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BESZÁMOLÓ 
PÁSZTÓ VÁROS ÉS VONZÁSKÖRZETÉNEK 
 2014. 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 2014. március 27-én számoltunk be kapitányságunk tevékenységéről. 
 
A Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő Testülete a 80/2014. (III.27.) számú határozatában az alábbi 
kéréseket fogalmazta meg és kérte a Pásztói Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységével 
kapcsolatban: 
 

1., 
 Szakszerűen és törvényesen hajtsák végre a 2014. évi helyhatósági, országgyűlési és Európa 

Parlamenti választásokhoz kötődő rendőri feladatokat! 
 
A Pásztói Rendőrkapitányság személyi állománya 2014. évben prioritásként kezelte a helyhatósági, 
országgyűlési és az Európa Parlamenti választások rendőri biztosításához kötődő szakmai feladatok 
végrehajtását. 
 
A kapcsolódó szolgálati feladatok maradéktalanul végrehajtásra kerültek, a jegyzőkkel és a választási 
bizottságokkal az együttműködés zökkenőmentes volt. A szükséges bombakutatói tevékenységet 
végrehajtottuk, az illetékességi terület közbiztonsági felügyeletét biztosítottuk, a szavazólapok 
kiszállításának biztosításában részt vettünk, a lezárt szavazóköröket visszatérően ellenőriztük.  
 
A választások során illetékességi területünkön rendőrségi szempontból rendkívüli esemény nem 
történt. 
 
Az országos rendőrfőkapitány a rendőrség választásokkal kapcsolatos szakmai tevékenységét kiválóra 
értékelte.   

2., 
Szakmai szempontokkal alapozzák meg egy új rendőrőrs létrehozását. 

 
A Pásztói Rendőrkapitányság az illetékességi terület nagyságát, a lakosok számát, a települések 
számát, az ügyforgalmi adatokat, a fertőzött települések számát, a szomszédos megyék 
fertőzöttségéből adódó utazó bűnözés hatását tekintve úgy ítélte meg, hogy szükséges egy rendőrőrs 
létrehozása.  
 
A rendőrőrs létrehozásának előkészületeként lehetséges épületek felmérései, előzetes költségbecslések 
elkészítése részben már megtörtént, illetve azok egy része jelenleg is zajlik. A kapitányság vezetője és 
a megyei rendőr-főkapitány több ízben személyes tárgyalásokat is folytatott az érintett 
polgármesterekkel. 
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3., 
Lehetőségeikhez mérten tartsák továbbra is elfogadható szinten a közterületen eltöltött órák számát!   

 
2013-ban 40 303 volt a közterületi órák száma, mely mutató 2014-ben 44 792-re nőtt.  
 
A közterületi órák számának növekedése mögött alapvetően a 2014.07.01-jén bevezetett „19 megyés 
program” áll. A program lényege a célzott szolgálat ellátás, melynek keretein belül az illetékességi 
terület települései kategóriákba kerültek besorolásra bűnügyi- és közbiztonsági fertőzöttségük alapján 
és ennek megfelelően lett kialakítva a közterületi jelenlét mértéke: 1-es szint, 24 órás jelenlét: 
Jobbágyi,  2-es szint, naponta kétszeri visszatérő jelenlét: Pásztó, Kálló, Tar, Ecseg, Szirák, Buják 3-as 
szint, 2 naponta visszatérő jelenlét: Vanyarc, Szurdokpüspöki, Egyházasdengeleg, Mátraszőlős, 
Palotás, 4-es szint, 3 naponta visszatérő jelenlét:  Erdőkürt, Kozárd, Szarvasgede, Kutasó, Kisbágyon, 
Garáb, Bokor, Csécse, Cserhátszentiván, Felsőtold, Alsótold, Bér, Héhalom, Erdőtarcsa. 
 
A települések besorolása nincs kőbe vésve, azok folyamatosan felülvizsgálatra kerülnek és szükség 
szerint a módosításokat végrehajtjuk.  
 
Vitathatatlan alapelv, hogy a rendőr minél többet van a közterületen annál nagyobb az esélye  
megelőzni, észlelni, megszakítani az ott zajló jogellenes cselekményeket, továbbá már maga a látható 
jelenléte is egyfajta biztonságérzetet kölcsönöz a lakosság részére. 
 
A fenti elv alapján kapitányságunk minden évben arra törekszik, hogy megfelelő legyen a közterületen 
eltöltött órák száma. 
 
2014-ben növeltük a közterületen eltöltött órák számát, folyamatosan igényeltük a Készenléti 
Rendőrség megerősítő erőit a területre, valamint a korábbi évekhez viszonyítva 2014. évben éltünk a 
legnagyobb számban a polgárőrökkel való közös szolgálatok ellátásával is, amiért köszönet illeti a 
polgárőr egyesületek tagjait. 
 
Az év során tovább fokoztuk az álló/posztos/gyalogos/portya szolgálatokat a célzott szolgálatellátásra 
figyelemmel, melyek végrehajtását napi szinten ellenőriztük. Megköveteltük, hogy a szolgálati utak 
során, amennyiben az időbeliség engedi a mellékutak is érintve legyenek a településeken, ne csak a fő 
útvonalakon közlekedjenek a rendőrök. Napi szintű elemzésekkel láttuk el a közterületi állományt a 
fertőzött település részekről, utcákról, hogy ott legyenek fokozottabban jelen, ahol a jogsértések 
történnek.  
 
A rendőri jelenlét kapcsán pozitív visszajelzéseket kaptunk az önkormányzatok, a közbiztonsági 
egyeztető fórum tagjai, valamint az állampolgárok részéről. 
 
A növekvő közterületi jelenlétnek is köszönhető, hogy 2014-ben a kiemelt bűncselekmények száma 
548-ról 531-re, míg a közterületen elkövetett bűncselekmények száma 171-ről 136-ra csökkent 2013-
as évhez viszonyítva.  
 
A közterületi szolgálatok ellátása során az egyéb feladatok függvényében törekedtünk arra, hogy 50 
%-át gyalogosan kell eltölteni a szolgálatoknak.  
 
A fenti feladat végrehajtásába szintén jól beilleszkedett a korábbi években elrendelt 2 órás álló 
ellenőrzések végrehajtása is.  
 
Fentieken túl az év során folyamatosan voltak központi, megyei és helyi elrendelésű akciók, fokozott 
ellenőrzések, portyák, körözési akciók, melyek kapcsán a rendőrök döntően a közterületeken láttak el 
szolgálatot. 
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Tárgyévben is arra helyeztük a hangsúlyt, hogy az akciók, ellenőrzések ne csupán a 
közlekedésrendészeti ellenőrzésekre fókuszáljanak, hanem hasonló mértékben egyéb bűnügyi 
érdekeknek is megfeleljenek (pl. adatgyűjtések, körözött személyek/tárgyak kiszűrése, migrációs 
ellenőrzések, stb.). 

 
4., 

Kiemelten kezeljék az önkormányzat sérelmére elkövetett bűncselekmények, szabálysértések ügyeit, 
valamint a lakosság érdeklődésére számot tartó, városban elkövetett sorozat jellegű, vagy 

közfelháborodást kiváltó ügyeket, melyek során maximálisan törekedjenek az elkövetők felderítésére!   
 

 
Bűncselekmények: 
 
- 12030-707/2014.bü. számon Pásztó város címzetes főjegyzőjének feljelentése alapján, 
hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt  
folytatott nyomozást kapitányságunk ismeretlen tettes ellen, aki 2014. szeptember hónapban, a Pásztó 
Városi Önkormányzat tulajdonában lévő, Nyikom utcában található területen 5-7 köbméter bontási és 
zöld hulladékot rakott le. A nyomozás során az elkövető kiléte beazonosításra került és gyanúsítottként 
lett kihallgatva. Az eljárás jelenleg is folyamatban van. 
 
Közfelháborodást okozó, sorozat ügyek: 
 
- 12030-352/2014.bü. számon kapitányságunk büntetőeljárást rendelt el több rendbeli lopás vétség 
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettesek ellen, akik Pásztó és Tar községekben 
kerteken keresztül melléképületekbe behatolva szerszámgépeket tulajdonítottak el több sértettől. 
 
Az ügyben az ismeretlen elkövetők kilétét a kapitányság felderítette. Az elkövetők 
kényszerintézkedések hatálya alatt állnak, a rendelkezésre álló információk szerint több megyét 
érintően követtek el sorozatosan jogsértéseket, az eljárás folyamatban van.  
 
Tulajdon elleni szabálysértések alakulása: 
 
- 12030-136/207/2014.szabs. számon Pásztó város önkormányzatának bejelentése alapján folytatott 
szabálysértési eljárást a kapitányság rongálás szabálysértés miatt ismeretlen tettes ellen, aki a Pásztó, 
Fő út 5/4. hrsz. alatt található, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon található „táncoló lányok” 
szökőkút téli fedéséül szolgáló takaró ponyvát 2014. november 24-én megrongálta. A rongálás során 
23 000 Ft kár keletkezett. 
 
A széleskörű adatgyűjtés, tanú kutatás, továbbá a térfigyelő kamerák elemzése ellenére az ismeretlen 
elkövető kilétét nem sikerült megállapítani, ezért az eljárás megszüntetésre került. 
 
- 12030-136/44/2014.szabs. számon állampolgári bejelentés alapján folytatott szabálysértési eljárást a 
kapitányság lopás szabálysértés miatt ismeretlen tettes ellen, aki a Pásztó, Kövicses út melletti, Pásztó 
város önkormányzatának tulajdonában lévő földterületen található 4 db díszfát kivágta és 
eltulajdonította. A lopással okozott kár 16 000 Ft. 
 
Az eljárás során az elkövető kiléte megállapításra került, a keletkezett iratok a Pásztó Járásbíróság 
részére lettek megküldve. 
 
- 12030-136/69/2014.szabs. számon folytatott szabálysértési eljárást a kapitányság rongálás 
szabálysértés miatt ismeretlen tettes ellen, a Pásztó város önkormányzatának tulajdonában lévő, 
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Pásztó, Múzeum tér 5. szám alatt található múzeumhoz tartozó Csohány Galéria keleti 
homlokzatán lévő ablakot betörte. A rongálás során 700 Ft kár keletkezett. 
 
Az eljárás során az ismeretlen elkövető kilétét nem sikerült megállapítani, ezért az eljárás 
megszüntetésre került. 
 
Összegezvén a fentieket kijelenthető, hogy 2014. évben nem volt számottevő az önkormányzat 
sérelmére elkövetett bűncselekmények, illetve tulajdon elleni szabálysértések száma, valamint a 
lakosságot irritáló, sorozat jelleggel elkövetett jogsértések száma sem.  
 
A hatóság tudomására jutott jogsértésekben igyekeztünk mindent megtenni az elkövetők felderítése és 
felelősségre vonása érdekében a jogszabályi kereteken belül.  
 
A több megyét érintő, utazó bűnözők által megvalósított lopás sorozat felderítése komoly szakmai 
siker, mely nagyban elősegíti a lakosság szubjektív közbiztonságérzetének további szavatolását. 
 
Javasoljuk továbbra is a már meglévő térfigyelő kamerák üzemeltetését, további kamerák üzembe 
helyezését az általunk javasolt területekre.   

