes megelőző anyagokat, egyéb 
tájékoztatásokat nyújtunk.  
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A vagyon elleni bűncselekmények felderítési mutatója a 2008. évi 41,05 %-hoz képest a 
2009-ben 41,23 %-ra nőtt.    
 
A gépjárműből történt lopások tekintetében a 2008. évi 35 esethez képest 2009-ben 33-at 
regisztráltunk.  
 
Itt kívánom megjegyezni, hogy a betöréses lopások számának csökkenését nagyban 
elősegítette azon törekvésünk, miszerint az önkormányzatoktól bekértük a területükön 
található olyan ingatlanok kimutatását, melyek lakatlanok, vagy csak eseti jelleggel lakottak, 
illetve idős, elesett, beteg, egyedül élő, kiszolgáltatott személyek lakják és ezáltal az áldozattá 
válás terén  fokozottabb veszélynek vannak kitéve. A kapott adatokat beépítettük a szolgálat 
tervezés és szervezés rendszerébe, valamint a járőrútirány tervekbe, illetve azok fokozottabb 
figyelemmel kísérésére utasítottuk a körzeti megbízotti állományt. Fáradozásaink nem voltak 
hiábavalóak, hiszen ezen intézkedés éreztette hatását.  
 
Jelentősen nőtt a csalások száma 18-ról 32-re. 
 
Az illetékességi területen elkövetett rablások száma 7-ről 9-re nőtt. A rablásokat minden 
esetben kiemelten kezeltük, melyet a 90 %-os felderítési mutató is alátámaszt. Ezen kiemelt 
tárgyi súlyú, erőszakos jogsértések elkövetése 2009. évben egyébként országos viszonylatban 
is növekedést mutatott, tehát nem csupán helyi jelenséggel állunk szemben. 
 
A lakosság biztonságérzetét jelentősen negatív irányba befolyásolják az ilyen jellegű 
jogsértések, ezért minden esetben soron kívüliséget élvez az ilyen ügyek kezelése, melyeket 
döntőrészt forró nyomon, rövid időn belül nagy erőket mozgósítva kezelünk.  
 
A rablások tekintetében 2009. évben az ismeretlen tetteses felderítési mutató 90 % volt. 
 
A zsarolások száma 3-ról 1-re csökkent. 
 
A jármű önkényes elvételek száma csökkent.  
 
A rongálások számában csekély mértékű növekedés tapasztalható, azonban itt 14 %-kal nőtt a 
nyomozás eredményességi mutató.  
 
Az összbűncselekmények számának alakulására 2009. évben nem 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. 
 
Az év során sorozat jellegű elkövetések kerültek felderítésre, azonban az egy egyesített 
eljárásban vizsgált jogsértések száma egy esetben sem haladta meg a 20-at.   
 
Az erőszakos garázda jellegű bűncselekmények tekintetében csökkenés mutatható ki, 98-ról 
71-re csökkent ezen jogsértések száma.  
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A közterületen elkövetett bűncselekmények száma 201-ről 187-re csökkent. Ezen csökkenés 
szintén komoly eredményként értékelhető, hiszen prioritásként lett meghatározva a 
főkapitányság és a kapitányság vezetése által, hogy „az állampolgárok szeme előtt zajló” 
közterületen elkövetett jogsértések számát csökkenteni kell, ugyanis ezen probléma hatékony 
kezelése jelentősen javítja az állampolgárok  általános biztonságról alkotott szubjektív képét. 
 
2008. évben Pásztó város területén 60 lopás bűncselekményt követtek el, mely számadat 
2009. évben 93-ra nőtt. A vizsgált időszakban Pásztón 8 betöréses lopást regisztráltunk a 
2008. évi 16-tal szemben. 
 
Garázdaság 12 esetben történt a városban 2008. és 2009. évben is. 
 
Pásztón a testi sértések száma 9-ről 11-re nőtt.  
2008. évben Pásztón 13 ittas vezetés miatt indult büntetőeljárás, míg 2009-ben ez a szám 12-
re mérséklődött.  
 
2008-ban 3 ízben történt Pásztón hivatalos személy elleni erőszak, mely 2009-ben Pásztón 
egy esetben sem történt. 
 
Pásztó városban jármű önkényes elvétele bűncselekmény 2008. és 2009. évben is 1-1 esetben 
történt.     
 
A bűnösség tekintetében a bűncselekmények jelentős hányadát a korábbi évekhez hasonlóan 
2009-ben is szándékosan követték el, a gondatlan elkövetések száma elenyésző volt. 
 
Valamennyi elkövetett bűncselekményt tekintve az okozott kár mértéke jelentősen csökkent 
2009-ben 2008-hoz képest. Valamint 2009-ben a korábbi évhez viszonyítva szembetűnően nőt 
a kármegtérülési és a kárbiztosítási mutató. 
 
2008. évben 368 elkövetőt regisztráltunk, míg 2009. évben 288-at. 
 
A fiatalkorú elkövetők száma 2008-ban 71 volt, míg 2009-ben 38. 
 
A gyermekkorú elkövetők száma 2008. évi 19-hez képest a vizsgált évben 9 volt.  
   
A regisztrált elkövetők előéletét tekintve 2008-ban 61 volt büntetett előéletű, míg 2009-ben 
120. 
 
Kimutatásaink szerint a regisztrált elkövetők jelentős része (210 fő) helyi lakos. Az elkövetői 
réteg egy jelentős hányada (22 fő) átutazó, vagy kifejezetten a bűncselekmény elkövetése 
céljából érkezik területünkre (48 fő), így ezen tényadat arra sarkallja a rendőrséget, hogy 
tovább kell fokozni a ki- és bevezető útvonalakon a közúti járművek ellenőrzését, valamint a 
csomag és utastér átvizsgálásokat a bűncselekmények elkövetéséhez köthető tárgyak 
kiszűrése érdekében.  
 
2009. évben 87 esetben éltünk feljelentés elutasítással, valamint 104 esetben fejeztünk be 
olyan módon nyomozást, hogy a beszerzett bizonyítékok alapján megállapítottuk, hogy a 
feljelentett cselekmény nem bűncselekmény. 
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A bíróság elé állítások száma a 2008. évi 9-hez képest 11-re nőtt. A tavalyi évben csökkenést 
tapasztaltunk ezen mutató tekintetében, így célul tűztük a mutató javítását, melyet sikerült 
elérni. 
 
A kapitányság nyomozás eredményességi mutatója 2009. évben 50,06 % volt. 
 
A statisztikai mérőrendszer/szempontrendszer többszöri változtatása miatt országos szinten 
csökkent a felderítési mutató, így ezen tendencia kapitányságunknál is jelentkezett. 
 
A Pásztói Rendőrkapitányság a 2009-es évet az ismeretlen tetteses felderítési mutató kapcsán 
47,2 %-os eredménnyel zárta, mellyel a megyei kapitányságai között a 2. helyen végzett. 
 
Az elért eredmény folyamatos, egyenletes, áldozatkész, elhivatott, odaadó, célzott, szervezett, 
tervezett munkavégzést takar, melyet a jövőben csak abban az esetben tudunk szinten tartani, 
amennyiben a kapitányság személyi állományának 1/3-os hiánya nem növekszik tovább, 
valamint abban pozitív változások történnek. 
 
2009. évben 9 rendkívüli haláleset miatt folytattunk közigazgatási hatósági eljárást, a halál 
oka minden esetben öngyilkosság volt. 
 
Munkahelyi balesetből eredő haláleset 2009-ben nem történt. 
 
Az öngyilkosságok módszerei csakúgy, mint 2007. évben igen változatosak voltak, 
megtalálható volt az önakasztás, a lőfegyverrel történő megvalósítás, valamint kútba ugrás is.  
 
