
RENDŐRKAPITÁNYSÁG 
3060 Pásztó, Fő u. 93-95. 
 
 
 
Szám: 1-30/2012.     A döntés egyszerű szavazat 
       többséget igényel! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BESZÁMOLÓ 
 

Pásztó város és vonzáskörzetének  
közbiztonsági helyzetéről 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Készült: A Képviselő-testület 2012. márciusi ülésére 
Előterjesztő: Vida Ottó Kolozs r.alezredes, kapitányságvezető 
Megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság 
Előkészítette:  Vida Ottó Kolozs r.alezredes  

   Dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző 
 
 
 



 2

R E N D Ő R K A P I T Á N Y S Á G 
                              
                               P Á S Z T Ó 
                        
                                                    

Cím: 3060 Pásztó,  Fő út 93-95. ,  Pf. 13 ; Telefonszám/fax: 06-32/460-255, 460-015  ; BM telefonszám: 03-31-63-00 
e-mail cím: pasztork@nograd.police.hu 

Szám: 12030-80/5/2012.ált. 

 
 

Láttam: 
 
            ……………………………….  

  Dr. Mihály István r. ezredes 
                  rendőrségi főtanácsos 
                     rendőrfőkapitány 

 

B E S Z Á M O L Ó 

PÁSZTÓ VÁROS ÉS VONZÁSKÖRZETÉNEK 

KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRŐL 

 

Pásztó, 2012. március 

 



 3

BESZÁMOLÓ 
PÁSZTÓ VÁROS ÉS VONZÁSKÖRZETÉNEK 

 2011. 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 2011. március 24-én számoltam be kapitányságunk 
tevékenységéről. 
 
 
A Pásztó Városi Önkormányzati Képviselő Testület a 58/2011. (III.24.) számú határozatában 
az alábbi elvárásokat, prioritásokat fogalmazta meg és kérte a Pásztói Rendőrkapitányság 
2011. évi tevékenységével kapcsolatban: 
 
 

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

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

rendőri ellenőrzéseket (különös tekintettel a gyalogos járőrszolgálatokra)!  
 

3. A rendőrség helyezze munkája középpontjába a beszámoló VI. pontjában, a táblázatos 
adatbázisban megjelölt, lényegesen megnövekedett számú erőszakos jellegű 
bűncselekmények elleni fellépést! A rendőrség tegyen meg mindent hatáskörében a 
környezetkárosító jogsértések megakadályozása érdekében.  

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

érintett útszakaszokon, valamint az iskolák környezetében segítsék a közlekedésben 
résztvevőket, tovább csökkentsék a személyi sérüléssel járó közúti balesetek számát, a 
sérülések súlyosságának fokát, valamint javítsák a közlekedési morált!  

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

járőrszolgálatokkal és az önkéntes jogkövetést szorgalmazzák a gépjármű vezetőknél!     
 
6. Célra orientált szolgálat ellátásuk, valamint média tevékenységük során tegyenek meg 

mindent a vagyon elleni bűncselekmények további térnyerésének megakadályozására! 
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7. Fokozott figyelmet fordítsanak a szabálysértési értékhatárt meg nem haladó vagyon 
elleni jogsértések ismeretlen elkövetőinek felderítésére!  

 
8. Gyorsan és hatékonyan intézkedjenek az állampolgárok biztonságérzetét negatívan 

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

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

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

  
10. Visszatérően ellenőrizzék a város és a térség szórakozóhelyeit, az iskolák környékét, 

különös tekintettel a hétvégékre, az erőszakos, garázda jellegű jogsértések 
visszaszorítása, valamint a kábítószer-terjesztés, kábítószer-fogyasztás, valamint 
egyéb járulékos bűncselekmények megelőzése és visszaszorítása érdekében! 
Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények megalapozott gyanújának felmerülése 
esetén tegyék meg a szükséges intézkedéseket, valamint továbbra is törekedjenek az 
eljárások terjesztők irányába való kiszélesítésére! Folytassák a drogprevenciós 
tevékenységet az oktatási intézményekben és lehetőség szerint egyéb rendezvényeken 
is! 

 
11. 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! 

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

közterületek rendjének ellenőrzését fokozzák! Ugyancsak kiemelten kezeljék az 
önkormányzat sérelmére elkövetett bűncselekmények, szabálysértések ügyeit, mely 
során maximálisan törekedjenek az elkövetők felderítésére! 

 
13. Hatékonyan működjenek közre a városi térfigyelő kamerarendszer működtetésében a 

majdani kapcsolódó szerződés alapján! 
 

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

  
15. 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”! 

 
16. Minél szélesebb körben propagálja a következő szemléleteket: „A biztonság 

megteremtése össztársadalmi feladat, melyhez elengedhetetlen a partnerség 
erősítése!”, „A rendőrség és polgárőrséggel karöltve a lakosság természetes 
szövetségesei egymásnak a bűn elleni küzdelemben!”!  
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Az önkormányzati határozatban megfogalmazott feladatok, elvárások tekintetében elért 
eredmények rövid, lényegre törő ismertetése:  
 
 
Az önkormányzat által megfogalmazott feladatokat kapitányságunk a törvényi lehetőségek 
minél szélesebb körű kiaknázásával, az eddigieknél is szervezetettebb, tervezettebb, napi 
szintű elemzéseken-értékeléseken alapuló, célzott szolgálatellátással igyekezett végrehajtani.  
 
1., A Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály vezetői állománya fokozottan 
törekedett a szolgálat tervezése és szervezése során azon jogos állampolgári igény 
kielégítésére, hogy a lehetőségekhez mérten, minél több legyen a közterületi órák száma, 
ezáltal a rendőrök szolgálati idejük minél nagyobb részében a közterületeken tartózkodjanak, 
ezzel is növelvén az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét.  
 
Ezen mutató szerint 2010. évben 41 629 volt a közterületi órák száma.  
 
2011. évben ugyanezen mutató 48 523 órára nőtt.  
 
2011. évben több alkalommal igényeltük a Készenléti Rendőrség megerősítő erőinek 
vezénylését a fertőzöttebb településeinkre. Ezen igényeket a döntést hozó vezetők 
megalapozottnak találták, így a helyi lehetőségekhez képest nagyobb létszámmal tudtunk 
jelen lenni a közterületeken, melynek pozitív visszhangja volt az állampolgárok és a 
polgármesteri hivatalok részéről. 
 
Vitathatatlan alapelv, hogy a rendőr minél többet van a közterületen annál nagyobb az esélye 
észlelni, megelőzni, megszakítani az ott zajló jogellenes cselekményeket, továbbá már maga a 
látható jelenléte is egyfajta biztonságérzetet kölcsönöz a lakosság részére. 
 
Ezen elv alapján közvetett módon meg kell említeni a Pásztó Városi Önkormányzat által 
2011-ben kiépített térfigyelő kamerarendszert is, hiszen ennek köszönhetően is számtalan 
alkalommal szakavatott rendőri szemek figyelték Pásztó frekventált közterületeit, mintha az 
adott rendőr ott lett volna közvetlenül a közterületen. Így ezen térfigyelések idején is nőtt 
azon órák száma, amikor a rendőr még ha az objektumon belülről is, de online módban 
közvetlenül észlelte a közterület releváns történéseit és ha kellett azonnal beavatkozott. 
 
2011. évben 1095 órát töltött közterület figyeléssel a kapitányság, így közvetetten a 
közterületi órákhoz ezen szám is hozzáadható. 
 
2., 2011. évben is a korábbi évekhez hasonlóan megköveteltük a végrehajtói állománytól a 
gyalogos járőrszolgálatok számának növelését. Ezen szolgálatokat nem csupán Pásztó 
városban (pl. a piac területén, alárendelt utakon, utcákon), hanem az illetékességi terület 
kisebb településein is hasonló módon alkalmaztuk. A felmerült állampolgári elvárásnak való 
megfelelés egyben a rendőrség jól felfogott érdeke is, hiszen az állampolgárokhoz való 
„közelítésnek”, a bizalmi viszony, partnerség kialakításának, a közvetlen információáramlás 
fokozásának egyik alapvető eszköze, hogy a rendőr gyalogosan is megjelenjen a 
közterületeken (ne csak gépjárművel hajtson végig rajta) és az állampolgárok meg tudják 
szólítani problémáikkal, ezáltal kölcsönösen kommunikálni tudjanak egymással.  
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2011. évben a körzeti megbízottaknál vezetői elvárás volt, hogy szolgálatonként 2 órás álló 
ellenőrzést hajtsanak végre az érintett településeken, melynek egy része gyalogos szolgálat  
volt. 
 
A Lakosság Szubjektív Biztonságérzetének növelésére kiadott program (LSZBP) szintén 
megkövetelte, hogy a veszélyeztetett településeken heti 3 alkalommal, alkalmanként 12 
órában rendőri jelenlét legyen, melynek 50 %-át az álló és gyalogos szolgálatnak kellett 
képeznie. 
 
A fenti kötelezően előírt gyalogos szolgálatokon felül a helyi sajátosságokra figyelemmel 
parancsnoki utasítás alapján további gyalogos szolgálatok is voltak (pl. piac napokon, halottak 
napján, év végi ünnepek alkalmával, helyi rendezvényeken, nemzeti ünnepeken, egyéb 
rendezvények során, stb.), így kijelenthető, hogy kapitányságunk súlyponti kérdésként kezelte 
a gyalogos szolgálatok kérdését.    
 
Kapitányságunk 2011. évben önálló kezdeményezés vagy megyei elrendelés alapján az előző 
évi 171-hez képest 182 esetben tartott közbiztonsági, az előző évi 38 esethez képest pedig 43 
esetben közlekedési akciót, így e tekintetben is növeltük a rendőri ellenőrzéseket. 
 
A tettenérések és elfogások száma 28-ról 95-re nőtt, ami szintén a rendőri éberség fokozását 
mutatja. 
 
3., A táblázatos adatbázisban szereplő erőszakos jellegű bűncselekmények megelőzését, 
megszakítását, felderítését kapitányságunk súlyponti kérdésként kezelte, mely kapcsán az 
alábbi szakmai eredmények, sikerek születtek: 
 

- a rablások száma 12-ről 0-ára csökkent, 
- a zsarolások száma 5-ről 1-re csökkent, 
- az önbíráskodások száma 6-ról 3-ra csökkent, 
- a Pásztón elkövetett garázdaságok száma 22-ről 19-re csökkent, 
- a betöréses lopások száma 222-ről 124-re csökkent, 
- a Pásztón elkövetett betöréses lopások száma 35-ről 7-re csökkent. 

 
Erőfeszítéseink ellenére természetesen minden ide kapcsolódó jogsértésben nem sikerült 
csökkenést elérnünk (pl. személy elleni bűncselekmények, testi sértések, erőszakos, garázda 
jellegű bűncselekmények), így ezen területeken további feladataink vannak 2012-re nézve. 
 
A környezetkárosító jogsértések 2011. évben nem voltak jellemzőek területünkre. 
 
4., Az iskolákban folyamatosan tevékenykedtek az ún. iskola rendőrei, mely során bűn- és 
baleset-megelőzési tanácsokat adtak, valamint kezelték a tudomásukra jutott olyan 
eseményeket, információkat, melyek rendezését a rendőrség hatáskörébe utalta a jogalkotó. 
 
Az iskolák környezetében a parkolási rend betartatására, valamint a balesetek megelőzésére - 
a polgármester Úr külön kéréseire is figyelemmel - fokozott hangsúlyt fektettünk 2011. évben 
is. 
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A korábban Pásztón végrehajtott városrekonstrukciós beruházások érintették a közúthálózat 
átalakítását, valamint új parkolóhelyek létesítését is. Az új parkolóhelyek létesítése nagyban 
elősegítette a szabályos parkolások végrehajtását, azonban az állampolgárok egy részénél 
tovább kellett erősíteni azon szemléletváltást, hogy Pásztón nincsenek olyan nagy távolságok, 
ahonnan ne lehetne kényelmesen az autóval történő szabályos parkolást követően gyalogosan 
megközelíteni a munkahelyeket, iskolákat, óvodákat, üzleteket, egyéb cél objektumokat.     
 