 
5., 

A város területén - a szubjektív biztonságérzet növelése érdekében – folytassák a rendőri 
ellenőrzéseket (különös tekintettel a gyalogos járőrszolgálatokra)!  

 
Ezen kérdés megválaszolásra került a 3-as pontban a közterületi jelenlétnél. 
 

6., 
Az iskolák és a piac környezetében segítsék a közlekedésben résztvevőket, tartsák szinten vagy 

lehetőség szerint csökkentsék a személyi sérüléssel járó közúti balesetek számát, a sérülések súlyossági 
fokát, valamint javítsák a közlekedési morált. 

 
Az iskolákban folyamatosan tevékenykedtek az ún. iskola rendőrei, mely során bűn- és baleset-
megelőzési tanácsokat adtak, valamint kezelték a tudomásukra jutott olyan eseményeket, 
információkat, melyek rendezését a rendőrség hatáskörébe utalta a jogalkotó. 
 
Az iskolák környezetében a parkolási rend betartatására, valamint a balesetek megelőzésére - a 
polgármesteri és képviselői külön kérésre is figyelemmel - fokozott hangsúlyt fektettünk 2014. évben 
is. 
 
Az úgynevezett piaci napokon rendszeresen láttunk el gyalogos, illetve portya szolgálatokat a 
jogsértések megelőzése érdekében. 
 
2014. évben valamennyi települést érintően megkezdtünk azon közlekedésrendészeti bejárásokat, 
melyek során ismételten felmértük, kockázatelemzést végeztünk a különféle utak és kereszteződések 
tekintetében közlekedésrendészeti szempontból. Felülvizsgáltuk a kihelyezett közúti táblákat és 
indokolt esetben megkeresésekkel éltünk az önkormányzatok és a közútkezelő felé. Helyenként 
észleltünk balesetveszélyes pontokat, melyek megszüntetésére, új forgalomszervezési intézkedésekre 
az átiratokat megküldtük az illetékes szerveknek. Kapitányságunk visszatérő ellenőrzésekkel, az  
állampolgárok tájékoztatásával és figyelmeztetésével, szükség szerinti súlyosabb szankcionálásával 
igyekszik a baleset veszélyes pontokat kezelni, de ebben kérjük a megkeresett társszervek hathatósabb 
intézkedését is, hiszen közös érdekünk a lakosság közlekedési és közbiztonsága.  
 
Illetékességi területünkön, tárgyévben, az úthálózat fejlesztése területén 21-es számú főútvonal 
korszerűsítési munkálatainak megkezdése említhető jelentős pozitív változásként.  
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Kapitányságunk a baleset megelőzés érdekében folyamatosan tart közúti ellenőrzéseket, sebesség 
méréseket, baleset megelőzési kampányokat, visszatérően ellenőrzi a passzív biztonsági eszközök 
használatát, a járművek és a utak műszaki állapotát és a szükséges intézkedéseket megtesszük. 
Folyamatosan jelzésekkel élünk a közútkezelő, az önkormányzat, vagy egyéb közlekedési 
szakterületek felé.  
 
2014-ben fokozott figyelmet fordítottunk a gyalogos és a kerékpáros közlekedés biztonságosabbá 
tételére, mely 2015-ben is prioritásként szerepel a feladatok között.  
 
Havi rendszerességgel tartottunk az ittas vezetők kiszűrésére irányuló saját kezdeményezésű fokozott 
ellenőrzéseket, az országos és megyei fokozott ellenőrzések mellett.    
 
Havonta közel 800 járművet vontak ellenőrzés alá a közterületi szolgálatot ellátó rendőrök. Az 
ellenőrzések teljes körűek voltak, nagy hangsúlyt fektettünk a balesetek fő okaiként szereplő 
szabályszegések megelőzésére, a helyes és jogkövető magatartásformák és gyakorlatok 
népszerűsítésére. 
 
A 2013. évi 38 személyi sérüléssel járó közlekedési balesethez képest 2014-ben 29-et regisztráltunk, 
melyből 1 halálos, 10 súlyos, 18 könnyű sérüléssel járt. A súlyos sérüléssel járó közlekedési balesetek 
száma előző évhez képest 3-al, míg a könnyű sérüléssel járók 6-al csökkentek. 24 %-kal csökkent 
tárgyévben a személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek száma a korábbi évhez viszonyítva. 
 
2015-ben kapitányságunk is kap saját üzemeltetésű trafipax készüléket, melyeket a lakossági, 
önkormányzati, közlekedésrendészeti igényekre figyelemmel a balesetveszélyes pontokon fogunk 
üzemeltetni megelőzési céllal. 
 
A parkolási rend betartatása, a személyes példamutatás, a közlekedési morál javítása minden év 
prioritást élvező rendőri feladata.  
 
A közlekedési morál javításának egyik fő pillére az önkéntes jogkövetésen alapszik, mely minden 
felelős állampolgár jól felfogott érdeke kell, hogy legyen.  
 
Az önkéntes jogkövetésre való ösztönzést a kisebb tárgyi súlyú jogsértéseknél alkalmazott rendőri 
figyelmeztetésekkel, a bűn- és baleset-megelőzési oktatásokkal, programokkal, a média 
tevékenységgel, valamint a Közbiztonsági Egyeztető Fórum adta lehetőségekkel biztosítottuk.   
 
Megítélésünk szerint az önkéntes jogkövetéshez hozzájárult azon tevékenységünk is, hogy az állomány 
minden tagjától megköveteltük a személyes példamutatást.  
 
A rendőr jogsértés mellett nyilvánvalóan szó nélkül nem mehet el, azonban a jogszabályok és a célzott 
szolgálatellátás lehetőséget ad a differenciált intézkedésekre, súlyozva meghozni a szükséges és 
elégséges intézkedést, akár a legenyhébbet, a figyelmeztetést.  
 
Bizonyos esetekben elegendő egy figyelemfelhívás, vagy egy figyelmeztetés, ahhoz, hogy a jövőben 
az érintettet visszatartsuk a jogsértő magatartásoktól. Kapitányságunk vezetői állománya a végrehajtói 
állományt ezen zsinórmérték mentén neveli nap mint nap a feladatszabások és visszaellenőrzések 
során.     
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7., 
Célra orientált szolgálat ellátásuk, valamint média tevékenységük során tegyenek meg mindent a 

vagyon elleni bűncselekmények további csökkentése érdekében. 
 
A vagyon elleni jogsértések többségét a lopások teszik ki. A kapitányság területén 2013. évben 435 
lopás miatt folytattunk büntetőeljárást, míg ez a szám 2014-ben 365-re jelentősen csökkent.  
 
A lopás kiemelt bűncselekményi kategóriaként szerepel, melyben 2013-ban a kapitánysági nyomozás 
eredményességi mutató 24,72 % volt. Ez a mutató 2014-ben 31,9 %-ra nőtt.  
 
A rongálás bűncselekmények száma 10-ről 12-re nőtt, mellyel párhuzamosan a nyomozás 
eredményességi mutató 9,1 %-ról 35,7 %-ra is nőtt.  
 
Személygépkocsi lopás 2013-ban és 2014-ben is 1-1 esetben történt az illetékességi területen. 
 
A lezárt gépjármű feltörések száma 7-ről 5-re csökkent a vizsgált évek tekintetében. 
 
A lakásbetörések száma nem változott (73-73 eset), azonban itt a nyomozás eredményességi mutató 
19,7 %-ról 34,2 %-ra nőtt. 
  
A rablások száma 4-ről 3-ra csökkent a nyomozás eredményességi mutató 33,3 %-ról 66,7 %-ra nőtt. 
 
A zsarolások száma nőtt 1-ről 3-ra. A nyomozás eredményességi mutató 50 %-ról 100 %-ra nőtt. 
 
Pásztón a lopások száma 2013-2014. évek viszonylatában 94-ről 65-re csökkent. 
 
Pásztón 2014-ben nem történt személygépjármű lopás.  
 
Pásztón 2014-ben l gépjármű feltörést regisztráltunk. 
 
Pásztón a fenti évek tekintetében a lakásbetörések száma 8-ról 6-ra csökkent, a rongálások számra 4-
ről 3-ra csökkent, kifosztás nem történt, a zsarolások száma 1-1 volt. 
 
2014. évben is az egyik legnagyobb szakmai kihívásként jelentkezett a vagyon elleni jogsértések 
kezelése. Ezen kihívás nem egyedi, helyi specialitás, évtizedek óta nagyon komoly feladatot ró 
Magyarország rendőrségére, de más hatóságokra is.  
 
Nyilvánvalóvá vált, hogy a korábbi évekre jellemző tendenciákat 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.  
 
Vitathatatlan azon álláspont, hogy legjobb megelőzni a jogsértéseket, de ezen a területen nem csak a 
rendőrségnek van cselekvési kényszere, hanem az állampolgároknak is, hiszen első körben mindenki 
saját maga felel a biztonságáért azzal, hogy betartja az ajánlásokat, nem kezeli könnyelműen a 
vagyonát és megteszi a tőle elvárható elhárító mechanizmusokat (riasztók, rácsok, kamerák, biztonsági 
zárak felszerelése, információk, jelzések adása, szomszédokra való odafigyelés, hiszékenység 
elkerülése, stb.).    
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Munkánkat 2014. évben is a célra orientáltság jellemezte, melynek alapját elemzéseink, az 
önkormányzatoktól kért kimutatások, az önkormányzatokkal és intézmények vezetőivel való 
folyamatos kapcsolattartások tapasztalatai és egyéb információk és jelzések adták.  
 
 
2014. évben a médiatevékenységünket a megelőzési anyagokon túl azzal is fokoztuk, hogy 
rendszeresen hírt adtunk a vádemelési javaslattal zárult büntetőeljárásokról, a bíróság elé állítási 
javaslattal zárult ügyekről, valamint a nagyobb közérdeklődésre számot tartó ügyekről is. 
 
A média adta lehetőséget minden évben igyekszünk fokozottan kihasználni, melyben partnerünk a 
megyei főkapitányság sajtószóvivője is.   
 
Rendőrségi és polgárőrségi figyelem felhívó szóróanyagokat terjesztettünk a lakosság körében, a 
jelenlét biztosítása, a jelzések adása, és a megelőzés érdekében.   
 

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

ismeretlen elkövetőinek felderítésére! 
 
2014. évben 221 előkészítő eljárás indult, 78 esetben ismert, 143 esetben ismeretlen elkövető ellen.  
 
Az elkövetők közül 172 felnőtt korú, 13 fiatalkorú, és 12 gyermekkorú állampolgár volt. 
 
Az eljárások során 16 lefoglalásra, 357 meghallgatásra és 10 tárgykörözésre került sor. 2 ízben kellett 
szakértőt kirendelni, 1 helyiség átvizsgálás került foganatosításra. 14 esetben került sor ügy áttételre 
hatásköri, illetékességi szabályok miatt. 76 ügy került megküldésre a bíróságnak.  
 
Tárgyévben a tulajdon elleni szabálysértések felderítési mutatója a kapitányságon 43 %. 
 
2014-ben 6 tulajdon elleni szabálysértés, 4 távoltartás szabályainak megszegése, 1 eltiltás tartama alatti 
járművezetés miatt került sor szabálysértési őrizetre és gyorsított eljárás lefolytatásra.  
 
