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BESZÁMOLÓ 
PÁSZTÓ VÁROS ÉS VONZÁSKÖRZETÉNEK 

 2010. ÉVI KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉRİL 
 
 

I. 
 
 

ELİZMÉNY 
 
 

A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése feladatként határozza meg a 
rendırkapitányság vezetıje részére, hogy – felkérés alapján évente – személyesen, vagy 
képviselıje útján számoljon be a település közbiztonsági helyzetérıl, a települési önkormányzatok 
képviselı testületének. Az Önök felkérése alapján, a mai napon teszek eleget ezen 
kötelezettségemnek. 
 
 
Legutóbb ezen a fórumon 2010. február 15-én számoltam be kapitányságunk tevékenységérıl. 
 
 
A Pásztó Városi Önkormányzati Képviselı Testület a 45/2010. (II.15.) számú határozatában az 
alábbi elvárásokat, prioritásokat fogalmazta meg és kérte a Pásztói Rendırkapitányság 2010. évi 
tevékenységével kapcsolatban: 
 
 

1. Kiemelt figyelmet fordítsanak a 2010. évben megtartandó országgyőlési, valamint 
helyhatósági választások elıkészítése során a választási szerveknek helyet adó épületek és 
környékük ellenırzésére! 

 
2. Lehetıségeikhez mérten tartsák elfogadható szinten a közterületen eltöltött órák számát! A 

város területén - a szubjektív biztonságérzet növelése érdekében - fokozzák a rendıri 
ellenırzéseket (különös tekintettel a gyalogos járırszolgálatokra)! A fıútvonalakon, a 
városba bevezetı útvonalakon, valamint a jármőforgalommal sőrőbben érintett 
útszakaszokon és az iskolák környezetében segítsék a közlekedésben résztvevıket, 
csökkentsék a személyi sérüléssel járó közúti balesetek számát, a sérülések súlyosságának 
fokát, valamint javítsák a közlekedési morált! Az ún. piaci napokon tartsák fenn a parkolás 
rendjét, ennek érdekében elsısorban gyalogos járırszolgálatokat tartsanak és az önkéntes 
jogkövetést szorgalmazzák a gépjármő vezetıknél!     

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

mindent a vagyon elleni bőncselekmények további térnyerésének megakadályozására! 
 
4. A jogszabályi változásokra tekintettel fokozott figyelmet fordítsanak a szabálysértési 

értékhatárt meg nem haladó vagyon elleni jogsértések ismeretlen elkövetıinek felderítésére! 
 

5. Gyorsan és hatékonyan intézkedjenek az állampolgárok biztonságérzetét negatívan 
befolyásoló, közterületen elkövetett erıszakos jellegő jogsértések megelızése, kezelése 
érdekében!   

 



6. Továbbra is fordítsanak fokozott figyelmet a családon belüli erıszak megelızésére, 
felderítésére, az együttmőködési megállapodás alapján vonják be tevékenységükbe az 
illetékes gyámügyi szervet és minden más érintett hatóságot, intézményt a hozzátartozók 
közötti erıszak miatt alkalmazható ideiglenes megelızı távoltartásról szóló jogszabály 
rendelkezéseire is figyelemmel! 

 
7. Visszatérıen ellenırizzék a város és a térség szórakozóhelyeit az erıszakos, garázda jellegő 

jogsértések visszaszorítása, valamint a kábítószer-terjesztés, kábítószer-fogyasztás, valamint 
egyéb járulékos bőncselekmények megelızése és visszaszorítása érdekében. Kábítószerrel 
kapcsolatos bőncselekmények megalapozott gyanújának felmerülése esetén tegyék meg a 
szükséges intézkedéseket, valamint továbbra is törekedjenek az eljárások terjesztık 
irányába való kiszélesítésére! Folytassák a drogprevenciós tevékenységet az oktatási 
intézményekben és lehetıség szerint egyéb rendezvényeken is! 

 
8. Kiemelt figyelmet fordítsanak a bőn- és baleset-megelızésre, tartsanak megelızı jellegő 

oktatásokat az idıs személyek körében, megelızı szóróanyagaikat minél szélesebb körben 
terjesszék a lakosság körében, ragadják meg a média segítségét is! 

 
9. Az állami és nemzeti ünnepeken, illetve ezeket megelızı és követı napokon a közterületek 

rendjének ellenırzését fokozzák az ilyen idıszakokban korábban bekövetkezett lopások, 
rongálások jövıbeni megelızése érdekében. Ugyancsak kiemelten kezeljék az 
önkormányzat sérelmére elkövetett bőncselekmények, szabálysértések ügyeit, mely során 
maximálisan törekedjenek az elkövetık felderítésére, valamint a kármegtérülésre! 

 
10. Az önkormányzatok pályázati eljárásait szakmai ajánlásokkal segítsék elı a térfigyelı 

kamerarendszerek beüzemelése tekintetében! 
 
11. Az állampolgárokkal való kapcsolattartás során törekedjenek az önkéntes jogkövetésre való 

magatartások ösztönzésére, támogatására! Szakmai javaslataikkal, közös szolgálatokkal 
segítsék elı a polgárır szervezetek munkáját! 

 
12. A helyi Közbiztonsági Egyeztetı Fórum adta kereteken belül a társszervek, társhatóságok, 

intézmények, civil szervek és szervezetek minél szélesebb bevonásával törekedjenek az 
együttmőködési lehetıségek kiszélesítésére „élıvé tételére”!    

 
 
Az önkormányzati határozatban megfogalmazott feladatok, elvárások tekintetében elért 
eredmények rövid, lényegre törı ismertetése:  
 
 
Az önkormányzat által megfogalmazott feladatokat kapitányságunk a törvényi lehetıségek minél 
szélesebb körő kiaknázásával, az eddigieknél is szervezetettebb, tervezettebb, napi szintő 
elemzéseken-értékeléseken alapuló, célzott szolgálatellátással igyekezett végrehajtani.  
 
1., A Pásztói Rendırkapitányság illetékességi területén 2010. évben - rendvédelmi szempontból - 
rendkívüli esemény nélkül zajlottak le az országgyőlési, valamint a helyhatósági választások.  
 
 
 
 



A Magyar Állami Nyomda pásztói gyáregységében készített szavazólapok illetéktelen 
megszerzésének megelızése érdekében a kapitányság a fokozott járırszolgálatot szervezett a 
kérdéses idıszakban a nyomda környezetébe, valamint biztosította a szavazólapok biztonságos 
szállítását. Ezen feladatellátással kapcsolatban kapitányságunknak köszönetét fejezte ki az NMRFK 
vezetıje, valamint megyénk fıjegyzıje.  
 
A kapitányság speciálisan kiképzett bombakutató járırei a szavazó helyiségeket az igényeknek 
megfelelıen elızetesen átvizsgálták. 
 
A választási szerveknek helyet adó épületek környezetének visszatérı rendészeti ellenırzése a 
szavazások idején biztosított volt.  
 
A választásokhoz kötıdıen 12030-826/2010.bü. számon magánokirat hamisítás elkövetésének 
megalapozott gyanúja miatt a Helyi Választási Bizottság feljelentése alapján nyomozás 
elrendelésére került sor ismeretlen tettes ellen, mivel a feljelentés adatai szerint a mozgóurnás 
szavazás kapcsán valótlan tartalmú nyilatkozat került  kiállításra, mely arra utalt, hogy olyan 
állampolgárnak is biztosítottak mozgóurnás szavazást, aki ennek igénybevételét nem is kérte.  
 
Az elrendelt büntetıeljárás a beszerzett bizonyítékok értékelését követıen megszüntetésre került, 
mivel a nyomozás adatai alapján nem volt megállapítható bőncselekmény elkövetése és az eljárás 
tovább folytatásától sem volt eredmény várható.    
 
2., A Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály vezetıi állománya fokozottan törekedett a 
szolgálat tervezése és szervezése során azon jogos állampolgári igény kielégítésére, hogy a 
lehetıségekhez mérten, minél több legyen a közterületi órák száma, ezáltal a rendırök szolgálati 
idejük minél nagyobb részében a közterületeken tartózkodjanak ezzel is növelvén az állampolgárok 
szubjektív biztonságérzetét.  
 
Ezen mutató szerint 2009. évben 41 716 volt a közterületi órák száma.  
 
2010. évben ugyanezen mutató 41 629 órára változott.  
 
A 2009. évi igen kedvezı statisztikai adatokra figyelemmel a kapitányság a tavalyi beszámolója 
során már prognosztizálta, hogy a 2009. évben elért közterületi mutatóhoz közeli eredmény 
megtartását lehet reálisan célul kitőzni 2010. évre, mely megfeszített munka, illetve túlszolgálatok 
eredményeként jöhet majd csak létre.   
 
A fenti számadatokban bekövetkezett nagyon csekély mértékő csökkenés ellenére tehát azt a 
következtetést lehet levonni, hogy a 2010. évben jellemzı létszámhiányok ellenére a kapitányság 
vezetıi állománya minden tıle telhetıt igyekezett megtenni annak érdekében, hogy megfelelı 
szinten maradjon a közterületi jelenlét.  
 
A közterületi órák viszonylagos szinten tartása ellenére 2009. évhez képest 94-rıl 2010-ben 117-re 
nıtt a közrend elleni bőncselekmények száma. 
 
2009-ben Pásztón 73, míg 2010-ben 67 közterületen elkövetett bőncselekményt regisztráltunk. 
Ezen adat a kapitányság illetékességi területét tekintve 176-ról 206-ra változott. 
 
 
 



Itt kell megjegyezni, hogy országos és megyei szinten is növekedett az elkövetett bőncselekmények 
száma 2010. évben 2009. évhez viszonyítva. A növekedés tehát nem csupán helyi jellegő, így 
annak hátterében az egész országra ható, a bőnelkövetések számát növelı mechanizmusok álltak, 
mint például az egyre mélyebb elszegényesedés, az emberek tolerancia szintjének csökkenése, stb.  
 
2010. évben is a korábbi évekhez hasonlóan megköveteltük a végrehajtói állománytól a gyalogos 
járırszolgálatok számának növelését. Ezen szolgálatokat nem csupán Pásztó városban (pl. a piac 
területén), hanem az illetékességi terület kisebb településein is alkalmaztuk. A felmerült 
állampolgári elvárásnak való megfelelés egyben a rendırség jól felfogott érdeke is, hiszen az 
állampolgárokhoz való „közelítésnek”, a bizalmi viszony, partnerség kialakításának, a közvetlen 
információáramlás fokozásának egyik alapvetı eszköze, hogy a rendır gyalogosan is megjelenjen a 
közterületeken (ne csak gépjármővel hajtson végig rajta) és az állampolgárok meg tudják szólítani 
problémáikkal, ezáltal kölcsönösen kommunikálni tudjanak egymással.  
 
Az iskolákban folyamatosan tevékenykedtek az ún. iskola rendırei, mely során bőn- és baleset-
megelızési tanácsokat adtak, valamint kezelték a tudomásukra jutott olyan eseményeket, 
információkat, melyek rendezését a rendırség hatáskörébe utalta a jogalkotó. 
 
Az iskolák környezetében a parkolási rend betartatására, valamint a balesetek megelızésére - a 
polgármester Úr külön kéréseire is figyelemmel - fokozott hangsúlyt fektettünk 2010. évben is. 
 
A 2010. évben Pásztón végrehajtott városrekonstrukciós beruházások érintették a közúthálózat 
átalakítását, valamint új parkolóhelyek létesítését is. Az új parkolóhelyek létesítése nagyban 
elısegíti a szabályos parkolások végrehajtását, azonban az állampolgárok egy részénél tovább kell 
erısíteni azon szemléletváltást, hogy Pásztón nincsenek olyan nagy távolságok, ahonnan ne lehetne 
kényelmesen az autóval történı szabályos parkolást követıen gyalogosan megközelíteni a 
munkahelyeket, iskolákat, óvodákat, üzleteket, egyéb cél objektumokat.     
 
Az ún. piaci napokon növeltük a közterületi jelenlétet Pásztó városában, melyet elsısorban 
gyalogos járırszolgálatok alkalmazásával igyekeztünk megoldania polgárırség bevonásával. Ezen 
erıfeszítéseinket Pásztó város alpolgármestere is elismerte és köszönetét fejezte ki a 2010. évi 
tevékenységrıl szóló fıkapitányi beszámolón, évértékelın.   
 
A közlekedésrendészet területén kifejtett baleset-megelızési rendıri tevékenységünk 2010. évi 
eredményességét hően tükrözi, hogy 2009. évben 59 személyi sérüléssel járó közlekedési balesetet 
regisztráltunk, míg 2010-ben „csak” 44-et.   
 
A személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek számának ilyen arányú visszaszorítása igen 
komoly eredménynek minısül, különösen úgy, hogy a megye és kapitányságunk közlekedési 
szervei teljesítették az Európai Unió ide vonatkozó elvárását, az ún. Fehér Könyv ajánlásait.  
 
A közbiztonsági és közlekedési akciók száma 2009-ben összesen 164 volt, míg 2010-ben a 
csökkenı létszámhelyzet ellenére is 171 esetben tudtunk ilyen jellegő akciókat tartani, melyeket a 
fıútvonalakra, a városba bevezetı útvonalakra, valamint a jármőforgalommal sőrőbben érintett 
útszakaszokra koncentráltunk, mely során segítettük a közlekedésben résztvevıket, valamint 
ügyeltünk a közlekedési jogszabályok betartatására.   
 