További 5 olyan haláleset kapcsán intézkedtünk, ahol megállapítást nyert, hogy az esemény 
vizsgálata nem tartozik a rendőrség hatáskörébe, így ezen intézkedéseket átadtuk az ügyeletes 
orvosoknak.  
 
Tűzesettel összefüggésbe hozható haláleset, azonosítatlan holttest az illetékességi 
területünkön 2009. évben nem fordult elő. 
 
2008. évben 47 esetben rendeltünk el személykörözést eltűnés miatt, míg ezen adat 2009-ben 
12-re redukálódott. A 12 eltűnt személy közül 8 fiatalkorú volt. 
 
Az eltűnt kiskorúak esetében általános jellemző volt, hogy a kiskorúak intézeti nevelés alatt 
álltak és az intézetekből szöktek meg, gyakran lakóhelyükre, illetőleg baráti társaságuk 
valamely lakóhelyére. 
 
Előfordult olyan eset is, hogy ugyanaz a kiskorú rövid időn belül több esetben is elszökött az 
intézetből. 
 
Az eltűnt, majd „megkerült” kiskorúak a távollét ideje alatt más sérelmére bűncselekményt 
nem követtek el és sérelmükre sem követtek el jogsértést. 
 
Az eltűnések esetén a szükséges, soron kívüli eljárási cselekményeket minden esetben 
megtettük, kiemelt figyelmet fordítottunk a fiatalkorú eltűntek ügyeinek kezelésére.    
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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 19-ről 27-re nőt az elfogott körözöttek 
száma 2008. - 2009. évek összehasonlításában.  
 
2008. évben a tettenérések száma 24 volt. Ezen a területen hatékonyabb és éberebb 
munkavégzést tűztünk ki 2009. évre vonatkozóan. A célkitűzés meghozta a várt eredményt, 
hiszen tárgyévben már 54 esetben került sor elfogásra bűncselekmény elkövetése kapcsán, 
mely a célzott szolgálatellátás eredménye. 
 
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 sértetti közrehatások fokozódása (szükséges 
vagyonvédelem elmulasztása, felelőtlenség, hanyagság, közömbösség az állampolgárok egy 
részéről).   
 
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.  
 
2009 év adatai szerint a legfertőzöttebb települések Jobbágyi, Kálló és Tar községek voltak.  
 
A fertőzöttség szempontjából közepesen veszélyeztettettek Vanyarc, Buják, Szurdokpüspöki, 
Palotás, Ecseg és Szirák. 
 
A korábbi évek eredményes és hatékony rendőri munkavégzésének köszönhetően az erősen 
fertőzött települések közül a kevéssé fertőzött települések közé került Erdőtarcsa. 
 
A sértetté válás tekintetében gyakran szerepet játszik az alkohol 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 
növekedésével. 
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Az elkövetési tárgyak döntő része sajnos továbbra is egyedi azonosításra nem igazán alkalmas 
tömegcikk, vagy készpénz. 
 
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 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. 
 
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 a 
2010. évre bűnmegelőzési tevékenység még további erősítését a Közbiztonsági Egyeztető 
Fórum adta lehetőségek maximális kihasználásával.  
 
A bűnmegelőzéshez szorosan kapcsolható tényezőként szólni kell a vagyonvédelmi 
rendszerek, technikai berendezések hatékonyságáról. Szorgalmazzuk az ilyen eszközök 
kiépítését, beüzemelését minden településen. 
 
Fontos szempont a bűnmegelőzésben a bűnalkalmak csökkentése, megszüntetése, vagyis a 
tulajdonos ébersége, saját vagyonának védelme.  
 
Végül, de nem utolsó sorban a hatékonyabb bűnmegelőzési tényezőknek tartom az önkéntes 
jogkövető magatartást.  

 
IV.  

 
KÖZTERÜLET RENDJE 

 
 
A bűnügyi területnél már ismertetett, a Pásztói Rendőrkapitányság állománytábláját érintő 
módosítás hatást gyakorolt a közbiztonsági szakterületre is. Ezen döntést követően november 
01-jei hatállyal a Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztályon belül létrehozásra 
került az Őr- Járőr Szolgálati Alosztály, valamint a Körzeti Megbízotti Alosztály.  
 
Ezen szakmailag indokolt tagozódás létrejötte a kapitányság vezetői állománya szerint a 
jövőben még célzottabb munkavégzést, fokozottabb vezetői irányítást és ellenőrzést, valamint 
magasabb színvonalú - szakirányokra bontott - közbiztonsági tevékenységet fog 
eredményezni. 
 
Tekintettel arra, hogy a döntés 2009. november 01-jei hatállyal került a gyakorlatban 
végrehajtásra, így annak hatásait majd a 2010-es évben és azt követően lehet értékelni a 
megfelelő adatok birtokában.    
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A fentiek értelmében kapitányságunk illetékességi területén jelenleg két körzeti megbízotti 
csoport működik pásztói, valamint palotási székhellyel. 
 
A Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály állományának fő feladatát 2009. évben is 
a közterületi jelenlét fokozása, az intézkedési készség és aktivitás javítása, a differenciált 
intézkedések előtérbe helyezése, a bejelentések és panaszok kulturált, humánus kezelése, a 
reagáló képesség növelése, a közterületi és egyéb jogsértések visszaszorítása, megelőzése, a 
személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek számának csökkentése, súlyossági fokának 
mérséklése, összességében a területen élő lakosság szubjektív biztonságérzetének javítása és a 
közterületi szolgálat további erősítése jelentette.  
 
Ennek megfelelően a lakossági igényeket szem előtt tartva, elsősorban olyan intézkedéseket 
helyezünk előtérbe, amelyek kedvezően befolyásolják a terület bűnügyi, közbiztonsági, 
közlekedésrendészeti helyzetét és az emberek biztonságérzetét.  
 
Körültekintő, megfontolt szolgálat szervezésével és különböző szolgálati időrendszerek 
alkalmazásával mindent elkövettünk a közterületi rendőri jelenlét fokozására, azonban a 2008. 
évi mutatókat (közterületi órák száma) tárgyévben nem lehetett tartani a beszámoló 
bevezetőjében részletesen ismertetett okok miatt.  
 
Törekvéseink arra voltak elegendőek, hogy a korábbi évek ezen mutatóit tudtuk tartani, sőt  
fokozni is, amennyiben a 2007. évi adatokat vizsgáljuk. 
 
Szakmai álláspontunk szerint, amennyiben a kapitányság jelenlegi létszámhiányait (2009. 
december 31-ei állapot szerint 5 fő járőri státusz üres, további 3 fő járőri státuszt olyan 
személyek foglalnak, akik más kapitányságon teljesítenek tényelegesen szolgálatot) feltölteni 
nem tudjuk, illetve akik rendelkezési állományban vannak, vagy tanulmányi idejüket töltik 
szolgálatot nem létesítenek, úgy a 2009. évi közterületi jelenléti mutatók megtartása nem 
garantálható, vagy igen nagy kihívást fog jelenteni. 
 
A fenti statisztikai adatok ellenére az egyéb mutatók alapján úgy ítéljük meg, hogy 
területünkön alapvetően biztosított a közrend és közbiztonság, még akkor is, ha néhány 
területen úgynevezett feszültséggócok alakulhatnak ki. Ezek megoldását elsősorban saját erő 
bevonásával, illetve más szervekkel együtt működve tervezzük. Stratégiai célunk, hogy a 
rendőri erőt kifejezetten azokra a területekre koncentráljuk, ahol arra a legnagyobb szükség 
van (célzott területek, települések, utcák, objektumok, személyek), hiszen így tudunk 
eredményesen dolgozni, és ezen munkánk lehet záloga az állampolgárok biztonságosabb 
mindennapjainak.    
 
