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I. A MEGYE KÖZBIZTONSÁGI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE 

 

1. A bűnügyi helyzet bemutatása 

 

1.1. A regisztrált bűncselekmények számának alakulása 
 

Magyarország területén a 2014. évben 309 394 bűncselekmény történt, amely kiemelkedően 

kevesebb, mint az előző év (358 810) során. Nógrád megye területén a 2013. évben 10 474, 

míg tavaly mindössze 6020 regisztrált bűncselekmény történt.  

 

Rendőrkapitányságaink illetékességi területén az elmúlt évek során az alábbiak szerint 

változott a regisztrált bűncselekmények száma: 
 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Salgótarján Rk. 2745 2824 2716 2051 1783 

Balassagyarmat Rk. 1133 1492 1516 1064 906 

Pásztó Rk. 887 1128 1112 5721 833 

Rétság Rk. 636 1133 772 555 1100 

Szécsény Rk. 530 633 557 450 798 

Bátonyterenye Rk. 811 812 660 632 600 

Nógrád megye összesen 6742 8022 7333 10474 6020 

 

A tavalyi növekmény oka alapvetően egy bűnügyre vezethető vissza; a Pásztói 

Rendőrkapitányság 906/2012. bü. számon 4892 rendbeli tiltott pornográf felvétellel visszaélés 

miatt fejezett be eredményesen egy nyomozást, ami a bűncselekményszámot ilyen mértékben 

befolyásolta.  

 

Megyénkben a 2014. évben regisztrált bűncselekmények vonatkozásában 

rendőrkapitányságonként eltérő tendenciák figyelhetőek meg; a Salgótarjáni 

Rendőrkapitányság vonatkozásában az évek óta tartó csökkenés továbbra is tendenciózus, 

akárcsak a Balassagyarmati, a Pásztói és a Bátonyterenyei Rendőrkapitányság esetében. A 

Szécsényi Rendőrkapitányság esetében jelentős, a Rétsági Rendőrkapitányság esetében 

különösen jelentős (számszerűségében a tavalyi évhez képest megkétszereződött) emelkedés 

érhető tetten, ami több kisebb, nem kiemelt bűncselekmény-sorozat (általában közokirat 

hamisítások) eredményes befejezéséhez köthető. 

 

1.2. A regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya, változása (bűnügyi 

fertőzöttség) 

 

A 100 ezer lakosra vetített bűncselekményszám alapján az országos átlag 3132. Megyénkben 

ez a mutató 2014. évben 3034. A korábbi években ez a mutató 3200-4000 körül mozgott, 

amely az országos középmezőnyben helyezkedett el. 

 

1.3. A megye területén regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása 

 

A kiemeltként kezelt bűncselekmények körében – emberölés, testi sértés, kiskorú 

veszélyeztetése, embercsempészés, garázdaság, önbíráskodás, visszaélés kábítószerrel a 

terjesztői magatartások tekintetében, lopás, rablás, kifosztás, zsarolás, rongálás, orgazdaság, 

jármű önkényes elvétele – országos viszonylatban csökkenés figyelhető meg. 
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Megyénkben 3273 kiemelt bűncselekményt regisztráltunk 2014-ben, kevesebbet, mint az 

előző évben (3554). A lakosság biztonságérzetét leginkább befolyásoló bűncselekményi 

körben tehát Nógrád megyében szélsőségektől mentes, kiegyensúlyozott, számszaki adatokat 

tekintve javuló helyzet tapasztalható. Ebben a tekintetben Nógrád megye továbbra is az 

ország legkedvezőbb adataival rendelkező megyéi közé tartozik. 
 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Salgótarján Rk. 1381 1467 1452 1258 1224 

Balassagyarmat Rk. 775 928 875 710 520 

Pásztó Rk. 616 722 624 548 531 

Rétság Rk. 372 324 407 342 279 

Szécsény Rk. 349 436 402 321 328 

Bátonyterenye Rk. 594 465 451 375 391 

Nógrád megye összesen 4087 4342 4211 3554 3273 

 

 

1.4. A megye területén regisztrált kiemelt bűncselekmények számának alakulása 

 
 

Az emberölések tekintetében a 2013. évhez képest 80,0 %-os emelkedés mutatkozott, 

különös tekintettel a Salgótarjáni Rendőrkapitányság illetékességi területén elkövetett 

emberölések számában bekövetkezett jelentős (1-ről 5-re) változásra. 
 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Salgótarján Rk. 3 2 3 1 5 

Balassagyarmat Rk. 0 2 2 1 1 

Pásztó Rk. 2 0 0 1 1 

Rétság Rk. 1 1 0 0 0 

Szécsény Rk. 0 0 2 0 0 

Bátonyterenye Rk. 1 2 0 2 2 

Nógrád megye összesen 7 7 7 5 9 

 

A testi sértés bűncselekmények kapcsán az egy évvel ezelőtt elkövetett cselekmények 

számához viszonyítva 20,0 %-os emelkedés tapasztalható. Az emelkedés a Pásztói, a 

Szécsényi és a Bátonyterenye Rendőrkapitányság illetékességi területén jelentkezett 

markánsan. 
 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Salgótarján Rk. 156 142 124 132 135 

Balassagyarmat Rk. 76 84 58 59 57 

Pásztó Rk. 42 42 34 34 49 

Rétság Rk. 31 20 28 30 23 

Szécsény Rk. 32 35 40 25 44 

Bátonyterenye Rk. 45 29 47 20 53 

Nógrád megye összesen 382 352 331 300 361 

 

 

A kiskorú veszélyeztetése bűncselekmény esetén a 2013. évi adatokhoz képest 21,8 %-os 

emelkedés mutatkozott, különös tekintettel a Salgótarjáni Rendőrkapitányság illetékességi 

területén elkövetett bűncselekmények számában jelentős (25-ről 45-re) a változás. 
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  2010 2011 2012 2013 2014 

Salgótarján Rk. 6 24 33 25 45 

Balassagyarmat Rk. 2 16 5 3 3 

Pásztó Rk. 1 13 1 2 3 

Rétság Rk. 8 0 0 1 2 

Szécsény Rk. 8 0 10 18 11 

Bátonyterenye Rk. 4 1 7 6 3 

Nógrád megye összesen 29 54 56 55 67 

 

 

A garázdaságok száma az előző év adataihoz képest 29,5 %-os emelkedést eredményezett, 

valamennyi rendőrkapitányságon nőtt az elkövetett garázdaságok száma. 
 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Salgótarján Rk. 161 164 168 132 139 

Balassagyarmat Rk. 73 77 59 49 66 

Pásztó Rk. 35 49 49 47 80 

Rétság Rk. 41 30 29 26 31 

Szécsény Rk. 34 42 40 26 29 

Bátonyterenye Rk. 22 26 25 28 54 

Nógrád megye összesen 366 388 370 308 399 

 

Az elmúlt öt év viszonylatában a legtöbb garázdaság bűncselekményt regisztráltunk az elmúlt 

évben megyénkben. A növekmény az időszak egészét tekintve inkább a „vidéki” 

rendőrkapitányságok területét jellemzi, a megyeszékhelyen az öt év alatt – annak ellenére, 

hogy a 2014. év során emelkedett ezen bűncselekmények száma – inkább csökkenő 

tendenciát látunk. Ennek ellenére a megyeszékhely túlsúlya jelentős, az eljárások 34,0 %-át itt 

folytatták le. 

 

 

Az önbíráskodások száma a 2013. évben elkövetett bűncselekményekhez képest 25,0 %-os 

csökkenést mutat. A Pásztói és Bátonyterenyei Rendőrkapitányság vonatkozásában 

következett be emelkedés, ugyanakkor egyes rendőrkapitányságok területén nem jellemző 

bűncselekmény fajta. 
 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Salgótarján Rk. 5 1 3 5 2 

Balassagyarmat Rk. 1 2 0 0 0 

Pásztó Rk. 5 2 8 5 8 

Rétság Rk. 4 1 2 5 1 

Szécsény Rk. 1 1 3 3 0 

Bátonyterenye Rk. 1 1 0 2 4 

Nógrád megye összesen 17 8 16 20 15 

 

 

A visszaélés kábítószerrel (a terjesztői magatartások tekintetében) elkövetett 

bűncselekményeknél 14,0 %-os csökkenés mutatható ki az előző évhez képest, a helyi szervek 

vonatkozásában a tendenciák eltérőek.  
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  2010 2011 2012 2013 2014 

Salgótarján Rk. 5 1 6 10 4 

Balassagyarmat Rk. 2 3 5 0 1 

Pásztó Rk. 2 1 1 4 4 

Rétság Rk. 2 0 1 0 2 

Szécsény Rk. 1 2 0 0 0 

Bátonyterenye Rk. 2 2 0 0 1 

Nógrád megye összesen 14 9 13 14 12 

 

Az év során észlelt tendenciák azt mutatják, hogy bár kevesebb a bűncselekmény, de a 

lefoglalt mennyiségek növekednek.  

 

Fogyasztói oldalról kijelenthető, hogy megyénkben a kábítószer és az új pszichoaktív 

anyagok növekvő számban és mennyiségben vannak jelen. Ebből a szempontból kiemelkedő 

jelentőségű a 2014 júliusában Bercel külterületén ismételten megrendezésre került „SUN” 

fesztivál, amelynek ideje alatt kábítószerrel összefüggő bűncselekmények miatt 45 

büntetőeljárás indult. A rendezvényen – főleg a nagylétszámú külföldi résztvevő – miatt főleg 

a „klasszikus” kábítószerek jelentek meg. (Pl. Cannabis, amfetamin, LSD…) 

 

A lopások számát tekintve Nógrád megyében 18,0 %-os csökkenés tapasztalható, amelynek 

kapcsán valamennyi helyi szervnél kimutatható a kisebb-nagyobb arányú csökkenés. 
 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Salgótarján Rk. 943 1033 1016 894 831 

Balassagyarmat Rk. 568 693 699 564 357 

Pásztó Rk. 463 582 501 435 365 

Rétság Rk. 249 250 319 271 207 

Szécsény Rk. 259 336 298 239 219 

Bátonyterenye Rk. 482 364 343 305 252 

Nógrád megye összesen 2964 3258 3176 2709 2231 

 

A lopásokon belüli további kategóriák vonatkozásában a következő megállapítások tehetők: 

 

A személygépkocsi lopások számában a korábbi évhez képest kisebb mértékű (22,0 %-os) 

emelkedés történt, ami elsősorban a Salgótarján Rendőrkapitányság illetékességi területén 

elkövetett 6 bűncselekménynek köszönhető. 
 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Salgótarján Rk. 8 1 4 2 6 

Balassagyarmat Rk. 1 1 2 1 2 

Pásztó Rk. 2 6 2 1 1 

Rétság Rk. 1 2 2 4 0 

Szécsény Rk. 1 0 0 1 2 

Bátonyterenye Rk. 2 0 1 0 0 

Nógrád megye összesen 15 10 11 9 11 

 

 

A lakásbetörések száma egy év alatt 18,5 %-kal csökkent, a megyei adatok alakulását 

alapvetően befolyásoló megyeszékhelyi adatok negatív irányú változása ellenére. 
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  2010 2011 2012 2013 2014 

Salgótarján Rk. 71 87 56 81 90 

Balassagyarmat Rk. 30 51 56 81 42 

Pásztó Rk. 86 92 44 73 73 

Rétság Rk. 25 22 31 47 20 

Szécsény Rk. 51 52 36 49 42 

Bátonyterenye Rk. 60 27 33 40 35 

Nógrád megye összesen 323 331 256 371 302 

 