A szabályos parkolásokra nyilvánvalóan hatással volt a térfigyelő kamerák üzembe helyezése 
is, hiszen ezen rendszer segítségével is jártunk el parkolási szabálysértési ügyben, aminek  
híre ment a lakosság körében, mely később visszatartó erővel is bírt.   
 
A közlekedésrendészet területén kifejtett baleset-megelőzési rendőri tevékenységünk 2011. 
évi eredményességét hűen tükrözi, hogy 2010. évben 83 közlekedési balesetet regisztráltunk, 
míg 2011-ben „csak” 69-et.  A súlyos sérüléssel járó közlekedési balesetek száma 17-ről 9-re 
csökkent.  
 
A közlekedési balesetben elhunyt személyek száma 0-ról 5-re nőtt, azonban e tekintetben a 
rendőrségnek felróható ok nem volt megállapítható sem a megelőzés, sem pedig a 
megakadályozás területén. Az ide kapcsolódó közreható tényezők a beszámoló közterületek 
rendjét érintő részében részletesen kifejtésre kerül.   
 
A közterületi órák növekedésének és az elvett vezetői engedélyek, hatósági engedélyek, 
valamint szabálysértési feljelentések csökkenésének aránya arra enged következtetni, hogy 
javult a közlekedési morál, hiszen az ellenőrzések száma nem csökkent, ugyanakkor a feltárt 
hiányosságok száma csökkent, tehát a közlekedő állampolgárok jobban odafigyelnek a 
szabályok betartására.  
 
A közlekedési morál javulására a fentieken túl nyilvánvalóan hatott a folyamatosan növekvő 
bírságösszegek problematikája, a bevezetett új jogintézmények, valamint a térfigyelő 
kamerarendszerek üzembe helyezése is.  
 
5., Az ún. piaci napokon növeltük a közterületi jelenlétet Pásztó városában, melyet elsősorban 
gyalogos járőrszolgálatok alkalmazásával igyekeztünk megoldani a polgárőrség bevonásával.  
 
A látható rendőri jelenléttel megelőztük a súlyosabb jogsértések kialakulását, a közlekedés 
rendjét fenntartottuk. 
 
A térfigyelő kamerarendszer képeinek figyelése során súlyponti időszakként kezeltük a 
piacok időszakát, de a hétvégi napokat is, így ezen időszakokban szakavatott rendőri szemek 
figyelték a város közterületeit, utcáit a gyalogos szolgálatban lévő rendőrökön felül, mely 
szintén nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az állampolgárok nagyobb biztonságban érezhessék 
magukat.    
 
6., 2011. évben is az egyik legnagyobb szakmai kihívásként jelentkezett a vagyon elleni 
jogsértések további térnyerésének megakadályozása. Ezen kihívás nem egyedi, helyi 
specialitás, évtizedek óta nagyon komoly feladatot ró Magyarország egész rendőrségére, de 
más hatóságokra is. A feladat megoldása, kezelése össztársadalmi probléma, melynek komoly 
szociológiai, gazdasági, pedagógiai és még számtalan bizonyított közreható tényezője van. A 
jelen és a jövő útja a közbiztonsági helyzet össztársadalmasiasított kezelése. 
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A kisebb mérvű, egyre növekvő tendenciát nem lehet önmagában a büntető jogszabályokkal, 
valamint a rendőri tevékenységgel hathatósan, látványosan csökkenteni, a társadalom egyéb 
intézményeinek, a szociális helyzetnek, gazdasági folyamatokat befolyásoló tényezőknek, az 
önkéntes jogkövető magatartások erősítésének az együtthatása is szükséges a pozitív 
elmozduláshoz.  
 
Munkánk eredményeként el tudtuk érni, hogy csak kis mértékben nőjön tovább illetékességi 
területünkön a vagyon elleni bűncselekmények száma (839-ről 896-ra). A lopások száma 418-
ról 511-re nőtt, viszont a betöréses lopások számát sikerült jelentősen csökkentenünk 222-ről 
124-re. 
 
Megítélésünk szerint a betöréses lopások jobban rombolják az állampolgárok 
biztonságérzetét, mint a hagyományos lopások, hiszen ezen esetek döntő részében az 
állampolgárok intim szféráit (magánlakásait, magán szféráit) sértik az elkövetők, míg az 
egyszerű lopások sok esetben alkalmi lopások, bolti lopások, fémtárgyakra elkövetett lopások 
voltak, melyek talán lelkileg könnyebben feldolgozhatók a károsultak részéről, továbbá a 
keletkezett károk is csekélyebbek ezen esetekben. 
 
2012. év egyik fő feladata kell, hogy legyen a színesfém lopások elleni küzdelem fokozása, 
melybe még szorosabban be kell vonni a társszerveket helyi, területi és országos szinten is.  
 
A gépjárműből lopások számát sikerült csökkentenünk 17-ről 15-re. 
 
A kiemelt tárgyi súlyú, személy elleni erőszakos bűncselekmények tekintetében komoly 
szakmai eredményeket értünk el a vizsgált évben, hiszen a rablások száma 12-ről 0-ra 
csökkent, a zsarolások száma 5-ről 1-re, az önbíráskodásoké pedig 6-ról 3-ra. 
 
A Pásztón elkövetett vagyon elleni bűncselekmények száma 2011. évben 125-re csökkent a 
2010. évi 189-hez képest.  
 
Pásztón a betöréses lopások száma 35-ről 7-re csökkent. 
 
A fenti adatok azt mutatják, hogy ugyan az egész illetékességi területen csekély mértékben 
nőtt a vagyon elleni bűncselekmények száma, azonban bizonyos kiemelt kategóriákban 
komoly csökkenést tudtunk elérni, ami bizonyítja a befektetett munkát. 
 
Munkánkat 2011. évben is a célra orientáltság jellemezte, melynek alapját elemzéseink, az 
önkormányzatoktól kért kimutatások, az önkormányzatokkal és intézmények vezetőivel való 
heti kapcsolattartások tapasztalatai és egyéb információk és jelzések adták.  
 
2011. évben a médiatevékenységünk keretein belül bevezettük, hogy a sajtóban megjelenő, 
minket érintő híreket elektronikusan továbbítjuk a polgármesteri hivataloknak, a 
polgárőrségeknek, valamint a helyi KÖBEF vezetőségi tagoknak, annak érdekében, hogy 
lássák a bűnözés módszereit, tendenciáit, eredményeinket, valamint „a mások kárán való 
okulás” is egyfajta megelőzésként is szolgáljon.  
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7., 2010. augusztus 19. napjától az Igazgatásrendészeti Alosztály hatáskörébe tartozik a 
tulajdon elleni szabálysértések azon része, melyekben az elkövető kiléte ismert személy. Az 
alosztály 2010. novemberétől tesz eleget a közrendvédelmi szolgálati ág által megkezdett 
előkészítő eljárás befejezéseként a bírósági szakot megelőző tényállás-tisztázási 
kötelezettségének.  
 
2011. évben a kapitányságon 176 esetben indult tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt 
szabálysértési eljárás, 70 esetben ismert, 106 esetben ismeretlen elkövető ellen.  
 
2011. év végén 70 iktatott ismert elkövető ellen indult tulajdon elleni szabálysértési ügyben 
került sor idézésekre, az elkövetés eszközéül használt tárgyak lefoglalására és tanúk, eljárás 
alá vont személyek meghallgatására (150 fő). Azon esetekben amikor a törvényi feltételek 
fennálltak őrizetbe vételeket rendeltünk el és gyorsított eljárás keretében bíróság elé állítottuk 
az elkövetőket. Ezen eljárásokban a Pásztói Városi Bíróság mindvégig segítően, partneri 
jelleggel állt a kapitányság törekvéseihez, melyek egyébként a központi elvárásokhoz 
igazodtak. 
 
Tekintettel arra, hogy a 2010. évet a jogszabályváltozás időpontja miatt csak részben érintette 
a fenti új módszertan, így a két év statisztikai összehasonlítására jelenleg nincs lehetőség. 
 
A fentiekben bevezetett jogintézmény megítélésünk szerint elérte a célját, ugyanis a személyi 
szabadság elvonásokkal, vagy a pénzbírság kiszabásokkal és a gyors bírói ítéletekkel sikerült 
a notórius elkövetők figyelmét felhívni arra, hogy a kisebb értékű pl. falopások sem 
maradhatnak szankció nélkül, az állam nem tolerál semmilyen jogsértést.  
 
8., A közterületen elkövetett erőszakos jellegű, az állampolgárok biztonságérzetét romboló 
jogsértések kezelésében is nagy segítséget nyújtott 2011. évben a városban kiépített térfigyelő 
kamera rendszer, hiszen ennek alkalmazásával figyelemmel lehetett kísérni a közterületen 
zajló eseményeket és azokat megfelelően dokumentálni is lehetett. 
 
2011. évben sikerült megelőzni, hogy az illetékességi területen a garázdaságok száma tovább 
nőjön, sőt Pásztón csökkenést tudtunk elérni (22-ről 19-re). Ezen tendencia mögött ismételten 
meg kell említeni a térfigyelő kamera rendszerek hatását, hiszen a garázdaságokat alapvetően 
közterületeken követik el.   
 
2011. évben megszűnt azon statisztikai mutató, mely kifejezetten a közterületen elkövetett 
jogsértéseket mérné, így e tekintetben hiteles összehasonlítási alapunk nincs. 
 
Az erőszakos garázda jellegű bűncselekmények száma az illetékességi területen sajnos 
erőfeszítéseink ellenére nőtt, mely utal, és egyben visszavezethető az állampolgárok csökkenő 
tolerancia szintjére. Ezen a területen 2012-ben meg kell kísérelnünk előrelépéseket tenni a 
csökkentés, vagy szinten tartás érdekében. 
 
9., A családon belüli erőszak kezelése már évek óta súlyponti kérdés a rendőri munkában, így 
nem volt ez másként 2011. évben sem. Minden alkalommal, amikor a jogszabályi feltételek 
fennálltak éltünk az ún. ideiglenes megelőző távoltartás jogintézményével. 
 
A házasság, ifjúság, nemi erkölcs elleni bűncselekmények száma 47-ről 27-re csökkent.  
 
A kiskorú veszélyeztetések száma 19-ről 15-re csökkent. 
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Azon esetekben, amikor megállapítást nyert a kiskorú veszélyeztetése, minden esetben 
jelzéssel éltünk a gyámhatóság felé, valamint a családsegítő szolgálatok irányába. 
 
A zaklatások egy része is köthető a családon belüli erőszak témaköréhez. E tekintetben 2010. 
évhez viszonyítva 43-ról 76-ra nőtt az ismertté vált bűncselekmények száma.  
 
Tekintettel arra, hogy ezen jogsértések esetenként belső, családi kötelékeket érintő, sokszor 
intimitásként kezelt jogsértéseket takarnak nem biztos, hogy rossz tendenciát mutat a 
növekedés. Ezen a területen nyilvánvalóan nagy a látencia, így a számbeli növekedés arra is 
utalhat, hogy egyre többen merik felvállalni a sértetti szerepkört (hiszen magánindítvány 
szükséges a felelősségre vonáshoz), egyre többen bíznak az igazságszolgáltatásban, így 
jobban felszínre kerülnek az események, melyek jogi úton elindulnak a kezelés irányába.    
 
Ezen a területen különféle okokból kiindulva (pl. szégyenérzet, érzelmi-anyagi kötődés, stb.) 
nyilvánvalóan nagy a látencia, így valamennyi társszervnek, intézménynek, civil szervnek és 
szervezetnek, állampolgárnak feladata, hogy a birtokába került ilyen információkat megossza 
a hatósággal, hogy ez alapján intézkedni, megelőzni vagy felelősségre lehessen vonni az 
elkövetőket. 
 
Kapitányságunk jól felfogott érdeke, hogy a családon belüli erőszak kezelésében minden 
együttműködési lehetőséget kiaknázzon, hiszen így még hatékonyabban tudjuk szolgálni az 
állampolgárok érdekeit, így ezen elv mentén dolgoztunk a vizsgált évben is. 
 