A Pásztói Rendőrkapitányság területén lakó állampolgárok biztonságban érezhetik magukat, 
hiszen ha nagyobb kitekintéssel élünk, akkor látjuk, hogy Nógrád megye az ország második 
legkisebb területű (2,7%) és a legkisebb lélekszámú (2,1%) megyéje. A  megye bűnözése a 
statisztikai jelzőszámok alapján általánosságban szélsőségektől mentes, országosan évről évre 
a legkevesebb bűncselekmény itt válik ismertté, illetve a lakosság bűnözés érintettsége is a 
legkedvezőbbek közé tartozik. 2009-ben is megyénkében regisztrálták a legkevesebb (6138) 
bűncselekményt.   
 
A kapitányságon 2009. évben kialakult létszámhiány egy része a Közrendvédelmi és 
Közlekedésrendészeti Osztályt terheli, így kijelenthető, hogy a volt Határőrség integrációját 
követően érkező erőtöbblet csak rövid távon, pár hónapig fejtette ki pozitív hatását. 
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2010. évben első körben megyén belüli pályázatokkal, majd egy esetlegesen pozitív felső 
vezetői döntést követően megyén kívüli áthelyezésekkel kívánjuk feltölteni a megüresedett 
státuszokat.  
 
Nógrád megyében kapitányságunk illetékességi területe (552 négyzetkilométer) a legnagyobb 
a megye kapitányságai közül, a lakosság létszáma megközelítőleg 34 000 fő, a 26 település 
döntő része aprófalvas berendezkedésű, így az elmúlt időszakban az ún. külterületek bűnügyi 
fertőzöttsége miatt (Jobbágyi, Kálló, Vanyarc, Szirák) esetenként, időszakosan erőt kellett 
átcsoportosítani a pásztói területről.  
 
A települések bűnügyi fertőzöttség szerinti rangsorát tekintve Pásztón követik el a legtöbb 
jogsértést, a falvak között pedig Jobbágyi, Kálló és Tar a legfertőzöttebb. 
 
A közrendvédelmi és közlekedésrendészeti állomány szolgálatának tervezését, szervezését 
2009. évben nagyban befolyásolta az ország különböző pontjain romák sérelmére elkövetett 
jogsértések további megelőzésére bevezetett országos intézkedés sorozat és a Közbiztonsági 
Háló program feladatai, valamint a budapesti tömegrendezvények helyszíneire történő 
vezénylések.  
 
A bevezetett intézkedéseknek köszönhetően Nógrád megyében, valamint így a Pásztói 
Rendőrkapitányság területén sem történt romák elleni élet ellenes bűncselekmény 
elkövetésére sor. 
 
Ezen eredmény elérése nagyon tervszerű és szervezett szolgálat vezénylést követelt meg, 
mely során nyilvánvalóan el kellett látni az egyéb szolgálati feladatokat is.  
 
Jelzésekre, jelenségekre azonnalosan reagálva, bevonva önkormányzatokat, megyei és helyi 
kisebbségi önkormányzatok vezetőit oldottuk a feszültséget, kezeltük a problémát.  
 
2009. évben a kapitányság illetékességi területén tömegrendezvény betiltására nem került sor, 
a gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvény feloszlatására szintén nem volt szükség. 
 
2009. évben kapitányságunk illetékességi területén nem került sor csapaterővel végrehajtandó 
feladatra. 
 
A Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály 2009. évben önálló kezdeményezés vagy 
megyei elrendelés alapján az előző évi 55-höz képest 122 esetben tartott közbiztonsági, az 
előző évi 116 esethez képest pedig 42 esetben közlekedési akciót, egy esetben pedig egyéb 
jellegű akciót. 
 
Az akciók száma 2009-ben kis mértékben csökkent a korábbi évhez viszonyítva, azonban ez a 
csökkenés nem számottevő, figyelemmel az év során a létszámhelyzetben bekövetkezett 
negatív változásokra is. 
 
Az akciók végrehajtása során különös figyelmet fordítottunk a közterületi jogsértések 
visszaszorítására, a szándékos közlekedési szabálysértők, ittas járművezetők, a közlekedés 
biztonságára veszélyt jelentő járművek kiszűrésére és az állampolgárok szubjektív 
biztonságérzetének fokozására (eredménnyel, lásd. baleseti mutatók csökkenése).  
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A közúti gyorshajtások megelőzése érdekében több ízben hajtottunk végre közlekedési 
ellenőrzést a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály 
Salgótarjáni Közlekedésrendészeti Alosztály beosztottaival (Fáma leaser-es mérések), 
valamint eseti jelleggel a közbiztonsági akciók végrehajtásához igényeltük a főkapitányság 
Cserhát Bevetési Alosztály speciálisan kiképzett beosztottainak segítségét. 
 
2009. évben illetékességi területünkön rendkívüli esemény, hivatalos személy elleni erőszak 
elkövetése nem történt. 
 
A végrehajtói állomány intézkedési aktivitás bemutatása tekintetében megállapítható, hogy 
2008. évhez képest 2009. évben 1641-ről 1344-re csökkent a szabálysértési feljelentések 
száma, 51-ről 54-re nőtt az elvett vezetői engedélyek száma, 106-ról 130-ra nőtt az elvett 
hatósági engedélyek száma. 
 
A végrehajtói állomány létszámában bekövetkezett negatív változások ellenére kijelenthető, 
hogy az állomány továbbra is aktívan intézkedett, hiszen bizonyos mutatókban javuló 
tendencia tapasztalható.  
 
Illetékességi területünkön a vasúti forgalom alakulásában változás nem történt. Területünkön 
a közúti forgalom nagy része a 21-es számú főútvonalra korlátozódik. Ezen az útvonalon az 
ingázásoknak köszönhetően a kora reggeli ill. a késő délutáni órákban a forgalom 
ugrásszerűen megnő, mely jelentős baleseti veszélyforrásként jelentkezik. Ezen problematika 
kezelése érdekében rendszeresek a sebesség mérések, valamint a veszélyeztetett időszakokra 
tervszerűen ill. spontán jelleggel is közlekedési akciókat szervezünk. Gyakoriak a közös 
szolgálatok a Közlekedési Felügyelet munkatársaival.      
 
Meg kell említeni, hogy a közutak állapota helyenként kritikán aluli, rengeteg a „kátyus 
baleset”. E tekintetben a baleset-megelőzés érdekében folyamatosan jelzéseket adunk a közút 
kezelője, valamint az illetékes önkormányzatok felé.    
 
Tanévkezdéstől tanévzárásig a reggeli ill. délutáni órákban minden munkanapon forgalom 
ellenőrző járőrt vezénylünk az iskolák környékére bűn- és baleset megelőzési célzattal. 
 
Illetékességi területünkön vízi forgalom nincs, a légirendészeti tevékenységünk a nyári 
időszakra korlátozódik és csak eseti jellegű. 2009. évben egy ízben vettünk részt a megye 
területére szervezett légirendészeti ellenőrzésben. 
 
A közlekedési ellenőrzések során szerzett tapasztalatok alapján elmondható, hogy a korábbi 
évekhez viszonyítva a közúti járműállomány állapotában számottevő változás nem 
következett be.  
 
Működési területünkön a közlekedési balesetek száma 180-ról 106-ra csökkent, és továbbra 
sem alakult ki baleseti gócpont. A bekövetkezett 106 közlekedési balesetből a főkapitányság 
baleseti helyszínelője 67 esetben járt el, míg 39 esetben saját hatáskörben fejeztük be az 
eljárásokat.  
 
A 2009. évben 59 személyi sérüléssel járó baleset történt a kapitányság illetékességi területén. 
Ezen balesetek közül 2 halálos, 18 súlyos, 39 pedig könnyű sérüléssel járt. A balesetek során 
összesen 80 fő szenvedett személyi sérülést. 
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Az ittasságot tekintve 16 fő volt szeszesitaltól befolyásolt állapotban, akik 7 súlyos és 9 
könnyű sérüléses balesetet okoztak.   
 