Az önkéntes jogkövetésre való ösztönzést a kisebb tárgyi súlyú jogsértéseknél alkalmazott rendıri 
figyelmeztetésekkel, a bőn- és baleset-megelızési oktatásokkal, a média tevékenységgel, valamint 
a Közbiztonsági Egyeztetı Fórum adta lehetıségekkel biztosítottuk.   



3., Bőnmegelızı tevékenységünk, média tevékenységünk, célra orientált szolgálat ellátásunk, 
valamint a Közbiztonsági Egyeztetı Fórum adta széles körő megelızı tevékenységünk során  
fokozottan koncentráltunk a vagyon elleni bőncselekmények további térnyerésének csökkentésére.  
 
Ezen tevékenység évtizedek óta nagyon komoly feladatot ró a Magyar Köztársaság Rendırségére. 
A feladat megoldása, kezelése össztársadalmi probléma, melynek komoly szociológiai, gazdasági, 
pedagógiai és még számtalan bizonyított közreható tényezıje van. A jelen és a jövı útja a 
közbiztonsági helyzet össztársadalmasiasított kezelése. 
 
A vagyon elleni bőncselekmények elkövetésére még 2010. évben is negatív hatást gyakorolt a 
gazdasági világválság utóhatása, a tovább növekvı elszegényesedés és munkanélküliség, melyek a 
megyénkre, illetve azon belül illetékességi területünkre fokozottan jellemzıek. 
 
Tekintettel a gazdasági életben bekövetkezett negatív változásokra az összes vagyon elleni 
bőncselekmények száma az illetékességi területen 2009. évi 553-ról 2010-ben 839-re, míg Pásztó 
várost tekintve 126-ról 189-re növekedett a legnagyobb rendıri erıfeszítések ellenére is.  
 
Ezen tendenciát nem lehet önmagában a büntetı jogszabályokkal, valamint a rendıri 
tevékenységgel hathatósan, látványosan csökkenteni, a társadalom egyéb intézményeinek, a 
szociális helyzetnek, gazdasági folyamatokat befolyásoló tényezıknek, az önkéntes jogkövetı 
magatartások erısítésének az együtthatása is szükséges a pozitív elmozduláshoz.  
 
A 2009. évi 51-hez képest 2010-ben 222-re nıtt a betöréses lopások száma. 
 
A kapitányság illetékességi területén elkövetett összes bőncselekmény 67,91 %-a vagyon elleni 
bőncselekmény, melynek a betöréses lopások a 25 %-át képezik.  
 
Ezen szembetőnı növekedés kezelése, a számadatok elfogadható szintre történı csökkentése igen 
komoly feladatot ró 2011-ben a kapitányság személyi állományára. A betöréses lopások 
csökkentése 2011. év egyik stratégiai feladata a Pásztói Rendırkapitányságon. 
A fentiekben ismertetett negatív külsı hatások, gátló tényezık ellenére a Pásztói 
Rendırkapitányság személyi állománya igyekezett a legjobb eredmény elérésére a vagyon elleni 
jogsértések kezelése terén. Ezen erıfeszítést bizonyítja, hogy ugyan növekedett a vagyon elleni 
bőncselekmények száma, azonban a felderítési mutató a 2009. évi 41,23 %-hoz képest a 2010-ben 
49,04 %-ra nıtt.  
 
4., 2010. augusztus 19-tıl jogszabály változást követıen a tulajdon elleni szabálysértések kezelése 
a jegyzıktıl visszakerült  a rendırség hatáskörébe. 
 

Ismeretlen tettes ellen induló ügyben a rendırség értékigazolást szerez be, adatgyőjtést végez az 
elkövetı kilétére vonatkozóan, valamint kihallgatásokat foganatosít, helyiség ellenırzéseket 
hajt végre, szükség esetén pedig lefoglal. 

 
Ismert elkövetı esetén, vagy tettenérés alkalmával a rendırség az elkövetıt szabálysértési 
ırizetbe veszi és ún. gyorsított elıkészítı eljárás során bíróság elé állítja, ahol a vádat a 
rendırség képviseli. 

 
A jogsértések szankciója pénzbüntetés vagy elzárás lehet. 

 
 



A jogalkotó akaratának megfelelıen a jogszabály változással a rendırség nagyobb jogkört, 
illetve a sértetti kör nagyobb védelmet, biztonságot kapott ezen jogsértések kapcsán. 

 
Az esetek döntı többségében a jogsértéssel okozott kár messze nincs arányban a rendıri eljárás 
járulékos költségeivel, azonban komoly visszatartó erıvel bír azon tényezı, hogy a csekély 
kárértékő jogsértések sem maradhatnak büntetlenül, valamint a gyorsított eljárások során 
személyi szabadság elvonások is történnek és rövid idı alatt a bíróság elé kerül az elkövetı.  

 
Az elkövetés és a szankció kiszabása közötti rövid idı is növelte, növeli a lakosság 
biztonságérzetét.  

 
2010. évben a jogszabályváltozást követıen a kapitányságon egyaránt 19-19 esetben indult 
tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt szabálysértési eljárás ismert, valamint ismeretlen 
elkövetı ellen.  

 
Ezen a területen egészen biztosan magas a látencia, mely bizonyos mértékben csökkenhet, ha az 
állampolgárokban és az elkövetıkben még mélyebben tudatosul, hogy a rendırség minden 
jogsértésre reagál, és komoly eszközei vannak a jogszabályváltozásnak köszönhetıen ezen 
ügyek kezelésére.   

 
5., Kapitányságunk a vizsgált évben kiemelt figyelmet fordított az állampolgárok szubjektív 
biztonságérzetét negatívan befolyásoló, közterületen elkövetett erıszakos jellegő jogsértések 
gyors és hatékony kezelésére és megelızésére. 

 
Nógrád Megyében a 2009. évi 1449 esethez képest 2010-ben 1641-re nıtt közterületen 
elkövetett bőncselekmények száma. 

 
A közterületen elkövetett bőncselekmények száma kapitányságunk illetékességi területét nézve 
a 2009. évi 176-ról 2010. évben 206-ra nıtt, míg Pásztó területén 73-ról 67-re csökkent. 

 
A garázdaságok száma 33-ról 64-re nıtt. 

 
A fokozott odafigyelés, valamint a célzott szolgálatellátás ellenére a 2009-es év igen 
kedvezı statisztikai adatait sajnos nem sikerült javítani, vagy szinten tartani.  

 
A közterületeken elkövetett jogsértések csökkentésére szakmai álláspontunk szerint nagy 
hatással bír majd a jövıben azon tényezı, hogy a tervek szerint üzembe helyezésre kerülnek 
Pásztó városban a kamerarendszerek, illetve további kisebb településeken is kiépítésre, 
beüzemelésre a térfigyelı eszközök. A kamerák biztosította bőnmegelızés, gyors reagálás, és 
az ezt követı elfogások, valamint a bizonyítási nehézségek kiküszöbölése elgondolkodtatásra 
fogja bírni az ilyen jellegő jogsértések elkövetıit.   

 
6., A családon belüli erıszak kezelése már évek óta prioritásként szerepel a kapitányság feladatait 
tekintve.  
 
2010. évben 34 esetben került sor rendıri intézkedésre családon belüli erıszak miatt, ahol 24 
esetben elegendınek bizonyult a felek szóbeli figyelmeztetése, jogi felvilágosítása, míg 10 esetben 
kényszerintézkedésre került sor, 6 esetben pedig éltünk az ideiglenes megelızı távoltartás 
intézményével. 
 



 
Családon belüli erıszak fennállása esetén kapitányságunk minden esetben eleget tesz a társszervek 
(gyámügyi hatóság, gyermekvédelmi szolgálat, jegyzık, stb.) irányába történı adatközléseknek, 
valamint az együttmőködési megállapodásokban foglalt egyéb vállalásoknak.      
 
Valamennyi gyermekkorú vagy fiatalkorú személyt érintı eljárásunk során a megállapított 
veszélyeztetettségrıl értesítjük írásban a lakhely szerint illetékes gyermekjóléti szolgálatot, ahol a 
szükséges eljárásokat (pl. védelembe helyezés) elindítják és hatóságunkat arról határozat 
formájában értesítik. 
 
A családon belüli erıszakhoz köthetı jogsértések kezelésének, megelızésének hatékonyságát hően 
tükrözi azon számadat, miszerint illetékességi területünkön 2009. évben 13 esetben indítottunk 
eljárást kiskorú veszélyeztetése miatt, míg 2010. évben 19 esetben kellett ezen tényállás alapján 
nyomozást elrendelni. 
 
Ezen a területen különféle okokból kiindulva (pl. szégyenérzet, érzelmi-anyagi kötıdés, 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 felelısségre lehessen vonni az elkövetıket. 
 
Szintén a családon belüli erıszak kezelésének hatékonyságára utal a zaklatás bőncselekmények 
helyzetének elemzése. Ezen jogsértések zöme családi, vagy rokoni köteléken belül kerül 
elkövetésre.    
  
2009. évben zaklatás miatt 29 esetben került sor nyomozás elrendelésére, míg ez a szám 2010. 
évben 43-ra növekedett. Ezen növekedés szakmai álláspontunk szerint nem azt jelenti, hogy  
megnıtt volna ezen jogsértések száma, hanem sokkal inkább azt, hogy korábban az állampolgári 
bizalom igen gyenge volt, sok volt a látens, hatóság látókörébe nem kerülı eset.  
 
A fokozott tájékoztató, megelızı propagandának, valamint a média hatásának köszönhetıen az 
állampolgárok is egyre jobban megbíznak az igazságszolgáltatásban és egyre nagyobb számban 
felvállalják a hatóság elıtt sokszor a szégyenérzet miatt is intimitásként kezelt belsı, jogsértést 
megvalósító családi problémáikat.     
 
7., Az erıszakos, garázda jellegő jogsértések, valamint a közbiztonsági akciók számának alakulását 
a fentiekben már érintette a beszámoló. 
 
A kábítószerrel kapcsolatos jogsértések terén megállapítható, hogy termesztés, elıállítás, 
megszerzés elkövetıi magatartások kapcsán 2009. évben 20 esetben került sor nyomozás 
elrendelésére, míg ez a szám 2010-ben 29-re nıtt.  Ezen jogsértések ismeretlen tetteses felderítési 
mutatója 100%-os. 
 
A fentieken túl kínálás, átadás, forgalomba hozatal, kereskedés elkövetıi magatartások kapcsán a 
2009. évi 14-rıl 2010-ben 5-re változott az elrendelt nyomozások száma. Ezen számadat azt 
bizonyítja, hogy az elkövetık egyre jobban ügyelnek cselekményük leplezettségére. 
 
Kábítószerfüggı személy 2010-ben 2 esetben követett el visszaélés kábítószerrel bőncselekményt a 
tudomásunkra jutott jogsértések statisztikai mutatói alapján. 
 
 



Az ismertetett adatokból kiindulva megállapítható, hogy kapitányságunk évek óta súlyponti 
kérdésként kezeli a kábítószerhez köthetı bőnözés visszaszorítását. Nagy hangsúlyt fektetünk a 
megelızı tevékenységre, megelızı szóróanyagok terjesztésére, megelızı elıadások tartására, 
különbözı programok mőködtetésére (pl. Szertelenül, DADA, stb.). 
 
8., A bőnmegelızés területén 2010. évben is tovább folytattuk megelızı jellegő oktatásainkat  az 
idıs személyek körében, valamint megelızı szóróanyagainkat minél szélesebb körben terjesztettük 
a lakosság körében.  
 
Valamennyi „ügyfelezı” kolléga irodájában, valamint a szolgálati gépjármővekben elhelyezésre 
kerültek a klf. megelızı szóróanyagok, melyek így bármikor elérhetıvé váltak a teljes végrehajtói 
állomány részére, nem csupán a bőn-megelızési, vagy a baleset-megelızési fıelıadók, vagy a 
körzeti megbízottak számára. Valamennyi rendırtıl (szakterülettıl függetlenül) megköveteltük, 
hogy az állampolgárokkal való találkozások, az ügyintézések során ezen megelızı anyagokat 
terjesszék, valamint azokkal a közintézményeket lássák el. 
 
2010. évben kapitánysági Nyílt napot szerveztünk, valamint Bőnmegelızési, biztonságra nevelı 
napközis tábort indítottunk. 
 
Széles körben kihasználtuk a pásztói televíziók, a megyei írott sajtó, valamint a települési lapok 
adta tájékoztatási lehetıségeket is a megelızés területén. 
 
A helyi Közbiztonsági Egyeztetı Fórum keretében komoly erıket mozgósítottunk a társszervek, 
intézmények, civil szervek és szervezetek bevonására a bőnmegelızés össztársadalmiasítása 
érdekében.  
 
Az eredmény fokozása érdekében más megye (BAZ) megelızı anyagait (ELBÍR) is felhasználtuk, 
illetve propagáltuk írott és elektronikus úton eljuttatva az érintettekhez. 
 
A klf. megelızı szóróanyagainkat ún. e-mail hírláncon keresztül is továbbítottuk az állampolgárok 
igen széles körének. 
 
Szignalizációs levél formájában több szolgáltatót is megkerestünk (Émász, Tigáz, Nyugdíjfolyósító 
Intézet, Magyar Posta, stb.) abból a célból, hogy a lakossági tájékoztatásra szolgáló hírleveleikben 
bőnmegelızési tanácsokkal is ellássák az ügyfeleiket. 
 
9., Az állami és nemzeti ünnepeken, illetve ezeket megelızı és követı napokon a közterületek 
rendjének ellenırzését fokoztuk, melynek eredményeként 2010. évben már nem voltak jellemzıek 
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 bőncselekmények, 
szabálysértések ügyeit, melyek során maximálisan törekedtünk az elkövetık felderítésére, valamint 
a kármegtérülésre. 
 