10., Kapitányságunk a tudatos és elemzésekkel és értékelésekkel is alátámasztott szolgálat 
tervezési-szervezési tevékenysége során kiemelt figyelmet fordított a hétvégi időszakokra, 
hiszen ezen időszakokban a legjellemzőbb a szórakozóhelyeken elkövetett jogsértések 
előfordulása. 
 
A térség szórakozóhelyeit szisztematikusan, visszatérően ellenőriztük, melynek kapcsán a 
helyismerettel nem rendelkező Készenléti Rendőrség ide vezényelt egységeit is elláttuk olyan 
elemzésekkel, melyek a veszélyeztetettebb szórakozóhelyekre hívta fel konkrétan a figyelmet. 
 
A hétvégi ún. discos napokon folyamatosan figyeltük a térfigyelő kamerák képeit, melyeket 
jól tudtunk hasznosítani a szakmai munka során. 
 
Az iskolák környékén napi rendszerességgel forgalom ellenőrző járőröket irányítottunk, a 
parkolási rend betartatása, valamint a közlekedő gyerekek biztonságos közlekedésének 
biztosítása érdekében. Az ún. Iskola Rendőre program keretében a D.A.D.A. órákon túl 
folyamatosan tevékenykedtek a rendőreink, folyamatos megelőző tevékenységet fejtettek ki, 
valamint tanácsaikkal segítették a pedagógusok munkáját. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11

A kábítószer bűnözés tekintetében elmondható, hogy 2010. évben 34 büntetőeljárást 
kezdeményeztünk, míg 2011-ben 7-et. Ez a látszólagos csökkenés első ránézésre 
elgondolkodtathatja és megijesztheti a körülményeket nem ismerőket, azonban szakmai 
megítélésünk szerint a csökkenés nem a rendőri aktivitás csökkenésére utal, hanem sokkal 
inkább arra, hogy 2011. évben az illetékes egységek egy markáns szemléletváltozásba 
kezdtek, aminek az a lényege, hogy elsősorban a terjesztők és kereskedők kerültek főként 
célpontba. Statisztikailag jól mutat egy magas szám, azonban ha a mögött sok az eseti 
fogyasztó, akkor az ide kapcsolódó szervezett bűnözői körökre nem tudunk komoly csapást 
mérni, éppen ezért az új irány azt követeli meg, hogy inkább legyen számszakilag kevesebb 
realizálás, de azt egy igen hosszadalmas, alapos és mindenre kiterjedő bizonyítási 
háttérmunka előzze meg és olyan személyek kerüljenek eljárás alá vonva, akik ezt 
életvitelszerűen, megélhetési célból csinálják, rombolva mások életét, testi épségét, főleg a 
fiatal célkorosztály körében. 
 
Az erőszakos jellegű bűncselekmények alakulásáról a beszámoló 3. pontjában részletesen 
szóltunk.   
 
11., A bűnmegelőzés területén 2011. évben is tovább folytattuk megelőző jellegű 
oktatásainkat  az idős személyek körében, valamint megelőző szóróanyagainkat minél 
szélesebb körben terjesztettük a lakosság körében.  
 
Valamennyi „ügyfelező” kolléga irodájában, valamint a szolgálati gépjárművekben 
elhelyezésre kerültek a klf. megelőző szóróanyagok, melyek így bármikor elérhetővé váltak a 
teljes végrehajtói állomány részére, nem csupán a bűn-megelőzési főelőadó, vagy a baleset-
megelőzési előadó, vagy a körzeti megbízottak számára. Valamennyi rendőrtől (szakterülettől 
függetlenül, hivatásostól és közalkalmazottól is) megköveteltük, hogy az állampolgárokkal 
való találkozások, az ügyintézések során ezen megelőző anyagokat terjesszék, valamint 
azokkal a közintézményeket lássák el. 
 
2011. évben is megtartottuk a Bűnmegelőzési, biztonságra nevelő napközis tábort. 
 
Széles körben kihasználtuk a pásztói televíziók, a megyei írott sajtó, valamint a települési 
lapok adta tájékoztatási lehetőségeket is a megelőzés területén. 
 
A helyi Közbiztonsági Egyeztető Fórum keretében komoly erőket mozgósítottunk a 
társszervek, intézmények, civil szervek és szervezetek bevonására a bűnmegelőzés 
össztársadalmiasítása érdekében.  
 
Az eredmény fokozása érdekében más megye (BAZ) megelőző anyagait (ELBÍR) is 
felhasználtuk, illetve propagáltuk írott és elektronikus úton eljuttatva az érintettekhez. 
 
A klf. megelőző szóróanyagainkat ún. belső és külső e-mail hírláncon keresztül is 
továbbítottuk az állampolgárok igen széles körének. 
 
Az eredményeinkről, valamint a bűn- és baleset megelőzési hírekről szóló sajtóanyagokat 
folyamatosan megküldtük e-mail-ben a polgármesteri hivataloknak, polgárőrségeknek, helyi 
KÖBEF vezetőségi tagoknak.  
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12., Az állami és nemzeti ünnepeken, illetve ezeket megelőző és követő napokon a 
közterületek rendjének ellenőrzését fokoztuk, melynek eredményeként 2011. évben már nem 
voltak jellemzőek azok a korábbi években bekövetkezett a közvagyont rongáló jogsértések 
(pl. zászló lopások), melyek joggal borzolták az állampolgárok kedélyeit. 
 
Az eljárásaink során kiemelten kezeltük az önkormányzat sérelmére elkövetett 
bűncselekmények, szabálysértések ügyeit, melyek során maximálisan törekedtünk az 
elkövetők felderítésére, valamint a kármegtérülésre. 
 
Az önkormányzatot érintő ügyek alakulása: 
 

- 12030-34/2011.bü. számú ügy: Pásztó város polgármestere feljelentést tett ismeretlen 
tettes ellen, aki 2011.01.06-át megelőző időben a Pásztó, Gyöngyösi út és Muzslai út 
kereszteződésében kihelyezett -10 tonna súlykorlátozó - KRESZ táblát jogtalanul 
eltulajdonította. A Magyar Közút Nógrád Megyei Igazgatóságának tájékoztatása 
alapján az eltulajdonított KRESZ tábla értéke 16 250 Ft volt. Mivel az elkövetési érték 
nem haladta meg a szabálysértési értékhatárt és minősítő körülmény sem merült fel, 
ezért az ismeretlen tettes nem követte el a Btk. 316. § (1) bekezdésbe ütköző és a (2) 
bekezdés I. fordulata szerint minősülő lopás vétségét, de megvalósította az 1999. évi 
LXIX törvény 157. § (1) bekezdés a, pontba ütköző tulajdon elleni lopás 
szabálysértését, ezért hatóságunk a nyomozást a Be. 190. § (1) bekezdés a, pontja 
alapján,  mivel a cselekmény nem bűncselekmény, hanem szabálysértés, 2011.03.17-
én megszüntette és a keletkezett iratokat megküldte a Pásztói Rendőrkapitányság 
Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztálya részére szabálysértési eljárás 
lefolytatása céljából, ahol az elkövető kiléte ismeretlen maradt. 

- 12030-391/2011.bü. számú ügy: Pásztó város polgármestere feljelentést tett ismeretlen 
tettes ellen, aki 2011.05.11-ét megelőző időben a Pásztó, Fő út 58. szám alatt lévő 
Mikszáth Kálmán Gimnázium Francia Tagozat épülete előtti téren kiépített csobogó 
körüli ülőfal mészkőlap ülőfelületét megrongálta, annak élét éles eszközzel több 
helyen letörte. A rongálással okozott kár 23 000 Ft. A nyomozás során tanúként került 
kihallgatásra három fiatalkorú és három felnőtt korú pásztói lakos, akik a 
tanúvallomásukba kijelentették, hogy nincs tudomásuk arról, hogy fenti 
bűncselekményt ki vagy kik követhették el. A bűncselekmény időpontjában, 
próbaüzemben működő térfigyelő kamerarendszer felvételei alapján kétséget kizáróan 
beazonosítani a fenti bűncselekmény elkövetőjét nem lehetett. Hatóságunk a Btk. 324. 
§ (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés a, pontja szerint minősülő rongálás 
vétségének megalapozott gyanúja miatt folytatott eljárást 2011.10.18-án, a Be. 188. § 
(1) bekezdés c, pontja alapján, mivel az elkövető kiléte a nyomozásban nem volt 
megállapítható, felfüggesztette. 

- 12030-408/2011.bü. számú ügy: Dr. Tasi Borbála Pásztó város címzetes főjegyzője 
feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2011.05.16-án 14:00 óra körüli időben a 
Pásztó, Fő úton az Euronics üzlet melletti parkolóban lévő ún. gömbcsobogót 
feltehetőleg egy gépkocsival ledöntötte. A feljelentés tárgyában lefolytatott vizsgálat 
során megállapítást nyert, hogy az IRB-106 frsz-ú gépjármű vezetője a fenti 
parkolóban elhelyezett gömbcsobogót véletlenül ledöntötte. Figyelemmel arra, hogy a 
törvény rongálás esetén csak a szándékosságot bünteti, így a Btk. 324. § (1) 
bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdése a, pontja szerint minősülő kisebb kárt okozó 
rongálás vétségének gyanúja miatt tett feljelentést hatóságunk 2011.05.19-én a Be. 
174. § (1) bekezdés a, pontja alapján, mivel a feljelentett cselekmény nem 
bűncselekmény, elutasította. 
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- 12030-680/2011.bü. számú ügy: Jusztin Istvánné, a Pásztói Polgármesteri Hivatal 
portása feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2011.08.22-én a Pásztó, Kölcsey F. 
út 35. szám alatt található Polgármesteri Hivatal nyitott porta helyiségében lévő 
táskájából eltulajdonította 2 db mobiltelefonját, valamint pénztárcáját a benne lévő 
személyes irataival és készpénzével együtt. Sándor Balázs, a Pásztói Polgármesteri 
Hivatal dolgozója feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2011.08.22-én a Pásztó, 
Kölcsey F. út 35. szám alatt található Polgármesteri Hivatal első emeleti iroda 
helyiségben tartott övtáskájából bőr pénztárcáját, benne lévő készpénzzel, valamint 
személyes irataival és bankkártyájával együtt eltulajdonította. A nyomozás során az 
elkövető személyazonossága megállapítást nyert, az érintett mátraverebélyi lakos 
gyanúsítottként lett felelősségre vonva, melynek során a terhére rótt bűncselekmények 
elkövetését elismerte. Nevezett elmondása alapján az eltulajdonított készpénz 
elköltötte, a személyes iratokat Pásztón kidobta egy köztéri szemetesbe, azonban azok 
megkerültek, a sértettek hiánytalanul visszakapták. Az eltulajdonított mobiltelefonok 
felkutatására tett intézkedések eredményre nem vezettek. A 2 rendbeli, a Btk. 316. § 
(1) bekezdésbe ütköző és a (2) bekezdés I. fordulata szerint minősülő kisebb értékre 
elkövetett lopás vétség, valamint 10 rendbeli a Btk. 277. § (1) bekezdésbe ütköző és 
aszerint minősülő visszaélés okirattal vétség megalapozott gyanúja miatt indult eljárás 
során a keletkezett iratok hatóságunk vádemelési javaslattal küldte meg 2012.február 
21-én a Pásztói Városi Ügyészség részére. Ezen ügy kapcsán sértettenként felhívtuk a 
figyelmet a szükséges vagyonvédelmi feladatok betartására.  

- 12030-910/2011.bü. számú ügy: a Btk. 324. § (1) bekezdésébe ütköző és a (2) 
bekezdés a, pontja szerint minősülő rongálás vétségének megalapozott gyanúja miatt 
ismeretlen tettes ellen került elrendelésre büntetőeljárás, mert az elkövető a Pásztó 
Város Önkormányzatának tulajdonában lévő tari - használaton kívüli - szeméttelep 
területén 2011.11.14-én tűzet okozott. Fenti számú ügyben a nyomozás még jelenleg 
is folyamatban van, annak határidejét 2012. április 06-ig meghosszabbította a Pásztói 
Városi Ügyészség. 