A balesetek okozói 1 fő kivételével magyar állampolgárok voltak. 
 
A balesetek bekövetkezésének főbb okai a gyorshajtás, a kanyarodási szabályok megszegése, 
valamint az elsőbbségi jog meg nem adása, illetve a szabálytalan előzés volt. Ezen okok 
tendenciákat nézve főbb vonalakban hasonlóképpen alakultak a megye más kapitányságánál 
is.  
 
Az okozók döntő része személygépkocsi vezető volt. A balesetek jelentős része főként 07.00.-
12.00. óra között következett be. Az egyéb időszakok tekintetében pedig a 12.00.-18.00. 
valamint a 18.00.-22.00. óra közötti időintervallumok voltak még számottevők. 
 
 

V. 
 

IGAZGATÁSRENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG 
 
 
Az előzőekben már említett állománytábla módosításnak köszönhetően 2009. november 01-
jei hatállyal az Igazgatásrendészeti Csoport újra Igazgatásrendészeti Alosztályi szintre került, 
mely döntés igazolja, hogy az elmúlt időszakban ezen szakterület központilag alulszervezetten 
lett kezelve.  
 
2009. évben az iktatott szabálysértési feljelentések száma 1200 volt, ami a 2008. évi 1246 
feljelentéshez viszonyítva viszonylagos csökkenést mutat. A csökkenés betudható a 2009. 
augusztus 01-jén hatályba lépett jogszabályi változásnak, mely szerint 5 szabálysértés 
tekintetében (biztonsági öv használatának elmulasztása, mobiltelefon vezetés közbeni 
szabálytalan használata, gyermekbiztonsági rendszer használatának elmulasztása, bukósisak 
használatának elmulasztása, valamint a közúti közlekedési szolgáltatást vagy saját számlás 
szállítási tevékenységet végző járművek műszaki és környezetvédelmi tulajdonságaira, a 
megengedett legnagyobb össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek 
közúti közlekedési szabályainak megszegése) közigazgatási bírságot kell kiszabni, mely 
jogsértések nem tartoznak a szabálysértési feljelentések kategóriájába. 2009. decemberig 
ilyen jellegű eljárás 142 esetben volt.  
 
A feljelentett személyek száma a 2008 évi 1254-hez képest tárgyévben 1207 volt. 
 
A kiszabott bírságátlag a 2009. évben 22 109 Ft/fő volt. 
 
Hozott határozataink száma az előző évi 721-hez képest 1100 volt, amelyből 45 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, 5 %-a közrend ellen elkövetett 
szabálysértések miatt indult.  
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Járművezetéstől eltiltásra a tavalyi 201 esethez képest 138 esetben került sor, 41 esetben 
ittas vezetés, 1 esetben közúti közlekedés rendjének megzavarása, 96 esetben engedély 
nélküli vezetés miatt. 
 
Fentieken túl 41 esetben került sor a szabálysértési iratok lakhely szerint illetékes bíróságra 
való áttételére az eltiltás tartama alatt való járművezetés szabálysértés elkövetése miatt.    
 
Gyakorlatunkat igyekszünk úgy alakítani a vezetői engedély visszavonására tekintettel, 
hogy amennyiben az elérni kívánt nevelő hatás elérése érdekében szükséges, akkor a 
vezetői engedélyek visszavonására minden esetben kerüljön sor. 
 
Az eljárás alá vont személyek az előző évi 130 esethez képest 154 esetben éltek kifogással 
a meghozott határozatainkkal szemben. 77 esetben saját hatáskörben eljárva változtattuk 
meg határozatainkat, 12 esetben elutasítottuk a benyújtott kifogást és kifogást követően 65 
ügyet terjesztettünk fel a bíróságra.  
 
A bíróság szabálysértési gyakorlata az elmúlt évekhez képest változott és egyre több a 
kapitányság által hozott elmarasztaló határozatot hatályában fenntartott, vagy csak csekély 
mértékben enyhített a kiszabott büntetéseket. 
 
A bíróság gyakorlatára a vizsgált időszakban az volt a jellemző, hogy a vezetéstől való 
eltiltást olyan esetekben mellőzte, ha az eljárás alá vont személy a bíróság előtt megtartott 
tárgyaláson elmondta, hogy a megélhetéséhez szükséges a vezetői engedély megtartása. 
 
2008. évben letiltásról nem rendelkezett a kapitányság, azonban ez a gyakorlat 2009-ben 
megváltozott, tárgyévben 28 esetben került sor letiltásról való rendelkezésre.  
 
Adók módjára való behajtás 2009. évben a 2008. évi 130 esethez képest 396 esetben került 
elrendelésre, mivel önmagában a kiszabott büntetésnek nincs visszatartó ereje, ha nem 
társul mellé önkéntes jogkövetésen alapuló befizetés, vagy végrehajtás. 
 
Közérdekű munkára átváltoztatás 2008. évben nem történt, míg 2009. évben 15 eset fordult 
elő. 
 
 
Fegyverügyi terület: 
 
A lőfegyverrel rendelkezők, fegyverek tartási cél szerinti megoszlásában, illetve a 
lőfegyverek számában az elmúlt évekhez hasonlóan jelentősebb változás nem történt. A 
vizsgált évben 366 magánszemély rendelkezett 891 lőfegyverrel. 2009-ben összesen 64 db 
fegyver megszerzésére irányuló kérelem érkezett, melyből 64 db került engedélyezésre.   
 
71 db gáz-riasztó fegyverviselési engedély került kiadásra 2009. évben önvédelmi célra, a 
2008. évi 25-höz képest. 
 
Flóbert fegyver tartására irányuló engedélyt nem adtunk ki.  
 
2009-ben 2 db Európai Lőfegyvertartási Engedélyt adtunk ki. 
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Lőfegyver megszerzési és tartási engedély kérelem elutasítására nem került sor tárgyévben 
és lőfegyvertartási engedélyt sem vontunk be. 
 
2009-ben 65 esetben hajtottunk végre fegyver tároló hely ellenőrzést, melyek során a 
szabályok maradéktalan betartását tapasztaltuk, így megállapítható, hogy a lőfegyverrel 
legálisan rendelkező személyek betartják a fegyverek tárolására vonatkozó szabályokat. 
 
 
Személy- és vagyonvédelem, magánnyomozói tevékenység: 
 
Az engedélyesek ellenőrzése évi egy alkalommal, az igazolványosok ellenőrzése 2 évente 
történik.  
 
A vizsgált időszakban a vállalkozások ellenőrzése során engedély visszavonásra okot adó 
körülmény nem merült fel. 
 
Összesen 113 fő személy- és vagyonőri, magánnyomozó igazolvánnyal rendelkező 
személyt ellenőriztünk a rendelkezésünkre álló nyilvántartásokban. Az ellenőrzések során 
jogsértést nem tapasztaltunk, így igazolvány visszavonására, felügyeleti bírság kiszabására 
nem volt szükség. 
 
 
Helyszíni bírság behajtása:  
 
A helyszíni bírság feldolgozásával kapcsolatos tevékenységgel 2008. január 01-től az 
elkövető lakóhelye szerint illetékes önkormányzatok rendelkeznek hatáskörrel és 
illetékességgel.  

Ezen jogszabály 2009-ben nem változott, így a gyakorlat is ennek megfelelően alakult.  

 
Pirotechnikai tevékenységgel kapcsolatos tevékenység: 
 
2009. évben 3 üzlet folytatta ún. játékos pirotechnikai termék forgalmazását. Az üzletek 
ellenőrzése évi két alkalommal történik, így 2009-ben 6 ellenőrzést hajtottunk végre. 