A pásztói önkormányzat sérelmére elkövetett jogsértések, az önkormányzat által tett feljelentések, 
elrendelt eljárások 2010. évi alakulása:  
 

- 12030-163/2010.bü. számú eljárás: Pásztó város jegyzıje által tett feljelentés magánokirat-
hamisítás miatt (magánszemély hamis gépkocsi adásvételi szerzıdést nyújtott be az 



okmányirodában). Feljelentés elutasítás, a cselekmény nem bőncselekmény.    
- 12030-390/2010.bü. számú eljárás: Pásztó város jegyzıje által tett feljelentés rongálás miatt 

(csobogó rongálás). Feljelentés elutasítás, a cselekmény nem bőncselekmény (gondatlan 
rongálás gépjármővel való tolatás során). 

- 12030-704/2010.bü. számú eljárás: Pásztó város jegyzıje által tett feljelentés magánokirat-
hamisítás miatt (magánszemély hamis gépkocsi adásvételi szerzıdést nyújtott be az 
okmányirodában). Az eljárás vádemelési javaslattal zárult.    

- 12030-816/2010.bü. számú eljárás: Pásztó város jegyzıje által tett feljelentés 
hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt (Patak utca – Kövicses Patak 940 hrsz-ú 
övárokban klf. hulladékok lerakása). Eljárás felfüggesztése, az elkövetı ismeretlen maradt. 

- 12030-826/2010.bü. számú eljárás: az önkormányzati választásokhoz kötıdıen  
magánokirat hamisítás elkövetésének megalapozott gyanúja miatt a Helyi Választási 
Bizottság feljelentése alapján nyomozás elrendelésére került sor ismeretlen tettes ellen, 
mivel a feljelentés adatai szerint a mozgóurnás szavazás kapcsán valótlan tartalmú 
nyilatkozat került  kiállításra, mely arra utalt, hogy olyan állampolgárnak is biztosítottak 
mozgóurnás szavazást, aki ennek igénybevételét nem is kérte. Az elrendelt büntetıeljárás a 
beszerzett bizonyítékok értékelését követıen megszüntetésre került, mivel a nyomozás 
adatai alapján nem volt megállapítható bőncselekmény elkövetése és az eljárás tovább 
folytatásától sem volt eredmény várható.    

- 12030-839/2010.bü. számú eljárás: Pásztói Polgármesteri Hivatal épületében történt 
garázdaság. Eljárás befejezése vádemelési javaslattal. 

- 12030-878/2010.bü. számú eljárás: Pásztó város jegyzıje által tett feljelentés rongálás miatt 
(csobogó rongálás). Feljelentés elutasítás, a cselekmény nem bőncselekmény (gondatlan 
rongálás gépjármővel való tolatás során). 

- 12030-884/2010.bü. számú eljárás: névtelen személy feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, 
mert a feljelentés adatai szerint 2010. júniusában a Pásztó-Hasznos-i Víztározót érintı 
árvízkárok elszámolásával összefüggésben jogtalan haszonszerzés céljából túlszámlázások, 
valamint valótlan károk feltüntetésével jogtalan kifizetések kerültek eszközlésre a vis major 
alapból. Kapitányságunk az ügyben kizárási indítványt terjesztetett elı, így az eljárás 
lefolytatására a Szécsényi Rendırkapitányság került kijelölésre.  

  
10., A Pásztói Városi Önkormányzat térfigyelı kamerarendszerek kiépítésére irányuló 
pályázatához a kapitányság szakmai ajánlásokat nyújtott, részt vett a terület bejárásokon az 
elızetesen megkötött keret megállapodásban foglaltak szerint. 
 
A kapitányság kijelölt helyiségében 2010. évben végrehajtásra kerültek azok a technikai 
átalakítások, melyek a térfigyelı kamerák képeinek figyeléséhez szükségesek. 
 
2011. év feladata lesz a kamerarendszer folyamatos, szabályszerő figyelésével járó financiális 
kérdések tisztázása, majd azt követıen konkrét együttmőködési megállapodás megkötése, 
szerzıdések elkészítése.    
 
11., Az állampolgárokkal való kapcsolattartások során az önkéntes jogkövetésre való magatartások 
ösztönzésére, támogatására elsısorban (a fentiekben már részletesen is ismertetett) bőn- és baleset 
megelızési tevékenységünk, média tevékenységünk, Közbiztonsági Egyeztetı Fórumhoz 
kapcsolódó tevékenységünk, valamint a kapitánysági rendezéső programok (Nyílt nap, 
Bőnmegelızési, Biztonságra nevelı napközis tábor, segédmotor kerékpáros oktatás) végrehajtása 
során törekedtünk.  
 
 



2010. évben is propagáltuk, hogy illetékességi területünkön minél több településen létesüljön 
polgárırség. A polgárırségek megalakulásához jogszabályi háttéranyagot biztosítottunk. 
 
Az illetékességi területen mőködı polgárırségek elnökeit 2010. évben személyes egyeztetésre 
hívtuk meg a kapitányságra, annak érdekében, hogy ık is ismerjék meg egymást, cseréljenek 
elérhetıségi adatokat, ismertessék személyi és technikai hátterüket, lehetıségeiket. 
 
Tárgyévben bőn- és baleset megelızési oktatást tartott a kapitányság a polgárırségek kijelölt bőn- 
és baleset megelızési tagjainak, valamint a település ıröknek. 
 
A szolgálat ellátások során törekedtünk a polgárırökkel való közös szolgálat ellátásokra, valamint a 
rendezvény biztosítások alkalmával is együttmőködtünk velük.  

 
12., A helyi Közbiztonsági Egyeztetı 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 vezetıségi 
tagokat, összekötı személyeket klf. megelızési tanácsokkal. 
 
Az együttmőködési megállapodások tekintetében több ízben is írásos sürgetı átiratokat küldtünk a 
társszerveknek, hogy vállalásaikat teljesítsék, és ne legyen egyoldalú a rendırség részérıl az 
együttmőködés. Ezen többszöri sürgetı átiratok hatására döntırészt eredményeket értünk el az 
együttmőködés élıbbé tétele érdekében. 
    
A Pásztói Rendırkapitányság 2010. évi tevékenysége, elért eredményei, új kihívásai és problémái a 
teljesség igénye nélkül, a célterületekre orientáltan az alábbiak szerint foglalható össze. 
 
A szolgálat minél hatékonyabb tervezése és szervezése érdekében - a fıkapitánysági és helyi 
elemzések és értékelések adatait, valamint az önkormányzatoktól, a cigány kisebbségi 
önkormányzatoktól havonta bekért kérdıívek adatait, az önkormányzati kiadványok, újságok 
adatait, a polgármesterekkel történt személyes konzultációk tapasztalatait is felhasználva –, illetve 
együttmőködıink (erdészetek, vadásztársaságok, helyi KÖBEF tagok, polgárırségek, nyugdíjas 
rendırök) jelzéseire is tekintettel folyamatosan figyelemmel kísértük a területünk aktuális 
közbiztonsági és bőnügyi helyzetét, a bőnözés struktúrájában, dinamikájában, az elkövetési 
módszerekben beállt változásokat és azok hatásait, valamint a rendelkezésre álló információk, 
állampolgári jelzések kellı lereagálása érdekében az erıinket igyekeztünk a gócpontokra, a 
frekventált területekre és idıszakokra (hétvégi  ún. „discós napok”, szerdai ún.  „piacos napok”, 
iskolák környezete) irányítani.     
 
A biztonságos közlekedés érdekében fokozott hangsúlyt fektettünk az ittas vezetık kiszőrésére. 
2009. évben 16 esetben volt ittas vezetı az okozója közlekedési balesetnek, míg 2010-ben „csak” 9 
ilyen eset fordult elı. 
 
Az adatok szerint a tavalyi évhez képest 39-rıl 36-ra csökkent az ittas vezetés miatt indult 
büntetıeljárások száma az illetékességi területen.  2010. évben 1122 esetben alkalmaztunk szondát 
gépjármővezetık ellenırzése kapcsán, melybıl 48 esetben jelzett a mérıeszköz pozitív értéket. Az 
adatokat elemezve 12 esetben közúti jármő ittas vezetésének szabálysértési alakzata miatt kellett 
eljárnunk.   
 
 
 



A kimutatott csökkenés a rendıri erıfeszítéseket bizonyítja, valamint azt, hogy egyre többen 
átérzik, hogy egy ittas vezetés (a személyi sérüléses, vagy anyagi káros baleset okozáson felül) 
milyen komoly szankciókat (pénzbüntetés, jármővezetéstıl eltiltás, szabadság elvonás) von maga 
után. 
 
Az országos gyakorlatnak megfelelıen kapitányságunk is aktívan részt vett az „Iskola rendıre” 
programsorozatban, mely szintén éreztette pozitív hatását az iskolák környezetének köz-, illetve 
közlekedés biztonsága kapcsán. A baleset-megelızés érdekében napi szinten járırt küldtünk az 
iskolák környezetéhez, annak érdekében, hogy a közlekedık folyamatosan érezzék a jelenlévı 
veszélyhelyzetet és kultúrált formában, a közlekedés többi résztvevıjére is odafigyelve vezessék 
jármővüket.  
 
Pásztó Fı útjának megváltozott közlekedési rendjére külön figyelmet szenteltünk.  
 
A bőnmegelızési tevékenység kapcsán 2010. évben folyamatosak voltak a DADA oktatások, a klf. 
médiumokban (Nógrád megyei Hírlap, Pásztói Napló, Pásztói Hírmondó, települési kiadványok, 
Pásztói Városi TV, Vár TV) való megelızı, figyelemfelhívó, tájékoztató kiadványok közlése. A 
megelızı szóróanyagokat minél szélesebb körben elérhetıvé tettük, az idısek klubjában megelızı 
elıadásokat tartottunk. A bőnmegelızı tevékenységünkbe bevontuk a Közbiztonsági Egyeztetı 
Fórum tagjait.  
 
Tárgyévben ún. szignalizációs megkereséseket küldtünk klf. szolgáltatóknak (Magyar Posta, 
Émász, Tigáz, Nyugdíjfolyósító Intézet) abból a célból, hogy lakossági hírleveleikben tájékoztassák 
ık is az ügyfeleiket a bőnmegelızési lehetıségekrıl. 
2010. évben bevezettük a bőn- és baleset megelızési szóróanyagok e-mail hírláncon keresztül való 
továbbítási rendszerét is.  
 
A bőnmegelızésre is figyelemmel a kommunikációs módszerváltás jegyében fokoztuk média 
kapcsolatainkat, mely során valamennyi jelentıs eseményrıl beszámoltuk a közvéleménynek a 
megyei sajtószóvivın keresztül. 
 
Biztonságunkért a bőnmegelızés területén kapitányságunk stratégiai partnerei a településeken 
megalakult polgárırségek, valamint 2010. december 31-ig a település ırök voltak.  
 
Folyamatosan propagáltuk, segítettük a településeken, az önkormányzatoknál a polgárır 
szervezetek megalakítását, valamint oktatásokat tartottunk a polgárırségek bőnmegelızési 
összekötınek kijelölt tagjainak. 
 
Az illetékességi területen található több település vonatkozásában szakmai segítséget nyújtottunk a 
térfigyelı kamera rendszerek pályázatainak elnyeréséhez, késıbbi kiépítéséhez. 
 
Pásztó város tekintetében 2010. évben végrehajtásra kerültek a kapitányság kijelölt helyiségén 
belüli technikai átalakítások, a térfigyelı kamera rendszerek által közvetíett képek késıbbi 
figyelése érdekében. 
 
Több település vonatkozásában is szakmai segítséget nyújtottunk az ilyen jellegő pályázatok 
elnyeréséhez, illetve a kiépítés, üzemeltetés terén is folyamatosan közremőködünk.  
 
 
 



A bőnügyi szolgálat 2010. évben a klf. portya szolgálatait illetve ún. „mini akcióit” minden esetben 
úgy hajtotta végre, hogy célirányosan a legveszélyeztetettebb területeken, kocsmákban, nagyobb 
tömegeket vonzó területeken fejtsék ki az intézkedésekkel elérni kívánt hatást. Az akciók 
célirányosan olyan személyekre (Falu rossza program, célzott szolgálat ellátási program) és azok 
tevékenységi körére, annak bomlasztására voltak kiélezve, akik a tisztességes, becsületes, 
jogkövetı állampolgárok mindennapi életét veszélyeztetik, megnehezítik, visszatérı jogsértı 
magatartásukkal. 
 
 

TISZTELT KÉPVISELİ TESÜLET!   
 
Kapitányságunkon az elıttünk álló feladatok között folyamatosan elsıbbséget, kiemelt figyelmet 
élvez a bőn-megelızés, a lakosság biztonságérzetének még további javítása. Az élhetı 
lakókörnyezet igénye jogos elvárás a város polgárai, valamint a környezı települések lakói 
részérıl, így a rendırség ennek megteremtése, biztosítása érdekében tervezi feladatát. 
 
A lakosság, az önkormányzat, az önszervezıdı társadalmi csoportok, a társszervek és egyéb 
segítık együttmőködı támogatásával, segítségével, kellı partnerségével megítélésem szerint meg 
tudjuk valósítani célkitőzéseinket és a bevezetendı 2011. évi terveinkkel még hatékonyabbá, 
eredményesebbé tudjuk tenni munkánkat. 
 

 
I. 
 