A rablások száma a 2013. évi adatokhoz képest 22,2 %-kal csökkent. A rablások számának 

alakulásában szerepet játszik az, hogy szerveink mindent megtesznek ezen bűncselekmények 

visszaszorítására, kiemelten kezelünk minden rablást, és ennek megfelelően alakítjuk a 

bűnügyi és közrendvédelmi tevékenységet is. A bűncselekmények helyszínén nagy erőkkel, 

rövid időn belül kezdjük meg a forrónyomos tevékenységet, mivel az elkövetések jellegéből 

adódóan sok esetben csak ezzel a módszerrel lehet eredményes a felderítés.  
 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Salgótarján Rk. 16 8 10 10 6 

Balassagyarmat Rk. 6 6 6 6 5 

Pásztó Rk. 16 2 1 4 3 

Rétság Rk. 1 4 5 0 1 

Szécsény Rk. 4 2 1 4 1 

Bátonyterenye Rk. 3 3 3 3 5 

Nógrád megye összesen 46 25 26 27 21 

 

A kifosztás bűncselekmények száma drasztikusan, 50,0 %-kal csökkent az előző év adataihoz 

képest. A kifosztások száma országos viszonylatban évekre visszamenően megyénkben a 

legalacsonyabbak közé tartozik, 2014-ben 3 eset miatt jártak el szerveink. A rablásokhoz 

hasonlóan a vizsgált öt év vonatkozásában ez a legkedvezőbb érték.  
 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Salgótarján Rk. 8 1 6 1 2 

Balassagyarmat Rk. 1 0 1 5 0 

Pásztó Rk. 3 2 0 0 0 

Rétság Rk. 0 1 0 0 1 

Szécsény Rk. 1 0 0 0 0 

Bátonyterenye Rk. 0 1 0 0 0 

Nógrád megye összesen 13 5 7 6 3 

 

A zsarolás bűncselekmények száma Nógrád megyében 150,0 %-os emelkedést mutatott a 

2013. évben elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatosan. A kifosztásokhoz hasonlóan a 

zsarolás bűncselekmények száma sem meghatározó jelentőségű megyénkben. Bár több 

zsarolás történt 2014-ben, mint előző évben, ugyanakkor az elmúlt öt év második legkisebb 

értéke ez a szám. 
 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Salgótarján Rk. 3 5 9 0 3 

Balassagyarmat Rk. 0 3 7 1 1 

Pásztó Rk. 3 1 3 1 3 

Rétság Rk. 5 1 3 2 0 
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Szécsény Rk. 0 1 2 0 0 

Bátonyterenye Rk. 0 5 1 0 3 

Nógrád megye összesen 11 16 25 4 10 

 

A megyék között Nógrád megyében rendkívül kedvező a helyzet a rongálások számának 

alakulása terén. 2013-ban jelentős csökkenés volt tapasztalható, (152-ről 81-re csökkent a 

rongálások száma), ami ugyan az elmúlt évben 98-ra emelkedett. 
 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Salgótarján Rk. 63 65 62 35 36 

Balassagyarmat Rk. 35 30 28 19 19 

Pásztó Rk. 39 24 21 10 12 

Rétság Rk. 26 14 16 6 10 

Szécsény Rk. 7 12 5 5 12 

Bátonyterenye Rk. 28 24 20 6 9 

Nógrád megye összesen 198 169 152 81 98 

 

Az orgazdaságok számában a 2013. évi adatokhoz mérten 15,8 %-os növekedés történt, a 

Salgótarján Rendőrkapitányságon bekövetkezett jelentős csökkenés ellenére. A Szécsényi 

Rendőrkapitányság illetékességi területén – rendőri felderítő munka eredményeképpen – 

sikerült nagyobb számú ilyen bűncselekményt felderíteni.  
 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Salgótarján Rk. 5 14 6 11 1 

Balassagyarmat Rk. 7 2 4 2 5 

Pásztó Rk. 3 2 2 4 0 

Rétság Rk. 4 2 2 0 1 

Szécsény Rk. 2 3 0 0 11 

Bátonyterenye Rk. 0 6 2 2 4 

Nógrád megye összesen 21 29 16 19 22 

 

A jármű önkényes elvétele bűncselekmények esetében a 2013. évi adatokhoz képest jelentős, 

316,7 %-os növekedés történt, amely oka elsősorban a Salgótarján Rendőrkapitányságon 

regisztrált 15 cselekmény. Ennek ellenére országos viszonylatban ez a szám nem számottevő 

mennyiség ebben a bűncselekmény kategóriában sem. Az emelkedés tulajdonképpen a 

korábbi évek átlagához való visszatérés, a 2013. év extrém alacsony értéke után. 
 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Salgótarján Rk. 7 7 6 2 15 

Balassagyarmat Rk. 4 10 1 1 5 

Pásztó Rk. 2 2 3 1 3 

Rétság Rk. 0 0 2 1 0 

Szécsény Rk. 0 2 1 0 1 

Bátonyterenye Rk. 6 1 3 1 1 

Nógrád megye összesen 19 22 16 6 25 
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2. A bűnüldöző munka értékelése 

 

2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása 

 

A megyei nyomozáseredményességi mutató 68,5 %, ami ugyan alacsonyabb a 2013. év során 

elért mutatóhoz (74,6 %) képest, azonban ezzel az eredménnyel Nógrád megye a legjobb 

mutatót vallhatja magáénak a megyék vonatkozásában. Szervenkénti bontásban az elmúlt évi 

adatokhoz képest egyedül a Pásztói Rendőrkapitányság teljesített az előző évi szinthez képest 

kissé alacsonyabban (itt is jelentős befolyásolási tényező a korábban említett sorozatügy).  
 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Nógrád MRFK Központ 85,9 84,6 83,0 78,5 95,7 

Salgótarján Rk 62,8 61,4 45,5 54,2 60,8 

Balassagyarmat Rk 48,6 47,5 44,3 39,9 58,3 

Pásztó Rk 44,8 48,7 47,3 92,4 60,9 

Rétság Rk 63,9 71,5 57,1 60,1 84,3 

Szécsény Rk 48,6 53,6 54,1 64,9 66,3 

Bátonyterenye Rk 36,5 40,6 51,8 47,1 53,1 

Nógrád MRFK összesen: 55,5 56,8 49,9 74,6 68,5 

 

A teljesítményadatok alapján megyénk nemcsak a bűncselekmény-számok, hanem a bűnügyi 

teljesítménymutatók alapján is az ország egyik legbiztonságosabb területe. 

 

2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi 

mutatója 

 

A közterületi bűncselekmények iránti kiemelt rendőri figyelmet mutatja, hogy Nógrád 

megyében a 2013. évi 64,3 %-os mutatónál lényegesen jobb, 77,2 %-os a 

nyomozáseredményesség ebben a bűncselekményi körben. Ezzel Nógrád megye a negyedik 

legjobb eredményt érte el megyék között. Emellett öt éves távlatban ez a legjobb eredmény a 

megye vonatkozásában. 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Nógrád MRFK Központ 92,3 90,0 83,0 87,7 94,4 

Salgótarján Rk 53,2 66,3 52,9 58,2 64,8 

Balassagyarmat Rk 54,6 57,5 51,2 55,6 73,8 

Pásztó Rk 50,8 61,3 61,1 62,6 70,0 

Rétság Rk 61,1 62,0 58,7 76,9 91,3 

Szécsény Rk 61,2 75,0 55,8 68,5 87,1 

Bátonyterenye Rk 46,2 39,6 57,9 57,9 74,4 

Nógrád MRFK összesen: 58,7 65,2 58,5 64,3 77,2 

 

Szervenkénti bontásban is kitűnő eredményeket értünk el. Területi és helyi szerveink 

kiegyensúlyozott, jó teljesítményt nyújtottak, ezáltal mindegyikük javított az elmúlt évi 

eredményességén. 

 

2.3. A területi szerv eljárásaiban regisztrált, egyes kiemelten kezelt bűncselekmények 

nyomozáseredményességi mutatójának alakulása 

 

A kiemelt bűncselekményi körben a megyei nyomozáseredményesség a 2013. évben 43,9 %, 

míg a 2014. évben 51,7 % volt, ami országosan a legjobb eredmény, valamint az öt év adatai 

alapján a legjobb eredménymutató.  
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 2010 2011 2012 2013 2014 

Nógrád MRFK Központ 84,1 95,7 75,0 83,0 92,3 

Salgótarján Rk 45,5 61,3 48,1 51,9 56,0 

Balassagyarmat Rk 38,7 41,0 36,6 32,0 46,4 

Pásztó Rk 35,3 43,7 38,8 35,9 48,1 

Rétság Rk 45,2 45,5 55,8 46,1 49,0 

Szécsény Rk 35,6 45,7 46,3 51,0 55,7 

Bátonyterenye Rk 23,1 38,9 45,8 38,4 44,0 

Nógrád MRFK összesen: 39,3 49,5 45,4 43,9 51,7 

 

Fel kell hívni a figyelmet a megyeszékhelyi és a Szécsényi Rendőrkapitányság kiemelkedő 

teljesítményadataira, de valamennyi további helyi szerv is 50,0 % körül teljesített. 

 

Egyes, kiemelten kezelt bűncselekmények vonatkozásában a következő eredményességi 

adatokat érték el megyénk szervei: 

 

Az emberölések esetén a megyei nyomozás eredményesség 2014-ben 88,9 %, ami magasabb, 

mint előző évben (83,3 %). Nyomozó szerveink mindent megtesznek annak érdekében, hogy 

ezen súlyos bűncselekmény vonatkozásában az elkövető minden esetben felderítésre kerüljön. 

 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Nógrád MRFK Központ 85,7 100,0 100,0 83,3 88,9 

Salgótarján Rk - - - - - 

Balassagyarmat Rk - - - - - 

Pásztó Rk - - - - - 

Rétság Rk - - - - - 

Szécsény Rk - - - - - 

Bátonyterenye Rk - - - - - 

Nógrád MRFK összesen: 85,7 100 100 83,3 88,9 

 

 

Megyénk nyomozó szervei kiemelt figyelmet fordítanak a testi sértések nyomozására, 

aminek eredményeként 93,2 %-os nyomozáseredményességet értek el, szemben az előző évi 

87,9 %-os teljesítményünkkel. A 2014-ben elért eredményünk országos viszonylatban és az 

elmúlt öt év tekintetében továbbra is a legmagasabb érték (A súlyos testi sértés 91,8 %-os 

eredményességgel szintén a legjobb országos érték). 