 
A konkrét ügyek tekintetében álláspontunk szerint elmondható, hogy igyekeztünk minden jogi 
lehetőséggel élni az önkormányzatot érintő jogsértések sikeres kezelése érdekében. 
 
 
13., Pásztó Város Önkormányzata és a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság között 2011. 
május hónapban együttműködési megállapodás megkötésére került sor a Pásztó városban 
kiépített térfigyelő kamerarendszer képeinek szabadidős rendőrök által, pénzügyi 
ellentételezés fejében, külön megbízási szerződés alapján  végrehajtott tevékenységének 
szabályozására. Az együttműködési megállapodás jelenlegi időbeli hatálya 2012. december 
31-ig szól. 
 
A térfigyelő kamerarendszer központja a Pásztói Rendőrkapitányság épületében került 
kialakításra. A kialakított központ helyiségének járulékos közüzemi költségeit a rendőrség 
fizeti. 
 
A térfigyelő kamerarendszer működtetése során egy igen széles körű jogszabályi háttér 
előírásainak kell megfelelni. Valamennyi kapcsolódó tevékenység ennek érdekében 
dokumentálásra kerül, az érintett személyek adatvédelmi és titoktartási nyilatkozatot írtak alá, 
a jogosultságokat nagyon szigorúan, külön kapitányságvezetői intézkedésben szabályoztuk. 
Eleget tettünk az ORFK honlapjának segítségével a tömegtájékoztatási kötelezettségünknek, 
valamint intézkedtünk a tevékenység bejelentésére az Adatvédelmi Nyilvántartóhoz.   
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Az önkormányzat által kiépített 13 végponton lévő térfigyelő kamerarendszer figyelését 2011. 
június hónapban kezdtük meg, melyet csak és kizárólag a Pásztói Rendőrkapitányság 
Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti, valamint Bűnügyi Osztályának munkatársai 
végeztek, dokumentált formában, külön személyre szóló megbízási szerződések alapján, a 
saját szabadidejük terhére, önkéntes vállalás alapján.  
 
A térfigyelő szolgálatot a rendelkezésünkre bocsátott működési költségre figyelemmel 
igyekeztünk úgy megszervezni, hogy annak ideje lehetőség szerint lefedje a közbiztonsági és 
bűnügyi szempontból legveszélyeztetettebb napok érintett időszakait (piacos napok, hétvégi 
discos napok), odafigyelve azon tényre is, hogy a térfigyelés, a lehetőségekhez képest 
folyamatos legyen. 
 
A 2011. évi térfigyelési feladatokra az önkormányzat bruttó 2 millió forintot különített el, 
mely bruttó 1300 ft/óra/fő lebontásban került kifizetésre az érintetteknek. 
 
A térfigyelő kamerarendszer működésében egy esetben volt komolyabb üzemzavar az igen 
szélsőséges időjárás (heves záporok, villámcsapások) miatt, melynek következtében 2-3 napot 
nem üzemelt a rendszer.  
 
A javítási és karbantartási munkákat az önkormányzat közreműködésével a kivitelező 
végrehajtotta.  
 
A térfigyelő szolgálatot ellátó kollégák a megállapodásban szereplő pénzbeli juttatásokat 
minden esetben megkapták, a szolgálat során vezetett teljesítési igazolások, majd az 
önkormányzat részére megküldött összegzett havi teljesítés igazolások alapján.  
 
Az együttműködési megállapodásban foglaltakat mind a rendőrség, mind pedig az 
önkormányzat igyekezett maradéktalanul betartani.  
 
A térfigyelő szolgálatot 137 esetben láttunk el 1095 órában, mely során 19 esetben indítottunk 
szabálysértési vagy büntetőeljárást, így számos esetben kerültek felhasználásra a 
kamerarendszer felvételei bűncselekmények és szabálysértések elkövetőinek eredményes 
felderítéséhez a bizonyítási eljárások során. 
 
Természetesen a rendszernek számadatokkal objektíven nem mérhető bűn- és baleset 
megelőzési hatása is volt, hiszen az állampolgárok zöme jogkövetőbbé vált, ha tudta, hogy az 
adott közterület megfigyelés alatt állt. 
 
Összegzésként kijelenthető, hogy a kialakított rendszer Pásztó város mindennapjait, az 
állampolgárok szubjektív biztonságérzetét jelentősen, pozitív irányba befolyásolta. A rendszer 
jelentősen erősítette a közrendet, köznyugalmat, valamint a közlekedés rendjét, hiszen a 
térfigyelő szolgálatot ellátó személy esetleges jogszabálysértés észlelése esetén azonnal és 
közvetlenül rendőrt tudott küldeni a jogsértés elkövetésének helyszínére, továbbá a felvételek 
rögzítése az objektív tényeken alapuló bizonyítást is megkönnyítette.  
 
A térfigyelő szolgálat lehetősége az állomány körében is pozitív tényezőként jelentkezett, 
hiszen nem kellett külön másodállást vállalniuk és esetenként több kilométert utazniuk a 
kollégáknak, hogy törvényes úton kereset kiegészítéshez jussanak, valamint ezen 
tevékenységüket rendőrszakmai tudásuk alapján jó színvonalon végre tudták hajtani, így 
egyéb képzésben nem kellett részt venniük. 
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A fentiekben ismertetett pozitívumokra tekintettel, elsősorban az állampolgárok 
biztonságérzete miatt szakmai szempontból mindenképpen szükségesnek és indokoltnak 
tartjuk a térfigyelő kamera rendszer - jelenlegi gyakorlat szerinti - hosszú távú működtetését. 
 
2011. évben térfigyelő kamerarendszerekhez kötődő szakmai támogatás és tapasztalatcsere 
témakörben kapitányságunk 1 alapítvánnyal, 8 önkormányzattal és 2 polgárőr egyesülettel 
kötött ún. partnerségi együttműködési megállapodást.  
 
A fenti megállapodások arra utalnak, hogy egyre több településen kerülnek kiépítésre a 
térfigyelő kamera rendszerek, melyek nagyban segítik a rendőri munka sikerességét. Csak 
javasolni tudjuk a továbbfejlesztést, bővítést és további településeken is a hasonló rendszerek 
kiépítését. 
 
14., 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.   
 
2011. évben is propagáltuk, hogy illetékességi területünkön minél több településen létesüljön 
polgárőrség. A polgárőrségek megalakulásához jogszabályi háttéranyagot biztosítottunk. 
 
2011. évben a jogszabályi változások alapján kapitányságunk új együttműködési 
megállapodást kötött az illetékességi területen működő valamennyi polgárőr szervezettel, 
melynek aláírásakor személyesen beszéltük meg az aktuális feladatokat, problémákat, 
kihívásokat.  
 
A szolgálat ellátások során törekedtünk a polgárőrökkel való közös szolgálat ellátásokra, 
valamint a rendezvény biztosítások alkalmával is együttműködtünk velük.  
 
2011. évben adataink szerint az illetékességi területen 76 esetben láttunk el közös szolgálatot 
polgárőrökkel, melyekben 166 rendőr és 270 polgárőr vett részt, összesen 443 órában.  
 
15., A helyi Közbiztonsági Egyeztető Fórum adta kereteken belül törekedtünk a társszervek, 
társhatóságok, intézmények, civil szervek és szervezetek minél szélesebb bevonására. Az 
értekezleteken és a személyes konzultációkon felül e-mail-ben is folyamatosan elláttuk a 
vezetőségi tagokat, összekötő személyeket klf. megelőzési tanácsokkal. 
 
2011. év októberében a főkapitányság vezetője Pásztót jelölte ki egy társadalmi konzultációs 
fórum megtartására. Ezen fórum tagja képezték a helyi Közbiztonsági Egyeztető Fórum 
tagságát is, így a megbeszélés egy megyei főkapitányság résztvevőivel történő kibővített helyi 
fórumnak is tekinthető volt. 
 
A megbeszélés összehívása központi feladatszabáson alakult az ún. nemzeti konzultáció 
keretében zajlott, melyet az őszinte hangvétel, a korrekt problémafeltárás jellemzett, valamint 
konkrét megoldási javaslatok is születtek.  
 
A fórumon Pásztó város címzetes főjegyzője elmondta, hogy a kapitányság tevékenysége jó 
színvonalú, továbbá egyre gyakrabban látják a gyalogos járőröket is. Ezen megállapításokat  
megerősítette Pásztó város polgármestere is.   
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16., Az önkormányzati határozat 16. pontjában szereplő szemléleteket a lehető legszélesebb 
körben, minden érintett fórumon, nap mint nap hangoztattuk az állampolgárok érdekében. 
Véleményünk szerint még pár évnek el kell telnie ahhoz, minden érintett társszerv zsigerből 
érezze a bűnmegelőzés össztársadalmasiasításában való konkrét fontos és nélkülözhetetlen 
szerepét, feladatát, felelősségét, de annyi bizonyos, hogy az úton már elindultunk és vannak 
pozitív tapasztalatok.     
 
 

TISZTELT KÉPVISELŐ TESÜLET!   
 
Kapitányságunkon az előttünk álló feladatok között folyamatosan elsőbbséget, kiemelt 
figyelmet élvez a bűn- és baleset megelőzés, a lakosság biztonságérzetének még további 
javítása. Az élhető lakókörnyezet igénye jogos elvárás a város polgárai, valamint a környező 
települések lakói részéről, így a rendőrség ennek megteremtése, biztosítása érdekében tervezi 
feladatát. 
 
A lakosság, az önkormányzat, az önszerveződő társadalmi csoportok, a társszervek és egyéb 
segítők együttműködő támogatásával, segítségével, kellő partnerségével megítélésem szerint 
meg tudjuk valósítani célkitűzéseinket és a bevezetendő 2012. évi terveinkkel még 
hatékonyabbá, eredményesebbé tudjuk tenni munkánkat. 
 

I. 
 
 

TEVÉKENYSÉGÜNK FELTÉTELRENDSZERE 
 

 
Kapitányságunk személyi állománya 2011. 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. 
 
A Pásztói Rendőrkapitányság állománytábla szerinti létszámhelyzete a 2011. december 31-ei 
állapotnak megfelelően a következők szerint alakult. 
 
Rendszeresített összlétszám: 86 fő. 
Meglévő összlétszám: 83 + 1 fő (ebből 2 fő tiszt az NMRFK, 1 fő közalkalmazott a 
Salgótarjáni Rendőrkapitányság állományában volt, a „+ 1 fő” jelölés pedig a határozott 
időtartamú munkaszerződéssel rendelkező közalkalmazott takarítónőre vonatkozott).   
 
Rendszeresített hivatásos létszám: 72 fő. 
Meglévő hivatásos létszám: 69 fő. 
 
Rendszeresített közalkalmazott: 14 fő. 
Meglévő közalkalmazott: 14 + 1 fő (1 fő a Salgótarjáni Rendőrkapitányság státuszán). 
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Létszámhiány: 3 fő (osztályvezető, járőr, tmf.). 
 
Várható státusz üresedések: 2 fő hivatásos tiszthelyettes kérte áthelyezését a Hatvani 
Rendőrkapitányság állományába. 
 
Belső fluktuáció és annak okai:  
 
A kapitányság személyi állományát érintően 2011. évben bekövetkezett belső fluktuációt 
tekintve 2 fő hivatásos és egy fő közalkalmazott érkezett más rendőri szervtől (Hatvani 
Rendőrkapitányság és BRFK), valamint 4 fő (1 főtiszt, 2 tiszt, 1 tiszthelyettes) távozott más 
rendőri szervhez (NMRFK Bűnügyi Osztály, Dunakeszi Rendőrkapitányság, Salgótarjáni 
Rendőrkapitányság).  
 
A fluktuációt kiváltó fő ok a munkáltató részéről az állományfeltöltés volt, a munkavállalók 
részéről pedig a lakóhely és a munkahely közötti kedvezőbb távolság, jobb idő- és 
költségtakarékosabb bejárási lehetőség volt alapvetően.    
 
Külső fluktuáció és annak okai: 
 
2011-ben a kapitányság személyi állományából külső fluktuáció tekintetében 4 fő távozott.  
 