 

TEVÉKENYSÉGÜNK FELTÉTELRENDSZERE 
 

 
Kapitányságunk személyi állománya 2010. évben is a megye, illetve az ország többi 
kapitányságához hasonlóan, a tevékenységünket meghatározó, vagy azt befolyásoló külsı és belsı 
körülmények hatása, irányítása alatt végezte munkáját.  
 
Ezek a tényezık elsısorban a tevékenységi körünket, feladatainkat rögzítı jogszabályi változások, 
az ország, ezen belül a mőködési területünk gazdasági változásai, a pénzügyi helyzet, a bőnözés 
alakulása úgy számszerőségében, mint szerkezetében egyaránt, mint külsı tényezık, a kapitányság 
létszámhelyzete, a meglévı állomány összetétele, a munkavégzés anyagi-technikai feltételei, mint 
belsı tényezık jelentik. 
 
2008. évben Nógrád megye (mint határ menti megye) több belsı megye szemszögébıl is irigylésre 
méltó helyzetbe került, hiszen a Határırség Rendırség állományába történı integrálása során 
rendıri szakterületen ugyan még tapasztalatlan, de ennek ellenére jelentıs személyi többletet 
kapott. 
 
Ezen kollégák kiképzése, rendırré való átképzése komoly munkát igényelt, melynek csak rövid 
távon éreztük pozitív hatását. 
 
Az integráció kapcsán érkezett, a kapitányságtól távol lakó kollégákat kellı szolgálati lakások és 
egyéb motiváció hiányában egyre nehezebb megtartani, mely már 2009. év elején is 
prognosztizálható volt és 2010. évben is hatást gyakorolt, de 2011. évre is ki fog még hatni.  
 



Az év során több személy beadta áthelyezési kérelmét, vagy jelezte áthelyezési szándékát. Ezen 
megüresedett helyek feltöltését megkíséreltük, azonban a hiányokat maradéktalanul felszámolni 
nem tudtuk az év során. 
 
A fenti okok miatt kapitányságunk személyzeti helyzete 2010. december 31-ei állapot szerint az 
alábbiak szerint alakult:  
 
Rendszeresített összlétszám: 86 fı 
Meglévı összlétszám: 83 fı (ebbıl 2 fı tiszt, 1 fı ka. az NMRFK állományában)  
 
Rendszeresített hivatásos létszám: 72 fı 
Meglévı hivatásos létszám: 69 fı 
 
Rendszeresített közalkalmazott: 14 fı 
Meglévı közalkalmazott: 15 fı (1 fı NMRFK állományában) 
 
Rendelkezési állományban: 2 fı 
  
Létszámhiány: 

 
2 fı tiszthelyettes járır, 1 fı fınyomozó 
 
Várható státusz üresedések: 

 
1 fı hivatásos kérte nyugdíjazás miatti FÜV elé állítását, valamint 1 fı hivatásos kérte áthelyezését 
a Dunakeszi Rendırkapitányság állományába. 
 
„Külsıs” alkalmazottak: 

 
Az „Út a munkához” közfoglalkoztatási program keretében a Pásztói Városgazdálkodási 
Közhasznú Nonprofit Kft. által a kapitánysághoz kiközvetített 2 fı takarítónı és 1 fı gondnok 
munkaviszonya 2010. december 31-én megszőnt. 
   
A fenti lehetıség központi megszüntetése kapitányságunkat negatívan érintette, mert olyan 
személyek munkaviszonya szőnt meg, akik munkavégzésével maradéktalanul meg voltunk 
elégedve.  
 
Amennyiben 2011-ben hasonló lehetıségre nyílik lehetıség, úgy kapitányságunk ismételten 
szívesen foglalkoztatna kiközvetített munkavállalókat.  
 
Összegezvén a fentieket 2010. évben is folyamatos volt a fluktuáció, mely visszatérı problémákat 
okozott a feladatellátás megfelelı színvonalú ellátásánál. 
 
2010. évben Szabó Jenı r. dandártábornok, rendırségi fıtanácsos fıkapitány nyílt fórumon 
kijelentette, hogy szakmai megítélése szerint a Pásztói Rendırkapitányság létszámban 
alulszervezett, minimum 15 fıs személyi fejlesztésre lenne szükség a rendıri feladatok zökkenı 
mentes ellátásához. 
 
Tekintettel a fenti megállapítás tartalmára kijelenthetı, hogy a kapitányság elért jó eredményei 
mögött megfeszített munka áll.   



 
A végrehajtói állomány továbbra is igen fiatalnak mondható, az érintettek döntı része még nem 
rendelkezik komoly szakmai tapasztalattal, rutinnal, személy- és helyismerettel. 
 
A fenti helyzetet szintén nehezíti, hogy továbbra is jelentıs a különbözı iskolákban továbbtanuló, 
valamint az egyéb elıírt szaktanfolyamokon, képzéseken résztvevı kollégák száma, amely szintén 
gondot jelent a szolgálatszervezés terén. 2010. évben 30 féle képzésre, továbbképzésre került sor, 
mely lefedte a teljes állományt.  
 
Nem elégedhetünk meg azonban a központi képzésekkel. Helyi szinten is folyamatosan képeztük 
az állományt oktatási tematika/ütemterv alapján. Szituációs helyzetgyakorlatok kerültek 
végrehajtásra, szakirányítói oktatásokra került sor, szakmai teszteket töltöttek ki a dolgozók, 
valamint a kapitányság vezetıi állománya külön tételsor alapján szakmai tudásszint felmérésére 
irányuló beszámoltatásokat tartott a teljes bőnügyi végrehajtói állomány, valamint a körzeti 
megbízotti állomány részére.    
 
A jogszabályi változásokat az uniós jogharmonizáció, valamint a demokratikus intézményrendszer 
szükséges változásai hozzák, melyekkel az állomány minden tagja lépést tart, munkája során 
igyekszik azokat minél hatékonyabban és szélesebb körben alkalmazni. 
 
A határidıs feladataink megfelelı színvonalú végrehajtását esetenként csak túlórák elrendelésével, 
az állomány leterheltségének növelésével tudtuk megoldani. Ugyanakkor azt is figyelembe kell 
venni, hogy a vonatkozó jogszabályok alapján az elsı 150 óra túlmunkát és többletszolgálatot 
szabadidıben kell megváltani, így viszont a szolgálatban lévıkre jutott több feladat, ezért a 
probléma újra generálódik.  
 
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 tényezıket elemezve megállapítható, hogy az elért eredmények a meglévı 
vezetıi és beosztotti állomány áldozatkész munkájának, kötelességérzetének, valamint a tervszerő 
és összehangolt munkavégzésnek köszönhetıek. 
 

 
III. 

 
 

BŐNÜGYI HELYZET 
 
 
A 2010. évi önkormányzati beszámoló során elmondtuk, hogy 2009-ben az országban szinte 
mindenhol csökkent az ismertté vált bőncselekmények száma, így kapitányságunk illetékességi 
területét is ez a tendencia jellemezte.  
 
A 2009. évi igen kedvezı adatok láttán már prognosztizálni lehetett elıre, hogy 2010-ben szinte 
lehetetlen lesz tartani ezeket a mutatókat. 
 
 



A szakmai alapokon nyugvó elırejelzés bebizonyosodott, ugyanis 2010. évben az ország egész 
területén nıtt az ismerté vált bőncselekmények száma, így kapitányságunk illetékességi területén is.    
 
2009. évben a Pásztói Rendırkapitányság Bőnügyi Osztályán 852 volt az ismertté vált 
bőncselekmények száma, mely tárgyévben az RZS NEO adatai szerint 1235-re nıtt.  
 
A bőncselekmény számok növekedésének hátterében megítélésünk szerint az általános gazdasági 
negatív hatások mellett az is áll, hogy a kapitányság közterületi szolgálatot ellátó dolgozói 2010. 
évben koncentráltan voltak jelen az ún. veszélyeztetett településeken, mely nyilvánvalóan több 
jogsértés hatósági észlelését tette lehetıvé, valamint az állampolgárok is nagyobb számban, 
nagyobb bizalommal fordultak a rendırökhöz, mert látták, hogy helyben elérhetıek.  
 
Ezen tendencia nagyban hatott a látenciában lévı jogsértések napvilágra kerülésére is, hiszen pl. az 
idıs személyek nem rendelkeznek telefonnal, idıs koruk, betegségeik miatt szinte alig mozdulnak 
ki közvetlen lakókörnyezetükbıl, így korábban a kisebb jogsértéseket nem hozták a hatóság 
tudomására, azonban ha a rendırt visszatérıen látták az utcában, akkor már odafordultak hozzá és 
elpanaszolták sérelmeiket, mertek, mernek lépni ügyeikben. 
   
A fentiekben ismertetett - illetékességi területen ismertté vált - bőncselekménybıl 2009. évben 88 
személy elleni bőncselekmény történt, mely szám 2010-ben 118-ra növekedett az RZS NEO adatai 
szerint. Pásztón a vizsgált idıszakban 44 személy elleni bőncselekményt regisztráltunk. 
 
A személy elleni bőncselekmények növekedése mögött álláspontunk szerint elsıdlegesen a 
gazdasági, anyagi problémák állnak, az állampolgárok egyre türelmetlenebbek, a felgyülemlett 
indulatokat nem megfelelıen kezelik, valamint csökkent a tolerancia szint is.  
 
A személy elleni bőncselekmények közül 2010. évben az elızı évhez képest a testi sértések száma 
18-ról 46-ra nıtt (ebbıl Pásztón 13 történt). A magánlaksértések száma stagnált, a zaklatások 
száma nıtt. 
 
A közlekedési bőncselekmény 2009. évben 39 történt, míg 2010-ben ez a szám 15-re csökkent.  
 
A csökkenés, valamint a jogkövetı magatartás erısödésének oka többek között a zéró tolerancia, 
valamint az objektív felelısség intézményeinek is köszönhetı, valamint annak, hogy 
kapitányságunk prioritásként kezelte - az Európai Uniós elvárásokra is figyelemmel - a közlekedési 
morál javítását, a sérüléssel járó közlekedési balesetek számának csökkentését, súlyossági fokának 
mérséklését, valamint a kiemelt szabálysértést elkövetık elleni fokozott fellépést. Így sikerült 
teljesíteni az ún. Fehér Könyv ajánlásait. 
 
A házasság, ifjúság és nemi erkölcs elleni bőncselekmények kapcsán 2009. évben 20 bőnügyet 
regisztráltunk, míg ez az adat 2010-ben 47-re nıtt. Ezen bőncselekmények között a kiskorú 
veszélyeztetések száma 13-ról 19-re nıtt. Erıszakos közösülés 1, míg szemérem elleni erıszak, 
megrontás egy sem történt 2010-ben. 
 
A közfeladatot ellátó személy elleni erıszak elkövetése 2 esetben történt, a 2009. évi 3-hoz képest. 
 
A közbiztonság elleni bőncselekmények (pl. közveszély okozás, visszaélés lıfegyverrel vagy 
lıszerrel) száma 7-rıl 14-re nıtt, a közrend elleni bőncselekmények (pl. közveszéllyel fenyegetés, 
garázdaság) száma pedig 94-rıl 179-re nıtt.   
 



Közveszéllyel fenyegetések száma 2010. évben elenyészı volt, mindösszesen 2 eset jutott a hatóság 
tudomására. 
 
A garázdaságok száma 33-ról 64-re nıtt.  
 
Az önbíráskodások száma 3-ról 6-ra növekedett. 
 
A közbizalom elleni bőncselekmények száma csökkent, a közegészség elleni bőncselekmények 
száma pedig nıtt a vizsgált két év viszonylatában. 
 
A visszaélés kábítószerrel bőncselekmények száma a bevezetıben részletezettek szerint alakult. 
 
A vagyon elleni bőncselekmények száma 2009-2010. évek tekintetében 553-ról 839-re nıtt. Ezen 
belül a lopások száma 397-rıl 418-ra nıtt, a betöréses lopások száma pedig 51-rıl 222-re nıtt. 
 
A lopások és betöréses lopások számának csökkenése érdekében fokozni kell az állampolgárok 
megelızı tevékenységét, mindenki tegyen többet az élete, egészsége, illetve vagyona védelme 
érdekében. Ezért minden érintettnek, minden területre kiterjedı, részletes megelızı anyagokat, 
egyéb tájékoztatásokat nyújtunk.  
 
A vagyon elleni bőncselekmények növekedésének ellenére a kapcsolódó felderítési mutató a 2009. 
évi 41,23 %-hoz képest 2010-ben 49,4 %-ra nıtt, mely kapitányságunk ezirányú erıfeszítéseit 
bizonyítja.    
 
A gépjármőbıl történt lopások tekintetében a 2009. évi 33 esethez képest 2010-ben 17-et 
regisztráltunk.  
 
Jelentısen nıtt a csalások száma 32-rıl 71-re. 
 
Az illetékességi területen elkövetett rablások száma 9-rıl 12-re nıtt. A rablásokat minden esetben 
kiemelten kezeltük. 
 
A lakosság biztonságérzetét jelentısen negatív irányba befolyásolják az ilyen jellegő jogsértések, 
ezért minden esetben soron kívüliséget élvez az ilyen ügyek kezelése, melyeket döntırészt forró 
nyomon, rövid idın belül nagy erıket mozgósítva kezelünk.  
 
A rablások tekintetében 2010. évben az ismeretlen tetteses felderítési mutató 100 % volt. 
 
A zsarolások száma 1-rıl 5-re nıtt. 
 
A jármő önkényes elvételek száma 2010-ben 4 volt.  
 
2010. évben 53 rongálást regisztráltunk. 
 