 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Nógrád MRFK Központ 93,1 100,0 83,3 80,0 100,0 

Salgótarján Rk 86,0 94,2 85,5 88,1 92,9 

Balassagyarmat Rk 88,9 84,3 89,5 90,9 92,3 

Pásztó Rk 87,5 90,7 88,9 89,2 85,4 

Rétság Rk 87,1 96,6 93,1 89,2 96,2 

Szécsény Rk 91,4 92,1 90,9 77,4 95,2 

Bátonyterenye Rk 76,9 89,3 93,3 95,2 97,8 

Nógrád MRFK összesen: 86,9 91,4 88,7 87,9 93,2 

 

A kiskorú veszélyeztetése bűncselekmények vonatkozásában a megyei nyomozás 

eredményesség 77,9 %, ami elmarad az előző évi 83,9 %-os eredményességi mutatótól, 

azonban még így is a 4. legjobb országos viszonylatban. Ez az elmúlt öt év tekintetében 

közepes eredmény. 
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 2010 2011 2012 2013 2014 

Nógrád MRFK Központ - 100,0 - - 100,0 

Salgótarján Rk 35,3 95,8 87,2 79,3 94,9 

Balassagyarmat Rk 100,0 100,0 66,7 50,0 60,0 

Pásztó Rk 20,0 86,7 9,1 100,0 50,0 

Rétság Rk 88,9 0,0 100,0 100,0 100,0 

Szécsény Rk 53,3 0,0 84,6 100,0 100,0 

Bátonyterenye Rk 100,0 100,0 100,0 83,3 20,0 

Nógrád MRFK összesen: 55,8 90,0 74,3 83,9 77,9 

 

A vizsgált év során a garázdaságok esetében is növekedés mutatkozik a 

nyomozáseredményességben, mégpedig 84,0 %-ról 87,8 %-ra, ami szintén a 

legeredményesebb mutató a megyék tekintetében, illetve az elmúlt öt év legjobb értéke. 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Nógrád MRFK Központ 83,3 100,0 100,0 100,0 100,0 

Salgótarján Rk 84,8 90,5 88,1 85,3 88,3 

Balassagyarmat Rk 93,4 82,7 88,5 74,5 90,5 

Pásztó Rk 73,9 88,5 83,0 86,0 89,9 

Rétság Rk 85,0 90,5 87,5 93,9 94,3 

Szécsény Rk 88,2 78,7 83,0 73,5 79,5 

Bátonyterenye Rk 80,0 80,0 88,5 87,5 81,4 

Nógrád MRFK összesen: 85,2 87,1 86,9 84,0 87,8 

 

Az önbíráskodások vonatkozásában a 2013-ban mért 69,0 %-os eredményességet nem 

sikerült elérni, a megye 55,6 %-os teljesítményt ért el, ami öt éves távlatban közepes 

eredmény. E viszonylag ritka bűncselekmény-fajta tekintetében azonban a kevés 

eredménytelen vagy eredményes nyomozás is jelentős ingadozást eredményez a mutató 

értékében. 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Nógrád MRFK Központ - - - 50,0 - 

Salgótarján Rk 44,4 25,0 60,0 71,4 100,0 

Balassagyarmat Rk 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 

Pásztó Rk 40,0 100,0 100,0 85,7 69,2 

Rétság Rk 100,0 20,0 100,0 66,7 33,3 

Szécsény Rk 0,0 100,0 100,0 75,0 0,0 

Bátonyterenye Rk 40,0 100,0 - 50,0 50,0 

Nógrád MRFK összesen: 55,2 47,1 84,2 69,0 55,6 

 
 

A 2013-ban terjesztői magatartással elkövetett visszaélés kábítószerrel bűncselekmények 

nyomozáseredményessége 63,2 % volt, azonban a 2014. évre ez a mutató 78,6 %-ra 

emelkedett. Ez a vizsgált öt éves időszakban a második legjobb mutatónk. 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Nógrád MRFK Központ 100,0 100,0 - 100,0 100,0 

Salgótarján Rk 12,5 80,0 66,7 60,0 75,0 

Balassagyarmat Rk 100,0 85,7 80,0 0,0 50,0 

Pásztó Rk 50,0 66,7 50,0 50,0 75,0 

Rétság Rk 100,0 - 0,0 0,0 100,0 

Szécsény Rk 0,0 - - - - 

Bátonyterenye Rk 0,0 - - - 100,0 

Nógrád MRFK összesen: 50,0 84,2 64,3 63,2 78,6 

 

A lopás bűncselekmények nyomozáseredményessége megyei szinten 36,7 %, ami meghaladta 

az egy évvel korábbi 32,2 %-os eredményességet.  



12. oldal 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Nógrád MRFK Központ 80,0 83,3 50,0 33,3 - 

Salgótarján Rk 32,5 52,8 34,7 40,7 44,4 

Balassagyarmat Rk 23,6 28,8 26,5 22,0 28,2 

Pásztó Rk 25,0 34,4 28,4 24,7 31,9 

Rétság Rk 28,6 31,0 51,1 34,4 34,3 

Szécsény Rk 19,5 35,7 31,9 40,4 41,8 

Bátonyterenye Rk 13,7 31,4 36,2 28,2 26,6 

Nógrád MRFK összesen: 25,2 38,9 34,4 32,2 36,7 

 

A lopásokon belüli további kategóriák vonatkozásában a következő megállapítások tehetők: 

 

A személygépkocsi lopások körében 60,0 % a nyomozáseredményességünk, ami kis 

mértékben meghaladja az előző évi számadatot (55,6 %) országos viszonylatban kiemelkedő, 

valamint az elmúlt öt évben a legjobb elért mutatónk. 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Nógrád MRFK Központ - - - - - 

Salgótarján Rk 0,0 0,0 25,0 50,0 60,0 

Balassagyarmat Rk 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 

Pásztó Rk 0,0 20,0 50,0 0,0 0,0 

Rétság Rk 0,0 0,0 0,0 75,0 - 

Szécsény Rk 100,0 - 0,0 100,0 100,0 

Bátonyterenye Rk 0,0 0,0 - - - 

Nógrád MRFK összesen: 7,1 10,0 18,2 55,6 60,0 

 

A lakásbetörések nyomozáseredményességi mutatója 31,1 %-ról 38,7 %-ra növekedett, a 

legjobb eredmények közé tartozik az országban, illetve a vizsgált időszakban is jó értéknek 

számít. 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Nógrád MRFK Központ 100,0 - - - - 

Salgótarján Rk 57,9 72,8 47,4 32,1 47,2 

Balassagyarmat Rk 40,0 19,6 23,2 22,5 37,5 

Pásztó Rk 17,9 42,4 29,3 19,7 34,2 

Rétság Rk 22,2 44,0 42,9 54,3 47,6 

Szécsény Rk 15,7 43,9 19,4 49,0 38,1 

Bátonyterenye Rk 7,1 33,3 25,7 17,9 22,9 

Nógrád MRFK összesen: 27,9 47,3 31,9 31,1 38,7 

 

A rablás alacsony látenciája és jellege miatt a társadalomra fokozottan veszélyes 

bűncselekmények közé tartozik, éppen emiatt a lakosság érzékenyen reagál minden rablási 

esetre. Megyénkben mind az egyes rendőrkapitányságok, mind a Nógrád Megyei Rendőr-

főkapitányság (a továbbiakban: rendőr-főkapitányság) mindent megtesz ezeknek a súlyos 

bűncselekményeknek a visszaszorítására, az egyes bűncselekmények helyszínén nagy erőkkel 

és rövid időn belül kezdik meg a forrónyomos tevékenységet. A megyében kiemelten 

kezelünk minden rablást, és ennek megfelelően a nyomozáseredményességünk 85,7 %-os, 

ami a 2. legjobb adat országos viszonyításban.  
 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Nógrád MRFK Központ 55,6 - 50,0 - 50,0 

Salgótarján Rk 75,0 77,8 70,0 100,0 100,0 

Balassagyarmat Rk 75,0 33,3 75,0 100,0 100,0 

Pásztó Rk 100,0 75,0 100,0 33,3 66,7 

Rétság Rk 0,0 66,7 40,0 - 100,0 



13. oldal 

Szécsény Rk 75,0 100,0 100,0 100,0 - 

Bátonyterenye Rk 33,3 25,0 75,0 100,0 80,0 

Nógrád MRFK összesen: 72,7 60,7 66,7 86,2 85,7 

 

A kifosztás bűncselekmény-fajtában 2013-ban 50,0 %-os nyomozáseredményességgel 

rendelkeztünk, ami a 2014. évre 66,7 %-ra emelkedett, ez országos viszonylatban jó, az öt év 

vonatkozásában közepes adat. 
  

 2010 2011 2012 2013 2014 

Nógrád MRFK Központ - - 100,0 - - 

Salgótarján Rk 87,5 100,0 80,0 100,0 100,0 

Balassagyarmat Rk 100,0 0,0 - 40,0 - 

Pásztó Rk 100,0 100,0 0,0 - - 

Rétság Rk - 100,0 - - 0,0 

Szécsény Rk 100,0 - - - - 

Bátonyterenye Rk - 100,0 - - - 

Nógrád MRFK összesen: 92,3 83,3 71,4 50,0 66,7 

 

A zsarolások esetében szintén 50,0 % volt a 2013. évben a nyomozáseredményesség, ami a 

2014. évben elérte a 75,0 %-os szintet. 
  

 2010 2011 2012 2013 2014 

Nógrád MRFK Központ 0,0 - 75,0 100,0 77,8 

Salgótarján Rk 60,0 80,0 100,0 0,0 100,0 

Balassagyarmat Rk 0,0 80,0 100,0 100,0 - 

Pásztó Rk 75,0 50,0 100,0 50,0 100,0 

Rétság Rk 100,0 100,0 - - - 

Szécsény Rk - 100,0 0,0 - 0,0 

Bátonyterenye Rk 0,0 100,0 - 0,0 - 

Nógrád MRFK összesen: 64,7 84,2 88,9 50,0 75,0 

 

A rongálások esetében 2013-ban 17,3 % volt a nyomozáseredményesség, amit a 2014. évre 

sikerült megduplázni, hiszen 37,1 %-os mutatót produkálva országos szinten a 3. legjobb 

eredményt sikerült elérnünk. Öt év viszonylatában is a legjobb eredményt sikerült produkálni 

2014-ben. 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Nógrád MRFK Központ - 66,7 28,6 0,0 100,0 

Salgótarján Rk 32,8 34,3 38,3 14,7 20,5 

Balassagyarmat Rk 38,2 35,7 16,0 16,7 70,0 

Pásztó Rk 28,2 34,8 52,4 9,1 35,7 

Rétság Rk 38,5 21,4 43,8 16,7 44,4 

Szécsény Rk 42,9 50,0 60,0 40,0 36,4 

Bátonyterenye Rk 33,3 24,0 33,3 33,3 27,3 

Nógrád MRFK összesen: 34,0 33,9 36,8 17,3 37,1 

 

Az orgazdaság miatt lefolytatott eljárásokban a nyomozáseredményességünk 90,5 %-ról 

88,5 %-ra csökkent, ami ennek ellenére a vizsgált öt éves időszakban a második legjobb 

eredmény.  
 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Nógrád MRFK Központ - - - 100,0 - 

Salgótarján Rk 62,5 100,0 55,6 100,0 100,0 

Balassagyarmat Rk 71,4 50,0 60,0 100,0 100,0 

Pásztó Rk 66,7 50,0 0,0 75,0 - 

Rétság Rk 60,0 88,9 100,0 0,0 66,7 

Szécsény Rk 50,0 75,0 - - 100,0 
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Bátonyterenye Rk 100,0 100,0 33,3 100,0 50,0 

Nógrád MRFK összesen: 64,5 85,4 58,3 90,5 88,5 

 
 

A jármű önkényes elvétele bűncselekmények esetében 2013-ban a megyei 

nyomozáseredményesség 83,3 %, míg a 2014. évben 88,5 %, ezáltal megyénk országosan a 

legjobb eredményt érte el.  
  

 2010 2011 2012 2013 2014 

Nógrád MRFK Központ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Salgótarján Rk 100,0 60,0 80,0 100,0 91,7 

Balassagyarmat Rk 20,0 85,7 100,0 - 100,0 

Pásztó Rk 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Rétság Rk 100,0 - 100,0 100,0 - 

Szécsény Rk - 100,0 - - 50,0 

Bátonyterenye Rk 62,5 0,0 100,0 50,0 50,0 

Nógrád MRFK összesen: 70,8 83,3 94,1 83,3 88,5 

 

3. A tulajdon elleni szabálysértésekkel kapcsolatos tapasztalatok, adatok 

 

A rendőr-főkapitányság illetékességi területe a tulajdon elleni szabálysértések elkövetése 

tekintetében fertőzöttnek tekinthető, az elrendelt ügyek jelentős részét – mint a korábbi 

években is – a kisebb értékre elkövetett bolti, fa-, színesfém- és terménylopások tették ki.  