Az egyik fő közalkalmazott határozott tartamú munkaszerződése lejárt, tekintettel a közcélú 
foglalkoztatottakat érintő kormányzati átszervezésekre. A másik fő közalkalmazott 
munkaviszonya nyugállományba vonulással szűnt meg, tekintettel a nők 40 éves 
munkaviszonyára vonatkozó korkedvezményre. A harmadik fő hivatásosnak közös 
megegyezéssel szűnt meg a jogviszonya. A negyedik fő hivatásos szolgálati viszonya FÜV 
eljárással nyugállományba vonulással szűnt meg. 
 
A vizsgált évben 6 fő érkezett kapitányságunk állományába az ún. „civil életből”. 2 fő 
közalkalmazott került felvételre, valamint 4 fő hivatásos pályakezdő próbaidős őrmester 
került az állományba. 
 
Összegezvén a fentieket 2011. évben is folyamatos volt a fluktuáció. 
 
A végrehajtói állomány továbbra is igen fiatalnak mondható, az érintettek döntő része még 
nem rendelkezik komoly szakmai tapasztalattal, rutinnal, személy- és helyismerettel. 
 
A fenti helyzetet szintén nehezíti, hogy továbbra is jelentős a különböző iskolákban 
továbbtanuló, valamint az egyéb előírt szaktanfolyamokon, képzéseken résztvevő kollégák 
száma, amely szintén gondot jelent a szolgálatszervezés terén.  
 
A gazdasági és pénzügyi feltételeket csak kis mértékben tudjuk befolyásolni, bár figyelmes 
tervezéssel, szervezéssel, takarékos anyag és energia felhasználással, szervezett és tervezett 
szolgálatellátással hozzá tudunk járulni a megszabott keretek minél célirányosabb 
felhasználásához, valamint a megtakarításhoz. 
 
A közreható súlyponti tényezőket elemezve megállapítható, hogy az elért eredmények a 
meglévő vezetői és beosztotti állomány áldozatkész munkájának, kötelességérzetének, 
valamint a tervszerű és összehangolt munkavégzésnek köszönhetőek. 
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III. 
 
 

BŰNÜGYI HELYZET 
 
 
A 2011. évben az egész ország területén nőtt a bűncselekmények száma, így kapitányságunk 
illetékességi területén is.  
 
2011. évben a Pásztói Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán az elrendelt büntetőeljárások 
/nyomozás, feljelentés kiegészítés/ száma 1035 volt, ugyanez az adat az elmúlt évben 1020 
volt.    
 
A bűncselekmény számok növekedésének hátterében megítélésünk szerint az általános 
gazdasági negatív hatások mellett az is áll, hogy a kapitányság közterületi szolgálatot ellátó 
dolgozói 2011. évben koncentráltan voltak jelen az ún. veszélyeztetett településeken, mely 
nyilvánvalóan több jogsértés hatósági észlelését tette lehetővé, valamint az állampolgárok is 
nagyobb számban, nagyobb bizalommal fordultak a rendőrökhöz, mert látták, hogy 
folyamatosan, időben és helyben elérhetőek.  
 
Ezen tendencia nagyban hatott a látenciában lévő jogsértések napvilágra kerülésére is, hiszen 
pl. az idős személyek nem rendelkeznek telefonnal, idős koruk, betegségeik miatt szinte alig 
mozdulnak ki közvetlen lakókörnyezetükből, így korábban a kisebb jogsértéseket nem hozták 
a hatóság tudomására, azonban ha a rendőrt visszatérően látták az utcában, akkor már 
odafordultak hozzá és elpanaszolták sérelmeiket, mertek, mernek lépni ügyeikben. 
   
A fentiekben ismertetett - illetékességi területen ismertté vált - bűncselekményből 2010. 
évben 118 személy elleni bűncselekmény történt, mely szám 2011-ben 146-ra növekedett. 
Pásztón a vizsgált időszakban 45 személy elleni bűncselekményt regisztráltunk, a korábbi 44 
helyett. 
 
A személy elleni bűncselekmények növekedése mögött álláspontunk szerint elsődlegesen a 
gazdasági, anyagi problémák állnak, az állampolgárok egyre türelmetlenebbek, a 
felgyülemlett indulatokat nem megfelelően kezelik, valamint csökkent a tolerancia szint is.  
 
A személy elleni bűncselekmények közül 2011. évben az előző évhez képest a testi sértések 
száma 46-ról 53-ra nőtt (ebből Pásztón 18 történt, a korábbi 13 helyett). A magánlaksértések 
száma stagnált (6), a zaklatások száma (76) nőtt. 
 
Közlekedési bűncselekmény 2010. évben 15 történt, míg 2011-ben ez a szám 35-re nőtt.  
 
A házasság, ifjúság és nemi erkölcs elleni bűncselekmények kapcsán 2010. évben 47 
bűnügyet regisztráltunk, míg ez az adat 2011-ben 27-re csökkent. Ezen bűncselekmények 
között a kiskorú veszélyeztetések száma 19-ről 15-re csökkent. Erőszakos közösülés 1, 
szemérem elleni erőszak 6 esetben, míg megrontás egy sem történt 2011-ben. 
 
A közfeladatot ellátó személy elleni erőszak elkövetése 4 esetben történt, a 2010. évi 2-höz 
képest. 
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A közrend elleni bűncselekmények (pl. közveszéllyel fenyegetés, garázdaság, önbíráskodás, 
visszaélés okirattal) száma pedig 179-ről 322-re nőtt.   
 
A kiugróan magas szám oka az volt, hogy 2011. évben egy jogi állásfoglalás alapján a 
visszaélés okirattal bűncselekményeket más szempontok szerint kellett statisztikailag 
számolni.  
 
Közveszéllyel fenyegetés 2011. évben nem történt. 
 
A garázdaságok száma gyakorlatilag stagnált, mindössze 64-ről 65-re változott.  
 
Az önbíráskodások száma 6-ról 3-ra csökkent. 
 
A vizsgált két év viszonylatában a közbizalom elleni bűncselekmények száma nőtt (közokirat- 
ill. magánokirat-hamisítás, visszaélés okirattal, egyedi azonosító jel meghamisítása összesen 
205 eset), míg a közegészség elleni bűncselekmények száma csökkent, amit főként visszaélés 
kábítószerrel bűncselekmény formájában követtek el 7 esetben. 
 
A vagyon elleni bűncselekmények száma 2010-2011. évek tekintetében 839-ről 896-ra nőtt. 
Ezen belül a lopások száma 418-ról 571-re nőtt, a betöréses lopások száma viszont 222-ről 
142-re csökkent. 
 
A betöréses lopások ilyen számbeli csökkenése 2011. év komoly szakmai eredménye, 
melynek okait korábban már részletesen érintettük. 
 
A lopások és egyéb vagyon elleni bűncselekmények számának csökkenése érdekében tovább 
kell fokozni az állampolgárok megelőző tevékenységét, mindenki tegyen többet az élete, 
egészsége, illetve vagyona védelme érdekében. Ezért minden érintettnek, minden területre 
kiterjedő, részletes megelőző anyagokat, egyéb tájékoztatásokat nyújtunk.  
 
A gépjárműből történt lopások tekintetében a 2010. évi 17 esethez képest 2011-ben mindössze 
8-at regisztráltunk.   
 
Minimálisan nőtt a csalások száma 71-ről 74-re. 
 
Az illetékességi területen a korábbi évekkel ellentétben 2011-ben rablás nem történt (2010-
ben 12 volt). Ezen kiemelt tárgyi súlyú, személy elleni, erőszakos, az állampolgárok 
szubjektív és objektív biztonságérzetét a leginkább negatívan befolyásoló jogsértés 
tekintetében szintén komoly eredménynek tudható be. 
 
A zsarolások száma 5-ről 1-re csökkent, mely szintén említést érdemel, hiszen ezen jogsértés 
is erőszakos jogsértés és személy ellen irányul. 
 
A jármű önkényes elvételek száma 2011-ben 5 volt, ami eggyel több az előző évinél.  
 
2010. évben 53 rongálást regisztráltunk, míg 2011-ben 65-öt. 
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Az összbűncselekmények számának alakulására 2011. évben nem volt jellemző az olyan 
jellegű sorozatügy, 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 erőszakos garázda jellegű bűncselekmények tekintetében növekedés mutatható ki, 84-ről 
118-ra nőtt ezen jogsértések száma.  
 
2010. évben Pásztó város területén 89 lopás bűncselekményt követtek el, mely számadat 
2011. évben minimálisan 92-re nőtt. 
 
 A vizsgált időszakban Pásztón 7 betöréses lopást regisztráltunk a 2010. évi 35-tel szemben, 
mely igen szembetűnő csökkenés. 
 
Garázdaság 22 esetben történt a városban 2010-ben, míg 2011-ben csak 19, így ezen a 
területen is csökkenő tendencia mutatkozott. 
 
Pásztón a testi sértések száma 13-ról 18-ra kis mértékben nőtt.  
 
2010. évben Pásztón 15 ittas vezetés miatt indult büntetőeljárás, míg 2011-ben ez a szám 12-
re változott.  
 
2010-ben nem történt Pásztón hivatalos személy elleni erőszak, míg 2011-ben 1 eset fordult 
elő. Ezen eset kapcsán az eljárás jelenleg bírósági szakban van. 
 
Pásztó városban jármű önkényes elvétele bűncselekmény 2010. évben  1 esetben, míg 2011-
ben 2 alkalommal történt.     
 
A bűnösség tekintetében a bűncselekmények jelentős hányadát a korábbi évekhez hasonlóan 
2011-ben is szándékosan követték el, a gondatlan elkövetések száma elenyésző volt. 
 
2011. évben 140 esetben éltünk feljelentés kiegészítéssel.  
 
A bíróság elé állítások száma a 2010. évhez képest 2011-ben megduplázódott (12-ről 24-re). 
Ezen növekedés nagy szakmai jelentőséggel bír a terheltekre nézve, hiszen sokkal nagyobb a 
visszatartó ereje egy időben gyorsan meghozott jogerős bírói döntésnek , mint az évek múltán 
való elmarasztalásnak, hiszen az idő múlása enyhítő körülmény, valamint a bekövetkezett 
sérelem pszichikai hatása enyhébb, ha a szankció gyorsan kiszabásra kerül. Ezen 
jogintézmény alkalmazása gazdaságosabb is a közpénz felhasználása kapcsán, az erő, eszköz, 
idő elvonás tekintetében.   
 
A bíróság elé állítások számának növelése tárgyévben központi szakmai elvárásként is 
jelentkezett, melynek sikeresen megfeleltünk.    
 
A kapitányság nyomozás eredményességi mutatója 2010. évben 57,8 % volt, mely 2011. 
évben  54,7 %-ra alakult.   
 
Kapitányságunk a bűnügyi eredményesség tekintetében 2011. évben 3. legeredményesebb 
kapitányság volt a megyében a 6 kapitányság közül. 
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Az elért eredmény folyamatos, egyenletes, célzott, szervezett, tervezett munkavégzést takar. 
 
2011. évben 14 rendkívüli haláleset miatt folytattunk közigazgatási hatósági eljárást.  
 
9 esetben a haláleset oka öngyilkosság volt. 
 
Háztartási balesetből eredő haláleset 2011-ben nem volt. 
 
Az öngyilkosságok módszerei csakúgy, mint a korábbi években igen változatosak voltak. 
 
Tűzesettel összefüggésbe hozható haláleset területünkön 2011. évben 2 esetben fordult elő. 
 
2010. évben 7 esetben rendeltünk el személykörözést eltűnés miatt, míg ezen adat 2011-ben 
31-re nőtt. A magas számot egy-egy személy többszöri eltűnése is indokolta. Ezen notórius 
eltűnések hatékony kezelése érdekében intézkedni kell a társszervek hatékonyságának 
növelésére, indokolt esetben a zárt, vagy szigorúbb magatartási szabályokat alkalmazó 
intézmények bevonására.     
 
Az eltűnések esetén a szükséges, soron kívüli eljárási cselekményeket minden esetben 
megtettük, kiemelt figyelmet fordítottunk a fiatalkorú eltűntek ügyeinek kezelésére.    
 