Az összbőncselekmények számának alakulására 2010. évben nem volt jellemzı az olyan jellegő 
sorozatügy (pl.: szerzıi vagy szerzıi joghoz kapcsolód jogok megsértése), mely jelentısen javította 
volna az összesített eredményességi mutatót és ezáltal némileg csorbíthatta volna a reális képet az 
állampolgárok közvetlen biztonságérzetére szubjektíven ható adatok kapcsán. 
 
 



Az erıszakos garázda jellegő bőncselekmények tekintetében is növekedés mutatható ki, 71-rıl 84-
re nıtt ezen jogsértések száma.  
 
A közterületen elkövetett bőncselekmények száma 176-ról 206-ra nıtt. 
 
2009. évben Pásztó város területén 93 lopás bőncselekményt követtek el, mely számadat 2010. 
évben 89-re csökkent. A vizsgált idıszakban Pásztón 35 betöréses lopást regisztráltunk a 2009. évi 
8-al szemben. 
 
Garázdaság 22 esetben történt a városban 2010-ben, mag 2009-ben csak 12. 
 
Pásztón a testi sértések száma 11-rıl 13-ra nıtt.  
 
2009. évben Pásztón 12 ittas vezetés miatt indult büntetıeljárás, míg 2010-ben ez a szám 15-re nıtt.  
 
2010-ben nem történt Pásztón hivatalos személy elleni erıszak. 
 
Pásztó városban jármő önkényes elvétele bőncselekmény 2009. és 2010. évben is 1-1 esetben 
történt.     
 
A bőnösség tekintetében a bőncselekmények jelentıs hányadát a korábbi évekhez hasonlóan 2010-
ben is szándékosan követték el, a gondatlan elkövetések száma elenyészı volt. 
 
2010. évben 140 esetben éltünk feljelentés kiegészítéssel.  
 
A bíróság elé állítások száma a 2009. évi 10-hez képest 12-re nıtt.  
 
A kapitányság nyomozás eredményességi mutatója 2010. évben 57,8 % volt, mely jelentıs 
növekedést mutat a 2009. évi 50,06 %-hoz képest. 
 
A Pásztói Rendırkapitányság a 2010-es évet az ismeretlen tetteses felderítési mutató kapcsán 49,4 
%-os eredménnyel zárta, mely szintén jobb eredmény a 2009. évi 47,2 %-nál. Az elért eredmény a 
3. legjobb eredmény a megyei kapitányságai között. 
 
Az elért eredmény folyamatos, egyenletes, célzott, szervezett, tervezett munkavégzést takar. 
 
2010. évben 13 rendkívüli haláleset miatt folytattunk közigazgatási hatósági eljárást.  
 
8 esetben a haláleset oka öngyilkosság volt. 
 
Háztartási balesetbıl eredı haláleset 2010-ben 5 volt. 
 
Az öngyilkosságok módszerei csakúgy, mint a korábbi években igen változatosak voltak. 
 
További 4 olyan haláleset kapcsán intézkedtünk, ahol megállapítást nyert, hogy az esemény 
vizsgálata nem tartozik a rendırség hatáskörébe, így ezen intézkedéseket átadtuk az ügyeletes 
orvosoknak.  
 
Tőzesettel összefüggésbe hozható haláleset, azonosítatlan holttest az illetékességi területünkön 
2010. évben nem fordult elı. 



 
2009. évben 12 esetben rendeltünk el személykörözést eltőnés miatt, míg ezen adat 2010-ben 7-re 
redukálódott.  
 
Az eltőnések esetén a szükséges, soron kívüli eljárási cselekményeket minden esetben megtettük, 
kiemelt figyelmet fordítottunk a fiatalkorú eltőntek ügyeinek kezelésére.    
 
A vizsgált idıszakban rendszeresen tartottunk körözési akciókat, melyek meghozták a várt 
eredményt, hiszen az akciók során több körözött személy, bőnelkövetı tartózkodási helyének 
ismerté válása és elfogása valósult meg. 
 
A körözési tevékenység eredményességére utal, hogy 30-ról 34-re nıt az elfogott körözöttek száma 
2009.-2010. évek összehasonlításában.  
 
2009. évben a tettenérések száma 54 volt, mely 2010-ben 28-ra változott. 
 
A vagyon elleni bőncselekmények vizsgálata során megállapítható volt kiváltó okként a romló 
gazdasági helyzet (gazdasági világválság hatásai), a munkanélküliség növekvı aránya, a kis 
településeken élık elszegényesedése, a mélyszegénység kialakulása, a sértetti közrehatások 
fokozódása (szükséges vagyonvédelem elmulasztása, felelıtlenség, hanyagság, közömbösség az 
állampolgárok egy részérıl).   
 
A vagyon elleni bőncselekményeket jellemzi továbbá azon tényezı is, hogy a fa és fémlopásoknál 
az elkövetık figyelik a terepet, az ellopott tárgyakat azonnal orgazdáknak értékesítik. A színesfém 
átvevı 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 bőncselekményeknél – elsısorban a betöréses 
lopásoknál – egyre inkább beszélhetünk szervezettszerőségrıl, hiszen mutatkoznak annak jegyei az 
elkövetés módszerében, kivitelezésében, egyre inkább megjelennek a tippadók és a jól kiépített 
orgazda hálózat. 
 
Minden erıfeszítésünk ellenére (bőnmegelızési propaganda) továbbra is elıfordul trükkös és 
besurranásos lopás, mint elkövetési mód, fıleg idıs emberek sérelmére azok hiszékenységét 
kihasználva.  
 
Illetékességi területünkön, csakúgy mint az elmúlt években is a vagyon elleni bőncselekmények 
teszik ki a legnagyobb arányt, ezek közül is a kisebb súlyú, ún. „tömegügyek” voltak a jellemzıek. 
 
Az ismertté vált bőncselekmények területi szóródásában az elmúlt idıszakhoz képest jelentıs 
változás nem mutatható ki, a jogsértések jelentıs részét Pásztó városban és annak 
vonzáskörzetében követik el.  
 
2010. év adatai szerint a legfertızöttebb települések Jobbágyi és Kálló községek voltak.  
 
A fertızöttség szempontjából közepesen veszélyeztettettek Buják, Tar, Ecseg, Mátraszılıs, 
Szurdokpüspöki és Szirák. 
 
A korábbi évek eredményes és hatékony rendıri munkavégzésének köszönhetıen az erısen 
fertızött települések közül a kevéssé fertızött települések közé került Erdıtarcsa és Vanyarc. 



A sértetté válás tekintetében gyakran szerepet játszik az alkohol és egyéb tudatmódosító szerek 
hatása, valamint a provokáló magatartás. Évek óta megfigyelhetı az is, hogy az emberek egymással 
szemben türelmetlenebbek, agresszívebbek, nehezen tolerálnak kisebb sérelmeket is, mely az 
utóbbi idıszakban csak fokozódott a gazdasági világválságnak köszönhetı létbizonytalanság, 
munkanélküliség, mélyszegénység növekedésével. 
 
Az elkövetési tárgyak döntı része sajnos továbbra is egyedi azonosításra nem igazán alkalmas 
tömegcikk, készpénz, vagy több esetben élelmiszer. 
A hétvégi diszkók jelentıs számú fiatalt vonzanak a város területére, illetve a különbözı 
szórakozóhelyekre. Ezeken a rendezvényeken tapasztalataink szerint nem a jókedvő, gondtalan 
szórakozás a jellemzı, hiszen az ott résztvevık egy része szeszesital, vagy más szer hatása alatt áll, 
az elıbbiekben említett magatartást tanúsít, az „elvonulási utakon" gyakran követnek el olyan 
jogsértést, amely a törvénytisztelı állampolgárok körében joggal vált ki felháborodást, és amelyek 
miatt az ebben az idıszakban megnövelt létszámú rendıri állomány intézkedéseket kezdeményez, 
szankciókat alkalmaz. 
 
Az adatok ismeretében megállapítható, hogy a kapitányság Bőnügyi Osztálya valamint a 
bőnügyekben dolgozó körzeti megbízotti állomány a korábbi évek eredményességi mutatóit a 
lehetıségekhez mérten tartotta, sıt egyes mutatókban javulás is kimutatható. 
 
A közbiztonságot, köznyugalmat leghátrányosabban a bőncselekmények számának, durvaságának 
aránya befolyásolhatja, ezért kiemelt stratégiai célként fogalmaztuk meg a 2011. évre 
bőnmegelızési tevékenység még további fokozását, illetve partnereink, a társszervek, az 
állampolgárok fokozottabb bevonását a biztonság megteremtésébe, valamint mindenki részérıl a 
jogkövetı magatartás ösztönzését.  
 
A bőnmegelızéshez szorosan kapcsolható tényezıként szólni kell a vagyonvédelmi, biztonság 
technikai, térfigyelı rendszerek, technikai berendezések hatékonyságáról. Szorgalmazzuk az ilyen 
eszközök kiépítését, beüzemelését minden településen. 
 
Fontos szempont a bőnmegelızésben a bőnalkalmak csökkentése, megszüntetése, vagyis a 
tulajdonos ébersége, saját vagyonának védelme.  
 
Végül, de nem utolsó sorban a hatékonyabb bőnmegelızési tényezıknek tartom az önkéntes 
jogkövetı magatartást.  

 
 

IV.  
 
 

KÖZTERÜLET RENDJE 
 
 
 
Kapitányságunk illetékességi területén jelenleg két körzeti megbízotti csoport mőködik pásztói, 
valamint palotási székhellyel. 
 
 
 
 



A Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály állományának fı feladatát 2010. évben is a 
közterületi jelenlét fokozása, az intézkedési készség és aktivitás javítása, a differenciált 
intézkedések elıtérbe helyezése, a bejelentések és panaszok kulturált, humánus kezelése, a reagáló 
képesség növelése, a közterületi és egyéb jogsértések visszaszorítása, megelızése, a személyi 
sérüléssel járó közlekedési balesetek számának csökkentése, súlyossági fokának mérséklése, 
összességében a területen élı lakosság szubjektív biztonságérzetének javítása és a közterületi 
szolgálat további erısítése jelentette.  
 
Szintén fı feladat volt azon szemlélet elfogadtatása és erısítése, hogy a rendırség, polgárırséggel 
karöltve a lakosság természetes szövetségesei legyenek egymásnak a bőn elleni küzdelemben.  
 
Ennek megfelelıen a lakossági igényeket szem elıtt tartva, elsısorban olyan intézkedéseket 
helyezünk elıtérbe, amelyek kedvezıen befolyásolják a terület bőnügyi, közbiztonsági, 
közlekedésrendészeti helyzetét és az emberek biztonságérzetét.  
 
Körültekintı, megfontolt szolgálat szervezésével és különbözı szolgálati idırendszerek 
alkalmazásával mindent elkövettünk a közterületi rendıri jelenlét fokozására, azonban a 2009. évi 
mutatókat tárgyévben minimális csökkenéssel ugyan, de lényegében szinten tudtuk tartani. 
 
A fenti statisztikai adatok ellenére az egyéb mutatók alapján úgy ítéljük meg, hogy területünkön 
alapvetıen biztosított a közrend és közbiztonság, még akkor is, ha néhány területen úgynevezett 
feszültséggócok alakulhatnak ki. Ezek megoldását elsısorban saját erı bevonásával, illetve más 
szervekkel együtt mőködve tervezzük. Stratégiai célunk, hogy a rendıri erıt kifejezetten azokra a 
területekre koncentráljuk, ahol arra a legnagyobb szükség van (célzott területek, települések, utcák, 
objektumok, személyek), ugyanis a problémás területek folyamatos ellenırzés 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 Rendırkapitányság területén lakó állampolgárok biztonságban érezhetik magukat, hiszen 
ha nagyobb kitekintéssel élünk, akkor látjuk, hogy Nógrád megye az ország második legkisebb 
területő (2,7%) és a legkisebb lélekszámú (2,1%) megyéje. A  megye bőnözése a statisztikai 
jelzıszámok alapján általánosságban szélsıségektıl mentes, országosan évrıl évre a legkevesebb 
bőncselekmény itt válik ismertté, illetve a lakosság bőnözés érintettsége is a legkedvezıbbek közé 
tartozik. 2010-ben is megyénkben regisztrálták a legkevesebb (7011) bőncselekményt.   
 
A kapitányságon 2010. évben kialakult létszámhiány egy részét tudtuk csupán feltölteni, bár a 
kapitányság vezetése minden tıle telhetıt megtett az állomány teljes feltöltése érdekében. 
 
Nógrád megyében kapitányságunk illetékességi területe (552 négyzetkilométer) a legnagyobb a 
megye kapitányságai közül, a lakosság létszáma megközelítıleg 33 000 - 34 000 fı, a 26 település 
döntı része aprófalvas berendezkedéső, így az elmúlt idıszakban az ún. külterületek bőnügyi 
fertızöttsége miatt (Jobbágyi, Kálló) esetenként, idıszakosan erıt kellett átcsoportosítani a pásztói 
területrıl.  
 
A települések bőnügyi fertızöttség szerinti rangsorát tekintve Pásztón követik el a legtöbb 
jogsértést, a falvak között pedig Kálló és Jobbágyi a legfertızöttebb. 
 
2010. évben a kapitányság illetékességi területén tömegrendezvény betiltására nem került sor, a 
gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvény feloszlatására szintén nem volt szükség. 
 



2010. évben kapitányságunk illetékességi területén nem került sor csapaterıvel végrehajtandó 
feladatra. 
 
A Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály 2010. évben önálló kezdeményezés vagy 
megyei elrendelés alapján az elızı évi 122-höz képest 171 esetben tartott közbiztonsági, az elızı 
évi 42 esethez képest pedig 38 esetben közlekedési akciót, 2 esetben körözési egy esetben pedig 
egyéb jellegő akciót. 
 