Figyelmeztető jelzés felszerelésének és használatának engedélyezése: 
 
2008. évben figyelmeztető jelzés felszerelésének és használatának engedélyezésére 4 kérelem 
érkezett kapitányságunkhoz. Az érvényes engedélyek száma 2009. december 31-én 5 volt. 
 
 
Mellékbüntetések nyilvántartása: 
 
2009. év folyamán 99 személy szerepelt a mellékbüntetés nyilvántartásunkban, 85 fő 
közügyektől eltiltás, 13 fő járművezetéstől eltiltás, valamint 1 fő foglalkozástól eltiltás miatt. 
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Összegezvén az igazgatásrendészeti szakterület 2009. évi tevékenységét megállapítható, 
hogy a szabálysértési területen is bevezetett Robotzsaru NEO számítástechnikai program 
áttekinthetőbbé tette a szabálysértési területet és megkönnyítette az ügyekben való 
kereséseket, azonban nagyban megnövelte az ügykezelői teendőket az érkeztetések, 
iktatások, alszámra való iktatások tekintetében.  
 
2009. márciusától 1 fő, valamint 2009. augusztus 01-től további 1 fő érkezett az alosztályra, 
mely létszám már kezelhetővé tette az egység működését és megoldódtak a korábbi évek 
létszámgondjaiból adódó problémák. 
 
 

VI. 

TÁBLÁZATOS ADATBÁZIS 
(a szolgálat ellátás főbb mutatóiról) 

 
 

 jogsértés , intézkedés , egyéb statisztikai adat: 2008. év 2009. év 
    

1. közterületi órák száma 48 632 41 716 
2. ismertté vált bűncselekmények száma 1029 852 
3. befejezett bűnügyek száma 682 724 
4. sértettek száma (bűnügyben) 592 473 
5. bíróság elé állítások száma 9 11 
6. elfogott körözött személyek száma 19 27 
7. személy elleni bűncselekmények száma 51 88 
8. testi sértések száma 33 18 
9. közlekedési bűncselekmények száma 33 39 
10. házasság, ifjúság, nemi erkölcs elleni bűncselekmények 

száma 
28 20 

11. közbiztonság elleni bűncselekmények száma 16 7 
12. közrend elleni bűncselekmények száma 153 94 
13. - kapcsolódó felderítési mutató - 66,07 % 95,65 % 
14. garázdaságok száma 37 33 
15. zaklatások száma 21 29 
16. közbizalom elleni bűncselekmények száma 89 42 
17. visszaélés kábítószerrel bűncselekmények száma 20 34 
18. vagyon elleni bűncselekmények száma 505 553 
19. - kapcsolódó felderítési mutató -   41,05 % 41,23 % 
20. lopások száma 258 397 
21. betöréses lopások száma  123 51 
22. gépjárműből, gépjárműről lopások száma 35 33 
23. csalások száma  18 32 
24. rablások száma 7 9 
25. zsarolások száma 3 1 
26. önbíráskodások száma 2 3 
27. erőszakos, garázda jellegű bűncselekmények száma 98 71 
28. közterületen elkövetett bűncselekmények száma 201 187 
29. ittas vezetések száma (bcs. alakzat) 33 39 
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30. kiskorú veszélyeztetések száma 15 13 
31. Pásztón elkövetett vagyon elleni bűncselekmények száma 110 126 
32. Pásztón elkövetett lopások száma 60 93 
33. Pásztón elkövetett betöréses lopások száma 16 8 
34. Pásztón elkövetett garázdaságok száma 12 12 
35. Pásztón elkövetett testi sértések száma 9 11 
36. Pásztón elkövetett jármű önkényes elvételek száma 1 1 
37. Pásztón elkövetett ittas vezetések száma 13 12 
38. Pásztón elkövetett hivatalos személy elleni erőszak száma 3 0 
39. regisztrált elkövetők száma 368 288 
40. tettenérések (bcs. elfogások) száma 24 54 
41. közbiztonsági akciók száma 55 122 
42. közlekedési akciók száma 116 42 
43. szabálysértési feljelentések száma 1641 1344 
44. elvett vezetői engedélyek száma 51 54 
45. elvett hatósági engedélyek száma 106 130 
46. közlekedési balesetek száma összesen 180 106 
47. halálos kimenetelű közlekedési baleset 0 2 
48. súlyos sérüléssel járó közlekedési baleset 11 18 
 

 

VII. 

KAPCSOLATRENDSZERÜNK 
 
 
Kapitányságunk az együttműködést illetően a társszervekkel, a területen működő 
önkormányzatokkal, kisebbségi önkormányzatokkal, vadász- és horgászegyesületekkel, 
erdészetekkel, a működő polgárőr csoportokkal végzi összehangoltan a munkáját, az 
együttműködési megállapodásokban és az éves munkatervünkben megfogalmazottaknak 
megfelelően. 
 
2009. évben a korábban már megkötött együttműködési megállapodások gyakorlati 
megvalósulásának ellenőrzésére, felülvizsgálatára helyeztük a hangsúlyt azon oknál fogva, 
hogy önmagában mit sem ér a papíron felmutatott számtalan (egyre növekvő) 
együttműködési megállapodások száma, ha azok a mindennapi gyakorlat során nem kerülnek 
betartásra. 
 
Több esetben arra a megállapításra jutottunk (elsősorban a vadásztársaságok tekintetében), 
hogy a kezdeti fellángolások ellenére az általuk vállalt adatközlések, egyéb feladatok 
végrehajtása elmaradozott és a kapitányság magára maradt ezen együttműködések terén.  
 
A kialakult helyzet kezelésére értekezletet hívtunk össze, valamint ismételt sürgető 
felhívásokat eszközöltünk, melyeket követően - ha lassan is -, de az érintettek többsége 
belátta a mulasztásokat és azokat pótolta, valamint akceptálta, hogy egyoldalúan nem lehet 
működtetni együttműködési megállapodásokat. 
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A fenti passzivitás sajnos az illetékességi területen működő egyes polgárőr szervezetekre is 
igaz, de ezen esetekben is többszöri írásos felhívással sürgetjük a másik felet a hatékonyabb 
közreműködésre. 
 
Az együttműködés terén meg kell jegyezni, hogy egyes önkormányzatok, valamint cigány 
kisebbségi önkormányzatok sem élnek azon kapitányság által felkínált lehetőséggel, hogy 
havi rendszerességgel, akár nevek nélkül is jelezzék a kapitányság számára, hogy az adott 
területen melyek az éppen aktuális olyan problémák, melyek kezelése a rendőrség 
hatáskörébe van utalva. 
 
A közös gondolkodáson alapuló probléma felismerésre/feltárásra, valamint kezelésre 
irányuló szemléletváltozás ösztönzését kapitányságunk prioritásként kezelte 2009-ben, 
valamint 2010-ben is ezt a gyakorlatot kívánjuk követni. 
 
2009. évben az együttműködések során több települési önkormányzat biztosítottunk szakmai 
segédanyagokat, ajánlásokat, jogszabályi tájékoztatókat a térfigyelő rendszerek kiépítésére és 
beüzemelésére irányuló pályázataik kapcsán. Pásztó város önkormányzatának vezetőjével, 
illetve főjegyzőjével előzetes együttműködési, ún. keret megállapodást kötöttünk e 
tárgykörben.  
 
Szintén több település önkormányzatával működtünk közre a település őri szolgálatok 
felállításában.    
 
2009. május 07-én megalakult a helyi Közbiztonsági Egyeztető Fórum, melyet a megyében a 
Pásztói rendőrkapitányság működtet a legszélesebb körben és legátfogóbban. 
 