A vizsgált időszakban rendszeresen tartottunk körözési akciókat, melyek meghozták a várt 
eredményt, hiszen az akciók során több körözött személy, bűnelkövető tartózkodási helyének 
ismerté válása és elfogása valósult meg. 
 
A körözési tevékenység eredményességére utal, hogy 2011-ben 20 esetben került sor körözött 
személy elfogására. 
 
2010. évben a tettenérések száma 28 volt, mely 2011-ben 95-re nőtt. A jelentős növekedés az 
állomány célzott, konkrét személyek elfogására irányuló éberségére utal. Az elért adat szép 
szakmai teljesítmények minősül, különös tekintettel arra, hogy a tettenéréses ügyekben a 
legegyszerűbb és a legtámadhatatlanabb a bizonyítási eljárás lefolytatása.   
 
A vagyon elleni bűncselekmények vizsgálata során megállapítható volt kiváltó okként a romló 
gazdasági helyzet (gazdasági világválság hatásai), a munkanélküliség, valamint a sértetti 
közrehatások fokozódása (szükséges vagyonvédelem elmulasztása, felelőtlenség, hanyagság, 
közömbösség az állampolgárok egy részéről).   
 
A vagyon elleni bűncselekményeket jellemzi továbbá azon tényező is, hogy a fa és 
fémlopásoknál az elkövetők figyelik a terepet, az ellopott tárgyakat azonnal orgazdáknak 
értékesítik. A színesfém átvevő telepek szinte válogatás nélkül minden tárgyat átvesznek, a 
lopott fát pedig nem saját felhasználásra viszik el, hanem további értékesítésre. 
 
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. 
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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” a jellemzők (pl. fémlopások, falopások, alkalmi lopások). 
 
Az ismertté vált bűncselekmények területi szóródásában az elmúlt időszakhoz képest jelentős 
változás nem mutatható ki, a jogsértések jelentős részét Pásztó városban és annak 
vonzáskörzetében, illetve Jobbágyin, Kállón, Ecsegen és Szirákon követik el.  
 
2011. év adatai szerint a legfertőzöttebb, legveszélyeztetettebb  települések Pásztó, Jobbágyi, 
Kálló Ecseg, Szirák  és Vanyarc községek voltak.  
 
A fertőzöttség szempontjából közepesen veszélyeztettek Buják, Tar, Mátraszőlős, 
Szurdokpüspöki, Erdőtarcsa és Palotás. 
 
A sértetté válás tekintetében gyakran szerepet játszik az alkohol és egyéb tudatmódosító 
szerek hatása, valamint a provokáló magatartás. Évek óta megfigyelhető az is, hogy az 
emberek egymással szemben türelmetlenebbek, agresszívebbek, nehezen tolerálnak kisebb 
sérelmeket is, mely az utóbbi időszakban csak fokozódott a gazdasági világválságnak 
köszönhető létbizonytalanság, munkanélküliség, mélyszegénység növekedésével. 
 
Az elkövetési tárgyak döntő része sajnos továbbra is egyedi azonosításra nem igazán alkalmas 
tömegcikk, készpénz, vagy több esetben élelmiszer. 
 
A hétvégi diszkók jelentős számú fiatalt vonzanak a város területére, illetve a különböző 
szórakozóhelyekre. Ezeken a rendezvényeken tapasztalataink szerint nem csak a jókedvű, 
gondtalan szórakozás a jellemző, hiszen az ott résztvevők egy része szeszesital, vagy más szer 
hatása alatt áll, az előbbiekben említett magatartást tanúsít, az „elvonulási utakon" igen 
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. 
 
A fenti jogsértések mérséklése tekintetében 2011. évben nagy szerepet játszott a térfigyelő 
kamera rendszer kiépítése, valamint a célzott szolgálat ellátás.   
 
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 
2012. évre bűnmegelőzési tevékenység még további fokozását, illetve partnereink, a 
társszervek, az állampolgárok fokozottabb bevonását a biztonság megteremtésébe, valamint 
mindenki részéről a jogkövető magatartás ösztönzését.  
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A bűnmegelőzéshez szorosan kapcsolható tényezőként szólni kell a vagyonvédelmi, biztonság 
technikai, térfigyelő rendszerek, technikai berendezések hatékonyságáról. Szorgalmazzuk az 
ilyen eszközök kiépítését, beüzemelését minden településen folyamatosan figyelt 
üzemmódban. 
 
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 Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály állományának fő feladatát 2011. 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 
célzott szolgálat ellátás keretein belül a közterületi szolgálat további erősítése jelentette.  
 
Kapitányságunk illetékességi területén 2011. évben két körzeti megbízotti csoport működött 
pásztói, valamint palotási székhellyel. Átadásra került 2011-ben a Kállói KMB iroda, 
valamint a lakossági igényekre és a szakmai adatokra figyelemmel személyzeti 
intézkedésekkel (plusz erő hiányában) 3 fővel nőtt a körzeti megbízottak száma, akik 
megerősítésként Kállóra, Jobbágyira és Szirákra kerültek. 
 
2011-ben fő feladat volt azon szemlélet elfogadtatása és erősítése, hogy a rendőrség, 
polgárőrséggel karöltve a lakosság természetes szövetségesei legyenek egymásnak a bűn 
elleni küzdelemben. 2012-ben ezen szemléletet ki kívánjuk egészíteni a jogkövető 
állampolgárokra, valamint valamennyi segítőnkre, együttműködőnkre.  
 
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, melynek 
eredményeként nőtt a közterületen eltöltött órák száma. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24

A fenti statisztika alapján is 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 szolgálat ellátás, célzott 
területek, települések, utcák, objektumok, személyek), ugyanis a problémás területek 
folyamatos ellenőrzés alatt tartása a záloga a jobb közbiztonságnak, a biztonságosabb 
élettereknek, hiszen így tudunk eredményesen dolgozni, és ezen munkánk eredményeként az 
állampolgárok biztonságosabban élhetik mindennapjaikat.    
 
A Pásztói Rendőrkapitányság területén lakó állampolgárok biztonságban érezhetik magukat, 
hiszen ha nagyobb kitekintéssel élünk, akkor látjuk, hogy Nógrád megye az ország második 
legkisebb területű és a legkisebb lélekszámú 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.  
 
A kapitányságon a korábbi évek során kialakult létszámhiány egy részét fel tudtuk tölteni, 
mely feltöltés során több próbaidős rendőr is bekerült az állományba. Ezen rendőrök 
tekintetében még több évnek kell eltelnie ahhoz, hogy klasszikus értelemben véve megfelelő 
módon terhelhetőek legyenek, megszerezzék a szükséges hely- és személyismeretet, szakmai 
rutint, valamint valamennyi tanulmányi kötelezettségüknek eleget tegyenek., ezáltal önállóan, 
saját kezdeményezéssel tudjanak intézkedni.      
 
Nógrád megyében kapitányságunk illetékességi területe (552 négyzetkilométer) a legnagyobb 
a megye kapitányságai közül, a lakosság létszáma megközelítőleg 33 000 - 34 000 fő, a 26 
település döntő része aprófalvas berendezkedésű. Az elmúlt évben az ún. külterületek bűnügyi 
fertőzöttsége miatt (Jobbágyi, Kálló, Vanyarc, Szirák, Ecseg) visszatérően erőt kellett 
összpontosítani ezen területekre, melybe visszatérően bevontuk a Készenléti Rendőrség 
egységeit is. 
 
A települések bűnügyi fertőzöttség szerinti rangsorát tekintve Pásztón követik el a legtöbb 
jogsértést, a falvak között pedig Kálló és Jobbágyi a legfertőzöttebb. 
 
2011. évben a kapitányság illetékességi területén tömegrendezvény betiltására nem került sor, 
a gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvény feloszlatására szintén nem volt szükség. 
 
2011. évben kapitányságunk illetékességi területén nem került sor csapaterővel végrehajtandó 
feladatra. 
 
Csapaterő keretein belül vezényléssel 2011. évben az országos hírek középpontjába került  
gyöngyöspatai események rendőri kezelésében, valamint a Gödöllőn megtartott, Európai Unió 
soros magyar elnökségi feladatok rendőri biztosításában vettünk részt folyamatosan, 
visszatérően.  
 
A Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály 2011. évben önálló kezdeményezés vagy 
megyei elrendelés alapján az előző évi 171-hez képest 182 esetben tartott közbiztonsági, az 
előző évi 38 esethez képest pedig 43 esetben közlekedési akciót, 2 esetben körözési egy 
esetben pedig egyéb jellegű akciót. 
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A célzott akciók száma tehát 2011-ben a korábbi évhez viszonyítva nőtt. 
 
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.  
 
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. 
 
2011. évben a korábbi hagyományok mentén folytattuk a fiatalok segédmotor kerékpáros 
oktatásának és vizsgáztatásának szervezését, melynek kapcsán tárgyévben 12 fő tett sikeres 
vizsgát.  
 
2011. évben illetékességi területünkön 1 esetben történt hivatalos személy elleni erőszak. 
 
A végrehajtói állomány intézkedési aktivitás bemutatása tekintetében megállapítható, hogy 
2010. évhez képest 2011. évben 2143-ról 1420-ra csökkent a szabálysértési feljelentések 
száma, 68-ról 29-re csökkent az elvett vezetői engedélyek száma, 110-ről 94-re csökkent az 
elvett hatósági engedélyek száma. 
 
Az adatokban megjelenő eltérések mögött adott esetben nem csupán az intézkedési aktivitás 
bújik meg, hanem egyéb tényező is kimutatható, az objektív felelősség, a zéró tolerancia, a 
közigazgatási eljárás és a hozzájuk kapcsolódó országos és helyi média kampány 
nyilvánvalóan hatást gyakorolt egyes mutatók alakulására. Továbbá 2011. évben vélhetően a 
fokozódó ellenőrzések, valamint az egyre súlyosbodó szankciók miatt az is megfigyelhető 
volt, hogy az állampolgárok többsége igyekszik egyre jobban odafigyelni a közlekedési 
szabályok betartására, így ennek kapcsán a közlekedési morál is fokozatosan javul, melyet a 
közlekedési balesetek kedvező tendenciája is bizonyít. 
 
Az egyes adatok csökkenése ellenére kijelenthető, hogy az állomány továbbra is aktívan 
intézkedett, hiszen bizonyos - kiemelt - mutatókban (pl. tetten érés, elfogás) 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.      
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Meg kell említeni, hogy a közutak állapota több területen, útszakaszon kritikán aluli, rengeteg 
a személyi sérülés nélküli ún. „kátyus baleset”. E tekintetben a baleset-megelőzés érdekében 
folyamatosan jelzéseket adunk a közút kezelője, valamint az illetékes önkormányzatok felé. 
Sok erő, eszköz, idő elvonást eredményez ez, más állampolgárok biztonságérzetét javító 
szakmai feladat végrehajtástól vonja el az állományt. Ide tartozik még a személyi sérülés 
nélküli vadbalesetek kezelése is.    
 
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. 2011. 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 83-ról 69-re csökkent, és továbbra sem 
alakult ki baleseti gócpont. A bekövetkezett 69 közlekedési balesetből a főkapitányság 
baleseti helyszínelője 40 esetben járt el, míg 29 esetben saját hatáskörben fejeztük be az 
eljárásokat.  
 
A 2011. évben kapitányság illetékességi területén 3 esetben történt halálos, 9 esetben súlyos, 
25 esetben pedig könnyű sérüléssel járó baleset.  
 
2011. évben 5 fő hunyt el közlekedési balesetben. Ezen szám növekedést mutat a 2010. évhez 
képest, hiszen akkor nem történt halálos baleset a területünkön. Minden egyes emberi élet 
megőrzése természetesen kiemelten fontos a rendőrség számára, azonban a kérdéses mutató 
vizsgálatakor meg kell jegyeznünk, hogy a 21-es számú főútvonalon történt 2 halálos 
áldozattal járó buszbaleset rendőri szempontból kivédhetetlen, megelőzhetetlen volt, hiszen a 
fatális véletlennek volt köszönhető, hogy a bokros területről éppen úgy ugorjon ki az úttestre 
egy vadon élő állat, hogy az ablakot betörve a buszvezető ülésére essen és úgy okozzon 
nagyon súlyos balesetet.  
 