Az akciók száma 2010-ben a korábbi évhez viszonyítva nıtt. 
 
Az akciók végrehajtása során különös figyelmet fordítottunk a közterületi jogsértések 
visszaszorítására, a szándékos közlekedési szabálysértık, ittas jármővezetık, a közlekedés 
biztonságára veszélyt jelentı jármővek kiszőrésére és az állampolgárok szubjektív 
biztonságérzetének fokozására (eredménnyel, lásd. baleseti mutatók csökkenése).  
 
A közúti gyorshajtások megelızése érdekében több ízben hajtottunk végre közlekedési ellenırzést 
a Nógrád Megyei Rendır-fıkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály Salgótarjáni 
Közlekedésrendészeti Alosztály beosztottaival (Fáma leaser-es mérések), valamint eseti jelleggel a 
közbiztonsági akciók végrehajtásához igényeltük a fıkapitányság Cserhát Bevetési Alosztály 
speciálisan kiképzett beosztottainak segítségét. 
 
2010. évben illetékességi területünkön 1 esetben történt hivatalos személy elleni erıszak. 
 
A végrehajtói állomány intézkedési aktivitás bemutatása tekintetében megállapítható, hogy 2009. 
évhez képest 2010. évben 1344-rıl 2143-re nıtt a szabálysértési feljelentések száma, 54-rıl 68-ra 
nıtt az elvett vezetıi engedélyek száma, 130-ról 110-re csökkent az elvett hatósági engedélyek 
száma. 
 
Az adatokban megjelenı eltérések mögött adott esetben nem csupán az intézkedési aktivitás bújik 
meg, hanem egyéb tényezı is kimutatható, az objektív felelısség, a zéró tolerancia, a közigazgatási 
eljárás és a hozzájuk kapcsolódó országos és helyi média kampány nyilvánvalóan hatást gyakorolt 
egyes mutatók alakulására. 
 
A végrehajtói állomány létszámában bekövetkezett negatív változások ellenére kijelenthetı, hogy 
az állomány továbbra is aktívan intézkedett, hiszen bizonyos - kiemelt - mutatókban javuló 
tendencia tapasztalható.  
 
Illetékességi területünkön a vasúti forgalom alakulásában változás nem történt. Területünkön a 
közúti forgalom nagy része a 21-es számú fıútvonalra korlátozódik. Ezen az útvonalon az 
ingázásoknak köszönhetıen a kora reggeli ill. a késı délutáni órákban a forgalom ugrásszerően 
megnı, mely jelentıs baleseti veszélyforrásként jelentkezik. Ezen problematika kezelése érdekében 
rendszeresek a sebesség mérések, valamint a veszélyeztetett idıszakokra tervszerően ill. spontán 
jelleggel is közlekedési akciókat szervezünk. Gyakoriak a közös szolgálatok a Közlekedési 
Felügyelet munkatársaival.      
 
 
 
 
 
 



Meg kell említeni, hogy a közutak állapota több területen, útszakaszon kritikán aluli, rengeteg a 
személyi sérülés nélküli ún. „kátyus baleset”. E tekintetben a baleset-megelızés érdekében 
folyamatosan jelzéseket adunk a közút kezelıje, valamint az illetékes önkormányzatok felé. Sok 
erı, eszköz, idı elvonást eredményez ez más állampolgárok biztonságérzetét javító szakmai feladat 
végrehajtástól vonja el az állományt. Ide tartozik még a személyi sérülés nélküli vadbalesetek 
kezelése is.    
 
Tanévkezdéstıl tanévzárásig a reggeli ill. délutáni órákban minden munkanapon forgalom 
ellenırzı járırt vezénylünk az iskolák környékére bőn- és baleset megelızési célzattal. 
 
Illetékességi területünkön vízi forgalom nincs, a légirendészeti tevékenységünk a nyári idıszakra 
korlátozódik és csak eseti jellegő. 2010. évben egy ízben vettünk részt a megye területére szervezett 
légirendészeti ellenırzésben. 
 
A közlekedési ellenırzések során szerzett tapasztalatok alapján elmondható, hogy a korábbi 
évekhez viszonyítva a közúti jármőállomány állapotában számottevı változás nem következett be.  
 
Mőködési területünkön a közlekedési balesetek száma 106-ról 83-ra csökkent, és továbbra sem 
alakult ki baleseti gócpont. A bekövetkezett 83 közlekedési balesetbıl a fıkapitányság baleseti 
helyszínelıje 44 esetben járt el, míg 39 esetben saját hatáskörben fejeztük be az eljárásokat.  
 
A 2010. évben 44 személyi sérüléssel járó baleset történt a kapitányság illetékességi területén. Ezen 
balesetek közül 0 halálos, 17 súlyos, 27 pedig könnyő sérüléssel járt. A balesetek során összesen 44 
fı szenvedett személyi sérülést. 
 
Az ittasságot tekintve 9 fı volt szeszesitaltól befolyásolt állapotban, akik 3 súlyos és 6 
könnyő sérüléses balesetet okoztak.   
 
A balesetek okozói minden esetben magyar állampolgárok voltak. 
 
A balesetek bekövetkezésének fıbb okai a gyorshajtás, a kanyarodási szabályok megszegése, 
valamint az elsıbbségi jog meg nem adása, illetve a szabálytalan elızés volt. Ezen okok 
tendenciákat nézve fıbb vonalakban hasonlóképpen alakultak a megye más kapitányságánál is.  
 
Az okozók döntı része személygépkocsi vezetı volt. A balesetek jelentıs része fıként 07.00.-
12.00. óra között következett be. Az egyéb idıszakok tekintetében pedig a 12.00.-18.00. valamint a 
18.00.-22.00. óra közötti idıintervallumok voltak még számottevık. 
 
 

V. 
 
 

IGAZGATÁSRENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG 
 
 

Az Igazgatásrendészeti Alosztály 2010. évben is az elvárásoknak, jogszabályi rendelkezéseknek, 
utasításoknak megfelelıen igyekezett teljesíteni szolgálati feladatait, végrehajtani a munkatervben 
foglaltakat. 

 
 



A 2010. évi állománytábla szerinti létszám: 4 fı hivatásos, 1 fı közalkalmazott. A 4 fı hivatásosból 
egy fı illetmény nélküli szabadságát töltötte. Ezeken felül pedig még 1 fı közalkalmazott a Hivatal 
fıelıadói státusz terhén elıadóként tejesített szolgálatot az Igazgatásrendészeti Alosztálynál. 
Összességében az alosztályvezetıvel együtt 3 fı hivatásos és 2 fı közalkalmazott látta el a napi 
munkafolyamatokat. 
 
 
Szabálysértési ügyintézés:  
 
 
2010. évben a szabálysértési feljelentések száma 1135 volt, ami a 2009. évi 1200  feljelentéshez 
viszonyítva kismértékő csökkenést mutat.  
 
A csökkenés betudható a 2009. augusztus 1-jén hatályba lépett jogszabályi változásnak, mely 
szerint 5 szabálysértés tekintetében (biztonsági öv használatának elmulasztása, mobiltelefon 
vezetés közbeni szabálytalan használata, gyermekbiztonsági rendszer használatának elmulasztása, 
bukósisak használatának elmulasztása, valamint a közúti közlekedési szolgáltatást vagy saját 
számlás szállítási tevékenységet végzı jármővek mőszaki és környezetvédelmi tulajdonságaira, a 
megengedett legnagyobb össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó jármővek közúti 
közlekedési szabályainak megszegése) közigazgatási bírságot kell kiszabni, mely jogsértések nem 
tartoznak a szabálysértési feljelentések kategóriájába. 2010. évben ilyen jellegő eljárás 929 esetben 
volt.  
 
Ezek alapján megállapítható, hogy az ügyiratszám a szabálysértések, jogsértések tekintetében 2064 
volt, ami jelentısen több mint az elızı évek bármelyikében. A 2009-es évhez képest 2010-ben 72 
%-os volt az ügyszámemelkedés.  
 
A feljelentett személyek száma 2009. évi 1207-hez képest tárgyévben 1157 volt. 
 
A kiszabott bírságátlag a 2009-es évben 22 109 Ft/fı, 2010. évben 22 008 Ft/fı volt.  
 
Hozott határozataink száma az elızı évi 1100 darabhoz képest 1112, melybıl 70 határozat 
tárgyalást követıen került meghozatalra.  
 
Az elkövetett szabálysértések egymáshoz viszonyított számaránya változatlanul hasonló az elızı 
évekhez, így a szabálysértési eljárások mintegy  20%-a  a kiemelt közlekedésrendészeti,  75 %-a 
közlekedésrendészeti és 5 %-a  közrend ellen elkövetett szabálysértés miatt indult. 
 
Jármővezetéstıl eltiltásra a tavalyi 121 esethez képest 133 ügyben került sor, 55 esetben ittas 
vezetés, 8 esetben közúti közlekedés rendjének megzavarása és 70 esetben pedig engedély nélküli 
vezetés miatt.   
 
Fentieken túl a jármővezetés az eltiltás tartama alatt szabálysértés elkövetése miatt 12 esetben 
került sor a szabálysértési iratok elkövetés helye szerint illetékes bíróságra történı áttételére.  
 
Gyakorlatunkat igyekszünk úgy alakítani, hogy az elérni kívánt jogkövetı magatartás érdekében a 
vezetıi engedélyek visszavonására minden lehetséges esetben kerüljön sor. 
 
 
 



Az eljárás alá vont személyek az elızı évi 154 esethez képest  141 esetben éltek kifogással a 
meghozott határozatainkkal szemben, melybıl 65 ügyet terjesztettünk fel a bíróságra a kifogás 
elbírálása céljából, 55 esetben saját hatáskörben eljárva változtattuk meg döntésünket, illetve 21 
esetben a benyújtott kifogás elutasításra került.  
 
A bíróság az elmúlt évektıl egyre kevesebb általunk hozott elmarasztaló határozatot helyez 
hatályon kívül, vagy változtat meg, és csekélyebb mértékben enyhíti a büntetéseket.  
 
A vezetéstıl eltiltást olyan esetekben mellızi, ha az eljárás alá vont személy a bíróság elıtt 
megtartott tárgyaláson elmondja, hogy a vezetıi 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 jogerıre emelkedésétıl számított két éven belül foganatosíthat végrehajtási 
cselekményt. Így az adott évben a legtöbb végrehajtási intézkedés a megelızı évben iktatott 
ügyekben történik. A 2010-es évben folyamatban lévı ügyekben összesen 1974  végrehajtási 
intézkedés történt, melybıl a 2010-es ügyeket 452 érintette.  
 
Tárgyévben, 2010-es ügyekben adók módjára történı behajtás 384 esetben került elrendelésre, 
közérdekő munkavégzést elrendelı határozat 8 esetben született, elzárásra történı átváltoztatás 
kérése 4 alkalommal történt meg.  
 
2010-ben a korábbi években iktatott folyamatban lévı ügyekkel összesen 558 adók módjára 
behajtás, 153 közérdekő munkára történı átváltoztatás, és 247 elzárásra történı átváltás kérése 
történt meg a bíróság felé. 
 
2010. augusztus 19. napjától az Igazgatásrendészeti Alosztály hatáskörébe tartozik a tulajdon elleni 
szabálysértések azon része, melyekben az elkövetı kiléte ismert személy. Az alosztály 2010. 
novemberétıl tesz eleget a közrendvédelmi szolgálati ág által megkezdett elıkészítı eljárás 
befejezéseként a bírósági szakot megelızı tényállás-tisztázási kötelezettségének. 2010. év végén 16 
db iktatott tulajdon elleni szabálysértési ügyben 32 fı elkövetı meghallgatására tettünk intézkedést.  
 
 
Fegyverügyi terület:  
 
 
A lıfegyverrel rendelkezık, fegyverek tartási cél szerinti megoszlásában, illetve a lıfegyverek 
számában az elmúlt évekhez hasonlóan jelentısebb változás nem történt. 
 
A vizsgált évben 365 magánszemély rendelkezett 871 lıfegyverrel.  
 
2010-ben összesen 46 fegyver megszerzésére irányuló kérelem érkezett, melybıl 46  került 
engedélyezésre, 25 gáz-riasztó fegyverviselési engedély került kiadásra önvédelmi célra, a 2009. 
évi 71-hez képest. 
 
Flóbert fegyver tartására irányuló engedélyt nem adtunk ki. 
 
2010-ben 1 db Európai Lıfegyvertartási Engedélyt adtunk ki. 
 
 



Lıfegyver megszerzési és tartási engedély kérelem elutasítására nem került sor tárgyévben és 
lıfegyvertartási engedélyt sem vontunk be. 
 
2010-ben 49 esetben hajtottunk végre fegyver tároló hely ellenırzést, melyek során 
hiányosságokat, szabálytalan tárolási módszereket nem tapasztaltunk. Megállapítható tehát, hogy a 
lıfegyverrel legálisan rendelkezı személyek a fegyverek tárolására vonatkozó szabályokat 
maradéktalanul betartják. 
 
 
Személy-és vagyonvédelem, magánnyomozói tevékenység: 
 
 
Az engedélyesek és igazolvánnyal rendelkezık ellenırzése évi egy alkalommal történt. 
 
A vizsgált idıszakban a vállalkozások ellenırzése során engedély visszavonására okot adó 
körülmény nem merült fel. 
 