2015. évben a kapitánysági célok, feladatok között prioritásként szerepel, hogy növeljük a 
szabálysértési őrizetek és gyorsított eljárások számát alapvetően a tulajdon elleni szabálysértések 
tekintetében az eredmények megtartása, növelése mellett.  
 
2015-ben szintén kapitánysági célkitűzés a tulajdon elleni szabálysértések feldolgozási színvonalának, 
törvényességének, szakszerűségének, eredményességének, időszerűségének további növelése, az 
elkövetők kilétének megállapítása, a kármegtérülés növelése.  

 
9., 

Gyorsan és hatékonyan intézkedjenek az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét negatívan 
befolyásoló erőszakos, garázda jellegű jogsértések megelőzése, kezelése érdekében!      

 
Az erőszakos jogsértések kezelése a rendőri munkában minden esetben prioritást élvez, hiszen ezen 
jogsértések különösen rombolják az állampolgárok szubjektív közbiztonságérzetét.  
 
Az erőszakos jogsértések kezelésénél minden esetben fokozott figyelmet fordítunk a sértettetekkel 
való empatikus bánásmódra. 
 
Jogszabályi lehetőségek fennállása esetén élünk az őrizetbe vétel, vagy az ideiglenes megelőző 
távoltartás és a távoltartás intézményével annak érdekében, hogy a jogsértőt kiemeljük abból a 
környezetből, ahol a jogsértést elkövette.    
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Az illetékességi területen a testi sértések száma 2013-2014. évek vonatkozásában 34-ről 49-re 
nőtt. 2014-ben a nyomozás eredményességi mutató 85,4 % volt. 
 
 
 
A garázdaságok száma az illetékességi területen 47-ről 80-ra nőtt, mellyel párhuzamosan nőtt a 
nyomozás eredményességi mutató is 86 %-ról 89,9 %-ra. Itt meg kell jegyezni, hogy a garázdaságok 
ugrásszerű megnövekedése mögött jól behatárolható családok közötti kölcsönös, egymás sérelmére 
elkövetett jogsértések álltak. Ezen területeken fokoztuk a közterületi jelenlétet, valamint éltünk az 
őrizetbevétel lehetőségével is, valamint egyeztető tárgyalást tartottunk, minek köszönhetően 
normalizálódott a helyzet.  
 
Az önbíráskodások száma 5-ről 8-ra nőtt, a nyomozás eredményességi mutató 2014-ben 69,2 % volt. 
 
A rablások száma 4-ről 3-ra csökkent az illetékességi területen a nyomozás eredményességi mutató 
duplájára történő növekedése mellett (33,3 % - 66,7 %). 
 
Kifosztás nem történt a vizsgált években, zsarolás száma pedig 1-ről 3-ra nőtt. 
 
A közterületen elkövetett kiemelt bűncselekmények száma 140-ről 92-re csökkent. 
 
Pásztón a fenti évek viszonylatában a testi sértések számra 9-ről 11-re nőtt, míg a súlyos testi sértések 
száma 7-ről 6-ra csökkent. 
 
Pásztón a garázdaságok száma stagnált (13-13 eset). 
 
Pásztón az önbíráskodások száma 2-ről l-re csökkent, kifosztás nem történt. 
 
Pásztón a zsarolások száma stagnált (1-1 eset). 
 
Pásztón a közterületen elkövetett kiemelt bűncselekmények száma 35-ről 17-re csökkent. 
 
Az utóbbi időszakban országosan, valamint a területünkön is megfigyelhető volt az a jelenség, hogy az 
emberek frusztrációs tűrőképessége csökken, több esetben egyre agresszívebbek az emberi reakciók, 
az elkövetéshez sokszor eszközt használnak. 
 
A megelőzés területén megint nem csak a hatóságnak van cselekvési kényszere és felelőssége, hanem 
az egyéneknek is. Mindenkinek jobban oda kell figyelnie személyes sérthetetlenségének biztosítására. 
Mindenkinek a saját személye és vagyona védelme érdekében a szükséges intézkedéseket meg kell 
tennie. 

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

 
A családon belüli erőszak kezelése már évek óta az egyik súlyponti kérdés a rendőri munkában, így 
nem volt ez másként 2014. évben sem. A rendészeti terület a vizsgált évben 136 családi botrány 
ügyében intézkedett, melyből 11 esetben éltünk ideiglenes megelőző távoltartással, a többi esetben a  
figyelmeztetés is elégségesnek bizonyult. 
 
A családon belüli erőszak alapvetően kiskorú veszélyeztetése, vagy testi sértés formájában öltött testet. 
 
Azon esetekben, amikor megállapítást nyert a kiskorú veszélyeztetése, a rendőri feladatok ellátása 
mellett minden esetben jelzéssel éltünk a gyámhatóság felé, valamint a családsegítő szolgálatok 
irányába. 
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A kapitányság illetékességi területén 2013-ban 2, míg 2014-ben 3 esetben indult nyomozás kiskorú 
veszélyeztetése miatt. 
 
 
 
Pásztón 2013-ban nem történt kiskorú veszélyeztetése miatt nyomozás elrendelés, 2014-ben pedig 1 
ilyen esetre került sor. 
 
Kapitányságunk érdeke, hogy a családon belüli erőszak kezelésében minden együttműködési 
lehetőséget kiaknázzon, hiszen így tudjuk szolgálni az állampolgárok érdekeit. 
 

11., 
Tegyenek meg minden szükséges intézkedést a kábítószer terjesztés és fogyasztás, valamint egyéb 
járulékos bűncselekmények megelőzése és visszaszorítása érdekében! Kábítószerrel kapcsolatos 

bűncselekmények során továbbra is törekedjenek az eljárások terjesztők irányába való kiszélesítésére! 
Folytassák a drogprevenciós tevékenységet az oktatási intézményekben és lehetőség szerint egyéb 

rendezvényeken is!  
 
A kábítószerrel kapcsolatos jogsértések kapcsán fokozott figyelmet fordítottunk a terjesztők irányába 
való realizálásokra, melynek köszönhetően 2014. évben is folytattunk olyan eljárást, ahol 
megyehatáron átnyúló szálak voltak bizonyíthatók és nagyobb mennyiségű kábítószer került 
lefoglalásra.  
 
Kábítószerrel, prekurzorral, vagy új pszichoaktív anyaggal kapcsolatos 2014. évi büntetőeljárások 
tájékoztató, összegző adatai: 
 
- 12 esetben nyomozás megszüntetés bűncselekmény hiányában (okok: az igazságügyi szakértői 
vélemény szerint a lefoglalt gyanús anyag a lefoglalás idején, vagy egyébként sem minősült 
kábítószernek, prekurzornak, vagy új pszichoaktív anyagnak; törvényi tényállási elemek hiánya állt 
fenn; az állampolgári bejelentés valótlan volt).  
 
- 12 esetben vádemelési javaslat az illetékes ügyészségek irányába. 
 
- 7 esetben külföldi állampolgár elleni eljárás a SUN fesztiválhoz kötődően (mind vádemelési 
javaslattal lezárva).  
 
- 7 eljárás az önkormányzati beszámoló idején még folyamatban volt. 
 
A fenti számok bizonyítják, hogy a kábítószer kérdés Pásztón és térségében csakúgy, mint az ország 
más pontjain jelen van, mely intézkedési kényszert keletkeztet a hatóságoknál, valamint cselekvésre 
késztet a megelőzés területén is.  
 
2013-ban 17 esetben, míg 2014-ben 31 esetben indult a fenti tárgykörben büntetőeljárás. 
 
A nyomozások számát növelte a SUN fesztiválhoz kötődő, külföldi állampolgárok által elkövetett 
jogsértések száma.  
 
A felsorolt adatok rámutatnak arra, hogy jogi értelemben nem minden kábítószer, ami a mindennapi 
közvélekedés szerint annak látszik, így nem lehet minden esetben a büntetőjog eszközeit alkalmazni, 
valamint körültekintően kell fogalmazni, amikor a kábítószer szerepéről beszélünk.   
 
A felsorolt adatok bizonyítják, hogy a hatóság éber és aktív ezen a területen, hiszen nagy számban 
hajtottunk végre realizálásokat, indítottunk eljárásokat. 
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A vizsgált évben igen széles körben, folyamatosan tartottunk drog prevenciós 
előadásokat, oktatásokat a DADA program keretében az iskolákban.  
 
 
 
A világjelenség kezelése nem lehet eredményes csupán a büntetőjog eszközeivel, így a megelőzésben 
nagy szerepe van a családnak, a szülői és intézményi nevelésnek, az oktatási intézményeknek, az 
egészségügyi ellátásnak, valamint az egyéb szociológiai és társadalmi tényezőknek. A társadalom 
minden szereplőjének van tevőleges feladata és felelőssége a kérdés kezelésében annak érdekében, 
hogy a jövő nemzedéke minél egészségesebben és jogkövetőbben éljen.    
 
A jogalkotó is felfigyelt a pszichoaktív anyagok megjelenésére, térnyerésére, így ennek köszönhetően 
a jogi szabályozás szigorodott 2014. január 1-jei hatállyal. 2013. évben a pszichoaktív anyagok átadása 
volt csupán bűncselekmény, míg 2014-ben bizonyos mennyiségi korlát felett már a tartás is 
bűncselekménynek minősült. 
 
Az ügyek kapcsán továbbra is megfigyelhető, hogy folyamatosan új kémiai összetételű anyagok 
jelennek meg a kínálati oldalon, melyek tiltó listára történő jogszabályi besorolása időt vesz igénybe. 
Az elkövetők csak az elkövetéskor hatályos tiltólistán szereplő szerek kapcsán vonhatók 
büntetőjogilag felelősségre.  
 

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

körében, ragadják meg a média segítségét is! 
 
A család-, gyermek- és ifjúságvédelem területét szem előtt tartva 2014. évben szakmai fórumokon 
esetmegbeszéléseket tartottunk a gyermekjóléti szolgálatok jelzőrendszerének tagjaival közösen, ahol 
az oktatási intézmények ifjúságvédelmi felelősein túl jelen voltak az óvodavezetők, iskolaigazgatók, 
védőnők, háziorvosok (Pásztó, Csécse, Jobbágyi). 
 
2014. júliusában egy hetes bűn- és baleset-megelőzési tábort szerveztünk kiskorú gyermekek részére, 
ahol tartalmas, érdekes programokkal, bűn- és baleset-megelőzési filmek vetítésével és 
megbeszélésével, baleset-megelőzési játékokkal a mindennapok során hasznosuló információt adtunk 
számukra. 
 
Kapitányságunk drog-prevenciós előadásokat tartott a Mikszáth Kálmán Líceumban 30 órában (4 
évfolyam 15 osztályának 350 fő részére), valamint a szülők tájékoztatása is megtörtént (25 fő, szülői 
munkaközösségi értekezleten) a drog-prevenciós munkáról és az előadások tapasztalatairól.  
 
Drog-prevencióval (telefonügyelet, fogadódóra), áldozatvédelemmel kapcsolatos plakátokat és segély 
szervezetek, szolgálatok elérhetőségeit közzétettük a líceumban és az illetékességi területünk összes 
általános iskolájában, orvosi rendelőjében, önkormányzatánál. 
 
Drog-prevenciós ügyeletet tart kapitányságunk heti rendszerességgel, valamint elektronikus 
elérhetőséggel is rendelkezésre állunk az állampolgárok részére. 
 