Az elzárással is sújtható szabálysértések kapcsán a bíróság elé állítás jogintézményét és az 

őrizetbe vétel elrendelését elsősorban azokban az esetekben alkalmaztuk, amikor azok 

végrehajtása a lakosság szubjektív biztonságérzetét pozitívan befolyásolta, és az elkövetőket a 

további hasonló jogsértések (bolti-, fa-, és terménylopások) megvalósításától visszatartotta.  

Elmondható, hogy az utóbbi időben kevesebb volt a bíróság elé állításra alkalmas ügy, hiszen 

sok esetben már megállapítható volt az üzletszerűség, vagy olyan, az ország több megyéjében 

elkövetett sorozatcselekményről volt szó, amely miatt büntetőeljárás keretében folyt az eljárás 

(pl. internetes csalások, pénzváltással elkövetett csalások).  

 
Felderítési mutató (%) 2013. év 2014. év 

Bolti lopás 73,68 % 72,58 % 

Nem bolti lopás 28,26 % 32,17 % 

Egyéb tulajdon elleni szabálysértés 24,78 % 34,55 % 

 

A tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt indult eljárások számát, az előző évi eljárások 

számához viszonyított változását, a mellékletben szereplő kimutatás tartalmazza.  

 

4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások 

 

A rendőr-főkapitányság illetékességi területén 945 km állami közút és 5064 km 

önkormányzati közút, valamint 992 km magánút található. 227 km hosszúságú vasútvonal 

még használatban van a megyében. Folyamatosan épülnek, fejlődnek a kerékpárutak is. 

 

A 2014. évben az előző évhez képest kevesebb személyi sérüléses közlekedési baleset történt 

megyénk közútjain. A balesetszám további csökkentése érdekében fokozott erőfeszítéseket 

teszünk, a statisztikai adatokat értékelve a veszélyeztetett időpontokban és helyeken a rendőri 

jelenlétet fokozzuk. 

 

A baleseti okok közül a leggyakoribb a gyorshajtás. Jelentős a kanyarodási szabályok, az 

elsőbbségi szabályok megsértéséből, valamint a szabálytalan előzésből bekövetkezett 

balesetek száma. Említést érdemel a gyalogos hiba, mint balesetet előidéző ok, ugyanakkor a 
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gyalogosok által okozott balesetek száma az előző évhez képest csökkenést mutat. Ezzel 

kapcsolatosan az év folyamán értékelő, elemző munkát végeztünk, és intézkedtünk a gyalogos 

forgalom fokozottabb ellenőrzésére, főleg Salgótarján lakott területén mozgóőr bevonásával. 

A balesetek bekövetkezésének idejét vizsgálva megállapítható, hogy a baleseti időpontokban 

érezhető változás nem történt, a legtöbb baleset a délelőtti és a délutáni órákban történt. 

 

Az okozók csoportjai közül legjelentősebb a személygépkocsi-vezetőké. Az egyéb 

járművezetői csoportok a balesetek egyharmadáért megközelítőleg egyenlő arányban 

felelősek. Legkisebb aránnyal az autóbuszok szerepelnek. Nagyarányú növekedés látható 

viszont a kerékpárosok által okozott balesetek számában, ami messze meghaladja a 

forgalomban betöltött arányukat. Ennek figyelembe vételével a 2015. évben a kerékpáros 

közlekedésre kiemelt figyelmet kell fordítani. 

Különös erőfeszítést teszünk az ittasan okozott balesetek számának csökkentésére. Az ittas 

vezetők kiszűrésére külön ellenőrzés sorozatot rendeltünk el, ennek ellenére az ittasan okozott 

balesetek száma az előző évhez képest csak kis mértékben csökkent.  

 

Nógrád megyében a 2014. évben légi-, vízi-, illetve vasúti baleset nem történt. 

 

A közlekedési balesetek számát, az előző évi balesetek számához viszonyított változását a 

mellékletben szereplő kimutatás tartalmazza.  

 

5. Az illegális bevándorlás helyzete (jellemző kategóriák, trendek, módszerek, a 

visszaszorítás érdekében tett intézkedések) 

 

A rendőr-főkapitányság illetékességi területe gyakorlatilag kívül helyezkedik a jelenleg az 

országot átszelő migrációs főirányokon, ennek ellenére hangsúlyt fektetünk a megyén 

áthaladó és az államhatáron átvezető 2-es számú és a 21-es számú főútvonal ellenőrzésére az 

illegális migrációs cselekmények kiszűrése érdekében. A határbiztonsági rendszer 

működtetése érdekében külön tervet készítettünk, ami tartalmazza az illegális bevándorlás 

elleni fellépés érdekében folyamatosan végrehajtandó feladatokat. 

Az ellenőrzések tapasztalatai alapján is elmondható, hogy Nógrád megye területe az illegális 

bevándorlás és ahhoz kapcsolódó más jogellenes cselekmények szempontjából jelenleg 

továbbra sem tekinthető fertőzöttnek. Az alacsony ügyszám miatt jellemző kategóriákat, 

trendeket, módszereket nem lehet megállapítani. 

 

6. A határrendészeti tevékenység helyzete (a határforgalom nagyságrendje, kezelése, a 

határőrizet helyzete) 

 

Schengeni csatlakozásunk időpontjától kezdve a rendőr-főkapitányság illetékességi 

területéhez tartozó magyar-szlovák határszakaszon is bármely helyen és időben átlépheti 

bármely ország állampolgára az államhatárt megfelelő úti okmány, illetve tartózkodásra 

jogosító engedély birtokában. A schengeni elvek alapján, a belső határokon a határforgalom-

ellenőrzés megszüntetése azonban nem eredményezhet biztonsági deficitet, továbbra is 

garantálni kell a határon átnyúló bűnözés visszaszorítását, valamint a migrációs folyamatok 

kezelését, ezért az egész megye területére kiterjedő határbiztonsági rendszert kell alkalmazni. 

A határbiztonsági rendszer működtetésének célja az országban és a schengeni térségben való 

szabad és akadálymentes mozgás biztosítása érdekében a jogellenesen belépő és itt 

tartózkodó, illetve illegálisan munkát végző külföldieknek, valamint a tagállamok 

biztonságára veszélyt jelentő személyeknek a totális ellenőrzés mellőzésével, differenciált és 

szelektív módon, az általános rendészeti tevékenységek keretében történő felfedése, és velük 

szemben intézkedések végrehajtása. 
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A schengeni belső határral rendelkező rendőr-főkapitányság határszakaszán határforgalom 

ellenőrzési, illetve határőrizeti tevékenység nincs. Az év során az államhatár rendjével 

összefüggő esemény nem történt, határellenőrzés visszaállítására nem került sor.  

A magyar-szlovák közös határmenti járőrszolgálat ellátása havonta több alkalommal 

folyamatosan történt. A helyi vezetők havonta egy alkalommal, a szolgálat szervezésekor 

találkoztak, itt értékelték az előző hónap közös feladatait a határrend helyzetét, és 

megszervezték a következő hónap közös határmenti járőr szolgálatait. 

 

 

II. A MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÁLTAL A KÖZBIZTONSÁG 

ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEK ÉS AZ AZZAL KAPCSOLATOS 

FELADATOK 

 

1. A közterületi jelenlét mértéke, a közterületek, nyilvános helyek, valamint a kiemelt 

idegenforgalmi területek biztonsága 

 

A rendőr-főkapitányság valamennyi település vonatkozásában felmérte, elemezte-értékelte a 

közbiztonsági helyzetet, a lakosság szubjektív közbiztonságát hátrányosan befolyásoló 

tényezőket, a helyi közösségekben felmerülő konfliktusok kialakulásának lehetséges okait, 

körülményeit. Az értékelést követően áttekintésre kerültek megelőzés eszközei és lehetőségei, 

amelyek megvalósítása érdekében a szükséges intézkedéseket megtettük, kiemelten kezeltük a 

veszélyeztetett területeket, településeket.  

A rendőrkapitányságok működési területén a rendőri lefedettség biztosított volt. A megyei 

közterületi állomány megerősítése érdekében a Készenléti Rendőrség rendszeres igénylésével 

törekedtünk a veszélyeztetett területek fokozottabb rendőri ellenőrzés alatt tartására.  

A szolgálatellátást nagymértékben befolyásolta a 2014. július 01-jétől a 19 megyére kiterjedő 

24 órás közterületi jelenlétet biztosító, úgynevezett „19/24 programmal” kapcsolatos 

feladatellátás, amelynek köszönhetően jelentősen növekedett a közterületi jelenlét, ami 

lényegesen javította a Rendőrség reagáló képességét, biztosította a különböző jogsértések 

helyszínére történő gyorsabb kiérkezést. 

A szolgálatellátás során kiemelten kezeltük az idegenforgalmi területek közbiztonságát, a 

turisztikai szezonban célzott ellenőrzéseket hajtottunk végre. 

 

A közterületi szolgálatok óraszámainak és intézkedési mutatóinak alakulását a mellékletben 

szereplő kimutatás tartalmazza. 

 

2. A közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata 

 

A járőr- és őrszolgálati szakterület állományának fő feladatát a 2014. évben is a közterületi 

jelenlét fokozása, az intézkedési készség és aktivitás javítása, a differenciált intézkedések 

előtérbe helyezése, a reagáló képesség növelése, a közterületi és egyéb jogsértések 

visszaszorítása, megelőzése, összességében a területen élő lakosság szubjektív 

közbiztonságérzetének javítása és a közterületi járőrszolgálat további erősítése jelentette.  

A közterületi szolgálat reagáló képessége a bekövetkezett eseményekre jónak értékelhető. A 

közbiztonság fenntartása érdekében, a prevenciót szem előtt tartva a szolgálatok 

szervezésekor kiemelt figyelmet fordítottunk egy adott terület vagy település/településrész 

bűnügyi fertőzöttségére, ennek eredményeként, amennyiben indokolt volt, demonstratív 

rendőri jelenlétet biztosítottunk, illetve fokozott, visszatérő ellenőrzéseket foganatosítottunk 

az állampolgárok szubjektív közbiztonságérzetének javítása érdekében.  

A rendelkezésre álló állománynak – kiegészítve a megerősítő erőkkel, illetve a közbiztonság 

megteremtésében együttműködő polgárőr egyesületek tagjaival, valamint az egyes rendészeti 
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feladatokat ellátó személyekkel – az adott időszakban, a veszélyeztetett helyszínre történő 

egyidejű koncentrálásával a bekövetkező eseményekre azonnal, megfelelő hatásfokkal 

tudtunk reagálni.  

 

A Készenléti Rendőrség 422 alkalommal vezényelt megerősítő erőket a rendőr-főkapitányság 

illetékességi területére, melyek során részt vettek nagyobb létszámú rendezvények 

biztosításában, a „19/24 programban”, továbbá a lakosság szubjektív közbiztonságérzetének 

növelése érdekében a települések ellenőrzésében.  

 

3. A 19 megyére kiterjedő 24 órás közterületi jelenlétet biztosító, úgynevezett „19/24 

program” végrehajtásának tapasztalatai 

 

A rendőrkapitányságok – az illetékességi területükre vonatkozó helyzetértékelés alapján, az 

elmúlt időszak helyi tapasztalatait, valamint azok elemzése-értékelése során nyert adatokat 

figyelembe véve, rugalmasan tervezve – ellenőrzik a településeket. 