Összesen 230 fı személy-és vagyonıri, magánnyomozói igazolvánnyal rendelkezı személyt 
ellenıriztünk a rendelkezésünkre álló nyilvántartásokban. Az ellenırzések során jogsértést nem 
tapasztaltunk. Negyven esetben került sor személy- és vagyonıri igazolvány visszavonására, mert 
nem felelt meg a feltételeknek (kamara általi kizárás), felügyeleti bírság kiszabására nem volt 
szükség. 
 
 
Pirotechnikai tevékenység: 
 
 
2010. évben 2 üzlet folytatott játékos pirotechnikai termék forgalmazására irányuló tevékenységet. 
Az üzletek ellenırzése évi két alkalommal történt, így 2010-ben 4 esetben lett ellenırzés 
végrehajtva. 
 
 
Figyelmeztetı jelzés felszerelésének és használatának engedélyezése: 
 
 
2010. évben figyelmeztetı jelzés felszerelésének és használatának engedélyezésére kérelem nem 
érkezett kapitányságunkhoz, 1 db meghosszabbítás volt. Az érvényes engedélyek száma 2010. 
december 31-én 8 volt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI. 

TÁBLÁZATOS ADATBÁZIS 
(a szolgálat ellátás fıbb mutatóiról) 

 
 

 jogsértés , intézkedés , egyéb statisztikai adat: 2009. év 2010. év 
    

1 közterületi órák száma 41 716 41 629 
2 ismertté vált bőncselekmények száma 852 1235 
3 befejezett bőnügyek száma 724 897 
4 nyomozás eredményességi mutató 50,06 % 57,8 % 
5 ismeretlen tetteses felderítési mutató 47,2 % 49,4 % 
6 bíróság elé állítások száma 11 12 
7 elfogott körözött személyek száma 27 34 
8 személy elleni bőncselekmények száma 88 118 
9 testi sértések száma 18 46 

10 közlekedési bőncselekmények száma 39 15 
11 házasság, ifjúság, nemi erkölcs elleni bőncselekmények 

száma 
20 47 

12 közbiztonság elleni bőncselekmények száma 7 14 
13 közrend elleni bőncselekmények száma 94 179 
14 garázdaságok száma 33 64 
15 zaklatások száma 29 43 
16 közbizalom elleni bőncselekmények száma 42 13 
17 visszaélés kábítószerrel bőncselekmények száma 34 34 
18 vagyon elleni bőncselekmények száma 553 839 
19 - kapcsolódó felderítési mutató -   41,23 % 49,4 % 
20 lopások száma 397 418 
21 betöréses lopások száma  51 222 
22 gépjármőbıl, gépjármőrıl lopások száma 33 17 
23 csalások száma  32 71 
24 rablások száma 9 12 
25 rablások felderítési mutatója  90 % 100 % 
26 zsarolások száma 1 5 
27 önbíráskodások száma 3 6 
28 erıszakos, garázda jellegő bőncselekmények száma 71 84 
29 közterületen elkövetett bőncselekmények száma 176 206 
30 ittas vezetések száma (bcs. alakzat) 39 36 
31 kiskorú veszélyeztetések száma 13 19 
32 Pásztón elkövetett vagyon elleni bőncselekmények száma 126 189 
33 Pásztón elkövetett lopások száma 93 89 
34 Pásztón elkövetett betöréses lopások száma 8 35 
35 Pásztón elkövetett garázdaságok száma 12 22 
36 Pásztón elkövetett testi sértések száma 11 13 
37 Pásztón elkövetett jármő önkényes elvételek száma 1 1 
38 Pásztón elkövetett ittas vezetések száma 12 15 
39 Pásztón elkövetett hivatalos személy elleni erıszak száma 0 0 



40 tettenérések (bcs. elfogások) száma 54 28 
41 közbiztonsági akciók száma 122 171 
42 közlekedési akciók száma 42 38 
43 szabálysértési feljelentések száma 1344 2143 
44 elvett vezetıi engedélyek száma 54 68 
45 elvett hatósági engedélyek száma 130 110 
46 közlekedési balesetek száma összesen 106 83 
47 halálos kimenetelő közlekedési baleset 2 0 
48 súlyos sérüléssel járó közlekedési baleset 18 17 

 

VII. 

KAPCSOLATRENDSZERÜNK 
 
 
Kapitányságunk az alábbi szervekkel, szervezetekkel állt (áll) hatályos együttmőködési 
megállapodásban 2010. évben: 
 

1. Nógrád Megyei Igazságügyi Hivatal  
2. Egererdı Erdészeti Zrt. Bátonyterenyei Erdészet  
3. Ipolyerdı Erdészeti Zrt. Kisterenyei Erdészet  
4. Erdıgazdasági Rt. Bujáki Erdészeti Igazgatóság  
5. DÁM Vadásztársaság  
6. Hidegvölgy Vadásztársaság  
7. Kálló-Vanyarc-Erdıkürt FTK  
8. Kelet-Cserhát Vadásztársaság  
9. Mária-völgye Vadásztársaság  
10. Pásztó-Szurdokpüspöki FTK  
11. Szorospataki Bányász Vadásztársaság  
12. Szuha-menti Vadgazdálkodási Egyesület  
13. 551810 sz. FK  
14. Bujáki Polgárır Egyesület  
15. Alsótoldi Polgárır Egyesület  
16. Vanyarci Polgárır Egyesület  
17. Szurdokpüspöki Polgárır Egyesület  
18. Jobbágyi Polgárır Egyesület   
19. Mátraszılısi Polgárır Egyesület 
20. Pásztói Polgárır Egyesület  
21. Tari Polgárır Szövetség 
22. Salgótarjáni Vámhivatal  
23. Pásztó Városi Gyámhivatal  
24. Palotás és Vidéke Sporthorgász Egyesület  

 
 
 
 
 



Az együttmőködési  megállapodások  kiszélesítésére 2010. évben is törekedett a kapitányság (pl. új 
polgárır szervezetek, Hasznosi Horgászegyesület), azonban ezen megállapodások aláírása 
tárgyévben nem jött létre a társ szervezetek problémái miatt (pl. az egyesületek cégbírósági 
bejegyzése még nem történt meg, a hasznosi árvízhelyzet miatt kétségessé vált a horgászegyesület 
jövıje). 
 
Több együttmőködési megállapodás tekintetében megfigyelhetı volt az, hogy a külsı 
együttmőködık csak részben voltak aktívak, vállalásaikat csak részben teljesítették. Ennek kezelése 
érdekében személyes konzultációkat folytattunk, valamint többszöri sürgetı adatkéréseket 
küldtünk, melyek döntı részt eredményre vezettek. 
 
Egyéb együttmőködések: 
 
 

A kapitányság együttmőködési, kapcsolattartási rendszere 

(a szervek megnevezése a 2010. évi állapot szerint): 

 
 
Kapitányságunk belsı szakmai együttmőködési rendszerét elsısorban a megyei fıkapitányság 
szakirányítóival, valamint a társkapitányságokkal való kapcsolattartás adja. 
 
A szakirányítókon túl 2010. évben az alábbi társszervekkel és egyéb segítıkkel mőködünk együtt: 
megyében mőködı ügyészségek, bíróságok, önkormányzatok, intézmények vezetıi, Vám- és 
Pénzügyırség, RSZVSZ, Tőzoltóság, Nógrád Megyei Igazságügyi Hivatal, a Pásztói Margit 
Kórház és Rendelıintézete, a Nógrád Megyei Szent Lázár Kórház, a Balassagyarmati Büntetés 
Végrehajtási Intézet, Nógrád Megyei Közlekedési Felügyelet, Nógrád Megyei Fogyasztóvédelmi 
Felügyelıség, a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Pásztói Földhivatal, Észak-
magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Pásztói Kirendeltség, OMMF Nógrád Megyei 
Felügyelıség, Nógrád Megyei Állami Közútkezelı KHT, Pásztói Polgári Védelmi Iroda, KKSZH, 
ÁNTSZ, OMSZ, ügyvédek, polgárırségek, vadásztársaságok, vadászkamara, erdészetek, halırök, 
vadırök, mezıırök, természetvédelmi ırök, település ırök, nyugdíjas rendırök, fodrászok, 
kocsmárosok, falugazdászok, jogkövetı állampolgárok.  
 
A fentiek mellet a megyében kapitányságunk mőködteti a legszélesebb körben a helyi 
Közbiztonsági Egyeztetı Fórumot. 

 
A helyi Közbiztonsági Egyeztetı Fórum tagjai a következık: Pásztói Rendırkapitányság kijelölt 
dolgozói, 26 polgármester, 14 cigány kisebbségi önkormányzati elnök, 15 polgárır elnök, OMSZ 
Pásztói Mentıállomás vezetıje, Pásztói Margit Kórház igazgató fıorvosa, Pásztói Önkéntes 
Tőzoltóparancsnokság parancsnoka, Pásztói Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóparancsnokság 
parancsnoka, Pásztói Polgár Védelmi Parancsnokság parancsnoka, a Pásztó Városi Önkormányzat 
Általános Iskolája Dózsa György Általános Iskola Tagintézmény  igazgatója, pásztói Mikszáth 
Kálmán Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskola igazgatója, pásztói Gyermekjóléti és 
Családsegítı Szolgálat vezetıje, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Észak-magyarországi 
Regionális Felügyelıség Salgótarjáni Kirendeltség vezetıje, ÁNTSZ Salgótarjáni, Bátonyterenyei, 
Pásztói Kistérségi Intézet vezetıje, Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fıfelügyelıség Észak-
magyarországi Munkavédelmi Felügyelıség irodavezetıje, Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nógrád 
Megyei Igazgatóság osztályvezetıje, Nemzeti Közlekedési Hatóság Észak-magyarországi 
Regionális Igazgatóság Közúti Jármő Fıosztály vezetıje, Pásztói Vállalkozók Klubja elnöke, 
Salgótarjáni Vám- és Pénzügyıri Hivatal parancsnoka, Nógrád Megyei Igazságügyi Hivatal 



igazgatója, Vanyarci Szlovák Kisebbségi Önkormányzat elnöke, Erdıkürti Szlovák Kisebbségi 
Önkormányzat elnöke, pásztói Környezetünkért, Biztonságunkért, Egészségünkért Alapítvány 
vezetıje, Egererdı Erdészeti Zrt. Bátonyterenyei Erdészet vezetıje, Ipolyerdı Erdészeti Zrt. 
Kisterenyei Erdészet vezetıje, Nógrád Megyei Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal 
Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenırzési Állomás igazgató fı állatorvosa, Országos Magyar 
Vadászkamara Nógrád Megyei Területi Szervezet titkára, vanyarci esperes.  
 
Kapcsolattartásunk fı pillére továbbá a nyugdíjas rendırökkel való információcsere is.  
 
A 2010. évben megtartott helyhatósági választások eredményeként kapitányságunk illetékességi 
területén 10 polgármesteri, valamint 12 cigány kisebbségi elnöki poszt tekintetében történt 
tisztújítás. 
 
Az új polgármesterekkel, valamint az új cigány kisebbségi önkormányzati elnökökkel (bevonva a 
Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökét is) a kapitányság vezetıje és vezetıi 
állománya személyes (együttmőködést elısegítı) megbeszéléseket, értekezleteket tartott, valamint 
egyeztetésre kerültek a zökkenımentes kapcsolattartáshoz elengedhetetlen elérhetıségi lehetıségek, 
továbbá bemutatásra került a kapitányság, annak munkája, eredményei, kihívásai, célkitőzései. 
 
2010. évben az Igazságügyi Hivatal fıigazgatójától a Pásztói Rendırkapitányság kapta a Nógrád 
Megyei Igazságügyi Hivatal szakmai munkájának hatékony támogatására és a folyamatos magas 
színvonalú együttmőködés biztosításának elismerésére alapított „az év kiemelkedı szakmai 
támogatója” címet. 
 

 
VIII. 

 
2010. évre kitőzött és megvalósult tervek/célok  
 

 
 Országgyőlési választások zavartalan lebonyolításának elısegítése. 
 Helyhatósági választások zavartalan lebonyolításának elısegítése. 
 Felkészülés a 2011. évi EU soros elnöki tisztségbıl adódó rendvédelmi feladatokra. 
 A helyi Közbiztonsági Egyeztetı Fórum hatékony mőködtetésének biztosítása. 
 a Magyar Köztársaság Rendırségének 2009-2010. évekre vonatkozó, a közterületek rendjét 

hatékonyabban biztosító intézkedések, szervezet-átalakítási és bőnmegelızési feladatok 
végrehajtására készített Cselekvési Program és Feladatterv idıarányos további végrehajtása. 

 Rend és Biztonság Közbiztonsági Program további végrehajtása. 
 Közbiztonsági Háló program további végrehajtása. 
 Falu rossza (célzott szolgálat ellátási) program további végrehajtása a célzott 

szolgálatellátás jegyében. 
 Az állománymegtartó képesség növelése, a kialakult létszámhiány mielıbbi kezelése. 
 A gazdaságos és célzott szolgálatellátás további mőködtetése. 
 Az önkormányzatok pályázatainak szakmai ajánlásokkal való további segítése (pl. 

térfigyelı kamerarendszerek kiépítése, személyvédelmi riasztó jelzırendszerek 
beüzemelése). 

 A fiatal, részben tapasztalatlan, kellı hely- és személyismeret hiányos állomány oktatása, 
kiképzése, továbbképzése. 

 Figyelemmel az állandóan változó jogi környezetre az önképzések további fokozásának 
megkövetelése. 



 A vezetıi ellenırzések fokozása, célzottabbá tétele. 
 Tömegrendezvények törvényes biztosítása és kezelése. 
 A közlekedésbiztonság további javítása, a személyi sérüléssel és jelentıs anyagi kárral járó 

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

 Az „objektív felelısség” és a „zéró tolerancia” elvét megvalósító jogszabályok további 
érvényesülésének elısegítése. 