A gyermekjóléti szolgálattal közösen megtartott megbeszélések után, főként az iskolaigazgatók, 
védőnők, háziorvosok jelzései alapján speciálisan lehetett a legproblémásabb területre hatni (új 
pszichoaktív anyagok megjelenése a fiatalkorúak körében), ezért drog-prevenciós előadások 
megtartására került sor Pásztó mellett Csécsén, Jobbágyiban, Palotáson, Kállón és Taron. 
 
A különféle bűncselekmények és fokozottan a kábítószer bűnözés megelőzésére irányuló 
szóróanyagainkat eljuttattuk valamennyi, a területünkön működő önkormányzathoz, iskolához, 
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közintézményhez. A szóróanyagok terjesztésébe bevontuk a járőri állományt és a területileg 
illetékes körzeti megbízottakat, valamint a bűnügyi terület munkatársait.  
 
 
 
Az érkezett és saját készítésű figyelemfelhívó és megelőző tartalmú szórólapokat elhelyeztük az 
ügyfélfogadó helyiségekben, ügyfelező irodákban, szolgálati gépjárművekben a folyamatos terjesztés, 
átadás céljából. 
 
Az úgynevezett mintakapitányságos figyelemfelhívó szórólapok átadását folyamatosan megköveteltük 
a közterületi állománytól, melyet napi szinten vissza is ellenőriztünk. Az állampolgárok jól fogadták 
ezt a kezdeményezést. Azoknál a személyeknél, akiknél a hátrahagyott írásos figyelemfelhívás nem 
vezetett eredményre személyesen is megkerestük és szóban is felkértük a szükséges vagyonvédelem 
végrehajtására. Ezen tevékenységbe bevontuk a polgárőrséget is, számukra is elkészítettük a 
szóróanyagokat. A szóróanyagok elsődleges bűnmegelőzési célján felül a fenti intézkedés sorozat azt 
is hivatott erősíteni, hogy a rendőr jelen van a közterületeken, de nem biztos, hogy pont azokban az 
időpontokban, amikor az állampolgár éppen otthon tartózkodik és azt személyesen is látja, a 
figyelemfelhívó szórólapadataiból viszont pontosan tájékozódni tud.    

 
Az illetékességi területünkön zajló rendezvényeken bűn- és baleset-megelőzési, vagyonvédelmi és 
áldozatvédelmi szóróanyagok átadásával, beszélgetésekkel, előadásokkal jelent meg kapitányságunk 
(Kálló, Csécse, Jobbágyi, Pásztó, Tar, Palotás). 
 
A város közintézményeiben (iskolák, önkormányzat) jól látható helyen elhelyeztünk bűn- és 
balesetvédelemmel, áldozatvédelemmel és kárenyhítéssel, vagyonvédelemmel kapcsolatos plakátokat 
az erre rendszeresített hirdetőtáblákon.  A bűnmegelőzési tevékenységet kiterjesztettük a piacra és az 
üzletekre is. 
 
Külföldi állampolgárok részére több nyelven (angol, francia, német, orosz) megelőzési és áldozat- és 
vagyonvédelmi szóróanyagokat terjesztünk főként a „Sun és Rainbow fesztivál” idején.  
 
Aktuális cikkeket jelentettünk meg a pásztói helyi újság és a Nógrád Megyei Hírlap hasábjain, 
valamint a nograd24.hu weboldalon.  
 
A kiemelt kockázatú csoportok áldozattá válásának megelőzésére kapitányságunk a gyermekkorúak 
tekintetében havi rendszerességgel D.A.D.A. oktatást tartott (22 órában 120 fő részére) és 
bűnmegelőzési rendhagyó osztályfőnöki órákat tartott az illetékességi területünkön lévő általános 
iskolákban (Pásztó, Csécse, Kálló, Jobbágyi, Palotás, Szirák, Tar).  
 
Komplex biztonságra nevelő programmal kívántunk a tanulók segítségére lenni, hogy személyiségük 
fejlesztésével időben felkészíthessük őket a veszélyek felismerésére ezáltal lehetőségük nyíljon a 
helyes döntés meghozására. Célunk, hogy a fiatalok ne váljanak bűncselekmények áldozatává, vagy 
elkövetővé. 
 
Ügyfeldolgozásunk során kiemelt figyelmet fordítunk a családon belüli erőszak legkisebb jelére is 
2014. évben a szükséges és indokolt esetekben éltünk az ideiglenes megelőző távoltartás 
intézményével, a gyermekek ideiglenes elhelyezésével. 
 
Az idős korúak tájékoztatása, bűnmegelőzési, áldozatvédelmi információkkal való ellátása a 
kapitányság részéről folyamatos. Tartottunk oktatást idősek otthonaiban, valamint a közterületi 
szolgálat is terjesztette az idősek körében a megelőzési és figyelemfelhívó szórólapokat.  
 
Kapitányságunk képviselteti magát a falunapokon, áldozatvédelmi, vagyonvédelmi és bűnmegelőzési 
anyagok átadásával célzottan foglalkozik az időskorúakkal. 
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A körzeti megbízotti állomány folyamatosan nyilvántartja a területén élő idős, elesett, egyedül élő, 
embereket, akikre kiemelt figyelmet fordít. A lakatlan ingatlanok biztonságára is külön ügyelünk az 
önkormányzati adatbázisok alapján. 
 
A közösségi életterek rendjének védelmét fokozott járőr szolgálatokkal, az aktuális bűnügyi 
fertőzöttség figyelembevételével a járőr útvonaltervek rugalmas áttervezésével, kiemelt időszakokban 
bűnügyi portyákkal biztosítjuk. 
 
Megköveteltük és napi szinten ellenőriztük, hogy az olyan jellegű bejelentéseknél, ahol a sértetti 
figyelmetlenség, hanyagság nagyban közrejátszott a jogsértés elkövetésében már az elsődleges 
intézkedések során átadásra kerüljenek a megelőzési szóróanyagok.  
 
Az eredmény fokozása érdekében más megye (BAZ) megelőző anyagait (ELBÍR) is felhasználtuk, 
illetve propagáltuk írott és elektronikus úton eljuttatva az érintettekhez. 
 
A bűn- és baleset megelőzésbe fokozottan bevontuk a rendőrség legfontosabb stratégiai partnerét a 
polgárőrséget. 
 
Bűnmegelőzési szempontból is propagáltuk és hatékonyan részt vettük és veszünk a 100 * 100, majd a 
„250 * 100” Biztonság polgárőségi program végrehajtásában (Jobbágyi, Kálló, Vanyarc). 
 
A Tari Polgárőr Egyesület ifjúsági tagozatának felkérésére külön bűnmegelőzési előadást tartottunk a 
kiemelt kockázatú csoportok áldozattá válásának megelőzésére. 
 
Kihasználva a városi televíziók /Pásztó TV, Vár TV/ adta lehetőségeket, figyelemfelhívó 
összeállításokat és megelőzési anyagokat tettünk közzé. A különféle bűn- és baleset megelőzési 
szóróanyagokat, illetve felhívásokat elektronikusan is megküldtük a KÖBEF vezetőségi tagoknak, 
polgármesteri hivataloknak, polgárőrségeknek, médiumoknak, együttműködőknek a hivatali és magán 
jellegű e-mail címekre való, minél szélesebb körű továbbítás érdekében.  
 
A Nógrád Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatának munkatársai részére igény szerint 
folyamatosan irodát biztosítunk. 
 
Az aktuális közlekedési kampányokkal (pl. nőnapi közúti ellenőrzés, őszi-téli átállás) kapcsolatosan 
tájékoztattuk a helyi médiát, ahol ezeken túl további, az éppen aktuális időszaknak megfelelő 
figyelemfelhívásokat tettünk közzé. 
 
2014-ben Pásztói Általános Iskolában közlekedési napot tartottunk, továbbá klf. rendezvényekre 
biztosítottuk a motoros szimulátorunkat baleset megelőzési céllal.   
 

Az önkormányzati határozatban megfogalmazott kérések  
tekintetében elért eredmények rövid, lényegre törő összegzése: 

 
Az önkormányzat által megfogalmazott kéréseket kapitányságunk a törvényi lehetőségek minél 
szélesebb körű kiaknázásával, szervezetettebb, tervezettebb, napi szintű elemzéseken-értékeléseken 
alapuló, célzott szolgálatellátással igyekezett végrehajtani.  
 
Álláspontunk szerint a feladatokat jó színvonalon hajtottuk végre, természetesen kellő önkritikát 
gyakorolva vannak olyan területek ahol tovább kell javítani a munkánk színvonalát. Ezen területeket 
célként fogalmaztuk meg 2015. évre vonatkozóan.   
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TISZTELT KÉPVISELŐ TESÜLET!   
 
Kapitányságunkon az előttünk álló feladatok között folyamatosan prioritást élvez a bűn- és baleset 
megelőzés, a lakosság szubjektív közbiztonságérzetének 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, a polgárőrség, az önszerveződő társadalmi csoportok, a társszervek, a 
rendészeti tevékenységet folytatók és egyéb segítők együttműködő támogatásával, segítségével, kellő 
partnerségével megítélésem szerint meg tudjuk valósítani célkitűzéseinket és a bevezetendő 2015. évi 
terveinkkel hatékonyabbá, eredményesebbé tudjuk tenni munkánkat. 

 
I. 
 

TEVÉKENYSÉGÜNK FELTÉTELRENDSZERE 
 

Kapitányságunk személyi állománya 2014. 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. 
 
2014. év főbb szakmai kihívásai, feladatai a következők voltak: a kapitányság vezetőjének tartós 
betegállomány miatti huzamosabb távolléte, új bűnügyi osztályvezető munkába állása, a próbaidős 
rendőr őrmesterek iskolai vezénylései, a Csongrád megyei megerősítő vezénylések, a szolgálati 
túlórák, szabadságok szakszerű kezelése, a klf. eljárási protokollok kialakítása és beüzemelése, azok 
végrehajtásának visszaellenőrzése, a felderítések javítása, az információ gyűjtések fokozása, a bűnügyi 
ügyfeldolgozás színvonalának javítása, a forrónyomos tevékenység színvonalának emelése, az 
eredményesség fokozása, a célzottság fokozása, a SUN fesztivál biztosításában való részvétel, a 
Rainbow fesztivál adta rendőri feladatok szakszerű ellátása, a 19 megyés programban megfogalmazott 
szakmai feladatok maradéktalan végrehajtása, a szolgálatirányító parancsnoki rendszer finom 
hangolása, a szabálysértési előkészítő munka színvonalának emelése, a szervezeti teljesítmény 
értékelés elvárásoknak, valamint a kiemelt bűncselekmények elvárt szintű kezelésének a megoldása, a 
szubjektív és objektív közbiztonságérzet tartása, emelése.  
 
Kiemelt feladat volt az országgyűlési képviselői-, Európa Parlamenti képviselői-, valamint a 
helyhatósági választások szakszerű rendőri lebonyolítása.        

 
II. 

 
BŰNÜGYI HELYZET 

 
2014. évben az előző évhez képest a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma az 
elkövetés helye szerint 5721-ről 833-ra csökkent. Ezen nagy mértékű csökkenés mögött egy tiltott 
pornográf felvétellel visszaélés bűncselekmény sorozat áll, mely kapcsán 4892 bűncselekményt 
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regisztráltunk egy eljárás keretében. A jelzett jogsértés egy speciális bűncselekmény volt, mely 
a területen élő állampolgárok szubjektív közbiztonságérzetét csak kis mértékben érintette.  
 