A Közbiztonsági Egyeztető Fórum létrejöttének indoka a bűn- és baleset-megelőzési 
tevékenység kiszélesítése, össztársadalmasiasítása, hiszen a biztonságosabb életterek 
kialakítása és fenntartása nem csupán a rendőrség feladata, hanem egy igen sokrétű és 
összetett feladatrendszer. 
 
A helyi Közbiztonsági Egyeztető Fórum tagjai a következők: Pásztói Rendőrkapitányság 
kijelölt dolgozói, 26 polgármester, 14 cigány kisebbségi önkormányzati elnök, 15 polgárőr 
elnök, OMSZ Pásztói Mentőállomás vezetője, Pásztói Margit Kórház igazgató főorvosa, 
Pásztói Önkéntes Tűzoltóparancsnokság parancsnoka, Pásztói Hivatásos Önkormányzati 
Tűzoltóparancsnokság parancsnoka, Pásztói Polgár Védelmi Parancsnokság parancsnoka, a 
Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája Dózsa György Általános Iskola Tagintézmény  
igazgatója, pásztói Mikszáth Kálmán Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskola 
igazgatója, pásztói Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat vezetője, Nemzeti 
Fogyasztóvédelmi Hatóság Észak-magyarországi Regionális Felügyelőség Salgótarjáni 
Kirendeltség vezetője, ÁNTSZ Salgótarjáni, Bátonyterenyei, Pásztói Kistérségi Intézet 
vezetője, Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség Észak-magyarországi 
Munkavédelmi Felügyelőség irodavezetője, Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nógrád Megyei 
Igazgatóság osztályvezetője, Nemzeti Közlekedési Hatóság Észak-magyarországi Regionális 
Igazgatóság Közúti Jármű Főosztály vezetője, Pásztói Vállalkozók Klubja elnöke, Salgótarjáni 
Vám- és Pénzügyőri Hivatal parancsnoka, Nógrád Megyei Igazságügyi Hivatal igazgatója, 
Vanyarci Szlovák Kisebbségi Önkormányzat elnöke, Erdőkürti Szlovák Kisebbségi 
Önkormányzat elnöke, pásztói Környezetünkért, Biztonságunkért, Egészségünkért Alapítvány 
vezetője, Egererdő Erdészeti Zrt. Bátonyterenyei Erdészet vezetője, Ipolyerdő Erdészeti Zrt. 
Kisterenyei Erdészet vezetője, Nógrád Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 
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Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrzési Állomás igazgató fő állatorvosa, Országos 
Magyar Vadászkamara Nógrád Megyei Területi Szervezet titkára, vanyarci esperes.  
 
Külön említést érdemel, hogy a roma kisebbséghez tartozó személyekkel szemben indított, 
nagyobb közfigyelmet jelentő ügyünk nem volt az elmúlt évben. 
 
A fentieken túl természetesen civil szervezetekkel, bűnüldöző munkát végző szervekkel, 
közigazgatási szervekkel is együttműködünk a konkrét feladatok függvényében. 
 
A szomszédos rendőri szervekkel elsősorban a területünkön elkövetett bűncselekmények, de 
más területen lakó elkövetők felkutatása vonatkozásában van szoros, partneri jellegű, napi 
kapcsolatunk. 
 
Egyébként a napi munkavégzés során állományunk elsősorban a megyében működő 
ügyészségekkel, bíróságokkal, önkormányzatokkal, intézmények vezetőivel, Vám- és 
Pénzügyőrséggel, RSZVSZ-el, Tűzoltósággal, Nógrád Megyei Igazságügyi Hivatallal, a 
Pásztói Margit Kórházzal és Rendelőintézetével, a Nógrád Megyei Szent Lázár Kórházzal, a 
Balassagyarmati Büntetés Végrehajtási Intézettel, Nógrád Megyei Közlekedési Felügyelettel, 
Nógrád Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőséggel, a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatósággal, OMMF Nógrád Megyei Felügyelőségével, Nógrád Megyei Állami 
Közútkezelő KHT-vel, Pásztói Polgári Védelmi Irodával, a KKSZH-val, az ÁNTSZ-el, 
OMSZ-al, polgárőrségekkel, vadásztársaságokkal, Vadászkamarával, erdészetekkel, 
halőrökkel, vadőrökkel, mezőőrökkel, természetvédelmi őrökkel, nyugdíjas rendőrökkel, 
ügyvédekkel fodrászokkal, falugazdászokkal, minden jogkövető állampolgárral folytat szoros 
együttműködést. Együttműködünk továbbá az APEH, valamint a Munkaügyi Központ 
szerveivel és szakembereivel, valamint az egyes pénzintézetekkel is.  
 
A fentieken túl a belső, szakmai együttműködésünk alapvetően a Nógrád Megyei Rendőr-
főkapitányság szakirányítóival történik. 
 
Az állampolgárokkal való kapcsolattartás fokozása érdekében 2009. évben a kapitányságon 
Nyílt napot, valamint Bűnmegelőzési, Biztonságra nevelő napközis tábort is rendeztünk. 

 
 

VIII. 
 

2009. ÉVRE KITŰZÖTT TERVEK ÉS CÉLOK ALAKULÁSA 
 
 
A 2009. évben elkészített önkormányzati beszámolóban pontokba szedve összeállítottuk 
2009. év legkiemeltebb prioritású feladatait. Az ott megfogalmazott célok, tervek 
megvalósulása az alábbiak szerint alakult a gyakorlatban:   
 

• Az Igazgatásrendészeti Csoport létszámát sikerült növelni, valamint alosztályi szintre 
emelni az alegységet. 

• Az állománytábla módosítási javaslatok minisztériumi jóváhagyásával sikerült a 
Bűnügyi Osztályon belül újra megalakítani a Nyomozó Alosztályi, valamint a 
Vizsgálati Alosztályi, a Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztályon belül 
pedig létrehozni a Körzeti Megbízotti Alosztályi, valamint az Őr- Járőr Szolgálati 
Alosztályi tagozódást.       
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• A nyugdíjazások illetve áthelyezések miatti vezetőváltásokat követően az új vezetők 
munkáját segítettük, és közösen gondolkodva és dolgozva elértük, hogy már az elején 
érezhető legyen a végrehajtói állomány számára a folytonosság, a következetesség, 
valamint a megváltozó elvárás rendszere. 

• A kialakult személyi „elvándorlás” megelőzése, megakadályozása, az üres státuszok 
feltöltése csak kis részben sikerült (a részleteiben már ismertetett) virtuális létszámból 
adódó, valamint a más megyékben való fogadási tilalmak okozta nehézségek miatt. 

• Az új iktatói rendszer okozta kezdeti nehézségeket leküzdöttük, az iratfegyelem 
helyreállt, az év során valamennyi iratkezelő megszerezte a kellő gyakorlati rutint e 
kérdéskörben.  

• Közterületi intézkedéseket a kialakult létszámhelyzet adta lehetőségeken belül szinten 
tartottuk, ahol lehetőség nyílott még fokoztuk is. Növeltük a körzeti megbízottak 
rendőrségi munkában való szerepvállalását.   

• Igyekeztünk fokozni a területen élő állampolgárok szubjektív biztonságérzetét. 
• Fokoztuk a parancsnoki beszámoltatási, ellenőrzési tevékenység színvonalát, 

minőségét. 
• A személyes szabadságot korlátozó intézkedések (elfogás) számát növeltük.  
• A humán hírszerzés kapcsán a helyi humán erők fejlesztésére törekedtünk. 
• A lakosság biztonságérzetét különösen negatívan befolyásoló, közterületen vagy 

közintézmények sérelmére elkövetett erőszakos ill. élet és testi épség, valamint a 
mozgásszabadság ellen irányuló, azt súlyosan veszélyeztető jogsértéseket 
határozottan, gyorsan, jogszerűen kezeltük. 