A településekre vezényelt állomány feladata elsődlegesen a jogsértések megelőzése, a rendőri 

jelenlét fokozása, a szubjektív közbiztonságérzetet növelő, segítő jellegű rendőri intézkedések 

foganatosítása, továbbá a települések közrendjének és közbiztonságának fenntartása és ezzel 

szoros összefüggésben, a lakosság szubjektív közbiztonságérzetének javítása, kiegészülve a 

folyamatos kapcsolattartással a közbiztonság fenntartásában tevékeny szerepet vállaló 

szervezetekkel, egyesületekkel történő együttműködés volt. 

Figyelemmel a közbiztonsági és a bűnügyi adatokra, tendenciákra, a lakosság 

közbiztonságérzetére, az ott lakók veszélyeztetettségére, a társadalmi együttélési szabályok 

betartására, a közbiztonsági egyeztető fórumok, konzultációs fórumok, az önkormányzati 

szervek közbiztonságról alkotott véleményére, az elmúlt időszakban bekövetkezett lakossági 

konfliktushelyzetekre, illetve egyéb más releváns körülményekre, a települések közbiztonsági 

helyzetét folyamatosan figyelemmel kísértük, és ennek megfelelően került sor a rendőri 

jelenlét folyamatos vagy visszatérő biztosítására.  

 

A program bevezetését követően egyértelműen megnövekedett a közterületen szolgálatot 

ellátó állomány létszáma, illetőleg ezzel összhangban a ténylegesen közterületen eltöltött 

szolgálati idő. 

 

A fokozott rendőri jelenlét mellett a feladatok eredményesebb teljesítése érdekében a megyei 

polgárőr szövetséggel, illetve a helyi polgárőr egyesületek vezetőivel, továbbá az egyes 

rendészeti feladatot ellátó személyekkel mind az önálló, mind a közös közterületi szolgálatok 

fokozása, összehangolása tárgyában a kapcsolattartás folyamatos volt.  

 

Az eddigi eredmények és tapasztalatok alapján a közrend, a köznyugalom, a lakosság 

szubjektív közbiztonságérzete a programnak köszönhetően érzékelhetően javult. 

 

4-5. A rendezvénybiztosítások, a csapaterős tevékenység tapasztalatai, az együttműködés 

minősége a rendező szervekkel 

 

Az elmúlt év rendezvényeinek biztosítása során a rendezvények szervezőjének írásbeli 

felkérésére vagy amennyiben a közbiztonsági helyzet indokolta, a rendezvények rendjének 

fenntartásához a rendőrkapitányságok a szükséges rendőri erőt biztosították, és rendbiztost 

jelöltek ki. A nagyobb tömegeket vonzó vagy közbiztonsági szempontból nagyobb kockázatot 

jelentő rendezvényekre biztosítási terv készült. A kijelölt rendbiztosok a rendezvényt 

megelőző időszakban, valamint a rendezvény ideje alatt folyamatosan tartották a kapcsolatot a 

szervezőkkel.  
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Szükség esetén a Megyei Törzs működtetésére is sor került. A Megyei Törzs teljes 

működésére 2014-ben nem, részleges működésére 12 esetben került sor. A részleges törzs 

működése 1 esetben több napig tartott, a rendezvény jellegéből adódóan. („SUN” fesztivál) 

A 2014. évben a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvény 

megtartásának megtiltására nem került sor, ezen rendezvények megtartása során rendőri 

intézkedésre nem volt szükség. 

 

6. A körzeti megbízotti státuszok feltöltöttsége és tevékenységük értékelése 

 

Nógrád megyében a rendőrkapitányságok rendszeresített körzeti megbízotti státuszainak 

összlétszáma 105, ebből a feltöltött létszám 104.  

A körzeti megbízottak szolgálata az adott települést érintő aktuális rendezvényekhez, egyéb 

szolgálattal összefüggő feladatokhoz, illetve az adott területen bekövetkező jogsértő 

cselekmények elkövetésének idejéhez, gyakoriságához igazodik.  

A közterületi jelenlét a korábbi évekhez hasonlóan megfelelő szinten volt, a közterületi 

bűnözés terén és a bekövetkezett jogsértő cselekmények számát tekintve lényeges változás 

nem következett be.  

A körzeti megbízottak feladataikat a tárgyidőszakban is jó színvonalon végezték. A megtartott 

önkormányzati beszámolókon és lakossági fórumokon az állomány munkájával kapcsolatosan 

pozitív visszajelzések érkeztek, illetve tudatosodott a települések vezetőiben és a lakosság 

körében, hogy a rendőrkapitánysági székhelyektől távoli települések közbiztonsága a körzeti 

megbízottak szolgálatellátásán alapul. 

 

7. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ működése 

 

A segélyhívások fogadására Miskolcon és Szombathelyen két hívásfogadó központ 

létrehozatalára került sor (a továbbiakban: HIK), a megyei (fővárosi) rendőr-

főkapitányságokon kialakításra kerültek a tevékenység-irányítási központok (a továbbiakban: 

TIK).  

Ezzel egyidejűleg a rendőrkapitányságokon korábban működő ügyeleti rendszer megszűnt, 

azt az egységes szolgálatparancsnoki rendszer váltotta fel. Kiépítésre kerültek az alapvető 

vagyonvédelmet biztosító rendszerek, amelynek része az a kaputelefon, amelyen keresztül az 

állampolgárok abban az esetben is segítséghez jutnak, amennyiben a rendőrkapitányságon 

nem tartózkodik senki. 

A HIK létrehozásának alapvető célja az volt, hogy elkülönüljön a segélyhívások fogadása a 

készenléti szervek (Rendőrség, Mentőszolgálat, Katasztrófavédelem) reagáló egységeinek 

irányításától. 

 

A HIK-ek elsődleges feladata a Magyarország területéről kezdeményezett segélykérések 

fogadása, a bejelentések adatainak rögzítése ún. intelligens adatlapon, valamint az intézkedést 

igénylő hívások átkapcsolása, illetve az adatlap áttétele a hatáskörrel rendelkező illetékes 

készenléti szervhez.  

 

A TIK-ek alapfeladata a HIK-ből átkapcsolt, a Rendőrség hatáskörébe tartozó segélyhívások 

és megküldött adatlapok kezelése, az intézkedő rendőri állomány irányítása, valamint a 

rendőri vezetők hírigényének kielégítése. A TIK tevékenységirányítója az elektronikus 

adatlap adatai alapján megteszi a szükséges intézkedéseket. 

 

A rendszer egyik legnagyobb előnye és újítása, hogy a beérkező hívást szükség esetén a HIK 

operátora egyszerre több készenléti szerv irányító központjába képes konferenciahívással 

kapcsolni, amelybe egyidejűleg becsatlakoznak a készenléti szervek ügyeletesei, így a 
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bejelentést tevőnek elegendő egyszer elmondania a bejelentést, a készenléti szervek egy 

időben tudják a reagáló egységeiket a helyszínre indítani, ezáltal is csökkentve a reagálási 

időt. 

 

A TIK-ben megvalósult az egységes elvárások mentén működő, profiltiszta tevékenység, ami 

a szolgálatparancsnoki rendszerrel kiegészülve képes biztosítani az állomány hatékonyabb 

irányítását, ezáltal a segélykérésekre történő gyorsabb reagálást. 

 

Az eseményekre történő reagálást segíti a szolgálati gépjárművekbe beszerelt ipari PC-k, 

valamint a ZTE típusú okostelefonok. Ezzel a technikai fejlesztéssel az adatlapok a közterületi 

szolgálatot teljesítő állomány mobil eszközein is megjelennek, ezáltal azok a bejelentésekre 

gyorsabban tudnak reagálni. A mobil eszközökön keresztül a közterületi állomány eléri az 

összes nyilvántartó rendszert, adatbázist. Ezen kívül ezek az eszközök navigációs 

készülékként is funkcionálnak, alkalmasak arra, hogy felajánlják a leggyorsabb, legrövidebb 

útvonalat, ezáltal is csökkentve a reagálási időt.  

 

8. Az igazgatásrendészeti tevékenység (szabálysértési eljárások, engedélyezés, 

kábítószer-rendészet) 

 

Nógrád megyében a megindított szabálysértési eljárások száma 22,2 %-kal növekedett a 

2013. évhez képest (2014: 4000 eljárás, 2013: 3274 eljárás). A közlekedési szabálysértés 

miatt feljelentett személyek száma 22,2 %-kal (2014: 3882, 2013: 3204), a járművezetéstől 

eltiltottak száma 69,0 %-kal (2014: 245, 2013: 145) növekedett. A változás oka az országos és 

területi elrendelésű, a bűncselekmények, szabálysértések és szabályszegések megelőzésére és 

felfedésére irányuló intézkedések bevezetése (így különösen a „19/24 program”, az ittas 

vezetők kiszűrésére, illetve egyéb célból elrendelt fokozott ellenőrzések), ezzel 

összefüggésben a közterületi jelenlét növekedése, amihez hozzájárult az állomány intézkedési 

aktivitása.  

 

Engedélyezés: 

Nógrád megyében 6 fegyverszaküzlet rendelkezik működési engedéllyel, amelyek közül 

jelenleg 3 zárva van, így azok biztonságtechnikai felszereltségének folyamatos ellenőrzése 

fontos feladatunk. Valamennyi fegyverszaküzletet ellenőrzés alá vontunk, amelyek során egy 

esetben nem működött a riasztórendszer, de a technikai hibát sikerült elhárítani az üzemeltető 

biztonsági cégnek. Továbbá egy esetben az őrző-védő tevékenységet ellátó cég felé 

fordultunk szignalizációval, mert a pánikriasztóra nem reagáltak megfelelően. Feljelentést 

tettünk a működési engedélyt kiadó rendőrhatóság felé, mivel a késve kivonuló őr nem 

rendelkezett érvényes vagyonőri igazolvánnyal. Megtettük a feljelentést a kivonuló őr 

lakóhelye szerinti rendőrhatóság felé is, aki felügyeleti bírságot szabott ki rá. A cég eljárás alá 

vonásának eredményéről nem rendelkezünk információval. 

Nógrád megyében (2014. december 31-i állapot szerint) 2158 fő magánszemélynek 5640 db 

lőfegyver, 23 jogi személynek 201 db lőfegyver tartása engedélyezett. Az értékelt évben a 

fegyverrel rendelkező személyek száma 6 fővel, az engedélyezett lőfegyverek száma 228 

darabbal emelkedett. 

 

Pirotechnikai termékekkel kapcsolatos engedélyezés:  

A 2014. évben Nógrád megye területén összesen 34 bejelentés érkezett 20 kg összes nettó 

hatóanyagtartalmat meg nem haladó, 1-3. pirotechnikai osztályba sorolt tűzijáték termék 

felhasználásának engedélyezésére. 
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Év végi tárolásra és forgalmazásra öt engedély kérelmet nyújtottak be a pirotechnikai 

termékek forgalmazására jogosult cégek, az engedélyezés minden esetben megtörtént. Az 

árusító helyek ellenőrzése a szakhatóság bevonásával került végrehajtásra.  

 

Kábítószer-rendészeti tevékenység:  

A 2014. évben 39 alkalommal hajtottunk végre közforgalmú gyógyszertári ellenőrzést, 

melyből a végrehajtott ellenőrzések közül egy alkalommal fedeztünk fel adminisztrációs 

hibát. A feltárt hiányosságról tájékoztattuk a társhatóságot is.  

A 2014. évben végzett háziorvosi ellenőrzések alkalmával nem tártunk fel hiányosságokat. 