 
 
A kiemelt bűncselekmények száma az elkövetés helye szerint a 2013. évi 548-hoz képest 531-re 
csökkent. 
 
A közterületen elkövetett kiemelt bűncselekmények száma az elkövetés helye szerint 140-ről 92-re 
csökkent a fenti évek viszonylatában. 
 
A fenti csökkenő tendenciák nagyon fontos számadatokat takarnak a szubjektív közbiztonságérzet 
tekintetében.  
 
A kapitányság nyomozás eredményességi mutatója 92,41 % volt 2013-ban, melyre nyilvánvalóan 
kihatással volt a pornográf felvétellel való visszaélés sorozat ügye. 2014-ben a nyomozás 
eredményességi mutató 61 % volt.  
 
A közterületen elkövetett kiemelt bűncselekmények nyomozás eredményességi mutatója 55,2 %-ról 
58,5 %-ra nőtt, ezzel párhuzamosan a közterületen elkövetett összes bűncselekmény nyomozás 
eredményességi mutatója 62,6 %-ról 70 %-ra szintén növekedett (2013-2014. évek viszonylatában). 
 
A vádemelési javaslattal lezárt ügyek száma 2013-ban 5293 volt, melyre szintén kihatással volt a 
pornográf felvételes eljárás. 2014-ben ez a mutató 452 volt. 
 
A folyamatos bűnügyek számát 2013-ban 2014-re is átnyúlóan szisztematikusan csökkentettük, minek 
köszönhetően a folyamatos bűnügyek száma 200 alá csökkent, melyet azóta is tartunk a törvényes, 
szakszerű, minőségi, gyors ügyfeldolgozás érdekében. 
 
A kapitányság adottságait tekintve a fenti szám biztosíték arra, hogy megfelelő szakmaisággal, 
törvényesen, az ügyek kellő kiszélesítéssel, eredményesen kerüljenek feldolgozásra, az előadók 
elfogadható leterheltsége mellett. 
 
A bűnügyi ügyszám csökkentésében szerepet játszott az is, hogy minden esetben, amikor a jogszabályi 
feltételek fennálltak igyekeztünk élni a bíróság elé állítás jogintézményével. 
 
Ezen jogintézmény az eljárás első szakaszában igen intenzív munkát igényel a hatóságtól, azonban ez 
később megtérül, mert csökken az ügyfeldolgozási idő, az elkövető pedig rövid időn belül a bíróság elé 
áll, ahol a bíró soron kívül dönt, ítéletet hoz, szankciót szab ki, így a visszatartó erő jelentős a 
bűnismétlést tekintve. 
 
A települések fokozatos elöregedése miatt folyamatosan nő a potenciális áldozattá válás lehetőségének 
esélye, hiszen az idős emberek naivabbak, hiszékenyebbek, koruk és egészségügyi állapotuk miatt 
korlátozottabb az emlékező és megfigyelő képességük, ami segíti a bűnelkövetők helyzetbe kerülését. 
 
A lopások, betöréses lopások számának csökkenése érdekében fokozni kell az állampolgárok 
megelőző tevékenységét, mindenki tegyen többet a vagyona védelme érdekében. Ezért minden 
érintettnek, minden területre kiterjedő, részletes megelőző anyagokat adunk, egyéb tájékoztatásokat 
nyújtunk.  
 
A hétvégi házak és üdülők sérelmére elkövetett betörésekkel kapcsolatosan megállapítható, hogy 
azokat főként a tavaszi időszakban jelentik be (az észleléskor), míg megvalósulásuk főként a téli 
időszakra tehető, amikor a fenti épületek tulajdonosai ritkán látogatják azokat.  
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Az előző évekhez hasonlóan a betöréses lopásoknál az elkövetés főként ajtó, 
ablakbetöréssel, rács lefeszítéssel valósult meg, és a bűncselekmény során főként készpénz, színesfém, 
élelmiszer, használati tárgyak, szerszámgépek kerültek eltulajdonításra. 
 
 
A vagyon elleni bűncselekmények vizsgálata során megállapítható volt kiváltó okként 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, lopásoknál – egyre inkább beszélhetünk szervezettszerűségről, hiszen mutatkoznak annak 
jegyei az elkövetés módszerében, kivitelezésében, egyre inkább megjelennek a tippadók és a jól 
kiépített orgazda hálózat. 
 
Minden erőfeszítésünk ellenére (bűnmegelőzési propaganda) továbbra is előfordul trükkös és 
besurranásos lopás, mint elkövetési mód, főleg idős emberek sérelmére azok hiszékenységét 
kihasználva.  
 
Illetékességi területünkön, csakúgy mint az elmúlt években is a vagyon elleni bűncselekmények teszik 
ki a legnagyobb arányt, ezek közül is a kisebb súlyú lopások, úgynevezett „tömegügyek” voltak a 
jellemzőek. 
 
Az ismertté vált bűncselekmények területi szóródásában az elmúlt időszakhoz képest jelentős változás 
nem mutatható ki, a jogsértések jelentős részét Pásztó városban és annak vonzáskörzetében követik el.  
 
A települések közül bűnügyi szempontból 2014. évben Pásztó város, Jobbágyi és Kálló községek 
voltak a legfertőzöttebbek. 
 
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. 
 
Az elkövetési tárgyak döntő része sajnos továbbra is egyedi azonosításra nem igazán alkalmas 
tömegcikk, készpénz, fémtárgy, vagy több esetben élelmiszer, illetve az azonosító adatokat a birtokba 
kerülést követően nem rögzítik a tulajdonosok (tárgyleltár). 
 
A hétvégi diszkók jelentős számú fiatalt vonzanak a város területére, illetve a különböző 
szórakozóhelyekre, ezért tárgyévben tartottunk disco ellenőrzést és ifjúságvédelmi ellenőrzéseket is. 
Ezeken a rendezvényeken tapasztalataink szerint nem a jókedvű, gondtalan szórakozás a jellemző, 
hiszen az ott résztvevők egy része szeszesital, vagy más szer hatása alatt áll, az előbbiekben említett 
magatartást tanúsít, az „elvonulási utakon" gyakran követnek el olyan jogsértést, amely a 
törvénytisztelő állampolgárok körében joggal vált ki felháborodást, és amelyek miatt az ebben az 
időszakban megnövelt létszámú rendőri állomány intézkedéseket kezdeményez, szankciókat alkalmaz. 
Nem feledkezhetünk meg azonban a szülői felelősség kérdésköréről sem, a jogkövető magatartás 
elsajátítatása és betartatása komoly felelősséget ró a fiatalok szüleire, akik sajnos nem mindig élnek 
ezen elvárásokkal.   
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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 2015. évre bűnmegelőzési 
tevékenység még további kiszélesítését, illetve partnereink, az önkormányzatok, a polgárőrség, a 
társszervek, az állampolgárok fokozottabb bevonását a biztonság megteremtésébe, valamint mindenki 
részéről a jogkövető magatartás ösztönzését. Egyén és közösség még fokozottabb bevonása a még 
élhetőbb életterek biztosításába, a szubjektív közbiztonságérzet fenntartásába. 
 
A bűnmegelőzéshez szorosan kapcsolható tényezőként szólni kell a vagyonvédelmi, biztonság 
technikai, térfigyelő rendszerek, technikai berendezések hatékonyságáról. Ezen megelőzési 
lehetőségek terén szóróanyagokkal, tanácsokkal láttuk el a lakosságot, a KÖBEF tagokat, a kapcsolódó 
ELBÍR hírleveleket megküldtük az érintetteknek. 
 
Fontos szempont a bűnmegelőzésben a bűnalkalmak csökkentése, megszüntetése, vagyis a tulajdonos 
ébersége, saját vagyonának védelme.  

III. 
 

KÖZTERÜLET RENDJE 
 
A rendőri jelenlét mértéke, módja, szervezettsége: 
 
Kapitányságunk illetékességi területén a közterületi jelenlétet a Rendészeti Osztály járőri és körzeti 
megbízotti állománya, valamint a szolgálatirányító parancsnokok biztosítják.  
 
A végrehajtói állomány szolgálatát szinte teljes egészében a közterületen tölti, a parancsnoki 
állományból pedig a szolgálatirányító parancsnokok szolgálatuk 2/3-ad részét töltik a közterületen.  
 
Kapitányságunk Rendészeti Osztályán a szolgálatirányító parancsnoki, a járőri és a körzeti megbízotti 
állomány is vezényléses szolgálati munkaidőrendszerben dolgozik. A vezényléses 
munkaidőrendszeren belül az ún. 12 órás vezényléses rendszert alkalmazzuk. 
 
A megerősítő erőkkel úgy ítéljük meg, hogy területünkön alapvetően biztosított a közrend, 
közbiztonság. 
 
 A célzott szolgálatellátást nagyban elősegítette a napi eligazítások, helyi elemzések, értékelések, 
valamint a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Elemző-Értékelő Osztályának, illetve a 
szakirányításnak a tevékenysége, mely során elemzéseket, kimutatásokat kapott az osztály az éppen 
aktuális bűnügyi és közbiztonsági helyzetről, a problémás településekről, utcákról, időpontokról, 
eltulajdonított tárgyakról, klf. bűnelkövetői tendenciákról, jelenségekről, migrációs helyzetről. 
 
Közterületi jelenlétünk célzottságát szintén nagyban elősegítette az önkormányzatoktól kapott jelzések, 
illetve a bekért idős, elesett, egyedül élő személyek lakcímeinek, valamint a lakatlan, vagy csupán eseti 
jelleggel lakott ingatlanok címeinek közlése. Ezen potenciálisan veszélyeztetett területeket beépítettük 
a szolgálat tervezésbe-szervezésbe, mely kifejtette pozitív hatását egyes statisztikai mutatókban is, de 
természetesen a közbiztonság érzetében is. 
 
A fenti elemzéseket és az egyéb kigyűjtött adatokat (pl. problémás települések, terek, utcák, 
objektumok listája, térfigyelő kamerák listája, polgárőrségek szolgálati beosztása, stb.) a területünkön 
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szolgálatot teljesítő állomány részére is rendelkezésre bocsátottuk annak érdekében, hogy 
a személy- és helyismerettel csak korlátozott mértékben rendelkező kollégák (készenléti rendőrök) 
azon területeken tudják kifejteni tevékenységüket, ahol az a legjobban indokolt.  
 
2014-ben a zökkenőmentes szolgálat ellátás érdekében továbbra is felhasználtuk az általunk kitalált ún. 
települési dossziékat, melyek naprakész adatbázisul szolgáltak a helyi, valamint a megerősítő erőknek.  
 
2014-ben hetente megtartottuk a bűnügyi-rendészeti összehangoló értekezleteket.  
 
A kiemelt idegenforgalmi területek biztonsága: 
 
Illetékességi területünkön az idegenforgalom nem számottevő, inkább az átmenő forgalom a jellemző. 
Ennek ellenére idegenforgalmi szempontból legfrekventáltabb területeinket a végrehajtói állomány 
ismeri, és ennek megfelelően teljesíti szolgálatát. 
 