• A kistelepülések, kisebb lakóközösségi terek közbiztonságát tovább erősítettük a 
bevezetett programok mentén (pl. Közbiztonsági Háló program, Falu rossza program, 
célzott szolgálatellátás program). 

• A helyi Közbiztonsági Egyeztető Fórum keretein belül az önkormányzatokkal, 
valamint a közbiztonsággal és bűnmegelőzéssel foglalkozó társadalmi szervezetekkel, 
egyéb civil szervezetekkel tovább növeltük az együttműködést, a közös fellépést és 
munkamegosztást. 

• A közlekedésbiztonság javítására, a sérüléssel és jelentős anyagi kárral járó balesetek 
számának további csökkentésére, súlyossági fokának mérséklésére, a közlekedési 
kultúra javítására irányuló rendőri feladatok teljesítését kiemelten kezeltük, melyet a 
2009. évi baleseti statisztika is alátámaszt. 

• A csapaterős tevékenység felkészültségének, a gyülekezési jog alá tartozó 
demonstrációk és egyéb rendezvények biztosításának, valamint a rendezvényeket 
fenyegető erőszakos csoportosulások kezelését oktatásokkal fejlesztettük tovább. 

• A reagáló képesség és készség szakszerűségének és színvonalának további növelésére 
törekedtünk, különös tekintettel a bejelentések és panaszok kulturált és szakszerű 
fogadására. 

• A rendelkezésre álló erő-eszköz hatékonyabb felhasználását megköveteltük a 
törvényesség, szakszerűség, gazdaságosság, eredményesség, hatásosság és a 
hatékonyság érdekében. 

• Igyekeztünk a belső működési mechanizmusokat tovább javítani, ügyfél centrikusabbá 
tenni. 

• A gazdálkodási fegyelem megtartása mellett, a források ésszerű felhasználásával 
keletkező megtakarítások keretei között a személyi állomány munka- és szociális 
körülményeinek további javítására törekedtük. 
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• A beosztotti állomány szervezeti és szakmai elkötelezettségét, a belső etikai normák 
elfogadottságának, érvényesülésének további növelését a vezetői példamutatáson 
keresztül ösztönöztük. 

• Az üres státuszok feltöltése, így az állomány ezirányú „stabilitása” külső objektív 
tényezők miatt 2009. évben komoly akadályokba ütközött, de jelenleg is dolgozunk a 
megoldásokon.  

• A szakmai munka színvonalának megtartása, emelése érdekében fokoztuk a helyi 
elméleti és gyakorlati oktatásokat, bevonva a megyei szakirányítókat is.  

• A munka színvonalának javítása érdekében a munka- és technikai feltételeket és a 
képesítési követelményeknek megfelelő foglalkoztatást a lehetőségekhez mérten 
biztosítottuk, részben technikai fejlesztéseket hajtottunk végre (csekély mértékű 
eszközbeszerzések még a volt határőri készletekből). 

• A szabálysértési tevékenység színvonalát javítottuk a szakmai munka fokozott 
ellenőrzésével. 

• A családon belüli erőszak rendőri kezelésével kapcsolatos feladatellátás minőségét 
igyekeztünk tovább fokozni, mely során végrehajtottuk a hozzátartozók közötti 
ideiglenes megelőző távoltartást szabályozó jogszabály által előírt feladatokat. 

• A területi sajátosságok figyelembe vételével az országos rendészeti környezetvédelmi 
stratégiát segítésére törekedtünk. 

• Külön figyelmet fordítottunk a határrendészeti célú mélységi ellenőrzések 
hatékonyságára. 

• Különös figyelmet fordítottunk a csökkenő személyi sérüléses baleseti adatok 
fenntartása, kiemelten az Európai Unióban támasztott követelményrendszer 
teljesítésére. 

• A közlekedésrendészeti, valamint a baleset-megelőzési tevékenység hatékonyságának 
növelésével a közlekedés biztonságát igyekeztünk javítani.    

• Törekedtünk a rendőri feladatok profiltisztítására. 
• Végrehajtottuk a helyi, megyei, országos programok feladatait (pl. romák sérelmére 

elkövetett élet elleni bűncselekmények megelőzésének feladatrendszere, a Magyar 
Köztársaság Rendőrségének 2009-2010. évekre vonatkozó, a közterületek rendjét 
hatékonyabban biztosító intézkedések, szervezet-átalakítási és bűnmegelőzési 
feladatok végrehajtására készített Cselekvési Program és Feladatterv, „Zéró 
tolerancia”, Közbiztonsági Egyeztető Fórum, Rend és Biztonság Közbiztonsági 
Program, Közbiztonsági Háló program, Falu rossza program) 

• Biztosítottuk az Európa Parlamenti választások zavartalan lebonyolítását. 
          

 
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 közbiztonság.   
 
A már kialakított és a jogi normák alapján megfogalmazott kapcsolatokat igyekszünk tovább 
bővíteni, tartalmasabbá tenni.  
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A fentiekre figyelemmel kijelenthető, hogy az országban az egyik legbiztonságosabb megye 
Nógrád megye, így természetesen a Pásztói Rendőrkapitányság területe is biztonságosnak 
tekinthető.   
 

IX. 
 

2010. év legkiemeltebb prioritású feladatai, céljai: 
 
 

• Országgyűlési választások zavartalan lebonyolításának elősegítése. 
• Helyhatósági választások zavartalan lebonyolításának elősegítése. 
• Felkészülés a 2011. évi EU soros elnöki tisztségből adódó rendvédelmi feladatokra. 
• A helyi Közbiztonsági Egyeztető Fórum hatékony működtetésének biztosítása. 
• a Magyar Köztársaság Rendőrségének 2009-2010. évekre vonatkozó, a közterületek 

rendjét hatékonyabban biztosító intézkedések, szervezet-átalakítási és bűnmegelőzési 
feladatok végrehajtására készített Cselekvési Program és Feladatterv időarányos 
további végrehajtása. 

• Rend és Biztonság Közbiztonsági Program további végrehajtása. 
• Közbiztonsági Háló program további végrehajtása. 
• Falu rossza program további végrehajtása a célzott szolgálatellátás jegyében. 
• Az állománymegtartó képesség növelése, a kialakult létszámhiány mielőbbi kezelése. 
• A gazdaságos és célzott szolgálatellátás további működtetése. 
• Az önkormányzatok pályázatainak szakmai ajánlásokkal való további segítése (pl. 

térfigyelő kamerarendszerek kiépítése, személyvédelmi riasztó jelzőrendszerek 
beüzemelése). 

• A település őri szolgálatok szakmai monitoringjának végrehajtása. 
• A fiatal, részben tapasztalatlan, kellő hely- és személyismeret hiányos állomány 

oktatása, kiképzése, továbbképzése. 
• Figyelemmel az állandóan változó jogi környezetre az önképzések további 

fokozásának megkövetelése. 
• A vezetői ellenőrzések fokozása, célzottabbá tétele. 
• Tömegrendezvények törvényes biztosítása és kezelése. 
• Az esetlegesen a területen átvonuló vagy ide érkező delegációk szakszerű 

biztosításában való részvétel. 
• A közlekedésbiztonság további javítása, a személyi sérüléssel és jelentős anyagi kárral 

járó balesetek számának további csökkentése, a sérülések súlyossági fokának 
csökkentése, a közlekedési kultúra fokozása, a közlekedési szabályokat elfogadó és 
követő magatartások fejlesztését szolgáló, rendőrségre háruló feladatok teljesítése. 

• Az „objektív felelősség” és a „zéró tolerancia” elvét megvalósító jogszabályok további 
érvényesülésének elősegítése. 