A szintén két halálos áldozattal járó motorbaleset tekintetében hihetetlen nagy fokú emberi 
felelőtlenség volt kimutatható, ezen személyek szinte kivívták a sors akaratát magukkal 
szemben. A motort vezető személlyel szemben különféle szabálytalanságok miatt korábban a 
rendőrség már többször is intézkedett (pl. ittas vezetés, baleset kapcsán a motorja is le volt 
foglalva, stb.), azonban mindez sem volt elég ahhoz, hogy az érintett betartsa az alapvető 
közlekedési szabályokat.  
 
Az ötödik halálos baleset kapcsán pedig elmondható, hogy az áldozat öntörvényűen 
értelmezte a közlekedési szabályokat, melyből adódóan már több balesete is volt és nem volt 
képes elfogadni, hogy ezen magatartása tragédiába torkollhat.      
 
Összegezvén tehát a bekövetkezett halálos kimenetelű baleseteket megítélésünk szerint azok 
nem voltak rendőri szempontból megelőzhetők, kivédhetők.   
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Az ittasságot tekintve 3 fő volt szeszesitaltól befolyásolt állapotban, akik 1 súlyos és 2 könnyű 
sérüléses balesetet okoztak. Ezen mutatók a tavalyi 9 esethez, 3 súlyos és 6 könnyű sérüléshez 
viszonyítva csökkenést mutatnak.   
 
A balesetek okozói minden esetben 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. 
 
Az illetékességi területünkön kívül adódó feladatok ellátása kapcsán meg kell említeni, hogy 
ORFK döntés alapján 2011-ben visszatérően, több alkalommal kellett feladatokat ellátnunk 
Gyöngyöspatán, az ott kialakult, országos visszhangot is kiváltó események rendőri kezelése 
érdekében, valamint visszatérően részt vettünk az EU soros magyar elnökségi feladatok 
rendőri biztosításában is Gödöllőn. 
 

V. 
 
 

IGAZGATÁSRENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG 
 
 

Az Igazgatásrendészeti Alosztály 2011. évben is az elvárásoknak, jogszabályi 
rendelkezéseknek, utasításoknak megfelelően igyekezett teljesíteni szolgálati feladatait, 
végrehajtani a munkatervben foglaltakat. 

 
A 2011. évi állománytábla szerinti létszám: 3 fő hivatásos, 2 fő közalkalmazott.  
 
Szabálysértési ügyintézés:  
 
2011. évben a szabálysértési feljelentések száma 1057 volt, ami a 2010. évi 1135 
feljelentéshez viszonyítva kismértékű csökkenést mutat.  
 
A csökkenés betudható a korábban már részletesen ismertetett közlekedési morál javulásnak, 
a jogkövető magatartások erősödésének, a jogszabályi változásoknak, a célzott szolgálat 
ellátásnak, a térfigyelő kamera rendszerek kiépítésének, valamint az egyre növekvő 
bírságösszegeknek.  
 
2011. évben közigazgatási bírság kiszabására irányuló eljárás 333 esetben volt.  
 
Ezek alapján megállapítható, hogy összességében az ügyiratszám a szabálysértések, 
jogsértések tekintetében 1391 volt. 
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A feljelentett személyek száma 2010. évi 1157 főhöz képest tárgyévben 1086 fő volt. 
 
A kiszabott bírságátlag a 2010-es évben 22 008 Ft/fő, 2011. évben 21 136 Ft/fő volt.  
 
Hozott határozataink száma az előző évi 1112 darabhoz képest 1318, melyből 66 határozat 
tárgyalást követően került meghozatalra.  
 
Az elkövetett szabálysértések egymáshoz viszonyított számaránya változatlanul hasonló az 
előző évekhez, így a szabálysértési eljárások mintegy  20%-a  a kiemelt közlekedésrendészeti,  
75 %-a közlekedésrendészeti és 5 %-a  közrend ellen elkövetett szabálysértés miatt indult. 
 
Járművezetéstől eltiltásra a tavalyi 133 esethez képest 77 ügyben került sor, 14 esetben ittas 
vezetés, 4 esetben közúti közlekedés rendjének megzavarása, 2 esetben biztonságos 
közlekedésre alkalmatlan jármű vezetése 57 esetben pedig engedély nélküli vezetés miatt.   
 
Fentieken túl a járművezetés az eltiltás tartama alatt szabálysértés elkövetése miatt 5 esetben 
került sor a szabálysértési iratok elkövetés helye szerint illetékes bíróságra történő áttételére.  
 
Gyakorlatunkat igyekszünk úgy alakítani, hogy az elérni kívánt jogkövető magatartás 
érdekében a vezetői engedélyek visszavonására minden lehetséges esetben kerüljön sor. 
 
Az eljárás alá vont személyek az előző évi 141 esethez képest 109 esetben éltek kifogással a 
meghozott határozatainkkal szemben, melyből 51 ügyet terjesztettünk fel a bíróságra a 
kifogás elbírálása céljából, 44 esetben saját hatáskörben eljárva változtattuk meg döntésünket, 
illetve 14 esetben a benyújtott kifogás elutasításra került. A saját hatáskörben enyhített 
szankciókra azért volt ilyen arányban szükség, mely az elkövetők a kifogásaikban olyan 
szociális, vagy gazdasági indokokkal kérték a csökkentést, mely korábban a hatóság előtt nem 
volt ismert, és az valóban méltánylást érdemlő volt.   
 
A bíróság az elmúlt évektől egyre kevesebb általunk hozott elmarasztaló határozatot helyez 
hatályon kívül, vagy változtat meg és csekélyebb mértékben enyhíti a büntetéseket.  
 
A vezetéstől eltiltást olyan esetekben mellőzi, ha az eljárás alá vont személy a bíróság előtt 
megtartott tárgyaláson elmondja, hogy a vezetői engedély megtartása a megélhetéséhez 
szükséges.  
 
A kiszabott büntetésnek nincs visszatartó ereje, ha nem társul mellé önkéntes jogkövetésen 
alapuló befizetés, ezért nagy hangsúlyt fektetünk a végrehajtási eljárásra. A szabálysértési 
hatóság a pénzbírság jogerőre emelkedésétől számított két éven belül foganatosíthat 
végrehajtási cselekményt. Így az adott évben a legtöbb végrehajtási intézkedés a megelőző 
évben iktatott ügyekben történik. A 2011-es évben folyamatban lévő ügyekben összesen 1273  
végrehajtási intézkedés történt.  
 
2011-ben a végrehajtási eljárások még eredményesebbé tétele érdekében átiratban 
megszólítottuk az önkormányzatokat, valamint személyes szakmai beszélgetéseket 
kezdeményeztünk a közérdekű munka kapcsán, hogy a kiszabott szankciók végrehajthatóak 
legyenek. 
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Tárgyévben, 2011-es ügyekben adók módjára történő behajtás 498 esetben került 
elrendelésre, közérdekű munkavégzést elrendelő határozat 168 esetben született, elzárásra 
történő átváltoztatás kérése 11 alkalommal történt meg.  
 
2010. augusztus 19. napjától az Igazgatásrendészeti Alosztály hatáskörébe tartozik a tulajdon 
elleni szabálysértések azon része, melyekben az elkövető kiléte ismert személy. Az alosztály 
2010. novemberétől tesz eleget a közrendvédelmi szolgálati ág által megkezdett előkészítő 
eljárás befejezéseként a bírósági szakot megelőző tényállás-tisztázási kötelezettségének. 2011. 
év végén 70 iktatott tulajdon elleni szabálysértési ügyben került sor idézésekre, az elkövetés 
eszközéül használt tárgyak lefoglalására és tanúk, eljárás alá vont személyek meghallgatására. 
(150 fő)  
 
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 316 magánszemély rendelkezett 880 lőfegyverrel.  
 
2011-ben összesen 64 fegyver megszerzésére irányuló kérelem érkezett, melyből 64 
engedélyezésre került, 15 gáz-riasztó fegyverviselési engedély került kiadásra önvédelmi 
célra, a 2010. évi 25-höz képest. 
 
Flóbert fegyver tartására irányuló engedélyt nem adtunk ki. 
 
2011-ben Európai Lőfegyvertartási Engedélyt nem adtunk ki. 
 
Lőfegyver megszerzési és tartási engedély kérelem elutasítására nem került sor tárgyévben és 
lőfegyvertartási engedélyt sem vontunk be. 
 
2011-ben 62 esetben hajtottunk végre fegyver tároló hely ellenőrzést, melyek során 
hiányosságokat, szabálytalan tárolási módszereket nem tapasztaltunk. Megállapítható tehát, 
hogy a lőfegyverrel legálisan rendelkező személyek a fegyverek tárolására vonatkozó 
szabályokat maradéktalanul betartják. 
 
 
Személy-és vagyonvédelem, magánnyomozói tevékenység: 
 
Az engedélyesek és igazolvánnyal rendelkezők ellenőrzése évi egy alkalommal történt. 
 
A vizsgált időszakban a vállalkozások ellenőrzése során engedély visszavonására okot adó 
körülmény nem merült fel. 
 
Összesen 300 fő személy-és vagyonőri, magánnyomozói igazolvánnyal rendelkező személyt 
ellenőriztünk a rendelkezésünkre álló nyilvántartásokban. Az ellenőrzések során jogsértést 
nem tapasztaltunk, felügyeleti bírság kiszabására nem volt szükség. 
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Pirotechnikai tevékenység: 
 
2011. évben 2 üzlet folytatott játékos pirotechnikai termék forgalmazására irányuló 
tevékenységet. Az üzletek ellenőrzése évi két alkalommal történt, így 2011-ben 4 esetben lett 
ellenőrzés végrehajtva. 
 
 
Figyelmeztető jelzés felszerelésének és használatának engedélyezése: 
 
 
2011. évben figyelmeztető jelzés felszerelésének és használatának engedélyezésére kérelem 
nem érkezett kapitányságunkhoz. Az érvényes engedélyek száma 2011. december 31-én 6 
volt. 
 

VI. 

TÁBLÁZATOS ADATBÁZIS 
(a szolgálat ellátás főbb mutatóiról) 

 
 

 jogsértés , intézkedés , egyéb statisztikai adat: 2010. év 2011. év 
    

1 közterületi órák száma 41 629 48 523 
(+ 1095) 

2 ismertté vált bűncselekmények száma 1235 1438 
3 nyomozás eredményességi mutató 57,8 % 54,7 % 
4 bíróság elé állítások száma 12 24 
5 elfogott körözött személyek száma 34 20 
6 személy elleni bűncselekmények száma 118 146 
7 testi sértések száma 46 53 
8 közlekedési bűncselekmények száma 15 35 
9 házasság, ifjúság, nemi erkölcs elleni 

bűncselekmények száma 
47 27 

10 közbiztonság elleni bűncselekmények száma 14 17 
11 közrend elleni bűncselekmények száma 179 322 
12 garázdaságok száma 64 65 
13 zaklatások száma 43 76 
14 közbizalom elleni bűncselekmények száma 13 13 
15 visszaélés kábítószerrel bűncselekmények száma 34 7 
15 vagyon elleni bűncselekmények száma 839 896 
16 lopások száma 418 511 
17 betöréses lopások száma  222 124 
18 gépjárműből, gépjárműről lopások száma 17 15 
19 csalások száma  71 74 
20 rablások száma 12 0 
21 zsarolások száma 5 1 
22 önbíráskodások száma 6 3 
23 erőszakos, garázda jellegű bűncselekmények száma 84 118 
24 ittas vezetések száma (bcs. alakzat) 36 34 
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25 kiskorú veszélyeztetések száma 19 15 
26 Pásztón elk. vagyon elleni bűncselekmények száma 189 125 
27 Pásztón elkövetett lopások száma 89 92 
28 Pásztón elkövetett betöréses lopások száma 35 7 
29 Pásztón elkövetett garázdaságok száma 22 19 
30 Pásztón elkövetett testi sértések száma 13 18 
31 Pásztón elkövetett jármű önkényes elvételek száma 1 2 
32 Pásztón elkövetett ittas vezetések száma 15 12 
33 Pásztón elk. hivatalos személy elleni erőszak száma 0 1 
34 tettenérések (bcs. elfogások) száma 28 95 
35 közbiztonsági akciók száma 171 182 
36 közlekedési akciók száma 38 43 
37 szabálysértési feljelentések száma 2143 1273 
38 elvett vezetői engedélyek száma 68 29 
39 elvett hatósági engedélyek száma 110 94 
40 közlekedési balesetek száma összesen 83 69 
41 halálos kimenetelű közlekedési baleset 0 3 eset/5 fő 
42 súlyos sérüléssel járó közlekedési baleset 17 9 

 

VII. 