2014. évben a kapitányság illetékességi területén ismét megrendezésre került az úgynevezett SUN 
fesztivál, mely több napon át fogadta a világ minden pontjáról érkező résztvevőit több ezres 
létszámmal.  
 
A rendezvény szakszerű rendőri biztosítása komoly feladat elé állította a kapitányság, valamint a 
megyei főkapitányság állományát egyaránt.  
 
A biztosításban a megyei erőkön felül, más megyékből érkező rendőrök is részt vettek, valamint a 
Készenléti rendőrség is nagy erőkkel segítette a biztosítást.  
 
A fesztivál rendőri biztosítása az elvárásoknak megfelelően teljesült.    
 
2014-ben idegenforgalmi szempontból jelentős esemény volt a szintén Bercel-Csobánka pusztán 
megrendezett Rainbow fesztivál, melynek célközönsége alapvetően külföldi állampolgárokból állt. 
Idegenforgalmi szempontból a Pásztón megrendezett vadásznap, a települések különféle rendezvényei, 
a falunapok is jelentőséggel bírtak. 
 
Az intézkedési készség és aktivitás színvonala és eredményei: 
 
A Rendészeti Osztály beosztottainak intézkedési készsége és aktivitása a statisztikai adatok elemzése, 
valamint az előző év adatainak összehasonlítása alapján összességében jónak mondható.  
 
2013-ban 19, míg 2014-ben 26 körözött személyt fogtak el az osztály munkatársai. A tettenérések 
száma 84-ről 103-ra, a vezetői engedélyek elvétele 7-ről 11-re, a helyszínbírságolt személyek száma 
759-ről 1265-re nőtt. 
 
Figyelemmel arra, hogy a végrehajtói állomány egy része még nem rendelkezik kellő szakmai 
tapasztalattal, rutinnal, személy- és helyismerettel 2014. évben is több esetben elméleti és gyakorlati 
oktatásokat, szituációs gyakorlatokat tartottunk. Az oktatások során segítő, tanító jelleggel felhívtuk a 
figyelmet a hiányosságokra, melyet a jövőben is folytatni kívánunk.  
 
Az oktatásokon felül, folyamatosan hajtottunk végre egyénre szabott értékeléseket, annak érdekében, 
hogy lehetőleg az azonos szinten dolgozók egyenlő leterheltséggel tevékenykedjenek és ne legyenek 
nagy eltérések az intézkedési aktivitás között. 
 
Az osztály egészét tekintve összességében elmondható, hogy az intézkedési aktivitás színvonala jó, az 
állomány által kezdeményezett intézkedések megalapozottak, jogszerűek és szakszerűek voltak.  
 
Az intézkedési aktivitás bemutatására alkalmas mutatók és az azok alapján levont következtetések:  
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2014. évben 636 fokozott ellenőrzést hajtottunk végre, melyből 606 közbiztonsági, 26 
közlekedésrendészeti és 4 egyéb jellegű ellenőrzés volt. 
 
A közbiztonsági fokozott ellenőrzésekben 1079 fő vett részt, mely kapcsán 2715 intézkedés 
kezdeményezése vált szükségessé. 
 
A közlekedésrendészeti fokozott ellenőrzésekben 58 fő vett részt, mely kapcsán 320 intézkedés 
kezdeményezése vált szükségessé. 
 
Az egyéb jellegű fokozott ellenőrzésekben 58 fő vett részt, mely kapcsán 73 intézkedés 
kezdeményezése vált szükségessé. 
 
2014. évben 135 elfogást hajtott végre a vizsgált szakterület. 
 
Az előállítások száma 202 volt. 
 
A vizsgált évben 55 esetben került sor biztonsági intézkedésre. 
 
Az év során a szolgálatirányító parancsnokokat folyamatosan arra ösztönöztük, hogy irányítsák, 
vezessék, ellenőrizzék, aktivizálják, koordinálják folyamatosan a közterületi állományt.   
 
Valamennyi beosztottól elvártuk, hogy legyenek éberek, aktívak, kezdeményezők a jogsértések 
észlelése és kezelése kapcsán. Elvártuk, hogy nyitott érzékszervekkel, látni, hallani, érezni, a 
lakossággal és az eseményekkel együtt lüktetve lássák el a szolgálatukat. 
 
Mindezek ellenére tudjuk, hogy vannak látenciában lévő jogsértések. Kapitányságunk teljes személyi 
állománya nagy erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy az illetékességi területünk lakói szubjektív 
közbiztonságérzete megfelelő legyen. A további előrelépéshez azonban szükségünk van a lakosság és 
az önkormányzat, intézmények vezetői, társszervek, együttműködők, partnerek, állampolgárok 
támogatására. Legfontosabb a megfelelő időben tett jelzések, információk eljuttatása, átadása. Tegyen 
mindenki (egyén és közösség) annak érdekében, hogy pozitív eredményeket érjünk el. (pl.: jelentsék 
be az elkövetett jogsértéseket, vállalják a sértetti szerepkört, tanúskodjanak). Erősíteni kell az önkéntes 
jogkövetést. 
 
A megelőzés, a felderítés és az ebből fakadó eredmény közösségi összefogást igényel. 
 
Minden erőfeszítésünk ellenére (bűnmegelőzési propaganda) továbbra is előfordul trükkös és alkalmi 
lopás, mint elkövetési mód, főleg idős emberek sérelmére, azok hiszékenységét kihasználva.  
 
A sértettektől jellemzően az otthon tárolt készpénzt, illetve ékszereket tulajdonítják el a nyitott kapun, 
ajtón bemenve, valamint a különböző ürügy kapcsán a lakásba beengedett idegen elkövetők. 
 
Ezen a területen még nagyon sok a teendő, hiszen az idősebb, illetve a nyugdíjas célkorosztály 
berögzült évtizedes vagyonvédelmi szokásait csak kitartó és rendszeres propaganda tevékenységgel 
lehet megváltoztatni. 
 
A reagáló képesség helyzete: 
 
Illetékességi területünkön a szolgálattervezés, szervezés során a járőrkörzetek, valamint útvonalak 
kialakítását úgy végeztük, hogy a kapitányságunk tudja biztosítani, hogy a szolgálatot teljesítő járőr 15 
percen belül képes legyen a meghatározott helyszínre érni. A reagáló képességre döntő hatással bír a 
bejelentést követő döntési mechanizmus gyorsasága is.  
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A zökkenőmentes szolgálatellátás érdekében a szomszédos kapitányságokkal (nem csak megyén 
belül, hanem megyén kívül is) kölcsönösen megküldtük egymásnak a szolgálat ellátási terveket, 
akciókat egyéb fokozott ellenőrzéseket abból a célból, hogy ha adott esetben nagyobb rendőri erő 
azonnali bevetésére lenne szükség, akkor egymás területére átmenve kölcsönösen segítséget tudjunk 
nyújtani egymásnak az állampolgárok érdekében.  
 
 
Tárgyévben nagy hatékonysággal, eredményességgel közös szolgálatokat tartottunk a Heves és a Pest 
megyei rendőrökkel is a polgárőrség bevonásával.  
 
Körzeti megbízottak: 
 
A körzeti megbízotti státuszok a vizsgált évben 100 %-osan fel voltak töltve. 
 
A körzeti megbízottak fő feladata a kapcsolattartás, a közterületi jelenlét biztosítása, a bűn- és baleset 
megelőzés, a bűncselekmények és szabálysértések felderítése, az elkövetők elfogása, a jogsértések 
megakadályozása, megszakítása volt. 
 
Polgárőr szervezetekkel történő együttműködés: 
 
A területen tevékenykedő polgárőrségeknek igény és lehetőség szerint minden szakmai segítséget, 
képzést megadtunk és továbbra is megadunk működésükhöz.  
 
Velük a kapcsolattartás folyamatos, visszatérően tájékoztatjuk őket a területük releváns bűnügyi és 
közbiztonsági adatiról.  
 
Az év során több ízben vettünk részt közös munka értekezleteken, tartottunk oktatásokat, egyeztettük 
az együttműködési megállapodás feladatait, problémáit, kértük a vállalások folyamatos végrehajtását.  
 
2014. évben a polgárőrökkel való közös szolgálatellátás terén a kapitányság kiemelkedő eredményeket 
ért el. A korábbi évekhez viszonyítva jelentősen növeltük a közös szolgálatok számát, melyben 
maximálisan partnerek voltak a polgárőrségek, melyért köszönet illeti őket. 
 
A 100 * 100 Biztonság, majd 2014-ben a 250 * 100 Biztonság országos polgárőri program keretein 
belül központilag kijelölésre került 3 település polgárőrsége (Jobbágyi, Kálló, Vanyarc), akik plusz 
támogatásban is részesültek munkájuk színvonalának további javítására. 
 
Az egyesületeket folyamatosan arra ösztönöztük, hogy küldjék meg a szolgálat tervezeteiket 
számunkra a közös szolgálatok, illetve a terület rendészeti lefedettsége érdekében. 
 
Tárgyévben a jól teljesítő polgárőrök részére elismerő okleveleket adtunk át, így is motiválva szolgálat 
ellátásukat. 
 
A rendezvénybiztosítások, a csapaterős tevékenység tapasztalatai, az együttműködés minősége a 
rendező szervekkel: 
 
Működési területünkön a jelentősebb csoportokat, tömegeket vonzó rendezvények alapvetően az 
állami ünnepek alkalmával megtartott rendezvényekre, megemlékezésekre korlátozódnak, azonban 
mindezeken felül nagy számban zajlanak egyéb sport ill. kulturális jellegű rendezvények is (falunapok, 
bálok, szüreti felvonulások, fesztiválok, stb.). 
 
A korábbi évekhez hasonlóan megfigyelhető volt, hogy már a legkisebb falvakban is egyre több 
alkalommal kerül sor olyan tömegeket vonzó eseményekre, mely egyfajta hatósági rendőri jelenlétet 
igényel és bizonyos bűnügyi, közbiztonsági vagy közlekedésbiztonsági kockázattal jár. 
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A rendezvényekre való időben történő rendőri felkészülés, optimális erő és eszköz megosztás 
érdekében nem hagyatkozhatunk csupán a rendezők bejelentéseire, ugyanis esetenként azt 
feledékenységből elmulasztják, vagy késedelmesen teszik meg jelzésüket. Ennek kiküszöbölése 
érdekében megkereséseket küldtünk a polgármesteri hivataloknak, melyben kértük, hogy rendszeresen 
küldjék meg kapitányságunknak a helyi kiadványaikat, újságaikat, melyekből előre fel tudunk készülni 
az ott közölt éves programok ill. egyéb meghívók, tájékoztatások alapján a klf. hagyományőrző, 
kulturális, sport és egyéb jellegű rendezvényeikre, valamint a körzeti megbízottaknak feladatként 
került meghatározásra, a saját területére vonatkozó információgyűjtés, kapcsolattartás a 
rendezvényekre vonatkozólag is.    
 
2014. évben a rendezvények ideje alatti rendbontások nem történtek, a rendőri biztosítások 
többségében útlezárásokban, forgalom elterelésekben és a rendezvény felügyeleti szolgálat keretében 
történő biztosításában realizálódott. 
 
A rendezvények biztosítása során minden esetben kapcsolatba léptünk és a végrehajtás során 
együttműködtünk a rendezőkkel, bevont polgárőrökkel. 
 