Azokban a rendelőkben, ahol a háziorvosok tárolnak fokozottan ellenőrzött szert, a tároló 

helyek megfelelnek a jogszabályi előírásoknak.   

A 2014. év negyedik negyedévében hajtottuk végre az éves kórházi ellenőrzést. A három 

kórházban (Salgótarján, Balassagyarmat, Pásztó) három intézeti gyógyszertár, valamint 

összesen 24 kórházi osztály ellenőrzésére került sor. Az ellenőrzések alkalmával nem tártunk 

fel hiányosságokat.  

Az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) felkérése alapján további egy 

kórházi osztály ellenőrzését hajtottuk végre a Balassagyarmati Kenessey Albert Kórház 

Pszichiátriai Osztályán, ahol egy új szerrel végeznek kutatást.  

Az elmúlt évben tíz esetben ellenőriztük állatorvosok tevékenységét. Megállapítottuk, hogy az 

ellenőrzött állatorvosi rendelőkben kialakításra kerültek a tároló helyek, amelyek megfelelnek 

mind a jogszabályi előírásoknak, mind a nyilvántartási kérelemben leírt adatoknak. A 

nyilvántartások vezetése szintén megfelelő. Hiányosságot itt sem állapítottunk meg. 

 

9. A bűn- és baleset-megelőzés 

 

9.1 Általános bűnmegelőzési feladatok megvalósítása 
 

A jogszabályokban meghatározott éves bűnmegelőzési értekezlet megtartására 2014. március 

17-én került sor. Az értekezleten részt vett a megye valamennyi gyermekjóléti szolgálatának 

és szolgáltatójának vezetője, a Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 

vezetője és a rendőrkapitányságok bűnmegelőzési és ifjúságvédelmi előadói. A konferencián 

– a helyi szakemberek mellett – Dr. Németh Zsolt ny. r. ezredes, a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem Rendészettudományi Karának kriminológusa tartott előadást a gyermekvédelem 

helyzetéről. 
 

A rendőr-főkapitányság és a Nógrád Megyei Hírlap közötti együttműködési megállapodás 

értelmében a helyi lap tárgyévben havonta egy alkalommal közölt hasábjain egy-egy hosszabb 

terjedelmű bűnmegelőzési témájú cikket, melyet az aktualitások figyelembe vételével 

készítettünk el. Rendszeresen jelentettünk meg a bűnügyi tendenciákhoz vagy az egyes 

bűncselekményekhez kapcsolódó közleményeket, felhívásokat a helyi médiában.  

 

9.2 Család-, gyermek- és ifjúságvédelem 
 

Az általános és középiskolákban 2014-ben is folytattuk a Rendőrség Biztonságra Nevelő 

Iskolai Programjainak (D.A.D.A., ELLEN-SZER) oktatását. A 2013-14-es tanévben kettő, a 

2014-15-ös tanévben egy fővel növekedett az oktatók száma a megyénkben.  
 

Szakelőadóink 2014. június 19-én részt vettek a Hanns Seidel Alapítvány által Ráróspusztán 

megrendezett „PÉLDAKÉP” táborban. A jó képességekkel rendelkező, de halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekeknek a rendőri hivatásról és az áldozattá válás elkerülésének 

lehetőségeiről tartottunk foglalkozásokat. 
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A Bűnmegelőzési Alosztály 2014. június 23-27. és augusztus 4-8. között bűn- és baleset-

megelőzési napközis tábort szervezett, elsősorban a rendőri állomány általános iskoláskorú 

gyermekei részére. A táborban a gyermekek – játékos formában és változatos módszerekkel – 

olyan bűn- és baleset-megelőzési ismereteket sajátítottak el, amelyek biztonságukat 

szolgálják, miközben a program ideje alatt szervezett keretek és kulturált körülmények között, 

hasznosan töltötték el szabadidejüket. Az Alosztály 2014. szeptember 24-én gyermek- és 

ifjúságvédelmi munkaértekezletet rendezett. A tanácskozás célja a Nógrád Megyei 

Gyermekvédelmi Központ és intézményei, valamint az illetékes rendőri szervek 

együttműködésének javítása és a lakásotthonokból engedély nélküli eltávozások számának 

csökkentése volt.  

Ezt követően 2014. október 17-én Balassagyarmaton megrendezett „Nemzedékek 

biztonságáért” című rendezvényen, valamint a Nógrád Megyei Területi Kisebbségi 

Kapcsolattartási Munkacsoport által 2014. október 22-én szintén Balassagyarmaton szervezett 

ifjúságvédelmi programon vettek részt az Alosztály szakemberei. Végül 2014. október 18-án 

a ceredi Szabó István Általános Iskola igazgatójának felkérésére akadályverseny 

megszervezése és lebonyolítása történt, melyen az oktatási intézmény valamennyi tanulója 

(140 fő) részt vett.  

 

9.3 Kábítószer-megelőzés 
 

Az elmúlt év március, április és május hónapjaiban a Bolyai János Gimnázium és 

Szakközépiskolában, a Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és 

Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskolában, valamint a Stromfeld Aurél Gépipari, 

Építőipari és Informatikai Szakközépiskolában közel 30 drog-prevenciós óra megtartására 

került sor. Ezen túlmenően a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában tantestületi 

értekezlet keretében tájékoztató megtartása történt a kábítószer-fogyasztás aktuális 

kérdéseiről. 
 

Felkérésre 2014. május 10-én a Stromfeld-napok alkalmával komplex kábítószer-megelőzési 

program megszervezésére és lebonyolítására került sor. Ez a projekt a tárgyévben további 

iskolákban, illetve településeken is megtartásra került.  
 

Az új pszichoaktív anyagok – más néven dizájner drogok – megjelenésével a drogfogyasztási 

szokásokban bekövetkezett változások mind országos, mind megyei szinten változtatásokat 

indikáltak a megelőzés terén is. A „klasszikus” kábítószerek használatával járó problémák 

mellett figyelemmel kellett lenni a dizájner drogok fogyasztásából eredő speciális 

körülményekre is, a drog-prevenciós tevékenységet indokolt volt ezekre az új szerekre és a 

fogyasztásukkal járó veszélyekre is kiterjeszteni. Ennek okán a rendőr-főkapitányság drog-

prevenciós tevékenységének aktualizálására intézkedési tervet dolgozott ki és valósított meg. 

 

9.4  Megelőző vagyon- és gazdaságvédelem, kiemelt kockázatú csoportok áldozattá 

válásának megelőzése 
 

A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács a CBA Kereskedelmi Kft.-vel együttműködve – az 

országos projekt ötödik helyszíneként – 2014. február 7-én Bátonyterenyén rendezte meg a 

POLICE COFFEE elnevezésű programot. A program keretében az érdeklődő állampolgárok 

egy csésze kávé mellett beszélgethettek a rendőrökkel, akiknek közvetlenül tehették fel 

kérdéseiket.  
 

Az ORFK Bűnmegelőzési Osztálya által megrendezett vagyonvédelmi tárgyú továbbképzésen 

átadott, az AEGON Országos Kármegelőzési program keretében elkészített vagyonvédelmi 

tanácsokat tartalmazó szóróanyagok továbbításában a rendőr-főkapitányság szakemberei 

tevékenyen részt vettek. 
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A Salgótarján város területén előforduló zseblopások csökkentése érdekében szükséges 

megelőzési tevékenység tekintetében meghatározott megelőző tevékenység körébe tartozó 

feladatok végrehajtára került sor 2014. augusztus 7. – szeptember 10. közötti időszakban.  
 

A Szent Lázár Megyei Kórház területén előforduló lopások megelőzése érdekében az illetékes 

vagyonvédelmi szolgáltatóval együttműködve speciális szolgálatok ellátására és a dolgozók, 

valamint a betegek megfelelő tájékoztatására történtek intézkedések.  

 

A harmadik negyedévben a tari Sztúpa vallási központ parkolójában előforduló gépkocsi 

feltörések megelőzése érdekében a Buddhista Közösség Meditáció Központ ügyvivőjével való 

egyeztetést követően megtörtént a szükséges intézkedések végrehajtása. 
 

A „250x100 BIZTONSÁG” kapcsán kiadott cselekvési programterv feladatai keretében 

november hónapban a polgárőrök képzése, felkészítése érdekében egységes bűnmegelőzési 

oktatási segédanyag összeállítását hajtotta végre a kijelölt állomány.  
 

Tárgyévben a Nógrád Megyei Hírlapban – a már említett együttműködési megállapodás 

keretében – a vagyonvédelemhez kapcsolódóan havonta cikkek jelentek meg. 
 

A tárgyidőszakban „UTAZÓ VAGYONVÉDELEM” címmel pályázat kidolgozása és 

benyújtása történt a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácshoz, ami egymillió forint vissza nem 

térítendő támogatásban részesült. A terveknek megfelelően a projekt végrehajtása 2014 

novemberétől folyamatban van. A kiállítás megrendezéséhez szükséges biztonságtechnikai 

eszközök, reklám- és propaganda-felületek beszerzése, továbbá a vagyonvédelmi 

szóróanyagok megtervezése és legyártatása megtörtént. 
 

Első alkalommal a Bátonyterenyei Rendőrkapitányság illetékességi területén található 

Lucfalva településen került megrendezésre a komplex vagyonbiztonsági program 2014. 

november 17. és 21. között, majd ezt követően a Balassagyarmati Rendőrkapitányság 

illetékességi területén található Szügy községben, 2014. december 1. és 5. között.  

 

9.5 A baleset-megelőzési tevékenység, a megyei baleset-megelőzési bizottság 

tevékenysége és programjai 

 

A Nógrád Megyei Baleset-megelőzési Bizottság a 2014. évet a „kerékpárosok” évének 

hirdette meg. Erre tekintettel célirányos kampányt szerveztünk 2014 tavaszán „Kerékpározz 

Józanul, Biztonságosan” címmel. 

 

A gyalogosok és kerékpárosok láthatóságáért folytatott kampányunkat is folytattuk. Október, 

november és december hónapokban az ORFK-OBB által szervezett „Látni és látszani” 

kampány keretében a gépjárművek láthatóságát, illetve gépjárművezetők látását ingyenesen 

ellenőriztethették a vezetők.  

2014 októbertől kezdődően az őszi-téli átállásra vonatkozó nagyszabású kampányunkat 

kezdtük meg.  

 

Általános iskolások körében a helyi versenyek lebonyolítása után a legjobbak 2014 májusban 

megtartott megyei döntőn vettek részt a Kerékpáros Iskola Kupán. Az országos döntő 2014. 

júniusban került megrendezésre. Ugyancsak felmenő rendszerű a középiskolások 

közlekedésismereti versenye, mely megyei döntőjét 2014-ben is megrendeztük, és részt 

vettünk annak országos döntőjén. 
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Az ORFK-OBB által 2014-ben is meghirdetett „Közlekedésbiztonság gyermekszemmel” 

rajzpályázat felhívását a megye óvodái és általános iskolái részére elküldtük. A három 

kategóriában meghirdetett pályázatra Nógrád megye szinte minden óvodájából és általános 

iskolájából érkeztek pályaművek. Az ORFK-OBB által meghirdetett „Közlekedik a család” 

elnevezésű közlekedésbiztonsági családi vetélkedő megyei döntője 2014 júniusában került 

megrendezésre. 

 

A rendőri állomány szakmai tudásának fejlesztése érdekében került sor az elmúlt évben is a 

IV. baleseti helyszínelő verseny és a IV. szakmai verseny lebonyolítására. 

 

A 2014. évben az ORFK-OBB által elindított „SuliMoped” programban 25 fő szerzett 

ingyenesen segédmotor-kerékpáros vezetői engedély. A program 50 fő részvételével 2014 

szeptemberétől folytatódott. 