KAPCSOLATRENDSZERÜNK 
 
Együttműködési megállapodások: 
 
Kapitányságunknak 2011. évben (a megkötés időpontja szerinti megnevezésekkel) 2 
erdészettel, 10 vadásztársasággal, 16 polgárőr egyesülettel, Pásztó Város Önkormányzatával, 
Pásztó Város Önkormányzatának Gyámhivatalával, a Salgótarjáni Vámhivatallal, Palotás és 
Vidéke Sporthorgász Egyesülettel, és a Nógrád Megyei Igazságügyi Hivatallal volt hatályos 
együttműködési megállapodása. 
 
Egyéb együttműködések: 
 
Fentieken túl (térfigyelő kamerarendszerekhez kötődő szakmai támogatás és tapasztalatcsere 
témakörben) 2011. évben kapitányságunk 1 alapítvánnyal, 8 önkormányzattal és 2 polgárőr 
egyesülettel kötött ún. partnerségi együttműködési megállapodást. 
      
Kapitányságunk vezetői és végrehajtói állománya folyamatosan arra törekszik, hogy az 
együttműködési megállapodásban foglalt kötelezettségeinket végrehajtsuk, valamint az ott 
rögzített jogainkkal, lehetőségeinkkel éljük. Az együttműködő partnerek aktivitása, 
hozzáállása, partnersége olykor nem az elvárásoknak megfelelő, de ezen esetekben szóban, 
írásban ösztönözzük őket a vállalásaik betartására.  
 
Egyéb együttműködések: 
 
Kapitányságunk belső szakmai együttműködési rendszerét elsősorban a megyei főkapitányság 
szakirányítóival, valamint a társkapitányságokkal való kapcsolattartás adja. 
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A szakirányítókon túl 2012. évben az alábbi társszervekkel és egyéb segítőkkel működünk 
együtt: megyében működő ügyészségek, bíróságok, önkormányzatok, intézmények vezetői, 
helyi Közbiztonsági Egyeztető Fórum tagjai, vadásztársaságok, halőrök, vadőrök, mezőőrök, 
természetvédelmi őrök, nyugdíjas rendőrök, falugazdászok, jogkövető és jogkereső 
állampolgárok.  
 

VIII. 
 

2011. évre kitűzött és megvalósult tervek/célok  
 
 

 A 2011. évi soros Európai Uniós elnökség rendőrségi feladataiban való aktív részvétel. 
 A törvényesség, szakszerűség, időszerűség, eredményesség, gazdaságosság, 

célszerűség követelményeinek való megfelelés további fokozása. 
 2011. év fő feladata az ittas személyek kiszűrése, még az előtt, hogy balesetet 

okoznának. 
 A tulajdon elleni szabálysértések megfelelő kezelése. Az állampolgári és 

önkormányzati elégedettségi mérések adataira való reagálás. 
 A gazdasági fegyelem maximális betartása, betartatása. 
 Az alparancsnoki ellenőrzési tevékenység hatékonyságának fokozása. 
 Képzések, továbbképzések, önképzések további erősítése figyelemmel az állomány 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 A szolgálati fegyelem javítása. 
 Parancsnoki tekintély további növelése. 
 Az eredményes intézkedéseink közlése a közvéleménnyel a sajtón keresztül.  
 A bűnmegelőzés össztársadalmiasításának további erősítése. 
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 Különböző megelőző programok (Szomszédok Egymásért Mozgalom, Biztonság 
Becsület Bizalom, Védőbástya, Szertelenül, DADA, Iskola rendőre program, stb.) 
fokozása, kiszélesítése a segítők bevonásával. 

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

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

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

 Szolgáltatók (Vízmű, Tigáz, Émász, Magyar Posta, Nyugdíjfolyósító Intézet) azonnali 
megkeresése eseményekre figyelemmel, hogy a lakosságot tájékoztató kiadványaik 
mellékleteként, vagy abba belefoglalva tájékoztassák a lakosságot a kapcsolódó ún. 
trükkös lopások veszélyeire. (Az Émász válaszlevelében közölte, hogy a kérésnek 
megfelelően tájékoztatják az ügyfeleiket, valamint a Nyugdíjfolyósító Intézet és 
pozitívan reagált a kezdeményezésünkre.)   

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

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

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

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

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

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

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

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

 Azon szemlélet propagálása miszerint a rendőrség, polgárőrséggel karöltve a lakosság 
természetes szövetségese a bűn elleni küzdelemben.  

 Feladatunk, hogy mindent tegyünk meg a lakosság bizalmának megtartásáért, ahol 
pedig ez elveszett, ott annak visszaszerzéséért.    

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

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

 A rendőrségbe vetett állampolgári bizalom megtartása, erősítése. 
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 A bajtársiasság, hivatástudat erősítése. 
 A rendőrség, az egyenruhás szolgálat önbecsülésének visszaszerzése, a közösség általi 

társadalmi megbecsülés helyreállítása.  
 
2011-évebn a főkapitányság által készített társadalmi hatásvizsgálatra érkezett önkormányzati 
válaszokat elemeztük, értékeltük, melynek kapcsán megkeresést intéztünk a Nógrád megyei 
Polgárőr Szövetség elnökének a felmerült problémák kezelése érdekében.  
 
A társadalmi hatásvizsgálattal kapcsolatban kapott jelzéseket, javaslatokat, helyenként 
kritikákat megszívleltünk, ahol kellett önkritikát gyakoroltunk és módosítottuk 
elképzeléseinket. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy számtalan tévedéssel, félreértéssel is 
találkoztunk, sőt megalapozatlan kritikával is illették kapitányságunkat. Ezen jelzésekre egy 7 
oldalas válaszreakciót küldtünk az önkormányzatok részére, a tisztánlátás érdekében, valamint 
azért, hogy mindenki objektíven lássa a felvetett problémákat és reális, valós 
következtetéseket vonjon le belőle.   

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

 
IX. 

 
2012. év legkiemeltebb prioritású feladatai, céljai: 

 
 
Természetesen feltárásra kerültek olyan területek, ahol tovább kell javítani a szakmai 
munkánk színvonalát, így erre is tekintettel 2012. év főbb stratégiai célkitűzései, feladatai a 
következők szerint foglalható össze: 
 

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

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

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

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

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

 Az állománytábla feltöltésére irányuló törekvések folyamatossága, a kért és ígért 
létszámfeltöltési igény fenntartása. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 A partnerség további erősítése, mindenkit be kell vonni a jobb közbiztonság érdekében 
(állampolgár, polgárőr, önkormányzat, társszerv, segítők, stb.). 
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  Információszerző tevékenység fokozása a bűnelkövetők, a kiemelt szabálysértők és 
visszaeső elkövetők érdekeltségeinek, anyagi hátterének bomlasztására, valamint a 
társhatóságok ezirányú minél szélesebb körben való bevonása. 

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

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

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

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

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

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

 A rendőrségbe vetett állampolgári bizalom megtartása, erősítése. 
 A bajtársiasság, hivatástudat erősítése. 

 
 
TISZTELT KÉPVISELŐ TESTÜLET! 
 
 
Köszönetemet fejezem ki a rendőri állomány, az önkormányzat, valamint az önkormányzat 
képviselő testülete és valamennyi más szerv, partner felé, akik tevékenységünkben segítettek, 
támogattak és továbbra is számítunk együttműködésükre. 
 
Ennyiben szándékoztam tájékoztatni Önöket a kapitányság, illetve a működési körzet 
közbiztonsági helyzetéről.  
 
Kérem, hogy beszámolómat vitassák meg és azt határozatilag fogadják el! 
 
 
Pásztó, 2012. március 12. 
                                                                                                   …………………………………      
                                                                                                   Vida Ottó Kolozs r. alezredes 

                                                                                                         rendőrségi 
főtanácsos                                                                                                               

                       
kapitányságvezető 

R E N D Ő R K A P I T Á N Y S Á G 
                             P Á S Z T Ó 
                        

                 Vida Ottó Kolozs r. alezredes 
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                            rendőrségi főtanácsos 
                                                      kapitányságvezető 
                                    
Cím: 3060 Pásztó,  Fő út 93-95. ,  Pf. 13 ; Telefonszám/fax: 06-32/460-255, 460-015, 460-882 ; BM telefonszám: 03-31-63-04, 

e-mail cím: pasztork@nograd.police.hu 

Szám: 12030-80/6/2012.ált. 
 
 
 

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 az 58/2011. (III.24.) számú képviselő testületi határozat végrehajtására.  
 
Ennek eredményeként a közterületi jelenléti órák számát sikerült tovább növelnie, viszont a 
közrend, közbiztonság szempontjából frekventált területeken továbbra is fontos feladat az 
ellenőrzések számának és hatékonyságának szinten tartása, esetleges emelése, valamint a 
vagyon elleni jogsértések további erősödésének elfogadható szinten tartása. 
 
A Képviselő-testület a közrend, közbiztonság javítása érdekében a következőkre kéri a 
kapitányság vezetőjét és személyi állományát: 
 
 

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

 
2. Kiemelten kezeljék az önkormányzat sérelmére elkövetett bűncselekmények, 

szabálysértések ügyeit, mely során maximálisan törekedjenek az elkövetők 
felderítésére! 

 
3. Hatékonyan működtessék a városi térfigyelő kamerarendszert. 
 
4. A város területén - a szubjektív biztonságérzet növelése érdekében - folytassák a 

rendőri ellenőrzéseket (különös tekintettel a gyalogos járőrszolgálatokra)!  
 
 
 

5. A főútvonalakon, a városba bevezető útvonalakon, a járműforgalommal sűrűbben 
érintett útszakaszokon, valamint az iskolák környezetében segítsék a közlekedésben 
résztvevőket, tovább csökkentsék a személyi sérüléssel járó közúti balesetek számát, a 
sérülések súlyosságának fokát, valamint javítsák a közlekedési morált!  
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6. Célra orientált szolgálat ellátásuk, valamint média tevékenységük során tegyenek meg 
mindent a vagyon elleni bűncselekmények további térnyerésének megakadályozására! 

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

járőrszolgálatokkal és az önkéntes jogkövetést szorgalmazzák a gépjármű vezetőknél!     
 

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

 
9. Gyorsan és hatékonyan intézkedjenek az állampolgárok biztonságérzetét negatívan 

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

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

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

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

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

 
12. Az állampolgárokkal való kapcsolattartás során törekedjenek az önkéntes jogkövetésre 

való magatartások ösztönzésére, támogatására! Szakmai javaslataikkal, közös 
szolgálatokkal segítsék elő a polgárőr szervezetek munkáját! 

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

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

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

társhatóságok, intézmények, civil szervek és szervezetek minél szélesebb bevonásával 
törekedjenek az együttműködési lehetőségek kiszélesítésére, „élővé tételére”! 

 
15. Az 1.-14. pontokban megfogalmazott feladatok végrehajtásáról a rendőrkapitány 

folyamatosan gondoskodjon! 
 

A képviselő-testület az 58/2011. (III.24.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.  
 
 
Pásztó, 2012. március 12.        ………………………………… 
                                                                                Vida Ottó Kolozs r. alezredes 
                                                                                                          rendőrségi főtanácsos 
                                                                                                             kapitányságvezető 
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A határozati javaslat törvényes! 
 
……………………….. 
   Dr. Tasi Borbála 
  címzetes főjegyző 
 