 A bőn- és baleset-megelızési tevékenység további fokozása. 
 Az önkéntes jogkövetés ösztönzése. 
 A média tevékenység fokozása. 
 A hozzátartozók közötti ideiglenes megelızı távoltartást szabályozó jogszabály által elıírt 

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

állampolgárokat leginkább irritáló kis kárértékő - esetenként sorozat jellegő - 
bőncselekmények és szabálysértések számának visszaszorítása, az ide kapcsolódó 
felderítési eredmények javítása. 

 A létszámhelyzet függvényében a közterületi órák számának szinten tartása. 
 Reagáló képesség javítása, ezzel egyidejőleg az intézkedést igénylı helyszínen való 

megjelenéshez szükséges idı csökkentése. 
 A mélységi ellenırzési feladatok végrehajtása, az Európai Vízuminformációs Rendszerbe 

történı bekapcsolódás és részvétel. 
 Annak biztosítása, hogy a végrehajtói - ezen belül különösen az egyenruhás - állomány 

szolgálati megjelenése, ápoltsága és öltözete feleljen meg egy demokratikus rendırséggel 
szemben elvárt kulturáltsági követelménynek, továbbá arra való törekvés, hogy az 
öltözködési és az intézkedéstaktikai szabályzatok elıírásainak betartása járuljon hozzá a 
rendırség iránti bizalom további erısítéséhez, illetve növelje a rendırség tekintélyét. 

 Kiemelt feladat a parancsnoki, vezetıi munkában a beosztotti állománnyal való törıdés, az 
egyéni, illetve a szervezeti és szakmai célok összehangolását, a társadalom által elvárt és a 
szervezeti kultúrából adódó etikai normák állománnyal történı elfogadtatása és betartatása.    

 Az alábbi szemléletbeli elvárások elfogadtatása és betartatása: „Az intézkedések során a 
mundér mögött maradjunk EMBEREK!”, „Az empátia erısítése!”, 
„Állampolgár+Rendırség=PARTNER!”, „Humanitás és differenciáltság.” „Gondolkodva 
dolgozni!”, „A szolgálati idı szolgálati feladatellátással teljen el!”, „Egyenlı esély a 
biztonságra mindenhol, mindenkien!”, „24 órás bőnözés 24 órás bőnüldözés!”, „A 
rendırség és a törvénytisztelı, jogkövetı állampolgárok közötti kapcsolat közelítése!”, 
„Törvényes, szakszerő, határozott, célzott, hatékony, gyorsan reagáló, eredményes és 
gazdaságos szolgálatellátás!”, „Felelısségteljes, önálló, kreatív szolgálatellátás!”, 
„Csapatmunka, csapatszellem fokozása!”, „Parancsnoki, beosztotti tekintély erısítése!”, „A 
Rendırség Etikai Kódexében meghatározottak betartása!”, „Az erkölcsi-fegyelmi helyzet 
további szigorítása, a korrupció elleni határozott fellépés!”, „A bőnözık, a notórius 
jogsértık ellen a törvény teljes szigorával szakadatlanul fellépni!”. 

 
Végezetül összegezvén az elhangzottakat megállapítható, hogy kapitányságunk személyi állománya 
az értékelt idıszakban – az önkormányzatok és a lakosság segítségét felhasználva – igyekezett 
feladatait a lehetı legeredményesebben elvégezni, a terület bőnügyi és közbiztonsági helyzetén, 
ezáltal az állampolgárok biztonságérzetén javítani.  
 
Úgy gondoljuk, hogy meglévı gondjaink és problémáink ellenére, a felmerült kritikus 
észrevételekkel együtt igyekeztünk munkánkat jó szinten végezni. 



Az elérni kívánt cél mindannyiunk számára egyértelmő és azonos: a jobb közbiztonság.   
A fentiekre figyelemmel kijelenthetı, hogy az országban az egyik legbiztonságosabb megye 
Nógrád megye, így természetesen a Pásztói Rendırkapitányság területe is biztonságosnak 
tekinthetı.   
 

IX. 
 

2011. év legkiemeltebb prioritású feladatai, céljai: 
 
 
Természetesen feltárásra kerültek olyan területek, ahol tovább kell javítani a szakmai munkánk 
színvonalát, így erre is tekintettel 2011. év fıbb stratégiai célkitőzései, feladatai a következık 
szerint foglalható össze: 
 

 A 2011. évi soros Európai Uniós elnökség rendırségi feladataiban való aktív részvétel. 
 A törvényesség, szakszerőség, idıszerőség, eredményesség, gazdaságosság, célszerőség 

követelményeinek való megfelelés további fokozása. 
 2011. év fı feladata az ittas személyek kiszőrése, még az elıtt, hogy balesetet okoznának. 
 2011. év fı feladata a tulajdon elleni szabálysértések megfelelı kezelése. Az állampolgári 

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

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

 Az állampolgár barát, ügyfél centrikus, segítı és szolgáltató jellegő ügyintézés további 
erısítése.   

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

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

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

közintézmények sérelmére elkövetett erıszakos ill. élet és testi épség, valamint a 
mozgásszabadság ellen irányuló, azt súlyosan veszélyeztetı jogsértések határozott, gyors, 
jogszerő kezelése. 

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

különös tekintettel a bejelentések és panaszok vételére és az annak megfelelı intézkedések 
megtételére. Ügy nem maradhat elintézetlen, polgár a rendırségrıl 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 intézkedéseinket közlése a közvéleménnyel a sajtón keresztül.  
 A körözési munka beépítése a napi munkába. 



 A bőnmegelızés össztársadalmiasításának további erısítése. 
 Különbözı megelızı programok (SZEM, Biztonság Becsület Bizalom, Védıbástya, 

Szertelenül, DADA, Iskola rendıre program, stb.) fokozása, kiszélesítése a segítık 
bevonásával. 

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

 Az ELBÍR programon alapuló megelızı tájékoztatás kiterjesztése. 
 Bőn- és baleset megelızési szóróanyagok minél szélesebb körben történı terjesztése, 

közintézmények, szolgálati gépjármővek, ügyfelezı irodák ellátása a megelızı anyagokkal. 
A megelızési tevékenység össztársadalmasiasítása. 

 Szolgáltatók (Vízmő, 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 megfelelıen 
tájékoztatják az ügyfeleiket, valamint a Nyugdíjfolyósító Intézet és pozitívan reagált a 
kezdeményezésünkre.)   

 Megelızési anyagok továbbküldése e-mailben az ismerısi köröknek széleskörő, láncszerő 
továbbítási célzattal. 

 Az együttmőködések további elmélyítése a helyi KÖBEF tagokkal és egyéb segítıkkel. 
 A partnerség további erısítése, mindenkit be kell vonni a jobbközbiztonság érdekében 

(állampolgár, polgárır, önkormányzat, társszerv, segítık, stb.). 
  Információszerzı tevékenység fokozása a bőnelkövetık, a kiemelt szabálysértık és 

visszaesı elkövetık érdekeltségeinek, anyagi hátterének bomlasztására, valamint a 
társhatóságok ezirányú minél szélesebb körben való bevonása. 

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

 Polgárırök bevonása a szolgálatellátásba a biztonságosabb élettér kialakítása érdekében. 
Részükre oktatások, elıadások tartása, megelızı tevékenységük fokozására ösztönzés. 

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

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

 Az szemlélet propagálása miszerint a rendırség, polgárırséggel karöltve a lakosság 
természetes szövetségese a bőn 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 belsı etikai normák 
elfogadottságának, érvényesülésének további növelése a vezetıi példamutatáson keresztül. 

 Erkölcsi alappal tett intézkedések (a szükségességre figyelemmel) a humanitás alapján. 
 A rendırségbe vetett állampolgári bizalom megtartása, erısítése. 
 A bajtársiasság, hivatástudat erısítése. 
 A rendırség, az egyenruhás szolgálat önbecsülésének visszaszerzése, a közösség általi 

társadalmi megbecsülés helyreállítása.  
 



 
 
TISZTELT KÉPVISELİ TESTÜLET! 
 
 
Köszönetemet fejezem ki az önkormányzat, valamint az önkormányzat képviselı testülete és 
valamennyi más szerv, partner felé, akik tevékenységünkben segítettek, támogattak és továbbra is 
számítunk együttmőködésükre. 
 
Ennyiben szándékoztam tájékoztatni Önöket a kapitányság, illetve a mőködési körzet közbiztonsági 
helyzetérıl.  
 
Kérem, hogy beszámolómat vitassák meg és azt határozatilag fogadják el! 
 
 

Pásztó, 2011. március 4. 
                                                                                                   …………………………………      
                                                                                                   Vida Ottó Kolozs r. alezredes 
                                                                                                           rendırségi fıtanácsos                                                                                                              
                                                                                                               kapitányságvezetı 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 
 
 
 
 
Pásztói Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Pásztói Rendırkapitányság vezetıjének a város 
és vonzáskörzete közrend és közbiztonsági helyzetérıl szóló beszámolóját elfogadja. A beszámoló 
alapján a rendırkapitányság mőködési feladatellátása alapvetıen jó színvonalúnak minısíthetı. 
 
Megállapítja, hogy a beszámolási idıszakban a rendırkapitányság munkája során kiemelt gondot 
fordított a 45/2010. (II.15.) számú képviselı  testületi határozat végrehajtására.  
 
Ennek eredményeként a közterületi jelenléti órák számát - az idıközben a kapitányság 
állományában bekövetkezett létszámhiányok ellenére is - igyekezett elfogadható szinten tartani, 
viszont a közrend, közbiztonság szempontjából frekventált területeken továbbra is kiemelt feladat 
az ellenırzések számának és hatékonyságának szinten tartása, esetleges emelése. 
 
A Képviselı-testület a közrend, közbiztonság javítása érdekében a következıkre kéri a kapitányság 
vezetıjét és személyi állományát: 
 
 

1. Lehetıségeikhez mérten tartsák elfogadható szinten a közterületen eltöltött órák számát!  
 
2. A város területén - a szubjektív biztonságérzet növelése érdekében - folytassák a rendıri 

ellenırzéseket (különös tekintettel a gyalogos járırszolgálatokra)!  
 

3. A fıútvonalakon, a városba bevezetı útvonalakon, a jármőforgalommal sőrőbben érintett 
útszakaszokon, valamint az iskolák környezetében segítsék a közlekedésben résztvevıket, 
tovább csökkentsék a személyi sérüléssel járó közúti balesetek számát, a sérülések 
súlyosságának fokát, valamint javítsák a közlekedési morált!  

 
4. Az ún. piaci napokon tartsák fenn a parkolás rendjét elsısorban gyalogos 

járırszolgálatokkal és az önkéntes jogkövetést szorgalmazzák a gépjármő vezetıknél!     
 
5. Célra orientált szolgálat ellátásuk, valamint média tevékenységük során tegyenek meg 

mindent a vagyon elleni bőncselekmények további térnyerésének megakadályozására! 
 
 



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

 
7. Gyorsan és hatékonyan intézkedjenek az állampolgárok biztonságérzetét negatívan 

befolyásoló, közterületen elkövetett erıszakos jellegő jogsértések megelızése, kezelése 
érdekében! 

 
8. Továbbra is fordítsanak fokozott figyelmet a családon belüli erıszak megelızésére, 

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

  
9. Visszatérıen ellenırizzék a város és a térség szórakozóhelyeit az erıszakos, garázda jellegő 

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

 
10. Kiemelt figyelmet fordítsanak a bőn- és baleset-megelızésre, tartsanak megelızı jellegő 

oktatásokat az idıs személyek körében, megelızı szóróanyagaikat minél szélesebb körben 
terjesszék a lakosság körében, ragadják meg a média segítségét is! 

 
11. Az állami és nemzeti ünnepeken, illetve ezeket megelızı és követı napokon a közterületek 

rendjének ellenırzését fokozzák! Ugyancsak kiemelten kezeljék az önkormányzat sérelmére 
elkövetett bőncselekmények, szabálysértések ügyeit, mely során maximálisan törekedjenek 
az elkövetık felderítésére! 

 
12. Hatékonyan mőködjenek közre a városi térfigyelı kamerarendszer mőködtetésében a 

majdani kapcsolódó szerzıdés alapján! 
 

13. Az állampolgárokkal való kapcsolattartás során törekedjenek az önkéntes jogkövetésre való 
magatartások ösztönzésére, támogatására! Szakmai javaslataikkal, közös szolgálatokkal 
segítsék elı a polgárır szervezetek munkáját! 

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

intézmények, civil szervek és szervezetek minél szélesebb bevonásával törekedjenek az 
együttmőködési lehetıségek kiszélesítésére, „élıvé tételére”! 

 
15. Minél szélesebb körben propagálja a következı szemléleteket: „A biztonság megteremtése 

össztársadalmi feladat, melyhez elengedhetetlen a partnerség erısítése!”, „A rendırség és 
polgárırséggel karöltve a lakosság természetes szövetségesei egymásnak a bőn elleni 
küzdelemben!”!  

 
 
 
 
 



16. Az 1.-15. pontokban megfogalmazott feladatok végrehajtásáról a rendırkapitány 
folyamatosan gondoskodjon! 

 
17. A képviselı-testület a 45/2010. (II.15.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.  

 
 
 
Pásztó, 2011. március 4.        ………………………………… 
                                                                                Vida Ottó Kolozs r. alezredes 
                                                                                                          rendırségi fıtanácsos 
                                                                                                             kapitányságvezetı 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
……………………….. 
   Dr. Tasi Borbála 
  címzetes fıjegyzı  
 
 