 

9.6  Az Iskola Rendőre Program 

 

Nógrád megyében 97 iskolát vontunk be az Iskola Rendőre Programba és ebben 70 fő rendőr 

látott el feladatokat a helyi és megyei koordinátorokat is beleértve.  

 

Az iskolarendőrök szakmai felkészítését biztosítottuk, és folyamatosan biztosítjuk az 

évfolyamokra lebontott módszertani útmutatókkal, ezzel a megye iskoláiban korosztályonként 

egységes, az évszaknak és a veszélyforrások lehetőségeinek megfelelő előadást tudunk 

biztosítani az iskola rendőrei részére.  

 

Az általános iskoláknál a programban érintett osztályok osztályfőnökeivel az osztályfőnöki 

órák keretében tájékoztatást nyújtottunk az adott korosztályt érintő – helyi sajátosságokat is 

figyelembe vevő – baleseti veszélyforrásokról, veszélyekről, ezek kivédéséről, 

kiküszöböléséről. 

A további osztályfőnöki órák keretében megtartandó előadások egyeztetésre kerültek az 

osztályfőnökökkel a tervezett foglalkozások anyagának összeállításával. Ezeknél figyelembe 

vettük a program céljain túl, az adott iskolára, osztályra jellemző sajátosságokat, 

osztályfőnöki, szülői kéréseket is. Ennek megfelelően az együttműködés a bűnmegelőzési 

előadókkal folyamatos volt a közösen tartandó órák koordinálása érdekében.   

 

A tapasztalatokat figyelembe véve – elsősorban a gyermekek biztonságos közlekedésének 

védelme érdekében – rendőri jelenlétet biztosítottunk szeptember hónaptól kezdődően a köz-

biztonsági, illetve közlekedésbiztonsági okból indokolt általános iskolák környékén, reggel a 

napi oktatás kezdetének, és délután, a napi oktatás befejezésének időszakában. A polgárőrség 

bevonásával végrehajtott fokozott jelenlét a célját elérte, a Nógrád megye területén lévő 

általános iskolák környezetében személyi sérüléssel járó közlekedési baleset nem történt. 

 

10. Együttműködés 

 

10.1 A nemzetközi rendőri együttműködés jellemzése 

 

A tárgyidőszakban mind a bűncselekmények nyomozása, mind a felmerült információk 

tekintetében szoros együttműködés valósult meg külföldi rendőri szervekkel. Fő 

együttműködési csatorna, főleg a távolabbi országokkal – továbbra is a Nemzetközi Bűnügyi 

Együttműködési Központ (továbbiakban: NEBEK) Europol, illetve Interpol és NEBEK 

SIRENE (Supplementary Information Request at the National Entry) csatornáin történő 
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kapcsolatfelvétel. Az év során kapcsolatfelvétel valósult meg Szlovákiával, Németországgal, 

Ausztriával, Hollandiával és Ciprussal. 

A NEBEK tájékoztatása mellett közvetlenebb csatornák igénybevételére is sor került a 

rendőrségi összekötőkön, rendőr attasékon keresztül folytatott kommunikáció, illetőleg 

közvetlen kapcsolattartás útján. Több, azonnalos intézkedést igénylő esetben a 

balassagyarmati székhelyű Közös Kapcsolattartási Szolgálati Helyen keresztül történt az 

adatcsere a szomszédos Szlovákiával. Mindezen túlmenően közvetlen megbeszélésekre is sor 

került szintén a szlovák, illetőleg az osztrák társhatóságok vonatkozásában. A szlovák rendőri 

szervekkel szoros, jó a rendőr-főkapitányság viszonya, amit a rendszeres információcsere 

jellemez.  

A tapasztalatokból egyértelműen megállapítható, hogy az Unió harmadik pillérében helyet 

foglaló rendészeti együttműködést az információáramlás biztosítása és felgyorsítása végett a 

közvetlen, személyes kapcsolattartás útján lehet a leghatékonyabban megvalósítani.  

 

10.2 Együttműködés az ügyészi szervezettel 
 

A korábban kialakított munkakapcsolat tovább javult az elmúlt egy évben. A főügyészséggel 

való kapcsolatot eddig is a napi rendszeresség és közvetlenség jellemezte. Egyre hatékonyabb 

a városi ügyészségekkel való viszony is, szorosabb együttműködést sikerült megvalósítani. 

Az év során számos egyeztetésen vettünk részt. A főügyészségen és a helyi ügyészségeken túl 

vezetői szinten a nyomozó ügyészséggel is közvetlenné vált a munkakapcsolat, amelynek 

eredményei konstruktívan hasznosulnak. 
 

Több esetben került sor arra is, hogy az ügyész részt vett nyomozási cselekményeken, az 

eddig tapasztalt kihallgatásokon túl konkrét helyszíni nyomozási cselekmények során is, ami 

az együttműködést egyértelműen erősíti.  

 

10.3 A más rendvédelmi és nemzetbiztonsági társszervekkel való munkakapcsolat 
 

A rendőr-főkapitányság napi tevékenysége során jelentős számú társszervvel működik együtt. 

Ezek közül kiemelt és hatékony volt az együttműködés a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a 

Nemzeti Védelmi Szolgálat, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, az Alkotmányvédelmi Hivatal 

és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat illetékes szerveivel. A bűnmegelőzési feladatokon 

túl elsősorban vonali munka során tárgyévben is együttműködés valósult meg az egyházakkal, 

a vadászati hatóságokkal és a posta biztonsági szerveivel. 

 

10.4 A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés 
 

A rendőr-főkapitányság – a Polgárőrségre stratégiai partnerként tekintve – a Nógrád Megyei 

Polgárőr Szövetséggel, a helyi rendőrkapitányságok a településeken létrehozott polgárőr 

egyesületekkel működtek együtt a közrend és közbiztonság megszilárdítása érdekében, 

amelynek keretében a polgárőrök kiemelt segítséget nyújtottak a települések 

közbiztonságának szavatolása érdekében. 

 

A 2014. évben Nógrád megyében 96 polgárőr egyesület működött, melyek közül a rendőr-

főkapitányság a Nógrád Megyei Polgárőr Szövetséggel és 92 helyi polgárőr egyesülettel 

kötött megállapodást. A fennmaradó 4 polgárőr egyesület tagegyesület, ezért nem köttetett 

velük együttműködési megállapodás. Megyei és helyi szinten kapcsolattartók kerültek 

kijelölésre, akik a folyamatos információcsere útján biztosították a szolgálatok 

összehangolását, valamint az egyéb közös tevékenységek megszervezését. A kialakított 

munkakapcsolat kiválóan működött.  
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A Nógrád Megyei Polgárőr Szövetség elnöke és a rendőr-főkapitányság vezetője a „250x100 

BIZTONSÁG” polgárőr mintaprogram kapcsán közös cselekvési programtervet írtak alá. 

Ennek célja a lakosság közbiztonságérzetét hangsúlyozottan figyelembevevő, az átlagtól 

eltérő közbiztonsági kihívásokkal rendelkező településeken (településrészeken) 

megvalósítható (megvalósítandó) középtávú polgárőr cselekvési célok, illetve prioritások 

kijelölése, a végrehajtás módjainak meghatározása, kiemelt támogatása, és a fejlesztés 

folyamatos biztosításával hozzájárulni az életminőséget javító közbiztonság fenntartásához.  

Rimócon 2014. november 30-án megrendezésre került a „250x100 BIZTONSÁG” 

közbiztonsági mintaprogram nyitókonferenciája. A cselekvési programterv alapján a rendőr-

főkapitányság által vállalt feladatokra megyei intézkedési terv készült.  

 

Összességében megállapítható, hogy a polgárőr szervezetek és a megyei rendőri állomány 

közös szolgálatellátása rendszeres volt, az együttműködési tevékenység kiválóan működött, 

az önálló és közös szolgálatok megfelelően összehangoltak. A közös szolgálatok ellátását a 

mellékelt kimutatás tartalmazza. 

 

10.5 A civil szervezetekkel történő együttműködés 

 

A Magyar Posta Zrt. és ORFK közötti Biztonsági Együttműködési Megállapodásban foglaltak 

a rendőr-főkapitányság vonatkozásában a 2014. évben is megvalósultak, a rendőr-

főkapitányságon a postai vonaltartók, a rendőrkapitányságokon a postai kapcsolattartók 

végrehajtották az Együttműködési Megállapodásból fakadó feladataikat. 

Nógrád megye 6 városából mindössze Salgótarján és Balassagyarmat önkormányzata 

foglalkoztat 6 illetve 2 fő közterület-felügyelőt. 

 

 Az érintett rendőrkapitányságok közrendvédelmi szakterülete és a közterület-felügyelők 

között a kapcsolattartás folyamatos volt, havonta összehangolták a közös feladatellátásukat. 

A fogyasztók védelme érdekében közös ellenőrzésekben, illetve a turisztikai idény 

feladatainak végrehajtása során, a megyei szervezésű fokozott, összehangolt bűnügyi, 

ifjúságvédelmi, közrendvédelmi és határrendészeti célú akciókban az NMKH 

Fogyasztóvédelmi Felügyelőség munkatársai is részt vettek. 

Kiemelést érdemel a Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi- és Vízügyi 

Felügyelőséggel, a Bükki Nemzeti Park Igazgatósággal, az Ipoly Erdő Zrt-vel és az Eger Erdő 

Zrt-vel történt közös feladat-végrehajtás.  

 

10.6. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel történő 

együttműködés 

 

A rendőr-főkapitányság együttműködési megállapodást kötött 7 önkormányzattal, akik 

összesen 8 fő közterület-felügyelőt, 8 fő mezőőrt és 1 fő halászati őrt foglalkoztatnak, 

valamint a Budapesti Erdőgazdasági Zrt.-vel, ahol 1 fő rendészeti feladatokat ellátó erdészeti 

szakszemélyzetet foglalkoztatnak az erdészeti szakszemélyzet felügyelete, illetve a 

feladatellátás összehangolása érdekében.  

A rendőr-főkapitányság együttműködési megállapodást kötött továbbá a Bükki Nemzeti Park 

Igazgatósággal, mely 7 fő természetvédelmi őrt, továbbá a Duna-Ipoly Nemzeti Park 

Igazgatósággal, amely 4 fő természetvédelmi őrt foglalkoztat. 

A közterület felügyelőkkel végrehajtott közös szolgálat során túlnyomórészt a városok 

közbiztonsági és bűnügyi szempontból fertőzött, frekventált településrészein (városközpont, a 

Vásárcsarnok, és a piac területe) látták el szolgálatukat. Kiemelt hangsúlyt fektettek a MÁV 

pályaudvar, a távolsági autóbusz pályaudvar, az iskolák környéke (iskolakerülés), valamint 

főleg a péntek esti órákban a nagyobb tömeget vonzó vendéglátó- és szórakozóhelyek, illetve 
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azok környékének visszatérő ellenőrzésére, a csendháborítások, garázdaságok, közterületen 

történő szeszesital fogyasztások megelőzése, megakadályozása céljából.  

A közös szolgálatok során az intézkedések zömét, az engedély nélküli árusítás, szabálytalan 

parkolás, közterületen történő szeszesital fogyasztás, köztisztasági szabálysértések miatti 

intézkedések tették ki, amelyek során szabálysértési feljelentést, közigazgatási eljárás 

kezdeményezését, helyszíni bírságolást vagy figyelmeztetést alkalmaztak. 