Egyéb rendezvények esetén a résztvevők számától, illetve a rendezvény jellegétől függően készítünk 
biztosítási tervet vagy felügyeleti szolgálat keretében biztosítjuk a rendezvényt. Ezek a biztosítások 
általában útlezárásokra, illetve forgalom ellenőrzésekre korlátozódnak. 
 
2014-ben nagyobb tömegeket vonzó rendezvény volt a korábbiakban már ismertetett SUN és Rainbow 
fesztivál, valamint a pásztói vadásznap.   
 
A gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvények elbírálásának gyakorlata: 
 
2014. évben az 1989. évi III. törvény hatálya alá tartozó bejelentés nem érkezett a kapitánysághoz. 
 
Illegális migrációhoz kapcsolódó feladatok: 
 
Továbbra is az elsődleges cél a KMB és járőri állomány eligazítása során az illegális migrációval 
kapcsolatos célirányos feladatok meghatározása, az illegálisan, engedély nélküli Magyarországon 
tartózkodó külföldi személyek kiszűrése, a piaci napokon, közlekedési ellenőrzések során, főleg 
tehergépjárművek rakterének, személyszállítók utasterének ellenőrzése alkalmával.  
 
Illegális migrációval kapcsolatos ellenőrzésekre, tárgyévben alapvetően célirányos akciók keretében 
került sor. 
 
Az idegenrendészeti eljárások alapvetően a SUN és a Rainbow fesztiválhoz kötődtek. 
 
Kapitányságunk tárgyévben több alkalommal adott megerősítő erőt az ország déli határának vidékére 
az ott zajló tömeges migrációs problémák kezelése érdekében.   
 
Közlekedésrendészeti tevékenység: 
 
Működési terület, a közlekedésbiztonság helyzetét befolyásoló tényezők: 
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Illetékességi területünkön közúti- vasúti forgalom alakulásában lényegi változás a 21-es számú 
főútvonal korszerűsítése terén történt.  
 
 
 
 
 
Területünkön a közúti forgalom nagy része a 21-es számú főútvonalra korlátozódik. Ezen az útvonalon 
(a munkahelyi ingázók miatt) a kora reggeli, ill. a délutáni órákban  a forgalom sűrűsége ugrásszerűen 
megnő, amely jelentősen befolyásolja a közlekedés biztonságát és baleseti veszélyforrásként 
jelentkezik.   
 
A fentieken túl a hétvégi időszakban a 2408-as számú úton is erős forgalom tapasztalható, a Mátrában 
lévő üdülő övezetek, és a téli időszakban a télisportot kedvelők nagy száma miatt.    
 
Illetékességi területünk alsóbb rendű közútjai helyenként igen rossz minőségűek, több helyen 
kátyúsak, ebből adódóan gyakran fordulnak elő anyagi káros balesetek. Ezen esetekben jelzést adtunk 
a közút kezelőjének, valamint létrehoztunk egy adatbázist a kátyús balesetekről, annak érdekében, 
hogy megelőzési célokat szolgáljon.   
 
A fenti adatbázis kiegészítettük a vadbalesetek adataival is.  
 
Igazgatásrendészeti tevékenység: 
 
2014. évben a szabálysértési feljelentések száma 455 volt, előző évi 507 feljelentéshez viszonyítva kis 
mértékű csökkenést mutat. Közigazgatási bírság kiszabására irányuló eljárás 92 esetben indult, ami 
szintén kevesebb a 2013. évi 110 eljáráshoz képest.  
 
Az elkövetett szabálysértések egymáshoz viszonyított számaránya változatlanul hasonló az előző 
évekhez, így a szabálysértési eljárások mintegy  16 %-a  a kiemelt közlekedésrendészeti,  72 %-a    
közlekedésrendészeti   és  8 %-a közrend ellen elkövetett szabálysértés miatt indult. Járművezetéstől 
eltiltásra a tavalyi 24 esethez képest 44 ügyben került sor.  
 
78 esetben hajtottunk végre fegyver tároló hely ellenőrzést, melyek során hiányosságokat, szabálytalan 
tárolási módszereket nem tapasztaltuk. Megállapítható tehát, hogy a lőfegyverrel legálisan rendelkező 
személyek a fegyverek tárolására vonatkozó szabályokat maradéktalanul betartják. Az engedélyesek és 
igazolvánnyal rendelkezők ellenőrzése évi egy alkalommal történt. 
 
A vállalkozások ellenőrzése során engedély visszavonására okot adó körülmény nem merült fel. 
Összesen 380 fő személy- és vagyonőri, magánnyomozói igazolvánnyal rendelkező személyt 
ellenőriztünk a rendelkezésünkre álló nyilvántartásokban. Az ellenőrzések során jogsértést nem 
tapasztaltunk.  

IV. 
TÁBLÁZATOS ADATBÁZIS 

(a szolgálat ellátás főbb mutatóiról) 
 

 
 jogsértés , intézkedés , egyéb statisztikai adat: 2013. év 2014. év 

    

1 közterületi órák száma 
 

40 303 44 792 

2 regisztrált bűncselekmények száma 5721 
ebből tiltott 
pornográf 

833 
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felvétellel 
visszaélés 

(4892) 
3 regisztrált kiemelt bűncselekmények száma 548 531 
4 nyomozás eredményességi mutató 92,4 % 61 % 
5 kiemelt bcs-ek nyomozás eredményessége 35,9 % 48,1 % 
6 bíróság elé állítási javaslattal befejezett ügyek 60 63 
7 testi sértések száma 34 49 
8 testi sértések nyomozás eredményessége 89,19 % 85,4 % 
9 Közterületen elkövetett bűncselekmények száma 171 136 
10 közterületen elkövetett bcs-ek nyomozás 

eredményességi mutatója 
62,64 % 70 % 

11 garázdaságok száma 47 80 
12 vádemelési javaslattal lezárt ügyek száma 254 259 
13 a tettes ismeretlen volta miatti ügybefejezések száma 327 244 
14 kábítószerhez kötődő nyomozások 17 31 
15 lopások száma 435 365 
16 rongálások száma  10 12 
17 személygépkocsi lopás 1 1 
18 Pásztón regisztrált bűncselekmények száma 213 256 
19 Pásztón elkövetett személygépkocsi lopás 0 0 
20 Pásztón elkövetett lopások száma 94 65 
21 Pásztón elkövetett lakásbetörések száma 8 6 
22 Pásztón elkövetett garázdaságok száma 13 13 
23 Pásztón elkövetett testi sértések száma 9 11 
24 Pásztón elkövetett gépjármű feltörés 1 1 
25 Pásztón elkövetett önbíráskodás 2 1 
26 Pásztón elkövetett rongálás 4 3 
27 Pásztón elkövetett zsarolások száma 1 1 
28 közlekedési fokozott ellenőrzések száma 51 91 
29 helyszínbírságolt személyek száma 759 1265 
30 személyi sérüléses közlekedési balesetek száma  38 29 
31 halálos kimenetelű közlekedési baleset 1 eset/1 fő 1 eset/1 fő 
32 súlyos sérüléssel járó közlekedési baleset 13 10 
33 könnyű sérüléssel járó közlekedési baleset 24 18 
34 tettenérések száma 84 103 
35 elfogott körözött személyek száma 19 26 
36 biztonsági intézkedések száma 107 55 
 
(Kiemelt bűncselekmények: emberölés, testi sértés, kiskorú veszélyeztetése, embercsempészés, 
garázdaság, önbíráskodás, visszaélés kábítószerrel - a terjesztői magatartások tekintetében, lopás, 
rablás, kifosztás, rongálás, zsarolás, jármű önkényes elvétele, orgazdaság.) 

 
V. 

KAPCSOLATRENDSZERÜNK 
 
Kapitányságunknak (a megkötés időpontja szerinti megnevezésekkel) 2 erdészettel, 12 
vadásztársasággal, 16 polgárőr egyesülettel, Pásztó Város Önkormányzatával, Pásztó Város 
Önkormányzatának Gyámhivatalával, a Salgótarjáni Vámhivatallal, Palotás és Vidéke Sporthorgász 
Egyesülettel, és a Nógrád Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatával volt hatályos 
együttműködési megállapodása. 
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Fentieken túl, térfigyelő kamera rendszer bővítése témakörben az Egyházasdengelegi Polgármesteri 
Hivatalnak nyújtott szakmai ajánlást úgynevezett partnerségi együttműködés keretében pályázat 
elnyeréséhez. 
 
 
 
Kapitányságunk több ízben tartott együttműködést értékelő megbeszélést, értekezletet a polgárőr 
egyesületekkel, valamint egyéb együttműködőkkel is érintve lett az együttműködés rendszere a 
KÖBEF, a Járási KÖBEF értekezletek, valamint a I. járási polgárőrnap során. A helyi 
önkormányzatokkal, a Pásztói Járási Hivatallal a kapitányság vezetői és beosztotti állományának 
folyamatos, partneri, kölcsönösen segítő jellegű a kapcsolattartása. 
 
A 2014. évi helyhatósági választások több településen polgármester váltást eredményeztek. Az új 
polgármesterek részére a kapitányság összeállított egy úgynevezett bemutatkozó szakmai tájékoztatót. 
 
A kapitányság kölcsönösen jó kapcsolatot ápolt a Pásztói-, a Balassagyarmati-, a Salgótarjáni Járási 
Ügyészségekkel, a Salgótarjáni Nyomozó Ügyészséggel, a Nógrád Megyei Főügyészséggel, a Pásztói 
Járási Bírósággal és a nyomozási bírákkal. Szintén jó, partneri jellegű, kölcsönösen segítő volt az 
együttműködés a társszervekkel, szakirányítókkal, polgármesteri hivatalokkal, Pásztói Járási 
Hivatallal, polgárőrségekkel, egyéb rendészeti tevékenységet folytatókkal, KÖBEF tagokkal, 
együttműködőkkel, civil szervezetekkel, egyéb segítőkkel.   
 
2014. évben sikerült áttörést elérni a polgárőrökkel való közös szolgálatellátások növelése kapcsán. Az 
év során, különösen a 19 megyés program bevezetését követően a korábbi évekhez képest 
szembetűnően növeltük a közös szolgálatok ellátását, melyben a polgárőrségek elnökei és tagjai 
maximális partnerségükről biztosítottak.  

VI. 
 

ÖSSZEGZÉS  
 
Végezetül 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 
(szubjektív, objektív) közbiztonságérzetén javítani.  
 
A Pásztói Rendőrkapitányság bűnügyi-közbiztonsági helyzete 2014-ben kiegyensúlyozott, 
szélsőségektől mentes volt.  
 
Visszatérően biztosítottuk a rendőri jelenlétet valamennyi településen a 19 megyés program keretében. 
 
A KMB állomány feltöltöttsége az év során 100 %-os volt. 
 
2014-ben érezhető volt, hogy folytatódott az intézkedéskultúra váltás.  
 
Törekedtünk az önkormányzatokkal, oktatási intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel, az 
állampolgárokkal a párbeszédet fokozni. Ezen szerveket és az állampolgárokat biztosítottuk arról, 
hogy a rendőrség elérhető, partner, ismeri a helyi problémákat kész és képes azokat kezelni.   
 
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 
minél élhetőbb élettér.   
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Kijelenthető, hogy az országban az egyik legbiztonságosabb megye Nógrád megye, 
melynek részét képezi a Pásztói Járás területe is. 
 