• A bűn- és baleset-megelőzési tevékenység további fokozása. 
• Az önkéntes jogkövetés ösztönzése. 
• A média tevékenység fokozása. 
• A hozzátartozók közötti ideiglenes megelőző távoltartást szabályozó jogszabály által 

előírt feladatok végrehajtása. 
• A lakosság szubjektív biztonságérzetének javítása érdekében a kiemelt, valamint az 

állampolgárokat leginkább irritáló kis kárértékű - esetenként sorozat jellegű - 
bűncselekmények és szabálysértések száménak visszaszorítása, az ide kapcsolódó 
felderítési eredmények javítása. 
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• A létszámhelyzet függvényében a közterületi órák számának szinten tartása, esetleges 
növelése. 

• A reagáló képesség javítása, ezzel egyidejűleg az intézkedést igénylő helyszínen való 
megjelenéshez szükséges idő csökkentése. 

• A mélységi ellenőrzési feladatok végrehajtása, az Európai Vízuminformációs 
Rendszerbe történő bekapcsolódás és részvétel. 

• Annak biztosítása, hogy a végrehajtói - ezen belül különösen az egyenruhás - 
állomány szolgálati megjelenése, ápoltsága és öltözete feleljen meg egy demokratikus 
rendőrséggel szemben elvárt kulturáltsági követelménynek, továbbá arra való 
törekvés, hogy az öltözködési és az intézkedéstaktikai szabályzatok előírásainak 
betartása járuljon hozzá a rendőrség iránti bizalom további erősítéséhez, illetve növelje 
a rendőrség tekintélyét. 

• Kiemelt feladat a parancsnoki, vezetői munkában a beosztotti állománnyal való 
törődés, az egyéni, illetve a szervezeti és szakmai célok összehangolását, a társadalom 
által elvárt és a szervezeti kultúrából adódó etikai normák állománnyal történő 
elfogadtatása és betartatása.    

• Az alábbi szemléletbeli elvárások elfogadtatása és betartatása: „Az intézkedések során 
a mundér mögött maradjunk EMBEREK!”, „Az empátia erősítése!”, 
„Állampolgár+Rendőrség=PARTNER!”, „Humanitás és differenciáltság.” 
„Gondolkodva dolgozni!”, „A szolgálati idő szolgálati feladatellátással teljen el!”, 
„Egyenlő esély a biztonságra mindenhol, mindenkien!”, „24 órás bűnözés 24 órás 
bűnüldözés!”, „A rendőrség és a törvénytisztelő, jogkövető állampolgárok közötti 
kapcsolat közelítése!”, „Törvényes, szakszerű, határozott, célzott, hatékony, gyorsan 
reagáló, eredményes és gazdaságos szolgálatellátás!”, „Felelősségteljes, önálló, kreatív 
szolgálatellátás!”, „Csapatmunka, csapatszellem fokozása!”, „Parancsnoki, beosztotti 
tekintély erősítése!”, „A Rendőrség Etikai Kódexében meghatározottak betartása!”, 
„Az erkölcsi-fegyelmi helyzet további szigorítása, a korrupció elleni határozott 
fellépés!”, „A bűnözők, a notórius jogsértők ellen a törvény teljes szigorával 
szakadatlanul fellépni!”. 

 
 
TISZTELT KÉPVISELŐ TESTÜLET! 
 
Köszönetemet fejezem ki az önkormányzat, valamint az önkormányzat képviselő testülete és 
valamennyi más szerv felé, akik tevékenységünkben segítettek, támogattak és továbbra is 
számítunk együttműködésükre. 
 
Ennyiben szándékoztam tájékoztatni Önöket a kapitányság, illetve a működési körzet 
közbiztonsági helyzetéről.  
 
Kérem, hogy beszámolómat vitassák meg és azt határozatilag fogadják el! 
 
 
Pásztó, 2010. január 28. 
                                                                                                   …………………………………      
                                                                                                   Vida Ottó Kolozs r. alezredes 
                                                                                                              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 44/2009. (II.16.) számú képviselő testületi határozat végrehajtására. Ennek 
eredményeként a közterületi jelenléti órák számát - az időközben a kapitányság állományában 
bekövetkezett létszámhiányok ellenére is - igyekezett elfogadható szinten tartani, viszont a 
közrend, közbiztonság szempontjából frekventált területeken továbbra is kiemelt feladat az 
ellenőrzések számának és hatékonyságának szinten tartása, esetleges emelése. 
 
 
A Képviselő-testület a közrend, közbiztonság javítása érdekében a következőkre kéri a 
kapitányság vezetőjét és személyi állományát: 
 
 

1. Kiemelt figyelmet fordítsanak a 2010. évben megtartandó országgyűlési, valamint 
helyhatósági választások előkészítése során a választási szerveknek helyet adó 
épületek és környékük ellenőrzésére. 

 
2. Lehetőségeikhez mérten tartsák elfogadható szinten a közterületen eltöltött órák 

számát. A város területén - a szubjektív biztonságérzet növelése érdekében - fokozzák 
a rendőri ellenőrzéseket (különös tekintettel a gyalogos járőrszolgálatokra). A 
főútvonalakon, a városba bevezető útvonalakon, a járműforgalommal sűrűbben érintett 
útszakaszokon, valamint az iskolák környezetében segítsék a közlekedésben 
résztvevőket, csökkentsék a személyi sérüléssel járó közúti balesetek számát, a 
sérülések súlyosságának fokát, valamint javítsák a közlekedési morált. Az ún. piaci 
napokon tartsák fenn a parkolás rendjét, ennek érdekében elsősorban gyalogos 
járőrszolgálatokat tartsanak és az önkéntes jogkövetést szorgalmazzák a gépjármű 
vezetőknél.     

 
3. Célra orientált szolgálat ellátásuk, valamint média tevékenységük során tegyenek meg 

mindent a vagyon elleni bűncselekmények további térnyerésének megakadályozására. 
 

4. A jogszabályi változásokra tekintettel fokozott figyelmet fordítsanak a szabálysértési 
értékhatárt meg nem haladó vagyon elleni jogsértések ismeretlen elkövetőinek 
felderítésére.  

 
5. Gyorsan és hatékonyan intézkedjenek az állampolgárok biztonságérzetét negatívan 

befolyásoló, közterületen elkövetett erőszakos jellegű jogsértések megelőzése, 
kezelése érdekében.   
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6. 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. 

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

jellegű jogsértések visszaszorítása, valamint a kábítószer-terjesztés és kábítószer-
fogyasztás és 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. 

 
8. 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. 

 
9. Az állami és nemzeti ünnepeken, illetve ezeket megelőző és követő napokon a 

közterületek rendjének ellenőrzését fokozzák az ilyen időszakokban korábban 
bekövetkezett lopások, rongálások jövőbeni megelőzése érdekében. Ugyancsak 
kiemelten kezeljék az önkormányzat sérelmére elkövetett bűncselekmények, 
szabálysértések ügyeit, mely során maximálisan törekedjenek az elkövetők 
felderítésére, valamint a kármegtérülésre. 

 
10. Az önkormányzatok pályázati eljárásait szakmai ajánlásokkal segítsék elő a térfigyelő 

rendszerek beüzemelése tekintetében. 
 

11. Az állampolgárokkal való kapcsolattartás során törekedjenek az önkéntes jogkövetésre 
való magatartások ösztönzésére, támogatására. Szakmai javaslataikkal, közös 
szolgálatokkal segítsék elő a polgárőr szervezetek munkáját. 

 
12. 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”. 

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

folyamatosan gondoskodjon! 
 

14. A képviselő-testület a 44/2009. (II.16.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.  
 
Pásztó, 2010. január 18.         ………………………………… 
                                                                                Vida Ottó Kolozs r. alezredes 
                                                                                                             kapitányságvezető 
A határozati javaslat törvényes! 
 
……………………….. 
   Dr. Tasi Borbála 
  címzetes főjegyző 