A mezőőrökkel végrehajtott közös ellenőrzések során a hangsúlyt elsősorban a települések 

bel-, illetve külterületének, ideértve a mezőgazdasági területek, erdőterületek bűnmegelőzési 

és közrendvédelmi célú ellenőrzésére helyezték, megelőzve a lakosságot leginkább irritáló 

jogsértések elkövetését. Kiemelten kezelték a termény- és falopások megakadályozását. 

Az együttműködési megállapodással érintett rendészeti feladatokat ellátó személyeken kívül 

az illetékességi területünkön a jogszabály által meghatározott körből hivatásos vadászok, 

erdészeti szakszemélyzet, természetvédelmi őr, halászati őrök tevékenykednek, velük közös 

szolgálatokat látunk el.  

Megállapítható, hogy az együttműködés során mind a két fél a tevékenységét összehangoltan, 

egymás szakmai tevékenységének kölcsönös segítése útján, a közbiztonság és a közterületek 

rendjének javítása, az épített és természeti környezet, valamint az önkormányzati vagyon 

védelmének érdekében végezte.  

 

 

III. ÖSSZEGZÉS, KITŰZÖTT FELADATOK A KÖVETKEZŐ IDŐSZAKRA 

 

Összességében az állapítható meg, hogy az értékelt időszakra kitűzött céljainkat elértük, 

feladatainkat teljesítettük. 

 

A közbiztonság és az állampolgárok szubjektív közbiztonságérzetének javítását célzó 

programokból adódó feladatainkat maradéktalanul végrehajtottuk. A lakosság igényeinek 

megfelelően a gyors, szakszerű és kulturált intézkedések foganatosítására törekedtünk, és 

fokozottan ügyeltünk a törvényesség betartására.  

A megye településein a közbiztonsági, közlekedési és bűnügyi helyzet jellemzően kielégítő és 

stabil volt, az esetlegesen kialakult problémákra hatékony reagálás történt. 

 

A települések és külterületek közbiztonságának érdekében erőinket, eszközeinket 

összehangoltan alkalmaztuk és biztosítottuk az állampolgárok szubjektív közbiztonságérzetét 

befolyásoló jogsértések elleni hatékony fellépést. 

 

Egyéni és szervezeti teljesítményértékelési rendszert működtettünk a hatékonyabb szervezeti 

működés biztosítása érdekében. 

 

A korábbi évek színvonalát fenntartva eredményes és minőségi munkát végeztünk a 

nyomozási tevékenység során, messzemenőkig betartva az adatvédelmi és személyiségi 

jogokhoz fűződő jogokat. 

 

Gondot fordítottunk a nyomozások időszerűségének javítására, továbbá a szakmai színvonal 

emelésével az ügyészségtől további nyomozati cselekmények elvégzésére visszaérkező ügyek 

számának csökkentésére. 

Folyamatosan monitoroztuk a rendőr-főkapitányság és a rendőrkapitányságok folyamatban 

lévő ügyei számának alakulását, szükség szerint intézkedtünk a kedvezőtlen változások 

kiküszöbölésére. 

A lehetőségek szerint további intézkedéseket teszünk a bíróság elé állítások további számbeli 

emelésére, valamint a kármegtérülés javítására. 
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A lakosság szubjektív közbiztonságérzetének javítása érdekében a kiemelt, valamint az 

állampolgárokat leginkább irritáló kis kárértékű – esetenként sorozat jellegű – 

bűncselekmények és szabálysértések számának visszaszorítására, az ilyen jellegű 

bűncselekmények felderítésének eredményességének javítására törekedtünk és ez a célunk a 

jövőben is. 

A kábítószer bűnözésben megjelenő új folyamatokat, jelenségeket a legrövidebb időn belül 

feltárjuk, megismerjük, beazonosítjuk a megjelenő új terjesztőket, a már látókörbe került 

személyeket nyomon követjük. Célunk volt az új pszichoakítv anyagok és a bódító hatású 

nem tiltott anyagok terjesztőivel szemben történő hatékony fellépés.  

 

Elért eredményeinkre, illetőleg a Belügyminisztérium által meghatározott ágazati 

célkitűzésekre figyelemmel a 2015. évben az alábbi kiemelt feladatok megvalósítását 

tervezzük: 

- a közterületeken elkövetett bűncselekmények megelőzése érdekében célunk, hogy a 

szolgálatot ellátó állomány folyamatosan jelen legyen a közterületeken, különösen a 

bűnügyileg frekventáltabb helyeken; 

- fokozni kell az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyekkel az együttműködést, 

szorgalmazni kell az együttműködési megállapodások megkötését; 

- az elzárással sújtható szabálysértések tekintetében a felderítési mutatókat szinten kell 

tartani, preferáljuk a gyorsított bírósági eljárások alkalmazását; 

- az illegális bevándorlás elleni fellépés továbbra is kiemelt feladatunk; 

- a „SUN” fesztivál rendőri biztosításának megszervezése; 

- az ittasan okozott balesetek számának csökkentésére és a kerékpárosok közlekedésére 

kiemelt figyelmet kívánunk fordítani. 

 

 

Salgótarján, 2015. augusztus 3. 

 

 

 

 

 

 

Dr. Nagy László r. ezredes 

rendőrségi főtanácsos 

rendőrfőkapitány 
 



2010. 2011. 2012. 2013. 2014.

változás 

mértéke       

2013-2014. 

(%)*

összes bűncselekmény 6 742 8 022 7 333 10 474 6 020 -42,5

közterületen elkövetett bűncselekmény 1615 1618 1475 1185 916 -22,7

nyomozáseredményességi mutató 55,5 56,8 49,9 74,6 68,5 -8,2

kiemelten kezelt bűncselekmények 2010. 2011. 2012. 2013. 2014.

változás 

mértéke       

2013-2014. 

(%)*

emberölés 7 7 7 5 9

- szándékos befejezett emberölés 3 3 1 2 4

   - emberölés kísérlete 3 2 4 2 3

Testi sértés 382 352 331 300 361 20,3

   - súlyos testi sértés 243 218 203 172 195 13,4

   - halált okozó testi sértés 0 1 0 0 0

kiskorú veszélyeztetése 29 54 56 55 67

embercsempészés 0 0 0 0 0

garázdaság 366 388 370 308 399 29,5

önbíráskodás 17 8 16 20 15

visszaélés kábítószerrel (a terjesztői 

magatartások tekintetében) Btk. 282/A. 

§, 282/B. § (2)-(3) bek., 282/C. § (2) bek.

14 9 13 14 12

lopás 2964 3258 3176 2709 2231 -17,6

- személygépkocsi lopás 15 10 11 9 11

- zárt gépjármű-feltörés 56 76 47 39 64

   - lakásbetörés 323 331 256 371 302 -18,6

rablás 46 25 26 27 21

kifosztás 13 5 7 6 3

zsarolás 11 16 25 4 10

rongálás 198 169 152 81 98 21,0

orgazdaság 21 29 16 19 22

jármű önkényes elvétele 19 22 16 6 25

14 kiemelten kezelt bcs összesen 4087 4342 4211 3554 3273 -7,9

*A 20 alatti bűncselekmény számok változásának mértékét nem célszerű %-os formában megjeleníteni

Rendőri eljárásban regisztrált kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása település /elkövetés 

helye/ szerinti bontásban 2010-2014. évi ENyÜBS adatok alapján

Nógrád megye

Rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények és a közterületen elkövetett bűncselekmények számának 

alakulása a bűncselekmény elkövetésének helye /település/ szerinti bontásban 2010-2014. évi ENyÜBS 

adatok alapján 

 Nógrád megye



Intézkedési mutatók 

Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság 2010 2011 2012 2013 2014
Változás 2013-

2014

Dinamika 

2013-2014

Elfogások száma 630 611 489 626 814 188 30,0%

Előállítások száma 1521 1683 1582 1660 2202 542 32,7%

Biztonsági intézkedések száma 413 439 577 481 461 -20 -4,2%

Elrendelt elővezetések száma 1073 939 795 989 1410 421 42,6%

Szabálysértési feljelentések száma 27139 21414 18168 3745 3400 -345 -9,2%

Büntető feljelentések száma 2595 2946 3315 1933 306 -1627 -84,2%

Helyszíni bírsággal sújtott személyek száma (fő) 11833 8997 7277 7100 9721 2621 36,9%

Pozitív eredményű alkoholszonda alkalmazások száma(eset) 544 304 260 259 436 177 68,3%

Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság 2010 2011 2012 2013 2014
Változás 2013-

2014

Dinamika 

2013-2014

Gytv. rendezvénybiztosítás (eset) 15 57 68 58 1 -57 -98,3%

Gytv. rendezvény biztosításában résztvevő erő (fő) 60 380 298 219 16 -203 -92,7%

Gytv. rendezvény biztosítása során tett intézkedések száma 39 3 38 0 0 0 0,0%

Sportrendezvény biztosítás (eset) 18 20 33 2 0 -2 -100,0%

Sportrendezvény biztosításában résztvevő erő (fő) 60 76 107 9 0 -9 -100,0%

Sportrendezvény biztosítása során tett intézkedések száma 0 0 2 0 0 0 0,0%

Elrendelt fokozott közbiztonsági ellenőrzések (eset) 1691 1762 1825 1304 1157 -147 -11,3%

Elrendelt fokozott közbiztonsági ellenőrzésekben résztvevő erő (fő) 4507 4543 4699 3297 2445 -852 -25,8%

Elrendelt fokozott közbiztonsági ellenőrzések során tett intézkedések száma 4391 3843 3684 5555 5564 9 0,2%

Elrendelt fokozott közlekedésrendészeti ellenőrzések (eset) 555 414 487 279 313 34 12,2%

Elrendelt fokozott közlekedésrendészeti ellenőrzésekben résztvevő erő (fő) 1418 1201 1124 815 717 -98 -12,0%

Elrendelt fokozott közlekedésrendészeti ellenőrzések során tett intézkedések száma 5981 3890 3728 1734 4428 2694 155,4%

Közterületi szolgálati létszám (fő) 29428 27312 28364 30611 34953 4342 14,2%

Közterületi szolgálati óraszám (óra) 286119 270253 278536 285933 317323 31390 11,0%

Egy főre jutó közterületi óraszám (óra/fő) 9,72 9,90 9,82 9,34 9,08 -0,26 -2,8%

Tulajdon elleni szabálysértési ügyek száma 1632 1936 1843 1603 -240 -13,0%

Tulajdon elleni szabálysértési ügyek felderítési mutatója (%) 29,61 23,01 27,92 36,04 8,12 29,1%

Közúti közlekedési baleseti adatok 

Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság 2010 2011 2012 2013 2014
Változás 2013-

2014

Dinamika 

2013-2014

Személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma 255 211 222 251 230 -21 -8,4%

-          Halálos közúti közlekedési balesetek 6 9 5 8 5 -3 -37,5%

-          Súlyos sérüléses közúti közlekedési balesetek 80 51 62 73 67 -6 -8,2%

-          Könnyű sérüléses közúti közlekedési balesetek 169 151 155 170 158 -12 -7,1%

Személysérüléses közúti közlekedési baleset során meghalt, illetve megsérült 

személyek száma (fő)
347 315 296 351 317 -34 -9,7%

-          Meghalt személyek száma (fő) 9 14 6 8 6 -2 -25,0%

-          Súlyosan sérült személyek száma (fő) 96 66 75 88 71 -17 -19,3%

-          Könnyen sérült személyek száma (fő) 242 235 215 255 240 -15 -5,9%

Ittasan okozott közúti közlekedési balesetek száma 43 29 30 42 34 -8 -19,0%

Rendezvénybiztosítás, fokozott ellenőrzések, szolgálatellátás 