   
 

 
VII. 

 
2015. év legkiemeltebb prioritású feladatai, céljai: 

 
 
Feltárásra kerültek olyan területek, ahol tovább kell javítani a szakmai munkánk színvonalát, így erre 
is tekintettel 2015. év főbb stratégiai célkitűzései, feladatai a következők szerint foglalható össze: 
 

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

• A forrónyomos tevékenység színvonalának javítás. 
• A túlórák szakszerű kezelése. 
• A klasszikus tettenérések, elfogások növelése. 
• A bűnügyi felderítések fokozása. Az ügyfeldolgozási határidők csökkentése. 
• A kidolgozott protokollok és munkalapok mentén való feladat végrehajtás megkövetelése. 
• A tulajdon elleni szabálysértési ügyfeldolgozás szakszerűségének, jogszerűségének, 

eredményességének javítása, a gyorsított eljárások növelése, a csoportvezetői hely betöltése. 
• A helyszíni szemlék színvonalának, a nyomkutatások és rögzítések színvonalának emelése. 
• A szolgálatirányító parancsnoki tevékenység feladatszabó, irányító, koordináló, ellenőrző és 

visszaellenőrző szerepkörének további fokozása.  
• Az álló, posztos, gyalogos, portya szolgálatok célzottságának és hatékonyságának javítása. 
• A megválasztott új polgármesterekkel való minél szorosabb és partneribb munkakapcsolat 

kialakítása.   
• A vagyon elleni jogsértések, ezen belül is a lopások, betöréses lopások, lakás betörések, 

gépjármű feltörések felderítésének, megelőzésének fokozása. 
• Az ún. mintakapitányságos figyelemfelhívó szórólapok szisztematikus terjesztése, 

eredménytelenség esetén szóbeli figyelemfelhívások. 
• A folyamatos bűnügyek számának 200 alatti szinten tartása. 
• Az állomány képzése, oktatása a felelős, önálló, jó színvonalú szakmai munkavégzés 

érdekében. A napra kész tudásszint megkövetelése. 
• Az alparancsnoki állománytól a vezetői konfrontálódás megkövetelése az elvárt szakmaiság 

mentén. 
• A Készenléti Rendőrség erőinek folyamatos igénylése (gépjárműves, lovas, kutyás 

szolgálatok).  
• A SUN és Rainbow fesztivál törvényes és szakszerű biztosítása.  
• A gazdasági fegyelem maximális betartása, betartatása. 
• Elért eredményeink megőrzése, esetleges további javítása különösen a kiemelt jogsértések 

terén.  
• Az alparancsnoki ellenőrzési tevékenység hatékonyságának fokozása, feltárás, intézkedés, 

megoldás, visszaellenőrzés. 
• Képzések, továbbképzések, önképzések, szituációs képzések további erősítése. 
• Az állampolgár barát, ügyfél centrikus, segítő és szolgáltató jellegű ügyintézés további 

erősítése.   
• Az együttműködések további elmélyítése a helyi KÖBEF tagokkal és egyéb segítőkkel. 
• Az állománytábla feltöltésére, az állomány megtartsára irányuló törekvések folyamatossága. 
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• Információszerző tevékenység fokozása (különösen a 19 megyés programban), a 

bűnelkövetők, a célszemélyek, a kiemelt szabálysértők és visszaeső elkövetők 
érdekeltségeinek, anyagi hátterének bomlasztására, valamint a társhatóságok ezirányú minél 
szélesebb körben való bevonása. Az információ vásárlások számának növelése. 

• A bűnügyi és rendészeti szakterület hatékonyságának növelése érdekében való, rendszeres 
értékelések, elemzések végrehajtása. 

   
• A lakosság szubjektív közbiztonságérzetét különösen negatívan befolyásoló, közterületen vagy 

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

• A kábítószer bűnözés fokozott bomlasztása. 
• A kistelepülések, kisebb lakóközösségi terek közbiztonságának további erősítése. 
• Térfigyelő kamerák, személy és tárgyvédelmi, ingóságvédelmi eszközök használatának széles 

propagálása. 
• A reagáló képesség további növelése, különös tekintettel a bejelentések és panaszok vételére és 

az annak megfelelő intézkedések megtételére. 
• A beosztotti állomány szervezeti és szakmai elkötelezettségének, a belső etikai normák 

elfogadottságának, érvényesülésének további növelése a vezetői példamutatáson keresztül. 
• Célzott szolgálatellátás, célszemélyek, célobjektumok, célterületek közös felmérése, velük 

szembeni szisztematikus fellépés a szubjektív közbiztonságérzet megtartása és erősítés 
érdekében. 

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

• A bűn- és baleset megelőzési programok fokozása, kiszélesítése a segítők, egyének, 
közösségek bevonásával. 

• A közlekedésbiztonság javítására, a sérüléssel és jelentős anyagi kárral járó balesetek számának 
további csökkentésére, a közlekedési kultúra javítására irányuló rendőri feladatok, baleset-
megelőzés teljesítésének kiemelten való kezelése. Az ittas vezetések, gyorshajtások hatékony 
kezelése. A közlekedésbiztonság növelése terén kifejtett rendőrségi tevékenység komplex 
fejlesztése elnevezésű projektben való részvétel. 

• Bűn- és baleset megelőzési szóróanyagok minél szélesebb körben történő terjesztése. A bűn- és 
baleset megelőzés össztársadalmiasításának további erősítése. 

• Polgárőrségek új területeken való kialakításához való segítségnyújtás. Polgárőrök bevonása a 
szolgálatellátásba, megelőzésbe, figyelem felhívásba a biztonságosabb élettér kialakítása 
érdekében. Részükre oktatások, előadások tartása, megelőző tevékenységük fokozása. 

• A szakirányítókkal, társszervekkel megfelelő, élő napi kapcsolat biztosítása. 
• Részvétel az illegális migráció elleni küzdelemben. 
• A szervezeti teljesítmény értékelés kapcsán kapitányságunk részére megállapított teljesítmény 

célok elérése, teljesítménykövetelmény-minimumok biztosítása, a felülbírálatból kiolvasható 
szakmai elvárások elérése. 

 
TISZTELT KÉPVISELŐ TESTÜLET! 
 
Köszönetemet fejezem ki a rendőri állomány, az önkormányzat, valamint az önkormányzat képviselő 
testülete és valamennyi más szerv, polgárőrség, partner felé, akik tevékenységünkben segítettek, 
támogattak és továbbra is számítunk együttműködésükre. 
 
Kérem, hogy beszámolómat vitassák meg és azt fogadják el! 
 
Pásztó, 2015. március 11. 
                                                                 Tisztelettel:  
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                                                                                                   …………………………………      
                                                                                                   Vida Ottó Kolozs r. alezredes 
                                                                                                         rendőrségi főtanácsos                                                                                                               
                                                                                                            kapitányságvezető 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

Pásztói Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztói Rendőrkapitányság vezetőjének a város és 
vonzáskörzete közrend és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját elfogadja. A beszámoló 
alapján a rendőrkapitányság működési feladatellátása alapvetően jó színvonalúnak minősíthető. 

 

Megállapítja, hogy a beszámolási időszakban a rendőrkapitányság munkája során kiemelt gondot 
fordított a 80/2013. (III.27.) számú képviselő testületi határozat végrehajtására.  

 

Ennek eredményeként többek között a közterületi jelenléti órák száma nőtt, valamint sikerült 
csökkenteni a lopások számát. 

 

A képviselő-testület a 80/2014. (III.27.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.  

 

 

Pásztó, 2015. március 11. ………………………………… 

Vida Ottó Kolozs r. alezredes 

rendőrségi főtanácsos 

kapitányságvezető 

 

 

A határozati javaslat törvényes! 

 

……………………….. 

Dr. Sándor Balázs 

Jegyző 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

Pásztói Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pásztói Rendőrkapitányság vezetőjének a város és 
vonzáskörzete közrend és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját elfogadja. A beszámoló 
alapján a rendőrkapitányság működési feladatellátása alapvetően jó színvonalúnak minősíthető. 

Megállapítja, hogy a beszámolási időszakban a rendőrkapitányság munkája során kiemelt gondot 
fordított a 80/2013. (III.27.) számú képviselő testületi határozat végrehajtására.  

Ennek eredményeként a közterületi jelenléti órák száma nőtt, továbbá sikerült csökkenteni a lopások 
számát is, viszont a közrend, közbiztonság szempontjából frekventált területeken továbbra is fontos 
feladat az ellenőrzések számának és hatékonyságának szinten tartása, valamint a tettenérések és 
elfogások számának növelése. 

A Képviselő-testület a közrend, közbiztonság javítása érdekében a következőkre kéri a kapitányság 
vezetőjét és személyi állományát: 

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

2. Kiemelten kezeljék az önkormányzat sérelmére elkövetett bűncselekmények, szabálysértések 
ügyeit, valamint a lakosság érdeklődésére számot tartó, városban elkövetett sorozat jellegű, 
vagy közfelháborodást kiváltó ügyeket! 

3. A város területén - a szubjektív közbiztonságérzet növelése érdekében - folytassák a rendőri 
ellenőrzéseket (különös tekintettel a gyalogos járőrszolgálatokra)!  

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

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

6. Az ún. piaci napokon tartsák fenn a parkolás rendjét elsősorban gyalogos járőrszolgálatokkal és 
az önkéntes jogkövetést szorgalmazzák a gépjármű vezetőknél!  
7. Fokozott figyelmet fordítsanak a szabálysértési értékhatárt meg nem haladó vagyon elleni 

jogsértések ismeretlen elkövetőinek felderítésére!  

8. Gyorsan és hatékonyan intézkedjenek az állampolgárok közbiztonságérzetét negatívan 
befolyásoló erőszakos jellegű jogsértések megelőzése, kezelése érdekében! 

9. Továbbra is fordítsanak fokozott figyelmet a családon belüli erőszak megelőzésére, 
felderítésére, az együttműködési megállapodás alapján vonják be tevékenységükbe az illetékes 
gyámügyi szervet és minden más érintett hatóságot, intézményt. 

10. Visszatérően ellenőrizzék a város és a térség szórakozóhelyeit az erőszakos, garázda jellegű 
jogsértések visszaszorítása, valamint a kábítószer-terjesztés, kábítószer-fogyasztás 
visszaszorítása érdekében! Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények során továbbra is 
törekedjenek az eljárások terjesztők irányába való kiszélesítésére! Folytassák a drogprevenciós 
tevékenységet az oktatási intézményekben és lehetőség szerint egyéb rendezvényeken is! 
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11. Kiemelt figyelmet fordítsanak a bűn- és baleset-megelőzésre, tartsanak megelőző 
jellegű oktatásokat az idős személyek körében is, megelőző szóróanyagaikat minél szélesebb 
körben terjesszék a lakosság körében, ragadják meg a média segítségét is! 

12. Az 1.-11. pontokban megfogalmazott kérések végrehajtásáról a rendőrkapitány folyamatosan 
gondoskodjon! 

A képviselő-testület a 80/2014. (III.27.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.  

 

Pásztó, 2015. március 11. 

 ………………………………… 

Vida Ottó Kolozs r. alezredes 

rendőrségi főtanácsos 

kapitányságvezető 

 

 

A határozati javaslat törvényes! 

 

……………………….. 

Dr. Sándor Balázs 

jegyző 
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